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Wprowadzenie 

Zgodnie z art. 30a. ust. 1-2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym 

(t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 528) Zarząd Powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Powiatu 

Raport o stanie powiatu. Działając na podstawie art. 30a ust. 3 u.s.p. Rada Powiatu może określić  

w drodze uchwały szczegółowe wymogi dotyczące raportu. W odniesieniu do raportu za rok 2021 

Rada Powiatu w Kielcach nie skorzystała z powyższego uprawnienia, w związku z tym raport został 

przygotowany w oparciu o ogólne wytyczne wskazane w ustawie. 

Zarząd Powiatu Kieleckiego, jako organ wykonawczy, wykonuje swoje zadania przy pomocy 

Starostwa Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu. Raport o stanie powiatu obejmuje 

podsumowanie działalności Zarządu Powiatu Kieleckiego w roku 2021. Raport  uwzględnia informacje 

niezbędne do uzyskania dokładnego i rzetelnego obrazu ogólnej sytuacji Powiatu, przedstawia także 

dane o wszystkich ważnych aspektach funkcjonowania Powiatu. 

Raport powstał w oparciu o dane przekazane przez wydziały i komórki Starostwa oraz jednostki 

organizacyjne. 

I. Podstawowe dane dotyczące Powiatu Kieleckiego 

Powiat kielecki położony jest w centralnej części województwa świętokrzyskiego i zajmuje 

powierzchnię 2 246 km2. W skład powiatu kieleckiego wchodzi 19 gmin, w tym:   

• osiem gmin miejsko – wiejskich: Bodzentyn, Chęciny, Chmielnik, Daleszyce, Łagów, 

Morawica, Nowa Słupia, Pierzchnica; 

• jedenaście gmin wiejskich: Bieliny, Górno, Łopuszno, Masłów, Miedziana Góra, Mniów, 

Piekoszów, Raków, Nowiny, Strawczyn, Zagnańsk. 

Na terenie powiatu wg. stanu na dzień 31 grudnia 2020r. zamieszkiwało 210 992 osoby,  

co stanowiło 17,23 % ludności województwa świętokrzyskiego. 

Powierzchnia i ludność powiatu kieleckiego w przekroju terytorialnym: 

Wyszczególnienie Powierzchnia 

(km2) 

Ludność wg stanu na dzień 

31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 

Bieliny 88 10 270 10 299 10 260 

Bodzentyn 160 11 569 11 479 11 426 

Chęciny 127 15 102 15 111 15 031 

Chmielnik 142 11 320 11 264 11 170 

Daleszyce 222 15 855 15 865 15 828 

Górno 83 14 375 14 559 14 649 

Łagów 113 6 886 6 880 6 812 

Łopuszno 177 9 021 8 984 8 924 

Masłów 86 10 951 11 063 11 143 

Miedziana Góra 71 11 488 11 632 11 722 

Mniów 95 9 372 9 346 9 341 

Morawica 140 16 482 16 756 16 912 

Nowa Słupia 86 9 539 9 471 9 361 

Piekoszów 103 16 476 16 489 16 433 

Pierzchnica 105 4 799 4 700 4 636 
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Raków 191 5 635 5 595 5 544 

Nowiny 46 7 838 7 910 7 919 

Strawczyn 86 10 735 10 874 10 964 

Zagnańsk 125 12 981 12 982 12 917 

Ogółem Powiat 2246 210 694 211 259 210 992 

      Źródło: Bank Danych Lokalnych (https://bdl.stat.gov.pl/) 

Struktura wiekowa mieszkańców powiatu (wg. stanu na dzień 31.12.2020): 

Grupa wiekowa Ogółem Mężczyźni Kobiety 

Ludność w wieku 

przedprodukcyjnym 
40 057 20 511 19 546 

Ludność w wieku 

produkcyjnym 
131 651 71 106 60 545 

Ludność w wieku 

poprodukcyjnym 
39 284 13 495 25 789 

Razem 210 992 105 112 105 880 

Źródło: Bank Danych Lokalnych (https://bdl.stat.gov.pl/) 

Przyrost naturalny na 1000 ludności  
(kraju/województwa świętokrzyskiego/powiatu kieleckiego): 

Wyszczegolnienie Stan na dzień 

31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 

Polska -0,68 -0,91 -3,18 

Województwo 
świętokrzyskie 

-3,13 -3,45 -6,36 

Powiat kielecki 0,57 0,71 -1,91 

Źródło: Bank Danych Lokalnych (https://bdl.stat.gov.pl/) 

 

II. Uchwały organów statutowych powiatu podjęte w 2021r.    

W roku 2021 Rada Powiatu w Kielcach obradowała na 11 sesjach (w tym 1 nadzwyczajnej), 

podczas których podjętych zostało 128 uchwał, z czego: 

• 116 uchwał zostało zrealizowanych, w tym zapisy 15 uchwał obowiązują nadal,  

• 9 uchwał jest w trakcie realizacji, 

• 2 uchwały zostały nie zrealizowane (Uchwały: Nr XXXII/74/2021 z dnia 26 sierpnia 2021r.  

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gminy Nowy Targ woj. małopolskie oraz  

Nr XXXVII/123/2021 z dnia 30 grudnia 2021r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 

Miasta i Gminy Bodzentyn), 

• 1 uchwała została uchylona przez organ nadzoru (Wojewoda Świętokrzyski rozstrzygnięciem 

nadzorczym unieważnił Uchwałę Nr XXXVII/127/2021 z dnia 30 grudnia 2021r. w sprawie 

ustalenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu 

Kieleckiego w 2022r.. Ustalono rozkład godzin pracy oraz harmonogram dyżurów aptek 

ogólnodostępnych na terenie Powiatu Kieleckiego w 2022 roku.  

https://bdl.stat.gov.pl/
https://bdl.stat.gov.pl/
https://bdl.stat.gov.pl/
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Najwięcej uchwał zostało przygotowanych przez: 

• Wydział Budżetu i Finansów – 27 uchwał (w tym m.in.: 11 dotyczących zmian w budżecie 

Powiatu Kieleckiego na 2021 r.; 11 dotyczących zmiany WPF na lata 2021-2028; uchwalenie 

WPF na lata 2022-2028 oraz uchwalenia budżetu Powiatu Kieleckiego na rok 2022); 

• Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki – 21 uchwał; 

• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach – 21 uchwał (w tym 1 wspólnie  

z Powiatowym Ośrodkiem Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych); 

• Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej – 13 uchwał; 

• Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach – 6 uchwał; 

• Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Środowiska – 5 uchwał. 

W 2021r. Radni Rady Powiatu w Kielcach złożyli łącznie 76 interpelacji i zapytań – wszystkie 

zostały załatwione w terminie. 

Zarząd Powiatu w Kielcach obradował w roku 2021 na 79 posiedzeniach, podczas których podjął 

425 uchwał. 

III. „Strategiia Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2030”    
 

Rok 2020 był ostatnim rokiem obowiązywania „Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 

2020”.  Raport z monitoringu i oceny realizacji Strategii został przyjęty przez Zarząd Powiatu  

w dniu 31.03.2021r. W roku 2021 rozpoczęto prace zmierzające do opracowania „Strategii 

Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2030”. Zakończenie prac planowane było na grudzień 

2021r. Jednak z uwagi na utrudnienia spowodowane okolicznościami związanymi z epidemią 

COVID-19 oraz z wydłużeniem się procedury związanej z wykonaniem oceny oddziaływania na 

środowisko projektu Strategii, termin realizacji prac nad dokumentem został wydłużony do dnia 

29 maja 2022r. 

IV. Realizacja zadań powiatu  

1) Edukacja publiczna 

Nazwa zadania Edukacja publiczna 

Plany/ programy/ strategie opracowane dla wsparcia realizacji zadania: 
„Kompleksowy plan rozwoju szkół i placówek oświatowych powiatu kieleckiego na lata 2016-2020”- 

przyjęty uchwałą Nr XX/64/2016 Rady Powiatu Kieleckiego z dnia 24 października 2016r. 

Jednostki organizacyjne powiatu/komórki organizacyjne w jednostkach realizujące zadanie 

Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 

Wydział Strategii i Rozwoju 

Powiatowy Zespół Szkół w Bodzentynie 

Powiatowy Zespół Szkół w Chęcinach 

Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku 

Powiatowy Zespół Szkół w Łopusznie 
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Powiatowy Zespół Szkół w Nowej Słupi  

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bodzentynie 

Powiatowa  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chmielniku 

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Piekoszowie 

Powiatowe Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Chęcinach wraz z filiami  

w: Bodzentnie, Łagowie, Mąchocicach Scholasterii i Nowej Słupi 

Powiatowe Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze w Podzamczu oraz Nowej Słupi  - funkcjonowały 

do dnia 31.08.2021r. 

Najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadania w 2021r. 

Powiat kielecki jest organem prowadzącym dla: 

• pięciu Zespołów Szkół (Bodzentyn, Chęciny, Chmielnik, Łopuszno, Nowa Słupia),  

• trzech Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych (Bodzentyn, Chmielnik, Piekoszów)  

• oraz Powiatowego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Chęcinach wraz z czterema filiami 

(Bodzentyn, Łagów, Mąchocice Scholasteria, Nowa Słupia). 

Do 31.08.2021 roku funkcjonowały Powiatowe Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze w Podzamczu 

oraz Rembowie.  

Ponadto, powiat prowadzi ewidencję szkół i placówek niepublicznych, wydaje osobom prawnym lub 
fizycznym zezwolenia na założenie publicznych szkół ponadpodstawowych oraz udziela dotacji dla tych 
placówek.  
 
Likwidacja powiatowych młodzieżowych ośrodków wychowawczych  

Rada Powiatu w Kielcach w dniu 28 kwietnia 2021 roku podjęła uchwały: 

• Nr XXIX/40/2021 w sprawie likwidacji Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego  
w Rembowie oraz wchodzących w jego skład: Szkoły Podstawowej Specjalnej w Rembowie  
w Powiatowym Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rembowie oraz Liceum 
Ogólnokształcącego Specjalnego w Rembowie w Powiatowym Młodzieżowym Ośrodku 
Wychowawczym w Rembowie. 

• Nr XXIX/41/2021 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 28 kwietnia 2021 roku w sprawie likwidacji 
Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podzamczu oraz wchodzących w jego 
skład szkół z dniem 31 sierpnia 2021 roku został zlikwidowany Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek 
Wychowawczy w Podzamczu oraz wchodzące w jego skład szkoły: Szkoła Podstawowa Specjalna  
w Podzamczu w Powiatowym Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podzamczu, Liceum 
Ogólnokształcące Specjalne w Podzamczu w Powiatowym Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym 
w Podzamczu, Technikum Specjalne w Podzamczu w Powiatowym Młodzieżowym Ośrodku 
Wychowawczym w Podzamczu, Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna w Podzamczu w Powiatowym 
Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podzamczu. 

Z dniem 31 sierpnia 2021 roku nastąpiła likwidacja Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka 
Wychowawczego w Rembowie oraz w Podzamczu oraz wchodzących w jego skład szkół. Mienie 
znajdujące się w zarządzie likwidowanej jednostki zostało przejęte przez Powiat Kielecki. Należności  
i zobowiązania likwidowanego ośrodka przejęło Starostwo Powiatowe w Kielcach. Natomiast 
dokumentację zlikwidowanej placówki przejął Powiat Kielecki z wyjątkiem dokumentacji przebiegu 
nauczania, w której posiadaniu znajdzie się Świętokrzyski Kurator Oświaty.  

Przejęcie do ponownego prowadzenia Zespołu Szkół Nr 8 w Nowej Słupi 
          Zgodnie z uchwałą Nr XXXI/68/2021 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 24 czerwca 2021 roku Powiat 
Kielecki z dniem 1 września 2021 roku przejął do ponownego prowadzenia Zespół Szkół Nr 8 w Nowej 
Słupi wraz ze szkołami wchodzącymi w jego skład: 

• Liceum Ogólnokształcące w Nowej Słupi o czteroletnim cyklu kształcenia, 
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• Technikum Nr 6 w Nowej Słupi o pięcioletnim cyklu kształcenia, 

• Branżową Szkołę I Stopnia w Nowej Słupi o trzyletnim cyklu kształcenia, 

• Szkołę Policealną dla Dorosłych w Nowej Słupi, dla osób posiadających wykształcenie średnie lub 
wykształcenie średnie branżowe o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku. 

Przejęcie nastąpiło na skutek wypowiedzenia umowy zawartej pomiędzy Powiatem Kieleckim a CKU 
„Patronus” z dnia 3 lutego 2016 roku.  Zwrotne przejęcie Zespołu Szkół Nr 8 w Nowej Słupi wraz ze 
szkołami wchodzącymi w jego skład od Piotra Pająka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą 
Centrum Kształcenia Ustawicznego „Patronus” nastąpiło na warunkach określonych w umowie 
przekazania zawartej w dniu 3 lutego 2016 roku pomiędzy Powiatem Kieleckim a CKU „Patronus” 

Dane dotyczące charakterystyki działalności poszczególnych szkół w roku szkolnym 2021/2022,  

dla których organem prowadzącym jest powiat kielecki 

Tabela nr 1. Liczba uczniów i liczba oddziałów w szkołach, dla których organem prowadzącym  

jest Powiat Kielecki – wg stanu na dzień 30 września 2021r. 

Lp. Nazwa szkoły 
Liczba 

uczniów  

Liczba 

oddziałów 
Typ Profil /Zawód 

Liczba uczniów/ 
oddziałów   

w poszczególnych 
typach szkół 

1. Powiatowy Zespół 

Szkół w 

Bodzentynie 

125 4 Liceum 

Ogólnokształcące  

 125/4 

2. Powiatowy Zespół 

Szkół w Chęcinach 

 

344 

 

 

14 

 

 

Liceum 

Ogólnokształcące 

 121/4 

Technikum  

 

technik mechanik                              

38 

218/10 

technik mechatronik                         

44 

technik informatyk                            

70 

technik urządzeń i systemów 

energetyki odnawialnej                    

50  

Technik elektryk                                   

9 

Branżowa Szkoła  

I Stopnia 

kierowca mechanik                              

5 

5/1 

3. Powiatowy Zespół 

Szkół w 

Chmielniku 

 

 

 

433 

 

 

19 

 

 

Liceum 

Ogólnokształcące 

 86/4 

Technikum   

 

technik hotelarstwa                           

11 

273/11 

technik informatyk                             

74 

technik pojazdów  
samochodowych                                 
92 

technik  budownictwa                      
13 

technik żywienia i usług 

gastronomicznych                              

86 

Branżowa Szkoła  

I Stopnia  

fryzjer                                                   

21 

74/4 

mechanik pojazdów 
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samochodowych                                         

17 

monter zabudowy i robót  

wykończeniowych w 

budownictwie  

36 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powiatowy Zespół 

Szkół w Łopusznie 

 

  

685 

 

26 Liceum 

Ogólnokształcące 

 170/6 

Technikum  

 

 

technik hotelarstwa                           

77 

451/16 

technik informatyk                           

122 

technik mechanik                                

62 

technik usług fryzjerskich                  

67 

technik ekonomista                            

30 

technik budownictwa                         

41 

technik reklamy                                  

16 

technik żyw i usług 

gastronomicznych                          

25 

technik transportu drogowego        

11 

Branżowa Szkoła  

I Stopnia 

kierowca mechanik                            

50 

 

50/3 

Branżowa Szkoła  

II Stopnia 

technik transportu drogowego         

14 

14/1 

5. 

 

Zespół Szkół Nr 8 

w Nowej Słupi 
81 6 

Technikum technik żywienia i usług 

gastronomicznych                               

35 

70/5 

technik pojazdów  
samochodowych                                 

16 

Technik logistyk                                  

19 

Szkoła Policealna  Technik bezpieczeństwa i 

higieny pracy                                                      

11 

11/1 

 

Ogółem w szkołach  1668 69 
 

 

Kadra pedagogiczna 
Inwestowanie w edukację jest jedną z najlepszych inwestycji, którą można zrobić dla swojej przyszłości.   
W placówkach oświatowych powiatu kieleckiego zatrudnieni sa nauczyciele, którzy mają świadomość 
odpowiedzialności jaka na nich ciąży. Zamieniają zadania edukacyjne w kreatywne i stymulujące działania, 
przez co zachęcają uczniów do rozwijania swoich pasji i zainteresowań. Wprowadzane innowacyjne 
metody nauczania poprawiają jakość edukacji.  

W szkołach ponadpodstawowych i placówkach Powiatu Kieleckiego w roku szkolnym 2021/2022 
zatrudnionych jest 248 nauczycieli na 222 etatach oraz 82 pracowników niepedagogicznych. Liczba 
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nauczycieli według stopnia awansu zawodowego w szkołach ponadpodstawowych i placówkach Powiatu 
Kieleckiego przedstawia się następująco: 

• nauczyciele dyplomowani –  128 osób,  

• nauczyciele mianowani –  38 osób, 

• nauczyciele kontraktowi – 63 osób,  

• nauczyciele stażyści – 19 osób.  
 

Tabela nr 2. Liczba nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Kieleckiego wg awansu zawodowego w roku 
szkolnym 2021/2022, stan na dzień 30 września 2021r. 

Lp. Nazwa placówki Stażysta Kontraktowy Mianowany Dyplomowany Ogółem 

1. Powiatowy Zespół Szkół                                  
w Bodzentynie 

1 3 4 10 18 

2. Powiatowy Zespół Szkół                      
w Chęcinach 

6 15 9 22 52 

3. Powiatowy Zespół Szkół                                       
w Chmielniku 

5 8 6 31 50 

4. Powiatowy Zespół Szkół                     
w Łopusznie 

6 23 11 33 73 

5. 
Powiatowa Poradnia 

Psychologiczno – Pedagogiczna 
w Bodzentynie 

0 2 1 6 9 

6. 
Powiatowa Poradnia 

Psychologiczno – Pedagogiczna 
w Chmielniku 

0 1 0 9 10 

7. 
Powiatowa Poradnia 

Psychologiczno – Pedagogiczna 
w  Piekoszowie 

0 2 1 9 12 

8. Powiatowe Szkolne Schronisko 
Młodzieżowe w Chęcinach 

0 0 3 3 6 

9. Zespół Szkół Nr 8 w Nowej 
Słupi 

1 9 3 5 18 

OGÓLEM 19 63 38 128 248 

 

Nauczyciele zatrudnieni w szkołach ponadpodstawowych i placówkach Powiatu Kieleckiego to kadra 

systematycznie podnosząca swoje kwalifikacje i uzyskująca wyższe stopnie awansu zawodowego. W roku 

2021 wyższy stopień awansu zawodowego uzyskało 18 nauczycieli z powiatowych szkół 

ponadgimnazjalnych oraz placówek oświatowych, w tym: 

• nauczyciela kontraktowego – 10 osób, 

• nauczyciela mianowanego – 7 osób, 

• nauczyciela dyplomowanego –  1 osoba. 

W roku 2021 plan finansowy na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli przewidywał kwotę 

144 436 zł zgodnie z Uchwałą Nr 173/28/2021 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 27 stycznia 2021 roku 

w sprawie ustalenia na rok 2021 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez placówki doskonalenia 

nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie 

zawodowe nauczycieli oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 

szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kielecki.  
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Tabela nr 4. Wykorzystanie środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli w 2021r. 

  Nazwa placówki 

Wykonanie w zł na 
doskonalenie i dokształcanie 

nauczycieli w szkołach 
i placówkach Powiatu 

Kieleckiego 

1. Powiatowy Zespół Szkół w Bodzentynie 6 370 

2. Powiatowy Zespół Szkół w Chęcinach 3 012 

3. Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku 8 089 

4. Powiatowy Zespół Szkół w Łopusznie 10 158 

5. Zespół Szkół Nr 8 w Nowej Słupi - 

RAZEM W SZKOŁACH: 27 629 

1. 
Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna                                  
w Bodzentynie 

8 204 

2. 
Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna                                   
w Chmielniku 

4 000 

3. 
Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna                                 
w Piekoszowie 

8 060 

4. Powiatowe Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Chęcinach - 

5. 
Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy                                       
w Podzamczu 

- 

6. 
Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy                                        
w Rembowie 

4 000 

RAZEM W PORADNIACH, PSSM I MOW-ach: 24 264 

RAZEM WE WSZYSTKICH TYPACH PLACÓWEK: 51 893 

 

Wyniki nauczania w szkołach Powiatu Kieleckiego:                  

I. Egzamin maturalny 

Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny 

przygotowały wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych: 

ósmoklasisty, maturalnego, potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz zawodowego w 2021 roku.  

Wśród wytycznych, które były obowiązkowe, podkreślone zostały w szczególności kwestie dotyczące 

zachowania społecznego dystansu oraz dezynfekcji.  Warto zaznaczyć, że podobnie jaki  

w 2020 roku nie był przeprowadzany egzamin maturalny z przedmiotów obowiązkowych oraz 

przedmiotów dodatkowych w części ustnej. W 2021 r. egzamin z przedmiotu do wyboru był tylko dla 

chętnych. 
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Tabela nr 5. Zdawalność egzaminu maturalnego przeprowadzonego w szkołach Powiatu Kieleckiego w roku szkolnym 

2020/2021 po uwzględnieniu egzaminu poprawkowego 

 
 

Analizując zdawalność egzaminu maturalnego w poszczególnych zespołach szkół prowadzonych przez 

Powiat Kielecki należy zauważyć, że najlepszą zdawalnością tegorocznego egzaminu dojrzałości może 

pochwalić się Powiatowy Zespół Szkół w Chęcinach – 91%.  Z kolei najniższą zdawalność można 

zaobserwować w Powiatowym Zespole Szkół w Bodzentynie – 61 %. Biorąc pod uwagę poszczególne typy 

szkół tj. liceum ogólnokształcące i technikum, najwyższa zdawalność w liceum miała miejsce  

w Powiatowym Zespole Szkół w Chmielniku i Powiatowym Zespole Szkół w Łopusznie – 100% natomiast 

w przypadku technikum najwyższą zdawalnością egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2020/2021 

może pochwalić się technikum w Powiatowym Zespole Szkół w Chęcinach ze zdawalnością 93%. 
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II. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie  

W roku szkolnym 2020/2021 egzamin zawodowy przeprowadzony był w sesji zimowej (styczeń – luty) 

oraz w sesji letniej (czerwiec – lipiec). 

W sesji zimowej do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie zgłoszonych zostało 118 

uczniów z trzech powiatowych zespołów szkół, tj. Powiatowego Zespołu Szkół  

w Chęcinach, Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku i Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie.   

Do części pisemnej egzaminu przystąpiło 110 uczniów, do części praktycznej 109 uczniów. 

Egzamin przeprowadzono w 9 kwalifikacjach dla uczniów szkół zawodowych oraz dla osób, które 

ukończyły kwalifikacyjne kursy zawodowe. Egzamin w części pisemnej i praktycznej zdało, a tym samym 

otrzymało świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie 61 uczniów. 

W sesji letniej do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie zgłoszonych zostało 191 uczniów  

z trzech powiatowych zespołów szkół , tj. Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach, Powiatowego 

Zespołu Szkół w Chmielniku i Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie.                  

Do części pisemnej egzaminu przystąpiło 180 uczniów, do części praktycznej 174 uczniów. 

Egzamin przeprowadzono w 9 kwalifikacjach dla uczniów szkół zawodowych oraz dla osób, które 

ukończyły kwalifikacyjne kursy zawodowe. 

Egzamin w części pisemnej i praktycznej zdało a tym samym otrzymało świadectwo potwierdzające 

kwalifikacje w zawodzie − 112 uczniów. 

Projekty oświatowe 

Waznym aspektem rozwoju edukacji w powiecie kieleckim jest realizacja projektów unijnych co  pozwala 
na efektywne zarządzanie systemem edukacji, doskonalenie programów nauczania i uzupełniania ich  
o elementy innowacyjne, podnoszenie kompetencji oraz nawiązywanie współpracy między instytucjami 
systemu edukacji a przedsiębiorstwami i sektorem badawczo – rozwojowym. 

 „Staż we Włoszech to dobry start w dorosłe życie” 

Projekt współfinansowany z Europejskiego funduszu Społecznego, realizowany przez Powiatowy Zespół 

Szkół w Chmielniku. Celem projektu jest umożliwienie uczniom lepszego przygotowania się  

do warunków jakie panują na europejskim rynku pracy. Termin realizacji projektu od 03.11.2019r.  

do 02.11.2021r. Do umowy finansowej podpisano aneks wydłużający okres realizacji projektu o kolejne 

12 miesięcy ze względu na COVID-19. W tym okresie przygotowano 40 uczniów (technikum żywienia  

i usług gastronomicznych, technikum pojazdów samochodowych i technikum informatycznego) do 

praktyk zawodowych we Włoszech – w mieście Rimini. Zrealizowano przygotowanie językowe, 

kulturowe, psychologiczne, zakupiono bilety autokarowe, zostaną wybrane miejsca praktyk, zostanie 

podpisana umowa z partnerem firmą Sistema Turismo oraz zostanie przygotowana cała dokumentacja 

projektowa.  

„Akademia Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych”  

Projekt realizowany przez Powiat Kielecki w partnerstwie ze Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia 

Nauczycieli, Powiatowymi Poradniami Psychologiczno - Pedagogicznymi w Bodzentynie, Chmielniku  

i Piekoszowie oraz instytucjami z Grecji, Chorwacji i Portugali. Projekt uzyskał dofinansowanie  

z programu – ERASMUS+; Akcja 2: „Partnerstwa strategiczne – Partnerstwa strategiczne na rzecz 

edukacji szkolnej”. Okres realizacji projektu – 01.09.2019 r. – 31.08.2022 r. Wartość projektu wynosi 207 

386,00 EURO.  Uczestnikami projektu są nauczyciele/specjaliści/konsultanci (psycholodzy, pedagodzy, 

logopedzi, osoby odpowiedzialne za jakość oświaty) z 4 krajów partnerskich. Są to osoby pracujące z 
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uczniem ze SPE, udzielające wsparcia nauczycielom, zajmujące się szeroko pojętą edukacją oraz edukacją 

włączającą. 

Głównym celem projektu jest wypracowanie modelu efektywnego rozwijania kompetencji kluczowych 

uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez podniesienie umiejętności zawodowych 

nauczycieli/ specjalistów/ konsultantów w zakresie włączających form i metod nauczania,  

ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania narzędzi ICT.  

„Innowacyjna praktyka zawodowa dobrym startem w dorosłość” 

Projekt realizowany przez Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku, w okresie od 31.12.2020 do 

30.12.2022. Wartość całkowita projektu: 105 452 Euro.  Beneficjentami projektu jest 40 uczniów 

technikum Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku kształcący się w zawodach: technik żywienia i usług 

gastronomicznych, technik informatyk oraz technik pojazdów samochodowych.  Miejsce realizacji 

zadania: Austria. Innowacyjny program stażu jest zgodny z podstawą programową kształcenia 

zawodowego oraz uwzględnia regionalne i krajowe potrzeby edukacyjne. Stanowi również istotny 

element rozwoju kształcenia dualnego przy współpracy z zagranicznymi partnerami. Ponadto, stażyści 

otrzymują  dodatkowe materiały dydaktyczne i pieniądze.  

„Ponadnarodowa mobilność uczniów pierwszy krok do kariery” 

Projekt realizowany przez Powiatowy Zespół szkół w Łopusznie. Okres realizacji projektu od  1.09.2019r. 

do 31.08.2021r. Koszt całkowity zadania 177 992 zł. W ramach realizacji projektu zrealizowano działania 

takie jak: wyjazd kulturoznawczy z uczestnikami projektu na Litwę, pogłębienie wiedzy  

z zakresu kultury i panujących tam obyczajów, poznanie tradycyjnej kuchni litewskiej, podniesienie 

umiejętności posługiwania się językiem angielskim, uczestniczenie w lekcjach odbywających się  

w szkole litewskiej.  

„Rozwijanie umiejętności zawodowych uczniów klas patronackich MPK Kielce w Technikum  
w Powiatowym Zespole Szkół w Chmielniku” 

Projekt realizowany przez Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach umowy pomiędzy Miejskim 

Przedsiębiorstwem Komunikacji w Kielcach a Powiatem Kieleckim. Termin realizacji projektu: styczeń 

2020r. – czerwiec 2022r. Koszt całkowity realizacji zadania wynosi 1 251 982,90 zł, z czego 236 455,68 zł 

stanowi kwota dofinansowania dla PZS w Chmielniku.  

W ramach projektu organizowane są staże dla uczniów oraz szkolenia i studia podyplomowe  

i nauczycieli.  

„Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego” 

Projekt partnerski realizowany prze Powiat Kielecki ze Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli 

w Kielcach. Okres realizacji projektu: 01.10.2019r. - 30.09.2021r. Całkowita wartość projektu wynosi 2 

834 102,00 zł, z czego 2 629 412,00 zł stanowi dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjny 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Wsparciem w ramach projektu objęci są uczniowie 

(146 osób) i nauczyciele (55 osób) 4 placówek prowadzonych przez powiat kielecki. W ramach projektu 

realizowano działania polegające, m.in. na: organizacji studiów podyplomowych i kursów doskonalących 

dla nauczycieli, organizacji kursów i szkoleń zawodowych i specjalistycznych dla uczniów, doposażeniu 

pracowni zawodowych, organizacji płatnych staży zawodowe dla uczniów, organizacji zajęć dodatkowych 
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przygotowujących do egzaminu zawodowego.  

„Uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach na drodze do sukcesu w karierze zawodowej” 

Projekt realizowany przez Powiatowy Zespół Szkół w Chęcinach. Okres realizacji projektu: 01.09.2020r. - 

31.08.2021 r. Wartość całkowita projektu:  54 603,00 Euro. Beneficjenci projektu: 30 uczniów klas III i IV 

technikum w Chęcinach. Uczniowie kształcący się w zawodach: technik informatyk, technik mechanik, 

technik urządzeń i energii odnawialnej.  Celem projektu jest zwiększenie wiedzy i rozwój umiejętności  

w obszarze kształcenia zawodowego i językowego (lepsze wyniki w nauce, uzyskanie wyższych wyników 

na egzaminach potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz egzaminie maturalnym z języka 

angielskiego), rozwijanie kluczowych kompetencji i umiejętności zawodowych w zakresie 

funkcjonowania nowoczesnych przedsiębiorstw i zakładów pracy za granicą, zwiększono szanse na 

podjęcie pracy po zakończeniu szkoły − zaistnienie na lokalnym, regionalnym i europejskim rynku pracy, 

lepsze dopasowanie absolwentów szkół technicznych do dzisiejszego rynku pracy w Polsce i w innych 

krajach Unii Europejskiej. 

„Staże zagraniczne – droga ku lepszej przyszłości” 

Projekt realizowany był w okresie od 1.12.2020r. do 30.11.2021r. roku przez  Powiatowy Zespół Szkół  

w Łopusznie. Projekt ten finansowany jest ze środków Programu Erasmus +, kwota dofinansowania 

wyniosła 109 206,00 EUR. Projekt adresowany był do uczniów technikum, kształcących się w zawodzie: 

technik informatyk, technik hotelarstwa, technik mechanik oraz technik żywienia  

i usług gastronomicznych. Uczestnikami praktyk zawodowych będą uczniowie z odpowiednią 

znajomością języka angielskiego oraz najlepszymi wynikami w nauce. 

Projekt zakładał przeprowadzenie dwóch 2-tygodniowych praktyk zawodowych dla dwóch grup  

30-osobowych wraz z opiekunami. Na miejsce praktyk wybrano Grecję. Wszyscy uczestnicy praktyk byli  

już po odpowiednim przygotowaniu teoretycznym oraz praktycznym w swoim zawodzie. Praktyki te były 

znakomitym uzupełnieniem nauki w szkole oraz okazją do analizy porównawczej polskich i zagranicznych 

miejsc pracy. Projekt pozwolił również na uwrażliwienie młodzieży na różnice mentalne i kulturowe obu 

krajów. 

Projekt PO WER Ponadnarodowa mobilność uczniów  „Pierwsze polsko − litewskie doświadczenia 
edukacyjne chęcińskich uczniów” 

Projekt realizowany był w okresie od 05.05.2021r. do 04.11.2021r. przez Powiatowy Zespół Szkół  

w Chęcinach. Wartość projektu – 91 386,00 zł. Dedykowany był grupie 20 uczniów Liceum 

Ogólnokształcącego  im. Władysława Łokietka w Chęcinach oraz uczniów Gimnazjum im. Śniadeckiego  

w Solecznikach na Litwie. Celem projektu było wprowadzenie uczniów w międzykulturowy świat 

projektów międzynarodowych. Głównym tematem projektu było poznanie tradycji, obyczajów  

i kuchni Polski oraz Litwy. Uczniowie poprzez wspólne warsztaty poznali kulturę innego kraju. 

„Staże zagraniczne – droga ku lepszej przyszłości” 

Projekt realizowany w okresie od 1.09.2021r. do 30.11.2022r. roku przez Powiatowy Zespół Szkół  

w Łopusznie. Projekt finansowany jest ze środków Programu Erasmus+ i jest adresowany do uczniów klas 

II i III technikum, kształcących się w zawodzie: technik reklamy, technik hotelarstwa oraz technik 

żywienia i usług gastronomicznych. Uczestnikami praktyk zawodowych będą uczniowie  

z odpowiednią znajomością języka angielskiego oraz najlepszymi wynikami w nauce.  
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Projekt zakładał przeprowadzenie dwóch 2-tygodniowych praktyk zawodowych we Włoszech dla jednej  

grup 23-osobowych wraz z opiekunami. Wszyscy uczestnicy praktyk będą  już po odpowiednim 

przygotowaniu teoretycznym oraz praktycznym w swoim zawodzie. Praktyki te będę znakomitym 

uzupełnieniem nauki w szkole oraz okazją do analizy porównawczej polskich i zagranicznych miejsc 

pracy. Projekt pozwolił również na uwrażliwienie młodzieży na różnice mentalne i kulturowe obu krajów.  

„Dotacje ze środków „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” 

W dniu 28 pażdziernika 2021r. Powiat Kielecki podpisał umowę z Wojewodą Świętkorzyskim  

o przyznaniu dotacji na zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia biblioteki, wramach 

Priorytetu 3 Rządowego Programu pn.  „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-

2025”. Wysokość przyznaniej dotacji wyniosła 5 500,00 zł. Dodatkowo Powiat zabezpieczył wymagany 

20% wkład własny w kwocie 1 375,00 zł. Środki finansowe trafiły do: 

− Technikum w Zespole Szkół nr 8 w Nowej Słupi – 3 125,00 zł; 

− Liceum Ogólnokształcącego w PZS w Bodzentynie – 3 750,00 zł. 

„Szkolny Klub Sportowy” 

W dniu 24 lutego 2021 roku zostało podpisane porozumienie pomiędzy Wojewódzkim Szkolnym 

Związkiem Sportowym z siedzibą w Kielcach, który jest operatorem wojewódzkim Program „Szkolny Klub 

Sportowy” w 2021 roku a Powiatem Kieleckim. Celem programu „SKS” jest organizacja  

i prowadzenie systematycznych pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych  dla  dzieci i młodzieży 

 z danej szkoły przez nauczyciela w-f z tej szkoły. W budżetach szkół zostały na ten cel zabezpieczone 

środki w wysokości  400 złotych na jedną grupę, co łącznie wynosi 2 400,00zł. 

Tabela nr 6. Wykaz jednostek oświatowych, które przystąpiły do programu „Szkolny Klub Sportowy” 

L.p. Szkoła Ilość grup Kwota (zł) 

1. Powiatowy Zespół Szkół w Bodzentynie 1 400,00   

2. Powiatowy Zespół Szkół  w Chęcinach 1 400,00   

3. Powiatowy Zespół Szkół w Łopuszno 2 800,00   

4. Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podzamczu 1 400,00   

5. Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rembowie 1 400,00   

Łącznie 6 2 400,00 

 

Nagrody i osiągnięcia uczniów w 2021 roku 

W gronie stypendystów Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2020/2021 znaleźli się uczniowie ze szkół 

prowadzonych przez Powiat Kielecki.  

Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymało 14 uczniów: 

• dwóch uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Szermentowskiego w Powiatowym 

Zespole Szkół w Bodzentynie, 

• dwie uczennice Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Łokietka w Powiatowym Zespole 

Szkół w Chęcinach, 

• dwóch uczniów Technikum im. Władysława Łokietka w Powiatowym Zespole Szkół w Chęcinach, 

• dwie uczennice Liceum Ogólnokształcącego im. Adolfa Dygasińskiego w Powiatowym Zespole 
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Szkół w Chmielniku,                 

• dwóch uczniów Technikum w Powiatowym Zespole Szkół w Chmielniku,   

• dwie uczennice Liceum Ogólnokształcącego im. Kardynała Karola Wojtyły w Powiatowym 

Zespole Szkół w Łopusznie, 

• dwie uczennice Technikum w Powiatowym Zespole Szkół w Łopusznie. 

Stypendium Starosty Kieleckiego  

W dniu 20 października 2021 roku po raz pierwszy wręczono Stypendium Starosty Kieleckiego. 

Wyróżnienie to otrzymali uczniowie szkół ponadpodstawowych pobierających naukę na terenie powiatu 

kieleckiego bez względu na miejsce zamieszkania, którzy w roku szkolnym 2020/2021 uzyskali wysokie 

wyniki (średnia ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej 4,8) i szczególne osiągnięcia  

w nauce. Stypendium Starosty Kieleckiego w roku szkolnym 2020/2021 przyznano 8 uczniom, którzy 

otrzymali 1 000 zł jednorazowego stypendium oraz pamiątkowy dyplom. Wśród stypendystów znaleźli 

się: 

• uczeń Technikum  Leśnego w Zespole Szkół Leśnych im. Romana Gesinga w Zagnańsku, 

• uczeń Liceum Ogólnokształcącego im. Kardynała Karola Wojtyły w Powiatowym Zespole Szkół  

w Łopusznie, 

• uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Łokietka w Powiatowym Zespole Szkół  
w Chęcinach, 

• uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. Kardynała Karola Wojtyły w Powiatowym Zespole 
Szkół w Łopusznie, 

• uczennica Technikum w Powiatowym Zespole Szkół w Łopusznie, 

• uczeń Technikum nr 6 w Zespole Szkół nr 8 w Nowej Słupi, 

• uczeń Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Szermentowskiego w Powiatowym Zespole Szkół  
w Bodzentynie, 

• uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. Adolfa Dygasińskiego w Powiatowym Zespole Szkół  
w Chmielniku.  

W tabeli poniżej przedstawiono pozostałe osiągnięcia młodzieży ze szkół prowadzonych przez Powiat 
Kielecki. 

Tabela nr 7. Udział uczniów w olimpiadach, konkursach, turniejach w roku szkolnym 2020/2021 

Lp. 
 

Szkoła/placówka  
Rodzaj i nazwa współzawodnictwa oraz osiągnięcia 

 
 

1. 

 
 
Powiatowy 
Zespół Szkół  
w Bodzentynie 

Konkursy przedmiotowe 

− udział w XI Edycja Konkursu Historycznego organizowanego przez WSAiB w Gdyni- 

finalista; 

− udział w konkursie wiedzy o prawie - pierwszy etap; 

− udział w X Edycja Konkursu Policyjnego z Wyższą Szkołą Administracji i Biznesu  

im. Eugeniusza -  Kwiatkowskiego w Gdyni – 2 finalistów (8 i 26 miejsce); 

− udział IX edycja Ogólnopolskiego Turnieju Klas o Profilu Mundurowym zorganizowanym 

przez Centrum Badań i Edukacji Służb Mundurowych Akademii WSB w Dąbrowie 

Górniczej; 

Zawody sportowe 

− Mistrzostwa Powiatu Kieleckiego w piłce siatkowej Szkół Ponadpodstawowych - I miejsce 

chłopcy, II miejsce dziewczęta; 

− III Nocny Maraton Wokół Świętokrzyskich zbiorników wodnych w Wąchocku- II miejsce w 

kategorii wiekowej 16-29 lat, III miejsce w kategorii wiekowej 16-29 lat; 

− Internetowy Turniej Szachowy ( 10 Blitz Arena) – II miejsce; 

− Mistrzostwa Polski w Trójboju Siłowym w Puławach – III miejsce; 
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− Mistrzostwa Polski w wyciskaniu sztangi leżąc- I miejsce; 

− Olimpiada młodzieży w zapasach -I miejsce; 

− I Puchar Polski w zapasach- III miejsce; 

− LZS - II miejsce; 

− Mistrzostwa Polski Sumo – II miejsce;  

− Puchar Polski Kadetek – zapasy – I i II miejsce; 

Olimpiady przedmiotowe 

Olimpiada historyczna - etap okręgowy  / dwóch uczniów 

 
 
 

2. 

 
 
 

Powiatowy 
Zespół Szkół  
w Chęcinach 

Konkursy przedmiotowe 

− Konkurs „ Poznaj swoje prawa pracy” - 22.02.2021r.; 

− Wojewódzki konkurs: Pamięć o Żołnierzach Wyklętych - 04.03.2021r.; 

− Wojewódzki konkurs wiedzy historycznej „Ocalić od zapomnienia”  - 3 miejsce, etap 

wojewódzki;  

− Konkurs „Sukces na bank” - 9.03.2021r.; 

− Konkurs matematyczny „Ziemia się liczy” - 12.03.2021r.; 

− Konkurs „MłodoMOWA to MY!” - 19.03.2021r.; 

− Konkurs „ STOP UZALEŻNIENIOM”- 19.04.2021r.; 

− Konkurs wiedzy o krajach anglojęzycznych - 21.04.2021r.; 

− IX Ogólnopolski Turniej Klas o Profilu Mundurowym - 22.04.2021r. – online; 

− Ekonomiczne Mistrzostwa org. przez Staropolską Szkołę Wyższą – 7 miejsce, etap 

wojewódzki - 21.05.2021r.; 

− Regionalny konkurs historyczny - 08.06.2021r. 

Olimpiady przedmiotowe 

− Olimpiada Solidarności  - 04.01.2021r.; 

− Olimpiada Wiedzy o AIDS  - 04.01.2021r.;  

− Olimpiada Wiedzy o Zdrowiu - 04.01.2021r.; 

 
3. 

 
Powiatowy 
Zespół Szkół            
w Chmielniku 

 

Konkursy przedmiotowe 

− reprezentowanie szkoły w finale wojewódzkim konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie, 

Ratownictwie i Obronie Cywilnej;  

− reprezentowanie szkoły w etapie okręgowym Konkursu Wiedzy o Prawie Pracy i BHP;  

− I miejsce w Międzyszkolnym Konkursie pn. „Mistrz lektury”, Bodzentyn’ 2021;  

− II miejsce w Międzyszkolnym Konkursie pn. „Mistrz lektury”, Bodzentyn’ 2021;  

− III miejsce w Międzyszkolnym Konkursie pn. „Mistrz lektury”, Bodzentyn’ 2021;  

− I miejsce w XII szkolnym konkursie matematycznym „Mistrz Rachunków”; 

− I miejsce w Wojewódzkim Konkursie „Pamięć o Żołnierzach Wyklętych”; 

− reprezentowanie szkoły w Wielkim Teście Edukacyjnym „Świat i ja”; 

− reprezentowanie szkoły w Wojewódzkim Konkursie „Pamięć  o Żołnierzach Wyklętych”;  

− udział w konkursie pn. „Rola Banków Centralnych    w zmniejszaniu skutków kryzysów 

gospodarczych”; 

  
4. 

 
Powiatowy 
Zespół Szkół 
w Łopusznie 

Konkursy przedmiotowe 

− udział w ogólnopolski konkursie dla uczniów klas mundurowych „Policjanci w służbie 

historii”;  

− udział w konkursie na logo Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego; 

− udział w konkursie Pieśni i Piosenek Patriotycznych w związku z Narodowym Dniem 

Żołnierzy Wyklętych; 

− udział w konkursie ekologiczny „Oszczędzam wodę, walczę z suszą”; 

− udział w konkursie Świętokrzyskie Mistrzostwa Ekonomiczne; 

  Zawody sportowe 

− Mistrzostwa Polskiego Związku Karate – dwa złote medale;  

− Mistrzostwa Makroregionu Południowego organizowane przez Polski Związek Karate – 
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złoty i srebrny medal;  

− Mistrzostwa Litewskiego Związku Karate – złoty medal; 

− Otwarte Mistrzostwa Bielan w karate kyokushin – złoty medal; 

− Turniej Karate Bartoszyce CUP – srebrny medal;  

− Międzynarodowy Turniej Karate Kokoro CUP – złoty medal; 

− Turniej kumite o puchar Burmistrza Dzielnicy Bielany – srebrny medal; 

− I miejsce w Plebiscycie Sportowym Powiatu Kieleckiego; 

Olimpiady przedmiotowe 

 

− uczeń szkoły reprezentował województwo świętokrzyskie w  etapie okręgowym VIII 

Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym  

w Olkuszu. 

Źródło: dane  przekazane przez szkoły  
 
 
POWIATOWE SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE 

Na terenie Powiatu Kieleckiego funkcjonuje Powiatowe Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Chęcinach  
z filiami. Łączna liczba miejsc noclegowych w schroniskach wynosi 386.  
Filie zlokalizowane są w szczególnie atrakcyjnych miejscach Powiatu Kieleckiego i dysponują następującą 

liczbą miejsc: 

• Powiatowe Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Chęcinach − 180 miejsc noclegowych - zlokalizowane 
jest w budynku internatu Powiatowego Zespołu Szkół  w Chęcinach;  

• Filia Nr 1 w Bodzentynie − 50 miejsc noclegowych - zlokalizowana jest w części budynku dawnego 
internatu Powiatowego Zespołu Szkół w Bodzentynie;        

• Filia Nr 2 w Łagowie − 50 miejsc noclegowych - zlokalizowana jest w budynku, który jest własnością 
gminy Łagów; 

• Filia Nr 3 w Mąchocicach Scholasterii − 50 miejsc noclegowych - zlokalizowana jest  
w budynku Szkoły Podstawowej będącym własnością gminy Masłów; 

• Filia Nr 4 w Nowej Słupi − 56 miejsc noclegowych - zlokalizowana jest w wolno stojącym budynku, 
który stanowi własność Powiatu Kieleckiego. 

 
Szkolne schroniska młodzieżowe służą przede wszystkim dzieciom i młodzieży uczącej się jako baza 

noclegowa, rekreacyjna i dydaktyczna. Mogą z nich korzystać także dorośli turyści indywidualni oraz 

grupy zorganizowane. Stanowią one najtańszą bazę noclegową dla wycieczek szkolnych, „białych”  

i „zielonych” szkół, obozów wędrownych i stacjonarnych, różnorodnych form wypoczynku letniego  

i zimowego. Każdego roku w ramach przeprowadzanych remontów pomieszczenia schronisk podnoszą 

swój standard. Znajdują się tam dobrze wyposażone aneksy kuchenne, kompleksy sanitarne, świetlice, 

kafejki internetowe.  

Okres pandemii koronawirusa spowodował znaczny spadek wykorzystania schronisk przez grupy szkolne 
i turystów indywidualnych. Poniższa tabela przedstawia wykorzystanie miejsc noclegowych  
w poszczególnych filiach PSSM w Chęcinach.    

Tabela nr 8. Wykorzystanie miejsc noclegowych PSSM w Chęcinach w okresie od września 2020r. do sierpnia 2021r. 

Schronisko 
Liczba 
miejsc 

Liczba dni 
działalności 

Nominalna 
liczba 

noclegów 

Liczba 
osób 

Liczba 
udzielonych 

noclegów 

%  
wykorzystania  

w roku szkolnym 
2020/2021 

PSSM  
w Chęcinach 

 
180 

 
270 

 
48600 

 
1789 4642 9,5 % 
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Filia nr 1  
w Bodzentynie 

 
50 

 
270 13500 371 874               6,5 % 

Filia nr 2  
w Łagowie 

50 270 13500 264 868 6,4 % 

Filia nr 3  
w Mąchocicach 

Scholasterii 
50 270 13500 312 784 5,8 % 

Filia nr 4  
w Nowej Słupi 

56 
 

270 
 

15120 647 1870 12,4 % 

 
RAZEM 

 
386 − 104 220 3383 9038 8,7 % 

         Źródło: dane przekazane przez PSSM w Chęcinach 
 

Powiatowe Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne         

Na terenie Powiatu Kieleckiego funkcjonują trzy poradnie psychologiczno-pedagogiczne: w Bodzentynie, 

Piekoszowie oraz Chmielniku, obejmujące swoim zasięgiem 19 gmin. Poradnie udzielają dzieciom  

i młodzieży, rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno − pedagogicznej, logopedycznej, 

rehabilitacyjnej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu. Korzystanie z pomocy poradni 

jest dobrowolne i nieodpłatne.  Do zadań powiatowych poradni psychologiczno − pedagogicznych należy 

również wydawanie orzeczeń dzieciom i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  

i problemami zdrowotnymi. Warto podkreślić, że poradnie posiadają logopedyczne i psychologiczno − 

pedagogiczne punkty konsultacyjne w rejonie swojego działania, umożliwiające mieszkańcom powiatu 

łatwiejszy dostęp do korzystania z fachowych porad psychologów, pedagogów, logopedów oraz 

doradców zawodowych.  

Tabela nr 9. Zasięg działania oraz punkty konsultacyjne poradni psychologiczno – pedagogicznych  
Powiatu Kieleckiego. 

Lp. Nazwa  
poradni 

Zasięg działania 
(gmina) 

Liczba  
punktów  

Miejsce punktów konsultacyjnych 

1. Powiatowa 
Poradnia 
Psychologiczno − 
Pedagogiczna                  
w Bodzentynie 

Bieliny, 
Bodzentyn, 
Górno, Łagów, 
Masłów, Nowa 
Słupia, Zagnańsk 

 

8 

Szkoła Podstawowa w Łagowie, Szkoła Podstawowa  

w Leszczynach, Szkoła Podstawowa w Starej Słupi,  

Szkoła Podstawowa w Brzezinkach, Szkoła Podstawowa  

w Woli Jachowej, Szkoła Podstawowa w Zagnańsku, Szkoła 

Podstawowa w Krajnie, Szkoła Podstawowa w Bielinach 

2. Powiatowa 
Poradnia 
Psychologiczno – 
Pedagogiczna            
w Chmielniku 

Chmielnik, Raków 
Daleszyce, 
Morawica, 
Pierzchnica,  

12 

Zespół Placówek Oświatowych w Morawicy, Zespół Szkół  

w Bilczy, Zespół Szkolno − Przedszkolny w Daleszycach, 

Zespół Szkół w Obicach, Szkoła Podstawowa w Rakowie, 

Szkoła Podstawowa w Pierzchnicy, Zespół Szkół 

Ogólnokształcących w Sukowie, Szkoła Podstawowa  

w Słopcu, Zespół Szkół w Brzezinach, Szkoła Podstawowa  

w Brzechowie, Szkoła Podstawowa w Lisowie,  

Szkoła Podstawowa w Ociesękach 

3. Powiatowa 
Poradnia 
Psychologiczno – 
Pedagogiczna              
w Piekoszowie 

Chęciny, Nowiny, 
Mniów, 
Miedziana Góra, 
Łopuszno, 
Piekoszów, 
Strawczyn 

8                                

Szkoła Podstawowa w Strawczynie, Szkoła Podstawowa  
w Oblęgorku, Szkoła Podstawowa w Mniowie, Szkoła 

Podstawowa w Kostomłotach, Podzamcze − gabinet poradni, 
Szkoła Podstawowa w Chęcinach, Szkoła Podstawowa  

w Nowinach, Szkoła Podstawowa  
w Łopusznie 
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Ogółem 

 

19 gmin 

 

28 punktów konsultacyjnych     

Źródło: dane przekazane przez poradnie 

W roku szkolnym 2020/2021 poradnie wydały 1517 orzeczeń i opinii, w tym: 478 orzeczenia  

i 1039 opinii. Przeprowadzono szereg badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych  

i lekarskich. Zorganizowano liczne treningi, warsztaty, terapie rodzinne, prelekcje i wykłady skierowane 

zarówno do rodziców, opiekunów jak  i nauczycieli oraz wychowawców.  Ponadto, wszystkie poradnie 

psychologiczno – pedagogiczne, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kielecki, w minionym 

roku szkolnym aktywnie włączyły się w działania mające na celu poprawę efektów kształcenia w szkołach 

ponadgimnazjalnych Powiatu Kieleckiego, m.in. poprzez prowadzenie zajęć z uczniami zdolnymi, czy też 

doradztwo zawodowe. 

 

FINANSOWANIE OŚWIATY 

Subwencja oświatowa na rok budżetowy 2021 została naliczona według obowiązującego finansowego 

standardu „A” na jednego ucznia tj. 6 069,377 zł wg stanu uczniów na 30 września 2020 roku 

(sprawozdanie SIO) oraz wskaźnika korygującego Di - 1,0317686552. Subwencja oświatowa jaką otrzymał 

Powiat Kielecki na realizację zadań w szkołach ponadpodstawowych i placówkach wyniosła 29 336 890zł, 

w tym na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki  i metod pracy dla 

dzieci i młodzieży 6 487 457 zł.  

Łączny plan finansowy szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Kielecki, w którym największą kwotę 

wydatków stanowią wynagrodzenia pracowników pedagogicznych, wynikające z zawartych umów  

o pracę wynosił 39 188 188 zł. 

Tabela nr 10.  Informacja o wysokości subwencji na 2021 rok oraz wykonanie budżetu za 2021 rok  

w jednostkach oświatowych. 

Lp. Nazwa placówki Subwencja 2021 
Wykonanie  

na 31.12.2021r.  

1.  
Powiatowy Zespół Szkół  

w Bodzentynie 
1 045 873,00 2 101 962,00 

2.  
Powiatowy Zespół Szkół  

w Chęcinach 
3 943 872,00 5 743 104,00 

3.  
Powiatowy Zespół Szkół  

w Chmielniku 
4 144 018,00 6 212 378,00 

4.  
Powiatowy Zespół Szkół  

w Łopusznie 
6 426 469,00 7 865 780,00 

5.  Zespół Szkół Nr 8 w Nowej Słupi 

361 499,00 
(subwencja wyliczona 

proporcjonalnie do okresu 
funkcjonowania szkoły 

 4 miesiące) 

455 637,00 

6.  
Powiatowa Poradnia 

Psychologiczno-Pedagogiczna  
w Bodzentynie 

4 060 280,00 3 443 041,00 7.  
Powiatowa Poradnia 

Psychologiczno-Pedagogiczna  
w Chmielniku 

8.  
Powiatowa Poradnia 

Psychologiczno-Pedagogiczna 
w Piekoszowie 

9.  Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek 1 520 961,00 4 242 493,00 
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Wychowawczy w Rembowie (wg stanu na 31.08.2021r.) 

10.  
Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek 

Wychowawczy w Podzamczu 
3 722 197,00 

4 645 347,00 
(wg stanu na 31.08.2021r.) 

11.  

Powiatowe Szkolne Schronisko 

Młodzieżowe  

w Chęcinach 

580 129,00 1 503 416,00 

Razem 25 805 298,00 36 213 158,00 

W ramach otrzymanej subwencji oświatowej w budżecie na rok 2021 zabezpieczono również środki 

finansowe m.in. na: 

• dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych – 290 000,00 zł; 

• dotacje dla szkół publicznych prowadzonych przez osobę fizyczną – 2 840 000,00 zł; 

• dotację dla niepublicznego szkolnego schroniska młodzieżowego – 25 000,00 zł; 

• dotację dla niepublicznego domu wczasów dziecięcych – 2 400 000,00 zł; 

• odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów – 255 600,00 zł;  

• odpis od wynagrodzeń nauczycieli na doskonalenie i dokształcanie nauczycieli – 144 436,00 zł. 

Dodatkowe środki finansowe otrzymane i pozyskane na działalność edukacyjną w trakcie roku 2021: 

1) 66 150,00 zł – środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu finansowania zajęć 

wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka 

mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego.  

2) 30 000,00 zł- zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% w roku 2021 z tytułu 

dofinansowania doposażenia publicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych lub 

dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie nowych pomieszczeń do nauki 

pozyskanych w wyniku adaptacji. 

3)  588 613,00 zł - zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% w roku 2021 z tytułu 

dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach  

i placówkach oświatowych w trybie art.20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela 

albo przechodzących na emeryturę na podstawie art.88 ustawy- Karta Nauczyciela w związku  

z art.225 lub z art.226 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 

Oświatowe lub z art. 20 ww. ustawy Karta Nauczyciela. 

Dotacja celowa:  

Dotacja celowa od Wojewody Świętokrzyskiego na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, 
materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych przeznaczonych do obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, określonych w ramowych planach nauczania ustalonych 
dla publicznych szkół podstawowych, niepubliczne szkoły podstawowe otrzymują, na wniosek, dotację 
celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego będącej dla tych szkół organem rejestrującym.  
1) dla Szkoły Podstawowej Specjalnej w Wólce Kłuckiej w wysokości -  1 199,87  zł. 
2)    dla Szkoły Podstawowej Specjalnej w Rembowie w wysokości – 3 099,69 zł.  
W związku z zakończeniem działalności Niepublicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego 
„Druga Szansa” w Rembowie, w skład którego wchodziła Szkoła Podstawowa Specjalna  
w Rembowie w dniu 07 grudnia 2021 roku dokonano zwrotu dotacji w wysokości 3 099,69 zł na 
rachunek  Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.  

Szkoły niepubliczne: 

Dotacja jest przekazywana zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań 

oświatowych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1930 z późn. zm.), w wysokości równej kwocie przewidzianej na 
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takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego. 

W roku 2021 została przekazana dotacja dla niepublicznych szkół i placówek w wysokości  

3 913 331,44 zł w tym  dla: 

• Niepublicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Świętej Katarzynie:   20 738,64 zł 

• Niepublicznego Domu Wczasów Dziecięcych „GOŁOBORZE” w Rudkach -    2 488 491,05 zł  

• Szkoła Podstawowa Specjalna nr 1 w Wólce Kłuckiej - Akademicka Fundacja Staropolska  

w Kielcach: 250 738,32 zł 

• Liceum Ogólnokształcące Specjalne w Rembowie – Stowarzyszenie Readaptacji Społecznej 

„Druga Szansa” w Rembowie: 9 205,42 zł 

• Niepubliczny Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy „Druga Szansa” w Rembowie - 

Stowarzyszenie Readaptacji Społecznej „Druga Szansa” w Rembowie: 83 495,86 zł 

• Szkoła Podstawowa Specjalna w Rembowie – Stowarzyszenie Readaptacji Społecznej „Druga 

Szansa” w Rembowie: 10 228,26 zł 

• Branżowa Szkoła I Stopnia w Podzamczu - Akademicka Fundacja Staropolska: 509 380,63 zł 

• Szkoła Podstawowa Specjalna w Podzamczu - Akademicka Fundacja Staropolska: 8 767,08 zł 

• Akademicki Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podzamczu: 532 286,18 zł 

 

W roku 2021 została przekazana dotacja dla szkoły publicznej prowadzonej przez osobę fizyczną  

w wysokości  686 013,25 zł - Centrum Kształcenia Ustawicznego  „PATRONUS” – Piotr Pająk  z  siedzibą  

w Warszawie. 

Inwestycje realizowane w obszarze, którego dotyczy zadanie (jeżeli dotyczy) w roku sprawozdawczym 

Bazę dydaktyczną szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat stanowią obiekty szkolne 
właściwie wyposażone i przygotowane do realizacji zadań. W każdym zespole szkół funkcjonują biblioteki 
szkolne, których księgozbiory zabezpieczają potrzeby edukacyjne uczniów i stanowią cenną pomoc 
dydaktyczną dla nauczycieli. Są wyposażone w sprzęt informatyczny z dostępem do Internetu.  

Tabela nr 11. Najważniejsze wybrane inwestycje i remonty w szkołach / placówkach oświatowych 

Lp. 
Szkoła/placówka 

oświatowa 
Zadanie  

Termin 
realizacji 
zadania 

(rok) 

Wartość  
w złotych 

1. 
Powiatowy Zespół 

Szkół w 
Bodzentynie 

Wymiana okien w pokoju nauczycielskim, 
toaletach i korytarzu na II piętrze 

2021 22 300,00 

Montaż opraw LED na elewacji budynku w 
celu oświetlenia placu parkingowego. 

2021 
1 107,00  

Montaż balustrad na klatkach schodowych  2021 69 950,00  

   Razem: 93 357,00 

2. 
Powiatowy Zespół 
Szkół w Chęcinach 

 
Ogrodzenie terenu szkoły – III etap 2021 23 570,00 

   Razem: 23 570,00 

3. 
Powiatowy Zespół 

Szkół  
w Chmielniku 

Remont korytarza i pokoju nauczycielskiego 2021 8 296,15 

Remont w budynku dydaktycznym przy  
ul. Furmańskiej  

 
2021 

 
11 236,93 

Remont korytarza dolnego 2021 11 338,34 

Montaż bram segmentowych – 2 sztuki 
 

2021 
 

22 000,00 

Remont pracowni samochodowej i  
pomieszczenia socjalnego w budynku PZS  w 

 
2021 

16 307,23 
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Chmielniku ul. Furmańska 1A 

   Razem: 69 178,65 

4. 

Powiatowa 
Poradnia 

Psychologiczno- 
Pedagogiczna  
w Chmielniku 

Przygotowanie sali integracji sensorycznej  2021 

 
 

15 497,07 

   Razem: 15 497,07 

5.  

Powiatowa 
Poradnia 

Psychologiczno- 
Pedagogiczna  

w Bodzentynie 

Termomodernizacja trzech budynków 
użyteczności publicznej zlokalizowanych w 
Nowej Słupi, Chmielniku i Bodzentynie – 
wykonanie dokumentacji projektowej 

2021 

 
 

25 338,00 
 

   Razem: 25 338,00 

6. 
Powiatowy Zespół 

Szkół w Łopusznie 
Wykonanie prac remontowych związanych  
z pokryciem dachu na budynku internatu 

2021 23 001,00 

   Razem: 23 001,00 

7.  
Zespół Szkół nr 8 

w Nowej Słupi 

Wyposażenie pracowni mechanicznej 2021 17 662,94 

Wyposażenie strefy wypoczynkowej (zakup 
wykładziny, krzeseł, regałów) 

2021 4 199,86 

Wymiana lamp w klasopracowniach 2021 5 596,50 

   Razem: 27 459,30 

8.  

Powiatowe 
Szkolne 

Schronisko 
Młodzieżowe                           
w Chęcinach 

Malowanie świetlicy i pokoi na II piętrze 
budynku Powiatowego SSM w Chęcinach 

2021 
9 999,90 

Wymiana 18 szt. drzwi do sanitariatów na 
I,II,III piętrze schroniska  

2021 5 000,00 

Malowanie sufitów w natryskach na I,II,III 
piętrze oraz malowanie korytarzy II i III piętra 
budynku  

2021 11 936,81 

Termomodernizacja trzech budynków 
użyteczności publicznej zlokalizowanych  
w Nowej Słupi, Chmielniku i Bodzentynie – 
wykonanie dokumentacji projektowej 

2021 25 830,00 

   Razem: 52 766,71 

OGÓŁEM 330 167,73 
 

 

2) Promocja i ochrona zdrowia 
Nazwa zadania Promocja i ochrona zdrowia 

Plany/ programy/ strategie opracowane dla wsparcia realizacji zadania: 
„Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Kieleckiego na lata 2018-2022” przyjęty Uchwałą Rady 

Powiatu Nr XXXIV/21/2018  z dnia 5 marca 2018r.  

Celem głównym dokumentu jest zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej opieki 

adekwatnej do ich potrzeb. 

Cele szczegółowe Programu zawierają zadania z zakresu : 

A. Upowszechniania środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej. 

B. Upowszechniania zróżnicowanych form pomocy i oparcia społecznego. 

C. Aktywizacji zawodowej osób z zaburzeniami psychicznymi. 

D. Skoordynowania dostępnych form opieki i pomocy. 

E. Udzielania wsparcia psychologiczno-pedagogicznego uczniom, rodzicom i nauczycielom. 
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Działania  przedstawione w Programie są zgodne z celami i zadaniami określonymi w Narodowym 

Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego, przewidzianymi do realizacji dla powiatów i gmin. 

Jednostki organizacyjne powiatu/komórki organizacyjne w jednostkach realizujące zadanie 

Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka – Szpital Specjalistyczny w Kielcach 

Szpital Powiatowy w Chmielniku 

Powiatowe Centrum Usług Medycznych w Kielcach 

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej 

Najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadania w 2021r. 

Programy profilaktyczne realizowane przez powiatowe zakłady opieki zdrowotnej w roku 2021. 

Programy realizowane przez Powiatowe Centrum Usług Medycznych w Kielcach: 

− Program profilkatyki zakażeń meningokokowych – programem szczepień przeciwko monigokokom 

typ ACWY oraz meningokokom typ B, skierowany do dzieci urodzonych w roku 2019 i 2020 oraz  

w 2008 zamieszkałych na terenie gminy Kielce – koszt wykonania wyniósł 8 860,00 zł,  podanych 

zostało 35 dawek szczepionki; 

− Program szczepień przeciw grypie – skierowany do osób od 55 roku życia zamieszkałych na terenie 

Gminy Kielce – ze szcepień skorzysło 180 osób, koszt realizacji wyniósł 10 800,00 zł; 

− Program profilaktyki raka szyjki macicy – skierowany do kobiet w wieku 25 do 59 lat, które  

w ostatnich trzech latach nie miały wykonywanego badania cytologicznego – wykonano 147 badań 

za łączna kwotę 3 678,00 zł; 

− Program prewencji ospy wietrznej – skierowany do dzieci urodzonych w 2018 i 2019 roku, z terenu 

Gminy Kielce – koszt wykonania wyniósł 1 000,00 zł. 

Programy realizowane przez Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka – Szpital Specjalistyczny  

w Kielcach: 

− Program Profilkatyki Raka Piersi – Etap Podstawowy – program skierowany do pacjentek w wieku 50 

– 69 lat, które nie miały wykonywanej mammografi w ciągu ostatnich 24 miesiecy – wykonano 458 

badań, koszt realizacji wyniósł 36 656,55 zł; 

− Program Profilaktyki Raka Piersi – Etap Pogłebionej Diagnostyki – program skierowany do kobiet  

w wieku 50 – 69 lat – wykonano 114 badań, koszt realizacji wyniósł 3 461,37zł; 

− Program Badań Prenatalnych – program mający na celu wyrywanie zwiększonego ryzyka aberracji 

chromosomowej lub wad płodu – wykonano 759 badań, koszt realizacji wyniósł 531 301,68 zł; 

− Program Profilaktyki Raka Szyjki Macicy – program skierowany do kobiet w wieku 35 - 69 lat – 

wykonano 444 badania (program realizowany bez finansowania z zewnątrz); 

− Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem RS u dzieci z przewlekła choroba płuc – programem objęte są 

wcześniaki, z rozpoznaną dysplazją oskrzelowo – płucną lub wadą serca urodzone w ŚCMiN – 

programem objęto 58 dzieci, koszt realizacji wyniósł 299 224,67 zł; 

− Program majacy na celu zapobieganie i leczenie retinopatii wcześniaczej – diagnostyka i leczeniem 

objęte są dziedzi w wieko 0-2 lat – programem objęto 228 dzieci; 

− Nieinwazyjne wspomaganie oddychania u noworodków – program ma na celu ograniczenie 

wentylacji mechanicznej u wcześniaków i noworodków – programem objęto 147 dzieci; 

− Program Powszechnych Przesiewowych badań słuchu u Noworodków – diagnostyką w ramach 

programu objetko 2042 dziedzi; 

− Program Promocji Karmienia Piersią – działaniami w ramach progrmu objęto 2020 kobiet; 
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− Program „Decydujący Czas” – celem programu jest wczesne rozpoznaie i podjęcie rehabilitacji  

u noworodków – działaniami objęto 1830 dzieci w wieku od  0 do 2lat. 

Z działań realizowanych w oparciu o założenia „Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu 

Kieleckiego na lata 2018-2022”  w roku 2021 skorzystało ok. 11824 os.  

Odbiorcami były osoby z dysfunkcją psychiczną, ich rodziny, przedstawiciele organizacji pozarządowych, 

pracownicy samorządowi, przedstawiciele jednostek organizacyjnych realizujących zadania na rzecz osób 

z zaburzeniami psychicznymi, pracownicy służby zdrowia, a także zespół koordynujący realizację 

Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Kieleckiego na lata 2018-2022. 

W ramach Programu w 2021r. został zaktualizowany „Przewodnik  o lokalnie dostępnych formach opieki 

zdrowotnej, pomocy społecznej aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.  

Inwestycje realizowane w obszarze, którego dotyczy zadanie (jeżeli dotyczy) w roku sprawozdawczym 

Powiatowe placówki ochrony zdrowia realizują szereg projektów i inwestycji mających na celu poprawę 

ich funkcjonowania oraz zpoprawę jakości i zwiększenie dostępności do specjalistycznych usług 

medycznych. 

W 2021 r. powiatowe jednostki służby zdrowia otrzymały z budżetu Powiatu Kieleckiego dotacje  

w wysokości 3 082 091,27 zł, w tym: 

I. Świętokrzyskie  Centrum Matki i Noworodka – Szpital Specjalistyczny w Kielcach:  

1. „Informatyzacja placówek medycznych Województwa Świętokrzyskiego” – wkład własny  

44 833,25 zł, 

2. „Rozbudowa i modernizacja kompleksu szpitalnego Świętokrzyskiego Centrum Matki  

i Noworodka – Szpital Specjalistyczny w Kielcach” – 841 050,00 zł (RFIL), 

3. „Podniesienie jakości i dostępności specjalistycznych usług medycznych Świętokrzyskiego Centrum 

Matki i Noworodka – Szpital Specjalistyczny w Kielcach” – wkład własny 732 836,03 zł 

II. Szpital Powiatowy w Chmielniku:   

1. „Informatyzacja placówek medycznych Województwa Świętokrzyskiego” – wkład własny  

326 304,99 zł, 

2. „Rozbudowa i modernizacja Szpitala Powiatowego w Chmielniku” ” –150 798,00 zł (RFIL), 

3. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Szpitala Powiatowego w Chmielniku”  

– wkład własny 543 963,00 zł, 

4. Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 250 000,00 zł (zakup ambulansu, noszy monoblokowych, butli 

tlenowej wraz z reduktorem oraz krzesełka transportowego)  

III. PCUM w Kiecach:   

1. „Informatyzacja placówek medycznych Województwa Świętokrzyskiego” – wkład własny 

192 306,00 zł,  

„Infomatyzacja Placówek Medycznych Województwa  Świętokrzyskiegi (InPlaMed)”  

Głownym celem projektu jest wdrożenie Elektornicznej Dokumentacji Medycznej (EDM) w placówkach 

objętych projektem. W budżecie Powiatu Kieleckiego na 2021 r. zabezpieczone zostały środki (wkład 

własny zoz) w łącznej kwocie 924 964,00 zł. Środki finansowe, które zostały zabezpieczone w budżecie 

Powiatu Kieleckiego na 2021 r. na to zadanie nie zostały w całości wykorzystane. W ramach realizacji 

zadania: 

− Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka – Szpital Specjalistyczny w Kielcach zakupiło  
i wdrożyło infrastrukturę  sprzętową IT i medyczną  oraz oprogramowanie dla Szpitalnego Systemu 
Informatycznego (SSI) oraz dokonało płatności dla Inżyniera Projektu. 

− Szpital Powiatowy w Chmielniku - zlecił przygotowanie projektów dokumentacji przetargowych dla 
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postępowania na „Dostawę i wdrożenie infrastruktury sieciowej”, zakupił oraz wdrożył infrastrukturę 
serwerową i sieciową  oraz oprogramowanie dla  Szpitalnego Systemu Informatycznego (SSI), zakupił 
przełączniki: LAN - typ 1 i  LAN - typ 2, UTM wraz z oprogramowaniem i koniecznymi licencjami, 
wykonanał instalację i konfigurację zakupionego sprzętu oraz odpowiednią dokumentację  
i instruktaże stanowiskowe, dokonanal płatności dla Inżyniera Projektu; 

− Powiatowe Centrum Usług Medycznych w Kielcach - dokonało płatności dla Inżyniera Projektu, 

przeprowadziło modernizację sieci LAN i infrastruktury sieciowej, zakupiłosprzęt komputerowy, 

drukujący oraz serwery i oprogramowanie.  

„Rozbudowa i modernizacja kompleksu szpitalnego Świętokrzyskiego Centrum Matki  

i Noworodka – Szpital Specjalistyczny w Kielcach” 

W ramach  zadania zaplanowano szereg ziałań inwestycyjnych, takich jak: przebudowa pomieszczczeń 

szpitalnych, szatni i byłej apteki oraz Izby przyjęć. 

W roku 2021 w ramach realizacji zadania: 

− wykonano projekt, kosztorys i przedmiar na instalację gazów medycznych w przygotowanych 

pomieszczeniach oraz instalację gazów medycznych, 

− zakupiono  materiały budowlane i wykończeniowe,  

− wykonano modernizację pomieszczeń po szatniach w celu przeniesienia Poradni Położniczo – 

Ginekologicznej, 

− wykonało roboty instalacyjne w pomieszczeniach po byłym bloku operacyjnym na potrzeby  gabinetu 

zabiegowego. 

Zadanie realizowane jest ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Koszty poniesione 

w 2021r. w związku z realizacją tej inwestycji wyniosły 841 050,00 zł. Inwestycja kontynuowana będzie  

w 2022r. 

„Podniesienie jakości i dostępności specjalistycznych usług medycznych w Świętokrzyskim Centrum 

Matki i Noworodka – Szpital  Specjalistyczny  w Kielcach” 

     Projekt realizowany jest w ramach RPOWŚ na lata 2014 – 2020. Celem projektu jest doposażenie  

w sprzęt medyczny Oddziału Neonatologii w ŚCMiN w Kielcach. Projekt zakłada zakup, m.in.: 

inkubatorów, respiratorów, stanowiska do pielęgnacji noworodków, ssaków próżniowych 

i elektrycznych, pomp infuzyjnych, pomp objętościowych, stacji dokujących, wag, przyłóżkowego aparatu 

RTG. Aneksem do umowy rozszerzono zakres projektu, w związku z wprowadzaniem ustawy z dnia  

2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, o zakup 

sprzętu medycznego pomagającego zwalczać skutki epidemii wirusem COVID-19, m.in.: 

bronchofiberoskopu intubacyjnego, aparatu EKG, respiratora dla dorosłych, łóżka do intensywnej terapii, 

wózków do przewożenia chorych, ssaków jezdnych. Koszt  zrealizowanych w 2021r. inwestycji wyniósł 

732 836,03 zł. 

„Rozbudowa i modernizacja  Szpitala Powiatowego w Chmielniku” 

Projekt zakłada utworzenie dodatkowego oddziału szpitalnego w celu  rozrzedzenia łóżek dla pacjentów,  

przygotowanie profesjonalnych izolatoriów oraz rozbudowę budynku głównego szpitala o pomieszczenia 

dla apteki szpitalnej, laboratorium diagnostycznego i  administracji szpitalnej.  W 2021r. Szpital 

Powiatowy w Chmielniku opracował  dokumentację projektową. 

Zadanie realizowane jest ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Koszty poniesione  
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w 2021r.  w związku z realizacją tej inwestycji wyniosły  150 798,00 zł. 

Inwestycja kontynuowana będzie w 2022r. 

„Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Szpitala Powiatowego w Chmielniku” 

Projekt obejmował poprawę efektywności energetycznej, tj. wykonanie prac termomodernizacyjnych  

w 4 budynkach (budynek główny szpitala, kuchnia, kotłownia, pralnia) -docieplenie ścian, stropodachu, 

wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji c.o. i c.w.u., wymiana oświetlenia na energooszczędne, 

montaż gazowych pomp ciepła oraz instalacji fotowoltaicznych (152 paneli).  

W 2021r. inwestycja została zakończona. Łączna wartość zrealizowanego zadania to: 4 817 742,00 zł,  

w tym dofinansowanie ze środków RPOWŚ na lata 2014 – 2020 w wysokosci 4 211 264,00 zł. 

 
 

 

3) Pomoc społeczna 
Nazwa zadania Pomoc społeczna 

Plany/ programy/ strategie opracowane dla wsparcia realizacji zadania: 
„Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Kieleckiego na lata 2017-2022” przyjęta 

Uchwałą Nr XXVI/32/2017 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 26 czerwca 2017 roku.  

• Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (art.19 pkt.1) strategia uwzględnia 

programy pomocy społecznej, wspierania osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka, w tym osób 

niepełnosprawnych i innych zagrożonych wykluczeniem społecznym.  

• W strategii wpisane zostały zadania własne powiatu z zakresu ustawy o pomocy społecznej, ustawy 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jak również 

ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i ustawy o przeciwdziałaniu przemocy  

w rodzinie. Przedmiotowy dokument umożliwia  pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizacje 

projektów. 

• Strategia zawiera 4 obszary priorytetowe: pomoc społeczna, piecza zastępcza, aktywizacja osób 

niepełnosprawnych oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. 

• W roku 2021 większość projektów i założeń została zrealizowana.  

Jednostki organizacyjne powiatu/komórki organizacyjne w jednostkach realizujące zadanie. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach 

Dom Pomocy Społecznej w Zgórsku 
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Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach 

Niepubliczny Dom Pomocy Społecznej w Piekoszowie 

Centrum Interwencji Kryzysowej w Kielcach 

Najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadania w 2021r. 

I. Zapewnienie standardu usług specjalistycznych świadczonych w ramach systemu pomocy 

społecznej 

1) Podnoszenie kompetencji zawodowych kadr pomocy społecznej: 

W roku 2021 ze względu na pandemię kadra pomocy zastępczej oraz pieczy zastępczej nie 

uczestniczyła bezpośrednio w szkoleniach. Nie organizowano również spotkań dla asystentów rodzin. 

Pracownicy brali jedynie udział w szkoleniach on-line organizowanych przez Urząd Marszałkowski 

oraz Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

2) Podnoszenie jakości usług społecznych: 

a. Świadczenie pomocy prawnej, psychologicznej, socjalnej osobom znajdującym się w trudnej sytuacji 

życiowej. Ze względu na pandemię w roku 2021 pomoc specjalistyczna świadczona była w formie 

telefonicznej (w tym celu uruchomiono dodatkowe linie telefoniczne, przy których dyżury pełnili 

specjaliści), w wyjątkowych sytuacjach pomoc specjalistyczna świadczona była dla osób w miejscu 

zamieszkania rodzin. W ramach poradnictwa specjalistycznego prawnego w 2021 roku udzielono 201 

porad, w tym 78 porad dla rodzin zastępczych. Poradnictwo świadczone jest osobom i rodzinom, 

które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia  w rozwiązywaniu swoich problemów 

życiowych, bez względu na posiadany dochód. Świadczenie specjalistycznego poradnictwa prawnego 

odbywa się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach.  

W roku 2021 psycholodzy pracujący w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach 

zrealizowali 827 porad psychologicznych dla mieszkańców powiatu kieleckiego, w tym: 451 porad dla 

pieczy zastępczej i 377 porad dla pozostałych mieszkańców gmin z powiatu kieleckiego. W ramach 

poradnictwa specjalistycznego oferowano poradnictwo i wsparcie psychologiczne, poradnictwo 

pedagogiczne, interwencje w sytuacjach kryzysowych oraz mediacje rodzinne.  W dużej mierze 

poradnictwo telefoniczne skierowane do osób  z niepełnosprawnością oraz członków ich rodzin, 

które w okresie pandemii były narażone na utrudnienia w skorzystaniu ze specjalistycznej pomocy. 

Wyznaczono interwencyjne dyżury telefoniczne obsługiwanych przez psychologa oraz interwenta 

kryzysowego. Dyżury odbywały się zarówno do południa, jak i po południu w dni robocze. Jeśli zaszła 

taka konieczność udzielano wsparcie również w miejscu zamieszkania osoby czy rodziny 

przeżywającej kryzys, a także w siedzibie PCPR. W ramach interwencji udzielono pomocy ok. 300 

mieszkańcom powiatu kieleckiego (niektórym wielokrotnie). Łącznie odbyło się ok. 500 konsultacji 

telefonicznych. 

b. pomoc w życiowym usamodzielnieniu osób pełnoletnich opuszczających rodziny zastępcze i placówki 

opiekuńczo-wychowawcze realizowana w formie pomocy na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie, 

zagospodarowanie oraz pobyt w mieszkaniu chronionym.  

Powiat Kielecki, zgodnie z art. 19 pkt. 11 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, 

prowadzi mieszkania chronione wspierane dla 6 osób. W 2021r. przebywały w nich łącznie  

4 wychowanki z rodzinnej pieczy zastępczej. Koszty pobytu w mieszkaniach chronionych w Chęcinach 

i Podzamczu, w 2021 roku były finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu 

„Centrum Usług – współpraca na rzecz społeczności lokalnej” i wynosiły 15 036,91 zł (koszt całkowity 

zadania), w tym z budżetu PCPR 8 943,67 zł, środki UE 5 599,19 zł oraz z budżetu państwa w kwocie 

494,05 zł. 
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c. wsparcie lokalowe i specjalistyczne dla rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym prowadzona 

jest poprzez umożliwienie pobytu w mieszkaniu chronionym. 

W ramach projektu „Myśląc o rodzinie” w 2016r. utworzono trzy mieszkania chronione w Podzamczu 

46, gmina Chęciny. Mieszkania chronione do 31 sierpnia 2021r. działały na podstawie umowy 

zawartej z Dyrektorem Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podzamczu oraz 

Regulaminu Mieszkań Chronionych przyjętego Uchwałą Nr 220/127/2018 Zarządu Powiatu  

w Kielcach z dniu 28 marca 2018r. W mieszkaniach chronionych w 2021 roku zamieszkiwały 2 rodziny 

(z gminy Chęciny i Daleszyce), łącznie 7 osób. Pobyt w mieszkaniu chronionym przyznaje się na 

wniosek osoby ubiegającej się o wsparcie w postaci pobytu w mieszkaniu chronionym, po uzyskaniu 

pozytywnej opinii z ośrodka pomocy społecznej ostatniego miejsca zamieszkania osoby/rodziny oraz 

sporządzeniu przez OPS wywiadu środowiskowego. Koszty pobytu w mieszkaniach chronionych były 

pokrywane ze środków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach na podstawie not 

księgowych wystawionych przez Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podzamczu. 

Osoby przebywające w mieszkaniach chronionych, na podstawie oświadczeń zadeklarowały 

ponoszenie odpłatności w pełnej wysokości za: energię elektryczną, wodę, gazu, ogrzewanie, wywóz 

nieczystości, odpadów i ścieków oraz inne koszty wynikające z eksploatacji mieszkania. 

Wychowankowie oraz rodziny przebywający w mieszkaniach chronionych są objęci dodatkowymi 

działaniami, w tym: pracą socjalną, poradnictwem specjalistycznym (prawnym i psychologicznym) 

i opieką koordynatora. W/w działania prowadzone są zarówno w miejscu zamieszkania 

podopiecznych, jak również w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach. 

d. Prowadzenie domów pomocy społecznej – zapewnienie usług bytowych, wspomagających, 

opiekuńczych dla mieszkańców powiatu kieleckiego. 

Powiat Kielecki jest podmiotem prowadzącym dwa domy pomocy społecznej - w Zgórsku, gm. 

Nowiny i w Łagiewnikach, gm. Chmielnik. Ponadto na podstawie umowy zawartej z Caritas Diecezji 

Kieleckiej powiat zleca prowadzenie ponadgminnego domu pomocy społecznej w Domu dla 

Niepełnosprawnych w Piekoszowie. Funkcjonujące na terenie powiatu kieleckiego domy pomocy 

społecznej posiadają łącznie na 341 miejsca. W 2021r. w w/w DPS - ach umieszczono ogółem 34 

osoby.  Domy pomocy społecznej świadczą usługi opiekuńcze i wspomagające w zakresie i formach 

wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających. Prowadzona jest terapia 

zajęciowa i zajęcia mają na celu podnoszenie sprawności i aktywizowanie mieszkańców, 

usamodzielnianie ich, nabywanie przez nich umiejętności społecznych, wzbogacanie doświadczeń. 

Domy prowadzą różnorodną działalność kulturalno – rekreacyjną i sportową na własnym terenie jak  

i poza nim. Realizują swoje zadania w zakresie usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających, 

tj. zabiegi pielęgnacyjne, opiekę lekarską i pielęgniarską, poradnictwo psychologiczne oraz 

rehabilitację leczniczą. W DPS odbywają się działania terapeutyczne: zajęcia plastyczno–manualne, 

muzyczno-teatralne, kulturalno-rekreacyjne, sportowe, kulinarne, gry zręcznościowe. Ponadto w DPS 

Łagiewniki prowadzona jest działalność Klubu Olimpiad Specjalnych „TOP” (tenis stołowy, piłka 

nożna, lekkoatletyka, pływanie). Działania terapeutyczne mają również na celu integrację ze 

środowiskiem. W 2021r. w DPS nadal wdrażano  standardy obowiązujących usług w domach pomocy 

społecznej, mające na celu poprawę instytucjonalnej opieki nad osobami niepełnosprawnymi. 

 

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju w roku 2021 powiat kielecki pozyskał wsparcie 

finansowe z przeznaczeniem na  zakup środków ochrony osobistej, sprzętu i wyposażenia 

niezbędnego do zachowania należytych środków bezpieczeństwa oraz na sfinansowanie dodatków 

do wynagrodzeń dla pracowników DPS. Środki na działania związane z walką z COVID pochodziły ze 
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środków : 

− Projektu grantowego „Bezpieczna przyszłość” współfinansowanego przez Unię Europejską  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Kwota dofinansowania dla DPS w Zgórsku 

wyniosła 158 897,00 zł, a dla DPS w Łagiewnikach 229 914 zł; 

− Projektu grantowego „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa 

personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów 

pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” współfinansowanego  w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Wsparcie  dla Domu 

Pomocy Społecznej w Łagiewnikach wyniosło 108 444,00 zł, natomiast dla Domu Pomocy 

Społecznej w Zgórsku 59 386,00 zł. 

 

II. Współpraca z organizacjami pozarządowymi - nadal realizowano zadanie z zakresu prowadzenia 

domu pomocy społecznej tj.: Domu dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie oraz ośrodka 

interwencji kryzysowej prowadzonych przez „Caritas” Diecezji Kieleckiej. 

a. Działania profilaktyczne w zakresie pomocy dla rodzin, w których występuje problem przemocy.  

Zadanie realizowane było również poprzez współpracę z gminami oraz wspólną organizację  

z różnymi podmiotami, dotyczącą przeciwdziałania przemocy. W ramach zadania przeprowadzono 

następujące działania: 

• W ramach koordynacji działań pomiędzy powiatem a gminą w zakresie przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie poprzez działania interdyscyplinarne nawiązano stałą współpracę z ośmioma  gminami 

powiatu kieleckiego  (Morawica, Masłów, Łopuszno, Górno, Chęciny, Mniów, Łagów, Daleszyce) 

dotyczącą Zespołów Interdyscyplinarnych. Przedstawiciel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Kielcach  brał udział w posiedzeniach Zespołów oraz Grup Roboczych w gminach. Celem spotkań 

było między innymi: diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, inicjowanie działań  

w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie, analizowanie opracowanych planów 

pomocy, wdrażanie procedury „Niebieskie Karty”. Ze względu na sytuację epidemiologiczną udział 

pracownika w zespołach interdyscyplinarnych odbywał się telefonicznie. W ramach działań 

interdyscyplinarnych PCPR współpracuje z następującymi  instytucjami: Policją, ośrodkami pomocy 

społecznej, sądami- kuratorami, organizacjami pozarządowymi, Centrum Interwencji Kryzysowej 

„CARITAS”, placówkami oświatowymi. 

• Przygotowanie i realizacja oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących 

przemoc, 

• Zapewnienie specjalistycznej pomocy osobom doświadczającym przemocy i ich rodzinom 

(psychologicznej, prawnej, socjalnej, osobom doznającym przemocy w ich środowisku 

zamieszkania). 

W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu pomocy 

społecznej  dotyczącego prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej, powierzono realizację w/w 

zadania Caritas Diecezji Kieleckiej.  Centrum Interwencji Kryzysowej w Kielcach przy ul. Urzędniczej 

7b świadczy usługi dla mieszkańców Powiatu Kieleckiego na podstawie umowy z dnia 4 stycznia 

2021r. o wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ustawy o pomocy społecznej dotyczącego 

prowadzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Powiat Kielecki w 2021 r. przekazał na realizację w/w 

zadania kwotę 75.000,00 zł.  

W roku 2021 realizowano w Centrum Interwencji Kryzysowej w Kielcach projekt pn. „Świadczenie 

usług socjalno-bytowych w Centrum Interwencji Kryzysowej dla mieszkańców powiatu kieleckiego”. 

Działalność Centrum Interwencji Kryzysowej obejmowała świadczenie usług socjalnych, 
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psychologicznych, pedagogicznych, medycznych, prawnych, materialnych i hotelowych, dostępnych 

całą dobę, osobom i rodzinom z terenu powiatu kieleckiego, które znajdują się w trudnej sytuacji 

życiowej. W roku 2021 -  132 osoby i 29 instytucji z powiatu kieleckiego zgłosiło 558 problemów. 

 

III. Organizacja efektywnego systemu wsparcia i zapewnienie optymalnych warunków sprzyjających 

aktywizacji społeczno-zawodowej, osób niepełnosprawnych i ich rodzin 

1) W ramach projektu pozakonkursowego pn. „Centrum Usług - współpraca na rzecz społeczności 

lokalnej” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach do grudnia 2021 

roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014 – 2020 realizowano szereg działań w obszarze aktywizacji społecznej i zdrowotnej osób 

niepełnosprawnych: 

• Usługi opiekuńcze środowiskowe na terenie  partnerskich gmin: Bieliny, Bodzentyn, Daleszyce, 

Górno, Mniów, Miedziana Góra, Nowa – Słupia, Nowiny. 

• Prowadzono usługi opiekuńcze sąsiedzkie na terenie gminy Chęciny  

• Zorganizowano i świadczono usługi asystenta osoby niepełnosprawnej (AON)/asystenta 

osobistego osoby niepełnosprawnej(AOON).  

• Partnerzy – MGOPS Bodzentyn, GOPS Bieliny, MGOPS Chęciny, MGOPS Daleszyce, GOPS Górno, 

GOPS Mniów, MGOPS Nowa Słupia, GOPS Miedziana Góra na swoim terenie realizowali usługi 

teleopieka dla osób niesamodzielnych.  

• Uruchomiono i prowadzono 4 wypożyczalnie sprzętu na terenie gmin: Łopuszno, Mniów, 

Bodzentyn i Chęciny.  

• Prowadzono zajęcia usprawniająco - rehabilitacyjne w miejscu zamieszkania uczestniczących  

w projekcie osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych 

• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach oraz Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Daleszycach organizowało dowozy do ośrodków wsparcia dziennego, placówek 

zdrowotnych i innych podmiotów dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach. 

• Prowadzono grupy wsparcia (comiesięczne spotkania) dla opiekunów faktycznych 

niepełnosprawnych dzieci uczestniczących w projekcie z gminy Pierzchnica.   

• Dofinansowano działania skierowane na likwidację barier funkcjonalnych, w tym: technicznych  

i architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.  

• Zorganizowano 5 wyjść kulturalno-rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych i opiekunów.  

2) W  2021 r. w ramach Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III złożono 11 

wniosków: 

− w ramach obszaru B : Miasto i Gmina Daleszyce , Gmina Zagnańsk, Gmina Nowiny; 

− w ramach obszaru D: Gmina Bieliny, Gmina Piekoszów, Caritas Kielecka dla DPS w Piekoszowie, 

Gmina Zagnańsk, Gmina Masłów, Wiejskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 

Intelektualnie I Ruchowo, Gmina Chmielnik, Gmina Daleszyce. 10 wniosków zostało 

rozpatrzonych pozytywnie. 

3) W 2021 roku kontynuowano realizację pilotażowego programu pn. „Aktywny Samorząd”, 

finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Poza 

Modułem I i II dodatkowo realizowano Moduł  IV dotyczący działań związanych z pomocą 

osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych 

wywołanych chorobami zakaźnymi. 
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IV. Ograniczenie zjawiska przemocy w rodzinie w powiecie kieleckim oraz zwiększenie skuteczności 

pomocy dla rodzin, w których ten problem występuje. 

Zadanie realizowane było poprzez współpracę ciągłą z gminami oraz wspólną organizację  

z innymi podmiotami. W związku z panującą pandemią założone cele zostały zrealizowane  

w ograniczonym zakresie. W 2021r. w ramach realizacji Programu dot. Przeciwdziałania Przemocy  

w Powiecie Kieleckim, PCPR brał udział 24 posiedzeniach Zespołów Interdyscyplinarnych działających 

przy każdej gminie (najczęściej on- line; w gm. Chęciny, Łopuszno i Masłów). Ponadto w trybie 

stacjonarnym, jak i telefonicznym udzielano porad specjalistycznych z zakresu przeciwdziałania 

przemocy osobom uwikłanym w przemoc (zarówno osobom dorosłym, 

dzieciom i młodzieży- w sumie udzielono 172 porady). Ponieważ jednym  z wielu skutków zachowań 

przemocowych w rodzinie są problemy wychowawcze, PCPR podjął działania psycho- edukacyjne  

w ramach tzw. Szkoły dla rodziców, w której uczestniczyło 10 osób(w trybie stacjonarnym , pomimo 

trwającej pandemii). Dodatkowo psycholog i pedagog/interwent nawiązał współpracę z radiem 

Kielce, gdzie odbyło się 4 audycje radiowe nt. Przeciwdziałania zjawisku przemocy domowej.  

W roku 2021 przeprowadzono kolejną edycję Programu Korekcyjno- Edukacyjnego skierowanego dla 

osób stosujących przemoc w rodzinie. Program ukierunkowany był na zahamowanie przemocy  

w rodzinie poprzez zmianę zachowań i postaw uczestników. W ramach grupy korekcyjno-edukacyjnej 

wzięło udział 26 osób z powiatu kieleckiego. 

Inwestycje realizowane w obszarze, którego dotyczy zadanie (jeżeli dotyczy) w roku sprawozdawczym 

Zadania inwestycyjne w DPS Zgórsko 

− Rozbudowa gabinetu pielęgniarskiego wraz ze zmianą dachu na terenie DPS w Zgórsku oraz 

wyposażeniem – kwota 302 295,81zł.; 

− Montaż drzwi zewnętrznych z przystosowaniem  dla osób niepełnosprawnych – kwota 11 800,00zł; 

Zadania Inwestycyjne w DPS w Łagiewnikach 

− Wykonanie części ogrodzenia terenu DPS Łagiewniki w latach 2021-2023  

Wartość wydatków poniesionych w 2021r. – 89 104,46zł z budżetu powiatu; 

− Wykonanie projektu oraz dobudowa szybu windowego z windą przy budynku  nr IV – Wartość 

wydatków w roku 2021r. (wykonanie projektu budowlano-technicznego) – 18 942,00zł z budżetu 

powiatu; 

− Wymiana szafy sterowania elektrycznego w kotłowni – koszt całkowity i wartość wykonania   

w roku 2021– 15 375,00zł z budżetu powiatu; 

− Zmiana sposobu użytkowania oraz wykonanie kompletnego projektu budowlanego przebudowy  

i remontu pomieszczeń tzw. „starego” budynku biurowego – koszt całkowity i wartość wykonania  

w roku 2021– 19 680,00zł z budżetu powiatu. 

 

4) Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastepczej 
Nazwa zadania Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej 

Plany/ programy/ strategie opracowane dla wsparcia realizacji zadania: 

„Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej wraz z corocznym limitem rodzin zastępczych 

zawodowych na lata 2019-2021” został przyjęty Uchwałą Nr XLII/104/2018 Rady Powiatu w Kielcach  

z dnia 12 października 2018r.  

• Program przewiduje do realizacji zadania dotyczące  rozwoju i wspierania rodzinnej pieczy 

zastępczej, zakłada współpracę z rodziną naturalną oraz wszystkimi podmiotami mającymi wpływ na 

respektowanie praw dziecka do stabilnego i bezpiecznego rozwoju. Ponadto zawiera zakres zadań do 
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współpracy pomiędzy samorządami gmin oraz powiatu kieleckiego w obszarze wsparcia rodziny  

i pieczy zastępczej. Zaplanowano działania profilaktyczne we współpracy z instytucjami 

funkcjonującymi na terenie powiatu kieleckiego.  

• Program służy ustaleniu priorytetów i zakresu prowadzonej działalności na rzecz rozwoju pieczy 

zastępczej w powiecie kieleckim oraz jest podstawą do pozyskiwania środków finansowych w 

ramach ogłaszanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej konkursów ofert 

dotyczących realizacji rządowych programów w zakresie wspierania rodziny i rozwoju pieczy 

zastępczej. Ponadto do pozyskiwania środków finansowych w ramach funduszy strukturalnych z Unii 

Europejskiej. 

Jednostki organizacyjne powiatu/komórki organizacyjne w jednostkach realizujące zadanie. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach 

Najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadania w 2021r. 

Zadania określone w „Programie Rozwoju Pieczy Zastępczej wraz z corocznym limitem rodzin 

zastępczych zawodowych w powiecie kieleckim na lata 2019 – 2021” w roku 2021 zostały zrealizowane  

w zakresie określonym w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej:  

Doskonalenie systemu opieki nad dzieckiem przebywającym poza środowiskiem naturalnym oraz 

rozwijanie współpracy z rodziną naturalną: 

a. Organizator rodzinnej pieczy zastępczej w roku 2021 dokonywał oceny sytuacji dziecka 

umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej oraz dokonywał oceny rodziny zastępczych lub 

prowadzących rodzinne domy dziecka. Od momentu ogłoszenia pandemii oceny te przyjęły formę 

telefoniczną.  W 2021r. zorganizowano 186 zespołów ds. okresowej oceny sytuacji dziecka 

umieszczonego w rodzinie zastępczej.  

b. 6 rodzin z terenu powiatu kieleckiego wzięło udział w szkoleniu dla rodzin zastępczych 

niezawodowych, realizowanym przez Fundację MAIO na podstawie Programu Szkoleniowego 

„Podróż do Rodzicielstwa”, zatwierdzonego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej. 

Podejmowanie działań profilaktycznych w celu zapobiegania sytuacjom kryzysowym we współpracy z 

instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny. 

• W ramach projektu „Centrum Usług – współpraca na rzecz społeczności lokalnej” podejmowano 

szereg działań profilaktycznych u rodzin u których występowały trudności opiekuńczo-

wychowawcze m.in.:  

• Angażowano jednego asystenta rodzin na terenie w gminy Pierzchnica. 

• Realizowano zajęcia dla dzieci zwiększające kluczowe kompetencje w świetlicy środowiskowej  

na terenie gminy Daleszyce.  

• W gminie Łopuszno angażowano jedną rodzinę wspierającą. 

• Zorganizowano i przeprowadzono kompleksowe działania kompetencyjno-motywujące dla 

rodzin w Centrum Usług oraz w lokalach na terenie gmin partnerskich, w tym: 

− Grupy wsparcia - 24 spotkania (3 godzinne), w których uczestniczyło 15 osób;  

− Warsztaty umiejętności wychowawczych/rodzicielskich - 11 spotkań, w których uczestniczyło  

15 osób; 

− Warsztaty dla dzieci „Zrób to sam” - 12 spotkań dla 25 dzieci; 

− Spotkanie kulturalno-integracyjne w ramach zajęć terapeutyczno-couchingowych "Poznaj samą 

siebie" - dla kobiet (matek). Zrealizowano 1 spotkanie, w których uczestniczyło, łącznie 10 osób;  

− Warsztaty z pedagogiki zabawy dla rodziców - 5 spotkań dla 15 rodziców. 
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Pomoc w usamodzielnianiu wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych. 

• Usamodzielnianym wychowankom, którzy upuścili pieczę zastępczą umożliwiono pobyt  

w mieszkaniach chronionych, w których w roku 2021 przebywało łącznie 4 osoby. Ponadto 

wychowankowie są objęci dodatkowymi działaniami, w tym: pracą socjalną, poradnictwem 

specjalistycznym (prawnym i psychologicznym) i opieką koordynatora. W/w działania 

prowadzone są zarówno w miejscu zamieszkania podopiecznych, jak również w Powiatowym 

Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach. 

Podniesienie jakości świadczonych usług w zakresie pieczy zastępczej. 

• W ramach podniesienia kompetencji kadr pomocy społecznej, koordynatorzy rodzinnej pieczy 

zastępczej brali udział w szkoleniach z zakresu wsparcia dziecka i rodziny. Pracownicy rodzinnej 

pieczy zastępczej uczestniczyli w szkoleniach, które miały na celu ponoszenie ich kwalifikacji 

zawodowych, głównie w formie telekonferencji. 

• W ramach projektu pozakonkursowego „Centrum Usług – Współpraca na rzecz społeczności 

lokalnej” w ramach zadania  „Wsparcie i rozwój rodzinnej pieczy zastępcze” prowadzono 

kampanię promującą rodzicielstwo zastępcze pod hasłem: „Zostań rodziną zastępczą", poprzez 

dystrybucję plakatów i ulotek informowano o poszukiwaniu rodzin zastępczych. W ramach 

partnerstwa projektowego z Regionalnym Centrum Wolontariatu z siedzibą w Kielcach,  

realizowało zadania w obszarze promocji i organizacji wolontariatu na terenie powiatu 

kieleckiego na rzecz uczestniczących w projekcie osób: dzieci z pieczy zastępczej, rodzin 

wykazujących bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, osób niepełnosprawnych/ 

niesamodzielnych. W 2021 roku prowadzono działania: 

− Spotkania wolontariuszy z dziećmi, z pieczy zastępczej. Wolontariusz pełni rolę mentora, 

„starszego z rodzeństwa”, organizował dzieciom z pieczy zastępczej czas wolny i pomagał  

w nauce. 

− Organizowano czas wolny dla dzieci podczas trwania kompleksowych działań kompetencyjno-

motywujących dla rodzin niewydolnych wychowawczo. 

− Spotkania dla wolontariuszy, przygotowujące do kolejnych etapów działań. Spotkania 

poprowadzone były przez koordynatora wolontariatu.  

W ramach doskonalenia systemu opieki nad dzieckiem przebywającym poza środowiskiem naturalnym 

oraz współpracy z rodzina naturalną zrealizowano działania w ramach projektu „Centrum Usług- 

współpraca na rzecz społeczności lokalnej”, w tym:  

• Prowadzono kampanię promującą rodzicielstwo zastępcze pod hasłem: „Zostań rodziną zastępczą". 

W ramach działań promocyjnych prowadzono dystrybucję plakatów i ulotek oraz edycję spotu 

reklamowego na stronach internetowych oraz portalach społecznościowych jednostek 

współpracujących w ramach projektu. 

• Organizowano grupy wsparcia dla opiekunów zastępczych i rodziców biologicznych. 

• Realizowano cykliczne warsztaty dla rodzin zastępczych rozwijających kompetencje wychowawcze. 

• Prowadzono „Prelekcje profilaktyczne i edukacji zawodowej” dla dzieci i młodzieży z pieczy 

zastępczej.  

• Refundowano koszty zamieszkania (m.in. energii, gazu, wody) usamodzielniających się 

wychowanków pieczy zastępczej przebywających w dwóch mieszkaniach chronionych treningowych 

w gm. Chęciny.  

• Przeprowadzono prace remontowo – budowlane, dwóch łazienek w mieszkaniach chronionych 
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treningowych dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej w gm. Chęciny. 

• Użyczono 21 zestawów komputerowych dla dzieci z rodzin zastępczych, celem ułatwienia dostępu do 

realizowanych działań projektowych i edukacji 

Wsparcie istniejących rodzin zastępczych w powiecie kieleckim. 

• Rodziny zastępcze z terenu powiatu kieleckiego otrzymały pomoc specjalistyczną w formie porad 

psychologicznych: 233 porady dla pieczy zastępczej. Poradnictwem były objęte rodziny zastępcze 

spokrewnione, niezawodowe, zawodowe, placówki opiekuńczo – wychowawcze typu rodzinnego, 

rodzinne domy dziecka, osoby przebywające w mieszkaniach chronionych oraz osoby  

z niepełnosprawnością. Porady udzielane były w formie kontaktu osobistego, w środowisku 

domowym oraz za pośrednictwem telefonu. Osobom zgłaszającym się oferowano porady z zakresu 

poradnictwa i wsparcia psychologicznego, poradnictwa pedagogicznego, interwencji kryzysowej oraz 

mediacji. Z powodu sytuacji epidemicznej poradnictwo w głównej mierze realizowane było 

telefonicznie. Uruchomiono dodatkowe numery telefonów służące szerszej możliwości skorzystania 

ze wsparcia i poradnictwa specjalistycznego, z którego skorzystało 165 rodzin (udzielono 195 porad). 

 

Promocja rodzicielstwa zastępczego: 

Ze względu na pandemię koronawirusa promocja rodzicielstwa zastępczego odbywała się poprzez media, 

stronę internetową Starostwa oraz PCPR. Zorganizowano także kampanię radiową oraz wręczono paczki 

Mikołajkowe. W swych działaniach organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, w szczególności 

poszukiwano kandydatów do prowadzenia placówek opiekuńczo- wychowawczych typu rodzinnego  

w gminie Łagów. Działania promocyjne objął swym patronatem ks. bp Jan Piotrowski, Ordynariusz 

Diecezji Kieleckiej.  Duszpasterz Diecezji Kieleckiej obejmując patronat nad akcją, zadeklarował szeroko 

zakrojone działania, poprzez wygłoszenie listu w parafiach i banneru na stronie internetowej Kurii. 

Inwestycje realizowane w obszarze, którego dotyczy zadanie (jeżeli dotyczy) w roku sprawozdawczym 

W ramach pozyskanych w roku 2020 środków finansowych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 

w kwocie 4 000 000,00zł na budowę trzech placówek opiekuńczo-wychowawczych.  Gmina Łagów 

przekazała pod realizację inwestycji działkę o powierzchni 1,08 ha. Wszczęto procedury związane z 

przygotowaniem inwestycji do realizacji, tj.: wystąpiono o warunki zasilenia obiektów w wodę, energię 

elektryczną, jak i odprowadzenie ścieków. Złozony został w niosek do Urzędu Miasta i Gminy Łagó 

 

5) Polityka prorodzinna 
Nazwa zadania Polityka prorodzinna 

Plany/ programy/ strategie opracowane dla wsparcia realizacji zadania: 
Nie opracowano odrębnego programu dla polityki prorodzinnej. Zadania w tym zakresie realizowano  

w ramach „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Kieleckiego na lata 2017-2022”, 

„Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy zastępczej wraz z corocznym limitem rodzin zastępczych 

zawodowych na lata 2019-2021” oraz w ramach projektu „Centrum Usług – Współpraca na rzecz 

społeczności lokalnej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014–2020 w partnerstwie z Regionalnym Centrum Wolontariatu oraz 11 

ośrodków pomocy społecznej z powiatu kieleckiego.  
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Jednostki organizacyjne powiatu/komórki organizacyjne w jednostkach realizujące zadanie. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach 

Najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadania w 2021r. 

W ramach projektu „Centrum Usług – Współpraca na rzecz społeczności lokalnej” realizowanego 

w okresie od 01.02.2019r. do grudnia 2021r. zaplanowano działania skoncentrowane na poprawie jakości 

funkcjonowania systemu rodzinnego poprzez zwiększenie dostępności usług społecznych oraz wsparcia 

rodziny i pieczy zastępczej. Szczególny nacisk kładziony był na działania profilaktyczne i wspierające 

prowadzone przez specjalistów, ukierunkowane na ograniczenie zagrożenia umieszczenia dzieci w pieczy 

zastępczej, bądź umożliwienie powrotu dziecka do rodziny biologicznej. Działaniami projektowymi od 

początku realizacji projektu do końca 2021 roku objętych zostało 879 osób zamieszkujących teren 

powiatu kieleckiego, w tym 664 osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz 215 osób 

 z ich otoczenia: 217 osób z rodzin z trudnościami opiekuńczo - wychowawczymi, 4 rodziny (11 osób) 

znajdujące się w sytuacji kryzysowej, zmuszonych do opuszczenia dotychczasowego miejsca 

zamieszkania, którym zapewniono pobyt w mieszkaniu chronionym treningowym, 138 dzieci z pieczy 

zastępczej i 105 opiekunów zastępczych, 14 rodziców biologicznych, których dzieci przebywają w PZ,  

5 pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej objętych procesem usamodzielnienia, przebywających  

w mieszkaniach chronionych treningowych, 295 osób niesamodzielnych/niepełnosprawnych oraz 48 

opiekunów faktycznych osób niepełnosprawnych, 52 wolontariuszy zaangażowanych do realizacji działań 

wspierających na rzecz grupy docelowej. 

Ponadto w ramach zadań zleconych realizowano zadanie dotyczące finansowania dodatku 

wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty (500,00 zł miesięcznie). W 2021r., wydano 175 

decyzji dotyczących przyznania w/w świadczenia dla rodzinnej pieczy zastępczej (kontynuowanie wypłaty, 

przyznanie świadczenia dla nowych rodzin lub uchylenie decyzji w związku z opuszczeniem przez dzieci 

pieczy zastępczej). Wypłacono 1469 dodatków wychowawczych na łączną kwotę 725 240,00 zł.  

W odniesieniu do placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego wydano 20 decyzji 

(kontynuowanie wypłaty, przyznanie świadczenia dla nowo umieszczonych dzieci lub decyzje uchylające 

świadczenie w związku z opuszczeniem przez dzieci placówki). Wypłacono 156 dodatków do 

zryczałtowanej kwoty na łączną sumę 75 607,00 zł. 

Inwestycje realizowane w obszarze, którego dotyczy zadanie (jeżeli dotyczy) w roku sprawozdawczym 

Nie dotyczy 

 

6) Wspieranie osób niepełnosprawnych 
Nazwa zadania Wspieranie osób niepełnosprawnych 

Plany/ programy/ strategie opracowane dla wsparcia realizacji zadania: 
„Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Kieleckiego na lata 2017-2022” przyjęta 

Uchwałą Nr XXVIII/19/2021 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 18 marca 2021 roku.  

Celem "Powiatowego Programu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2021-2023” jest 

organizowanie i popieranie skutecznych działań w zakresie zapobiegania niepełnosprawności, łagodzenia 

jej skutków, rehabilitacji, a także realizacja zadań zmierzających do pełnego uczestnictwa osób  

z niepełnosprawnością w życiu społecznym i zawodowym. Oznacza to zapewnienie osobom  

z niepełnosprawnością takich samych szans jak całej ludności powiatu oraz ich równy udział w ogólnej 

poprawie warunków życia stanowiącej rezultat rozwoju społecznego i ekonomicznego. 
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 „Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Kieleckim na lata 2021-

2023” przyjęty Uchwałą Nr XI/81/2015Rady powiatu w Kielcach z dnia 29 grudnia 2015r. 

Program zawiera cel główny oraz cztery cele szczegółowe w obszarze aktywizacji społecznej i zawodowej 
osób niepełnosprawnych. 

„Lokalna diagnoza wyzwań i potrzeb społecznych na terenie Powiatu Kieleckiego na lata 2019-2022”  
przyjęta Zarządzeniem Nr 1/2019 Dyrektora PCPR w Kielcach z dnia 6 lutego 2019r.  

Jednostki organizacyjne powiatu/komórki organizacyjne w jednostkach realizujące zadanie 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach 

Powiatowy Ośrodek Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach 

Powiatowe Centrum Usług Medycznych w Kielcach 

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności 

Najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadania w 2021r. 

Zadania realizowane prze Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie: 

Organizacja efektywnego systemu wsparcia i zapewnienie optymalnych warunków sprzyjających 

aktywizacji społeczno-zawodowej, osób niepełnosprawnych i ich rodzin 

1. Realizowano projekt pozakonkursowy pn. „Centrum Usług – Współpraca na rzecz społeczności 

lokalnej” – projekt pozakonkursowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. W ramach 

projektu utworzono w strukturach PCPR-u w Kielcach Centrum Usług (CU) – miejsce koordynacji 

wszystkich form wsparcia zaplanowanych w projekcie oraz organizacji indywidualnego i grupowego 

poradnictwa specjalistycznego. Projekt był realizowany w partnerstwie z 11 gminami: Górno, 

Daleszyce, Bieliny, Łopuszno, Nowiny, Miedziana Góra, Nowa Słupia, Chęciny, Mniów, Pierzchnica  

i Bodzentyn oraz Regionalnym Centrum Wolontariatu w Kielcach. Adresatami projektu są m. in. 

osoby z niepełnosprawnościami i ich opiekunowie, osoby niesamodzielne, rodziny mające trudności 

życiowe, rodzice i dzieci pozostające w pieczy zastępczej. Działania realizowane w ramach zadnia 

obejmowały: 

• Organizację telefonicznego poradnictwa specjalistycznego;  

• Aktywizację społeczną i zdrowotną osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych; 

• Organizację usług opiekuńczych środowiskowych; 

• Organizację usług opiekuńczych i sąsiedzkich; 

• Zatrudnienie 10 Asystentów Osób Niepełnosprawnych (AON); 

• Organizację teleopieki; 

• Uruchomienie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego; 

• Zajęcia usprawniająco-rehabilitacyjne; 

• Zakup samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych przez Gminę 
Daleszyce; 

• Zajęcia hipoterapii dla uczestników projektu, w tym osób niepełnosprawnych i dzieci z pieczy 
zastępczej . 

2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach realizuje zadania na rzecz osób niepełnosprawnych 

na podstawie Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia 

rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Powiat Kielecki corocznie otrzymuje środki finansowe 

przyznawane zgodnie z algorytmem przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej, jak również na realizację 
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pilotażowego programu ,,Aktywny Samorząd”. 

W 2021 roku Powiat Kielecki otrzymał kwotę 7 130 478,00 zł, z czego zgodnie z Uchwałą  

Nr XXVIII/18/2021 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 13 marca 2021r. na zadania z zakresu rehabilitacji 

społecznej przeznaczono kwotę 5 767 965,98 zł.  

Otrzymane środki PFRON zostały podzielone na realizację poniższych zadań i zostały wydatkowane  

w całości: 

− dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach 

rehabilitacyjnych – 181 162 zł. W 2021 roku złożono 167 wniosków o dofinansowanie do 

uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym. Przyznane środki wykorzystano w 100%.  

Z dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego w 2021 roku skorzystały 110 osoby niepełnosprawne 

oraz 51 opiekunów osób niepełnosprawnych,  

− dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych ubiegała się jedna 

organizacja pozarządowa. Na realizację zadania przeznaczono kwotę – 1 000,00 zł.  

− dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 

przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów –  

796 353,98 zł. Kwota została wydatkowana w 100%. W 2021 roku złożono 613 wniosków  

o dofinansowanie do zaopatrzenie sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki 

pomocnicze. Zrealizowano 502 wnioski.  

− dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych,  

w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych – 406 858,00 zł. Przyznane środki 

wykorzystano w 100%. W 2021 roku z 156 wnioskodawców podpisano 93 umowy.  

− dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej. Na realizacje zdania 

przeznaczono środki finansowe  w kwocie: 4 319 403,00 zł - 90 % środki PFRON,  481 985,98 zł  - co 

najmniej 10 % środki Powiatu Kieleckiego. W powiecie kieleckim wg stanu na 31 grudnia 2021r. 

funkcjonowało pięć WTZ-ów: w Zgórsku, Osinach, Fanisławicach, Belnie i Sędku (200 uczestników).  

Ponadto Powiat Kielecki ponosił w 202 r. odpłatność za 38 uczestników pochodzących z terenu powiatu 

kieleckiego, a uczestniczących w zajęciach warsztatowych w WTZ Gnojno – Powiat Buski (3 osoby), WTZ 

Mnichów - Powiat Jędrzejowski (3 osoby), WTZ Miłkowska Karczma – Powiat Ostrowiecki (11 osób) oraz 

dwa WTZ-ty w Kielcach (17 osób),   WTZ Michałów – Powiat Pińczowski (4 uczestników) na łączną kwotę 

82 567,58 zł. Na podobnych zasadach Miasto Kielce i Powiaty współfinansowały, koszty działalności 

warsztatów Powiatu Kieleckiego, w których uczestniczyli ich mieszkańcy tj.: Miasta Kielce – 8 437,36 zł za 

5 uczestników, Powiat Włoszczowski – 7 232,01 zł za 3 uczestników, Powiat Skarżyski -  14 464,02 zł za  

6 uczestników. Łącznie  - 30 133,39 zł. 

W 2021 roku w ramach. „Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III”, którego realizatorem 

w obszarze B i D było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach, podpisano umowy z Odziałem 

Świętokrzyskim PFRON na dofinansowanie 11 projektów w ramach „Programu Wyrównywania Różnic 

Między Regionami III”. W ramach podpisanej umowy i aneksu Powiatowi Kieleckiemu przyznano 

dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 1 366 447,53 zł, w tym 33 328,00 zł  na obsługę 

programu. W naborze na 2021r. uprawnione podmioty złożyły wnioski: 

• w ramach obszaru B - likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych  

lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym 

poruszania się i komunikowania: 

− Miasto i Gmina Daleszyce – wnioskowana kwota 85 141,02 zł. 

− Gmina Zagnańsk- wnioskowana kwota 20 267,98 zł. 
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− Gmina Nowiny - wnioskowana kwota 58 102,43 zł. 

• w ramach obszaru D - likwidacja barier transportowych: 

− Gmina Bieliny – wnioskowana kwota 105 000,00 zł. 

− Gmina Piekoszów – wnioskowana kwota 80 000,00 zł. 

− Caritas Kielecka dla DPS w Piekoszowie -  wnioskowana kwota 104 789,51zł. 

− Gmina Zagnańsk - wnioskowana kwota 239 271,91 zł. 

− Gmina Masłów - wnioskowana kwota 96 820,50 zł. 

− Wiejskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie I Ruchowo - 

wnioskowana kwota 238 529,47 zł. 

− Gmina Chmielnik - wnioskowana kwota 258 299,14 zł. 

− Gmina Daleszyce - wnioskowana kwota 105 000,00 zł. 

W 2021 roku kontynuowano realizację pilotażowego programu pn. „Aktywny Samorząd”, 

finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  W ramach 

zawartej umowy kwota przeznaczona na realizację zadania wyniosła 1 329 999,68 zł. 

W Module I wpłynęły 132 wnioski na łączną kwotę 870 026,30 zł.  W ramach otrzymanych środków 

podpisano 121 umów o łącznej wartosci 804 171,00 zł, z czego wypłacono  kwotę 800 585,00 zł,  

co stanowi 99,3 % środków przeznaczonych na realizację programu.   

Obszary dofinansowane w Module I w 2021 roku: 

− Obszar A1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu  - 

podpisano 21 umów  na kwotę 138 299,00 zł;  

− Obszar A2 –  pomoc w uzyskaniu prawa jazdy - podpisano 6 umów na kwotę  9 116,00 zł; 

− Obszar B1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz 

oprogramowania - podpisano  32 umowy na kwotę 203 761,00 zł; 

− Obszar B2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu 

elektronicznego  i oprogramowania - podpisano 2 umowy na kwotę 4 000,00 zł;  

− Obszar B3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz 

oprogramowania - podpisano 5 umów na kwotę 35 937,00 zł; 

− Obszar B4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz 

oprogramowania podpisano - 7 umów na kwotę  27 349,00 zł; 

− Obszar C1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym podpisano 19 

umów na kwotę 180 000,00 zł;  

− Obszar C2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka 

inwalidzkiego o napędzie elektrycznym podpisano 15 umów na kwotę 47 720,00 zł;  

− Obszar C3 –  pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne 

rozwiązania techniczne podpisano 3 umowy na kwotę 61 360,00 zł;  

− Obszar C4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny 

podpisano 1 umowę na kwotę 4 884,00 zł;  

− Obszar C5 –  pomoc w zakupie skutera o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania 

elektronicznego do wózka ręcznego podpisano 12 umów na kwotę  85 867,00 zł;  

− Obszar D –  pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki zależnej 

podpisano 1 umowę na kwotę 2 292,00 zł. 

W Module II zawartych zostało 136 umów o dofinansowanie kosztów nauki, na ogólną kwotę 442 750,00 

zł, z czego wypłacona została kwota 433 700,00 zł. Wsparciem objęto 90 uczestników programu. 
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Ostateczny termin rozliczenia środków PFRON z 2021 roku przypada na dzień 15 kwietnia 2022 r. 

Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych uruchomił realizację Modułu IV  programu „Pomoc 

osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych 

chorobami zakaźnymi”. W ramach Modułu IV tego programu wprowadzona została możliwość udzielania 

pomocy finansowej samorządom powiatowym, które w związku z wystąpieniem sytuacji kryzysowych 

wywołanych chorobami zakaźnymi uruchomiły dodatkowe wsparcie dla osób niepełnosprawnych lub ich 

otoczenia.  

Do zadań jakie realizował PCPR w 2021 roku należało wsparcie w postaci:  

− specjalistycznej pomocy psychologicznej oraz interwencji kryzysowej dla osób  

z niepełnosprawnościami i ich rodzin,  

− pomoc z zakresu usług wspomagająco-rehabilitacyjnych świadczonych dla osób z aktualnym 

orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym.  

Liczna osób objęta wparciem wyniosła 387 osób z niepełnosprawnościami oraz członków ich rodzin. 

Kwota przeznaczona na realizację zadania wynosiła 98 362,25 zł. 

W okresie od 1 maja do 31 grudnia 2021 roku ze środków Funduszu Solidarnościowego realizowano 

Program resortowy Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby 

niepełnoprawnej” – edycja 2021. 

Program stanowi element polityki społecznej państwa w zakresie: poprawy jakości życia osób 

niepełnoprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia. 

Głównym jego celem jest wspieranie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu  

w życiu społecznym dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: 

konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną 

możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna 

dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz osobom niepełnosprawnym posiadającym 

orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne do 

wyżej wymienionego. 

W ramach Programu zaangażowano łącznie 57 asystentów osobistych osoby niepełnosprawnej, którzy 

świadczyli usługi na rzecz 101 osób niepełnosprawnych z terenu powiatu kieleckiego, w tym:  91 osób  

niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności oraz 10 dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności. Wysokość 

dofinansowania wyniosła 818 244,00 złote. 

Część zadania zlecono w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego  - „Stowarzyszeniu 

na rzecz Wspierania Hospicjum im. Jana Pawła II w Ostrowcu Świętokrzyskim” z siedzibą przy ul. Focha  

w Ostrowcu świętokrzyskim. Dofinansowanie zadania wyniosło 726 543,13 złotych. 

W okresie od 1 marca do 31 grudnia 2021 roku. realizowano ze środków Funduszu Solidarnościowego 

Program resortowy Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021. 

Programem objęto 119 opiekunów zamieszkujących teren powiatu kieleckiego, sprawujących 

bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobami ze znacznym stopniem 

niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi. 

Oferowane wsparcie ukierunkowane było na wzmocnienie potencjału opiekunów oraz ograniczenie 

wpływu obciążeń psychofizycznych związanych ze sprawowaniem opieki nad osobą niepełnosprawną. 

Zakres działań obejmował poradnictwo specjalistyczne świadczone w formie indywidualnych konsultacji, 

grup terapeutycznych/wsparcia oraz warsztatów i indywidualnych zajęć w zakresie podniesienia poziomu 



Strona 41 z 77 
 

kompetencji i kwalifikacji.  

Wysokość dofinansowania realizacji zadania wyniosła 142 800,00 złotych. 

W roku 2021 Powiatowy Ośrodek Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizował 

następujące działania: 

1) Ze środków „Programu wyrównywania różnic między regionami III” obszar G: 

− dokonano refundacji kosztów wyposażenia 2 stanowisk pracy dla 2 pracodawców na łączną 

kwotę 104 031,00 zł; 

− przyznano 11 osobom niepełnosprawnym środki na podjęcie działalności gospodarczej  

na kwotę 579 940,00 zł; 

2) ze środki PFRON w ramach realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 

niepełnosprawnych:  

− przyznano jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 16 osób 

niepełnosprawnych na łączną kwotę 702 943,00 zł; 

−  zawarto 13 umów z pracodawcami na sfinansowanie wyposażenia stanowisk pracy dla osób 

niepełnosprawnych na łączną kwotę 600 000,00 zł; 

− sfinansowano koszty odbycia stażu oraz wypłacono dodatki i stypendia szkoleniowe dla 8 osób 

niepełnosprawnych na łączną kwotę 50 069,02 zł; 

− sfinansowano szkolenia i przekwalifikowania zawodowe dla 3 osób niepełnosprawnych na łączną 

kwotę 9 374,00 zł. 

Działania realizowane przez Powiatowe Centrum Usług Medycznych w Kielcach: 

Uchwałą nr 173/24/2021 Zarząd Powiatu w Kielcach zdecydował o kontynuowaniu realizacji programu 

„Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w zwalczaniu skutków niepełnosprawności”. Program 

skierowany jest do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. 

Wszystkie świadczenia dla osób niepełnosprawnych uczestniczących w programie są bezpłatne. Koszty 

realizacji programu finansowane sa z budżetu powiatu kieleckiego  oraz miasta Kielce. W roku 2021r.  

z budżetu powiatu przeznaczono na realizację programu kwotę  191 201,00zł oraz 50 000,00zł z budżetu 

Miasta Kielce. Realizacja Programu odbywała się poprzez: 

− udzielanie szeregu zabiegów reahabilitacyjnych dla osób zgłaszających się osobiście lub dowożonych 

z gmin powiatu kieleckiego; 

− wykonywanie badań w kierunku osteoporozy; 

− bezpłatne wypożyczanie sprzętu medycznego do rehabilitacji w warunkach domowych. 

Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach realizuje zadania w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych  

w oparciu o ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (osoby bezrobotne) oraz ustawę  

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (osoby poszukujące 

pracy niepozostające w zatrudnieniu). W roku 2021 PUP w Kielcach Urząd skierował na poszczególne 

formy aktywizacji łącznie 75 osób bezrobotnych niepełnosprawnych oraz 6 osób poszukujących pracy 

niepełnosprawnych, w tym: 

− na prace interwencyjne skierowano 9 osób bezrobotnych niepełnosprawnych; 

− na roboty publiczne skierowano 2 osoby bezrobotne niepełnosprawne; 

− na szkolenie skierowano 32 osoby bezrobotne niepełnosprawne i 4 osoby niepełnosprawne 

poszukujące pracy; 

− na staże skierowano 30 osób bezrobotnych niepełnosprawnych i 4 osoby poszukujące pracy 
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niepełnosprawne; 

− do pracy w ramach prac społecznie użytecznych skierowano 7 osób bezrobotnych 

niepełnosprawnych; 

− do pracy w ramach wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy skierowano 3 osoby 

bezrobotne niepełnosprawne; 

− jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej zostały wypłacone 6 osobom 

bezrobotnym niepełnosprawnym; 

− w ramach bonu na zasiedlenie 2 osoby bezrobotne niepełnosprawne podjęły zatrudnienie. 

W 2021r. w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wydano dla osób 

niepełnosprawnych: 

• 5 470 orzeczeń, w tym:  4.871 – dla osóbby powyżej 16 roku życia oraz 599 - osóby poniżej 16 roku 

życia; 

• 812 legitymacji;  

• 694 karty parkingowe. 

Najwięcej orzeczeń o stopniu niepełnosprawności wydano z kodem 05-R – upośledzenie narządu ruchu – 

1 888. Natomiast orzeczeń o niepełnosprawności najwięcej wydano z kodem  12-C – całościowe 

zaburzenia rozwojowe -151. 

Inwestycje realizowane w obszarze, którego dotyczy zadanie (jeżeli dotyczy) w roku sprawozdawczym 

Nie dotyczy 

 

3) Transport zbiorowy i drogi publiczne 
Nazwa zadania Transport zbiorowy i drogi publiczne 

Plany/ programy/ strategie opracowane dla wsparcia realizacji zadania: 
Dla zadania nie opracowano strategii/programów/planów. 

Jednostki organizacyjne powiatu/komórki organizacyjne w jednostkach realizujące zadanie 

Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach 

Wydział Komunikacji i Transportu - Referat Transportu i Inżynierii Ruchu Drogowego 

Najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadania w 2021r. 

W 2021 roku wydano: 

1) Zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym osób – 1. 

2) Zezwolenia na  wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób – 3. 

3) Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem 

osobowym – 1. 

4) Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem 

samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób 

łącznie z kierowcą – 3. 

W 2021 r. w ramach ustawowej działalności powiatu kieleckiego wykonano remont lub przebudowę dróg 

powiatowych o łącznej długości 13,27 km o łącznej wartości 17,202 mln złotych, w tym dotacje ze 

środków rządowych 8,168 mln złotych.  

W 2021 r. rozpoczęto realizację zadań drogowych o łącznej długości blisko 67 km o planowanej łącznej 

wartości ponad 139 mln złotych, w tym dotacje ze środków rządowych blisko 75 mln złotych. 

 

Inwestycje realizowane w obszarze, którego dotyczy zadanie (jeżeli dotyczy) w roku sprawozdawczym 
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1) „Remont drogi powiatowej nr 0318T w miejscowości Leszczyny” 

2) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0303T wraz z przebudową infrastruktury technicznej  

w miejscowości Kaniów gm. Zagnańsk” 

3) „Remont drogi powiatowej nr 0303T w miejscowości Kaniów gm. Zagnańsk” 

4) „Przebudowa dróg powiatowych nr 0372T i 0365T w msc. Suków - w formule zaprojektuj i wybuduj”  

5) „Remont ul. Dygasińskiego w Chmielniku w ciągu drogi powiatowej nr 0024T Chmielnik – Stopnica” 

6) „Przebudowa drogi powiatowej nr 0312T polegająca na budowie chodnika w msc. Wola Kopcowa do 

Domaszowic” 

7) „Remont drogi powiatowej nr 0374T w miejscowości Kowala na terenie gminy Sitkówka-Nowiny, 

województwo świętokrzyskie” 

8) „Przebudowa drogi powiatowej nr 0327T w m. Skorzeszyce-etap II” 

9) „Rozbudowa dróg powiatowych - ul. Kieleckiej i ul. Białe Zagłębie od drogi wojewódzkiej nr 762 do 

skrzyżowania z ul. Szkolną, powiat kielecki woj. Świętokrzyskie” 

10) „Rozbudowa drogi powiatowej DP 0284T w m. Brynica od skrzyżowania z DP0286T tj. od km 

lokalnego 0+000 do km 1+300, powiat kielecki, woj. Świętokrzyskie” 

11) „Rozbudowa drogi powiatowej DP 0286T odcinek przejście przez m. Szczukowice od skrzyżowania  

z DW 786 tj. od km lokalnego 0+000 do km 2+640” 

12) „Przebudowa drogi powiatowej nr 0314T na odcinku Mąchocice Kapitulne - Św. Katarzyna” 

13) „Przebudowa dróg powiatowych nr 0316T oraz 0318T w miejscowościach Cedzyna, Leszczyny  

i Bęczków” 

14) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0318T Leszczyny - Krajno Drugie - Porąbki - Bieliny Kapitulne od km 

5+600 do km 8+680 - Etap I” 

15) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0322 T Porąbki - Kakonin - Huta Podłysica - Huta Szklana od km 

0+000 do km 5+018 w msc. Porąbki, Kakonin i Bieliny oraz na odcinku od km 10+540 do km 11+377 

w msc. Huta Podłysica - Huta Szklana” 

16) „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0346 T Sadków - Zbelutka - Szumsko – Lipiny wraz z budową 

chodnika w miejscowości Szumsko od km 7+100 do km 7+530” 

17) „Przebudowa drogi powiatowej nr 0365T w miejscowości Komórki wraz z budową chodnika” 

18) „Rozbudowa drogi powiatowej 0377 T na odcinku od km 7+860 do km 10+010 Lipowica - Przymiarki - 

Starochęciny powiat kielecki woj. Świętokrzyskie” 

19) „Rozbudowa drogi powiatowej DP 0382T na odcinku od km 5+330-km 7+900 w miejscowościach 

Siedlce-Łukowa gm. Chęciny, powiat kielecki, woj. Świętokrzyskie” 

20) „Rozbudowa drogi powiatowej DP 0383 T na odcinku od km 0+645 do km 2+881 w miejscowości 

Ostrów powiat kielecki woj. Świętokrzyskie” 

21) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0396T od km 0+000 do skrzyżowania z DW786 w msc. Łopuszno” 

22) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0484T polegająca na budowie mostu wraz z dojazdami” 

23) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0487T w msc. Ruda Strawczyńska, Kuźniaki, Hucisko, Oblęgór, 

Chełmce, Promnik - Gmina Strawczyn” 

24) „Przebudowa drogi powiatowej nr 0286T wraz z budową chodnika w m. Przyjmo, Bobrza na odcinku 

od km: 0+000 do km: 2+640 o łącznej długości 2640mb, Gmina Miedziana Góra” 

25) „Budowa chodnika i przebudowa drogi powiatowej nr 0299T w msc. Chrusty” 

26) „Budowa chodnika i przebudowa drogi powiatowej Nr 0306T w msc. Zachełmie” 

27) „Przebudowa drogi powiatowej nr 0328T w msc. Mójcza i Suków wraz z budową chodnika oraz 

oświetlenia ulicznego” 

28) „Przebudowa drogi powiatowej nr 0337T Makoszyn - Widełki - Nowa Huta od km 0+000 do km 
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2+175” 

29) „Remont drogi powiatowej nr 0338T Łagów-Sędek-Wola Wąkopna na odc. Łagów-Sędek – odcinek 

od km: 0+600 do km: 3+400” 

30) „Przebudowa drogi powiatowej nr 0384T wraz z budową chodnika w miejscowości Nida od km: 

4+054 do km: 5+000” 

31) „Przebudowa drogi powiatowej nr 0469T wraz z budową chodnika przez wieś Malmurzyn, Piaski, 

Stachura oraz przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 0488T- etap II przebudowa 

skrzyżowania” 

32) „Poprawa komunikacji i bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 0488T ul. Wolna w msc. Promnik 

Gmina Strawczyn” 

33) „Przebudowa drogi powiatowej nr 0492T w msc. Strawczyn ul. Spacerowa oraz ul. Kościelna w msc. 

Promnik” 

34) „Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0005T w miejscowości Piotrkowice” 

35) „Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0275T w miejscowości Gościniec przy 

Pomniku Lotników” 

36) „Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0275T w miejscowości Polichno” 

37) „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0286T w miejscowości Porzecze” 

38) „Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0289T w miejscowości Tumlin Wykień” 

39) „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0289T w miejscowości Tumlin” 

40) „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0296T w miejscowości Zagnańsk  

(ul. Spacerowa)” 

41) „Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0312T w miejscowości Wola Kopcowa,  

ul. Świętokrzyska” 

42) „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej 0325T Bieliny Poduchowne – Makoszyn” 

43) „Przebudowa i budowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 0332T i nr 0330T  

w miejscowości Górno” 

44) „Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0346T w miejscowości Zbelutka” 

45) „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0355T w miejscowości Suchowola” 

46) „Przebudowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 0278T z drogą gminną  

ul. Azaliowa w miejscowości Zgórsko” 

47) „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0376T w miejscowości Brzeziny” 

48) „Budowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 0450T i nr 0405T  

w miejscowości Kuźniaki” 

49) „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0450T ulica Kolonia w miejscowości 

Mniów” 

50) „Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0469T w miejscowości Grzymałków” 

51) „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0484T w miejscowości Rykoszyn” 

52) „Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej (starodroże DW 764) w miejscowości 

Daleszyce I” 

53) „Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej (starodroże DW 764) w miejscowości 

Daleszyce II” 

54) „Przebudowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej starodroże DW764 i drogi 

powiatowej nr 0328T w miejscowości Suków” 

55) „Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0328T w miejscowości Mójcza” 

56) „Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0355T w miejscowości Borków” 
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4) Kultura oraz ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 
Nazwa zadania Kultura oraz ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 

Plany/ programy/ strategie opracowane dla wsparcia realizacji zadania: 
„Powiatowy Program Opieki nad Zabytkami na lata 2021 – 2024” - przyjęty uchwałą  

nr XXXVII/126/2021  Rady Powiatu w Kielcach z dnia 30 grudnia 2021r. 

Jednostki organizacyjne powiatu/komórki organizacyjne w jednostkach realizujące zadanie. 

Wydział Edukacji, Kultury Sportu i Turystyki 

Najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadania w 2021r. 

OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI 

Podejmowana jest ścisła współpraca z Świętokrzyskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków  

w Kielcach w zakresie aktualizacji planu ochrony zabytków na wypadek sytuacji kryzysowej, powoływania 

społecznych opiekunów zabytków, wpisywania zabytków do rejestru zabytków, umieszczania na 

zabytkach znaków informacyjnych o ich ochronie. Powiat kielecki otrzymuje na bieżąco informacje   

o przekazywanych przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Kielcach dotacjach na prace 

konserwatorskie przy zabytkach. Rada Powiatu w Kielcach Uchwałą Nr XXVIII/14/2021 z dnia 18 marca 

2021 r. przyjęła zasady udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub 

robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w  gminnej 

ewidencji zabytków. Na tej podstawie istnieje możliwość przekazywane są dotacji podmiotom 

ubiegających się o nie. W 2021 r. Zarząd Powiatu w Kielcach przekazał dwie dotacje na dofinasowanie 

prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru 

zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków w roku 2021. Otrzymały je: 

1) Stowarzyszenia Dziedzictwo Piotrkowic – na „ Remont korony murów Kościoła Parafialnego pw. św. 

Stanisława w Piotrkowicach ( II etap) w wysokości  22 000,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące 

złotych); 

2) Parafia Rzymskokatolicka pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Bardzie na „ Konserwację 

estetyczną balustrady chóru muzycznego z Kościoła Parafialnego pw. Nawiedzenia Najświętszej 

Maryi Panny w Bardzie ( etap II prac)” w wysokości 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych). 

KULTURA 

1. W dniu 6 czerwca 2021r. w Ciekotach, 13 czerwca 2021r. w Chmielniku i w dniu 20 czerwca 2021r.  

w Piekoszowie odbyły się eliminacje gminne do XXI Powiatowego Przeglądu Zespołów 

Folklorystycznych i Solistów w Chmielniku. 

2. W dniu 11 lipca 2021r. w Mniowie odbył się Powiatowy Przegląd Kapel Ludowych. 

3. W dniu 1 sierpnia 2021r. odbył się XXI Powiatowy Przegląd Zespołów Folklorystycznych i Solistów  

w Chmielniku. 

4. W dniu 22 sierpnia 2022r. odbyła się impreza plenerowa na Świętym Krzyżu pn. „Opowieść jako 

żywa…” z okazji 370 rocznicy śmierci Jeremiego Wiśniowieckiego. 

5. W dniu 10 października 2021r. w Ciekotach odbył się I Festiwal „Smaki babiego lata”. 

Inwestycje realizowane w obszarze, którego dotyczy zadanie (jeżeli dotyczy) w roku sprawozdawczym 

Nie dotyczy 
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5) Kultura fizyczna i turystyka 
Nazwa zadania Kultura fizyczna i turystyka 

Plany/ programy/ strategie opracowane dla wsparcia realizacji zadania: 
Dla zadania nie opracowano strategii/programów/planów. 

Jednostki organizacyjne powiatu/komórki organizacyjne w jednostkach realizujące zadanie 

Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 

Najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadania w 2021r. 

W związku na ograniczenia spowodowane sytuacją epidemiczną w kraju zorganizowano 1 imprezę 

sportową - Powiatowy Turniej Halowej Piłki Nożnej Szkół Podstawowych o Puchar Starosty Kieleckiego. 

Do turnieju zgłosiło się 12 drużyn z terenu powiatu kieleckiego.   W dniu 20 listopada 2021r. w hali 

sportowej SP w Mniowie rywalizowali ze sobą uczniowie szkół podstawowych z klas 5-8 z Bodzentyna, 

Mniowa, Zagnańska, Masłowa, Pierzchnicy, Daleszyc, Rakowa, Łagowa, Miedznej Góry, Piekoszowa  

i Łopuszna. Miejsce I wywalczyła drużyna z Łopuszna. Na II miejscu uplasowała się drużyna  

z Bodzentyna. III miejsce przypadło reprezentacji z Rakowa. 

 

W dniu 11.07.2021r. odbył się  XIV Konkurs na Najsmaczniejsza Potrawę 

Powiatu Kieleckiego. Do konkursu zgłosiło się 30 podmiotów z 11 gmin 

powiatu kieleckiego. Prezentacje kulinarne  odbyły się w  Mniowie  

na terenie boiska przy Szkole Podstawowej. Za najsmaczniejszą potrawę 

w konkursie realizowanym pod hasłem ,,Smaki Lata-dania jarskie" 

uznano danie „Ogród bęczkowski zamknięty w sakiewce”. Potrawę 

przygotowało KGW Korale Radostowej z Bęczkowa. Podsumowaniem 

konkursu kulinarnego jest wydawnictwo z przepisami na dania, które 

zostały zaprezentowane podczas wydarzenia. 

   

 

W dniu 26 wrześniu odbył się XIII Powiatowy Rajd Pieszy Samorządowców. Rajd   przebiegał na trasie:  

dworzec PKP Suchedniów - Burzący Stok – Rezerwat Kamień 

Michniowski -  Wzdół Rządowy – kapliczka Św. Barbary 

(Sieradowicki Park Krajobrazowy), długość trasy ok. 11 km. 

Corocznie organizowane wycieczki piesze integrują środowisko 

oraz przybliżają i promują atrakcje turystyczne powiatu 

kieleckiego.  

 

Inwestycje realizowane w obszarze, którego dotyczy zadanie (jeżeli dotyczy) w roku sprawozdawczym 

W roku 2021: 

1. Odnowiono ok. 60 km szlaku turystycznego, czerwonego przebiegającego przez Ujny – 

Pierzchnica(zabytkowy kościół, oryginalny zespół piwnic) – Osiny – Drugnia (zabytkowy kościół, 

arboretum drzew iglastych) – Lubania (jaskinia, pomnik przyrody) – Chmielnik (zabytkowe kościoły, 

Ośrodek Edukacyjno – Muzealny, ,,Świętokrzyski Sztetl”) – Suchowola – Maleszowa (zabytkowy 
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dwór, ruiny zamku) – Piotrkowice (Sanktuarium, zabytkowy pałac) – Grabowiec – Lisów Wygwizdów 

(prywatne ZOO) – Lisów (zabytkowy kościół) – Zaborze (park podworski,  – Radomice (krzyż 

pojednania żołnierzy z II Wojny Światowej.) – Komórki (zalew) – Szczecno – Ujny. 

2. Podłączono tablicę informacji turystycznej w Bodzentynie na rynku do oświetlenia ulicznego  

w Bodzentynie. 

3. Zaktualizowano 5 plansz w tablicach informacji turystycznej w miejscowościach: 

− Kuźniaki gmina Strawczyn – przy ruinach wielkiego pieca, 

− Miedzianka gm. Chęciny – przy Muzealnej Izbie Górnictwa Kruszcowego w Miedziance, 

− Chałupki gm. Morawica – przy Ośrodku Tradycji Garncarstwa,  

− Brzeziny gm. Morawica -  przy kościele pw. Wszystkich Świętych,  

− Zachełmie gm. Zagnańsk – przy kościele Św. Rozalii i Św. Marcina. 

 

6) Geodezja, kartografia i kataster 
Nazwa zadania Geodezja, kartografia i kataster 

Plany/ programy/ strategie opracowane dla wsparcia realizacji zadania: 
Dla zadania nie opracowano strategii/programów/planów. 

Jednostki organizacyjne powiatu/komórki organizacyjne w jednostkach realizujące zadanie. 

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej 

 i Kartograficznej oraz Referat Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Kielcach 

Wydział Strategii i Rozwoju 

Najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadania w 2021r. 

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021r. zrealizowano następujące zadania administracji rządowej 

wynikające z art. 7d Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. z Dz.U. 2021.1990):  

Referat Ewidencji gruntów i budynków: 

1. Decyzje administracyjne wydane w sprawie ewidencji gruntów oraz gleboznawczej klasyfikacji 

gruntów – 211, 

2. Zmiany wprowadzone z urzędu w rejestrze cen i wartości nieruchomości (na podstawie aktów 

notarialnych, operatów szacunkowych) (system RCiWN) – 2998, 

3. Udostępnianie danych dla rzeczoznawców (akty notarialne + dane z RCiWN) – 191, 

4. Odpowiedzi na zapytania komornicze udzielone przez GEOPORTAL – 3232, 

5. Udzielone odpowiedzi na wniosek o udostępnienie danych osobowych (Komornicy, ZUS, KRUS, 

Urząd Skarbowy, Policja, Prokuratura, KCIK) – 2372, 

6. Odpowiedzi udzielane pisemnie na wniosek interesantów w sprawie ewidencji gruntów  

i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów – 3886, 

7. Zaświadczenia wydane na wniosek (m.in. do doliczenia lat pracy w gospodarstwie rodziców,  

o stanie prawnym nieruchomości – czy było uwłaszczenie) – 634, 

8. Wydane kserokopie aktów własności ziemi i decyzji administracyjnych – 298, 

9. Wykonywanie wypisów z rejestru ewidencji gruntów do celów notarialnych, inwestycyjnych  

i aktualizacji ksiąg wieczystych – 9521, 

10. Wykonywanie wyrysów z opisem z rejestru ewidencji gruntów do celów notarialnych, 

inwestycyjnych i aktualizacji ksiąg wieczystych – 5071, 

11. Sprawy z zakresu scaleń i wymiany gruntów (zmiany projektu scalenia, postępowania  
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po stwierdzeniu nieważności decyzji zatwierdzających scalenie) – 6, 

12. Prace związane z przeprowadzoną modernizacją ewidencji gruntów i budynków dla 26 obrębów 

Powiatu Kieleckiego zgłoszonych do Projektu „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny powiatów 

Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego” – 26 obrębów, 

13. Liczba umów dot. modernizacji ewidencji gruntów i budynków realizowanych w 2021 r.:  6 (dot. 

inspektora nadzoru I i II ETAP),  26 (dot. wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków 

I i II ETAP) - łącznie 32. Umowy zrealizowano na kwotę: 5 084 478,42 zł. 

14. Liczba zmian w części opisowej (Zmiany wprowadzone na wniosek interesantów i z urzędu (na 

podstawie dokumentów przesłanych przez notariuszy, sądy i inne urzędy) w rejestrze ewidencji 

gruntów i  budynków na podstawie dokumentów – akty notarialne, postanowienia sądowe, dane 

adresowe (system EWOPIS): 21128, 

15. Liczba operatów wprowadzonych w części graficznej EGiB (operaty prawne przyjmowanych do 

pzgik): 3116. 

Łącznie załatwionych  spraw –  52 722. 

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej:  

1. Dokumentacja dot. wniosków na naradę koordynacyjną (ZUD) : 1 164 

2. Pisma do stron/między jednostkami: 62 

3. Zgłoszenia geodezyjne: 10 092 

4. Ilość operatów do celów prawnych, które wpłynęły: 2 497 

5. Ilość operatów klasyfikacyjnych, które wpłynęły: 3 

6. Ilość operatów sytuacyjno-wysokościowych: 7 685 

7. Ilość operatów przyjętych do zasobu: 10 185 

8. Wystawiono łącznie DOO do zgłoszeń prac geodezyjnych: 10 756 

9. Wydane kopie map zasadniczych, ewidencyjnych i kopii dokumentów z operatów:  6735 

10. Ilość zarejestrowanych wniosków o udostępnienie materiałów z powiatowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego: 7306. 

Inwestycje realizowane w obszarze, którego dotyczy zadanie (jeżeli dotyczy) w roku sprawozdawczym 

Powiat kielecki w charakterze Partnera uczestniczy w realizacji projektu „e-Geodezja – cyfrowy zasób 

geodezyjny powiatów: Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego”, współfinansowanego 

ze środków RPOWŚ na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII- Sprawne usługi publiczne, Działania 7.1 

Rozwój e-społeczeństwa. Całkowita wartość projektu dla powiatu kieleckiego wynosi: 14 954 588,00 zł,  

w tym dofinansowanie ze środków UE w wysokości – 12 711 400,00 zł. Projekt realizowany będzie do  

31 grudnia 2022 roku. 

Zakres realizowanych prac dotyczy modernizacji ewidencji gruntów i budynków (EGIB), budowy  

i aktualizacji bazy danych geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu (GESUT) oraz bazy danych obiektów 

topograficznych (BDOT 500). Projekt przewiduje cyfryzację zasobów geodezyjnych powiatów, a także 

modernizację infrastruktury teleinformatycznej. W rezultacie zostanie znacząco rozbudowana 

dostępność „e-usług” – specjalistycznych kanałów, umożliwiających za pośrednictwem Internetu 

przeglądanie baz danych. Złożenie zlecenia/zamówienia, realizację płatności i automatyczne 

udostępnianie danych zasobu geodezyjnego osobom fizycznym i prawnym. 

W grudniu 2021r. zawarta została umowa na wykonanie digitalizacji materiałów państwowego zasobu 

geodezyjnego wraz z włączeniem ich do systemu służącego do sprawnego zarządzania i udostępniania 

cyfrowych dokumentów geodezyjnych. Wartość zawartej umowy wynosi: 901 989,46 zł. 
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Modernizacja osnowy wysokościowej: 

W październiku 2021r. została zawarta oraz zrealizowana umowa na wykonanie Modernizacji 

wysokościowej osnowy geodezyjnej 3 klasy na terenie powiatu kieleckiego etap I - opracowanie 

projektu technicznego. 

Zamówienie dotyczyło opracowania projektu technicznego modernizacji szczegółowej osnowy 

wysokościowej oraz przeliczenie wysokości obiektów baz danych BDOT500, GESUT  

i BDSOG dla całego obszaru Powiatu Kieleckiego (powiat obejmuje 27 jednostek ewidencyjnych, 

powierzchnia powiatu: 2 246 km2). Wartość zawartej umowy wynosiła: 218 940,00 zł. 

 

11. Gospodarka nieruchomościami 
Nazwa zadania Gospodarka nieruchomościami 

Plany/ programy/ strategie opracowane dla wsparcia realizacji zadania: 
Dla zadania nie opracowano strategii/programów/planów. 

Jednostki organizacyjne powiatu/komórki organizacyjne w jednostkach realizujące zadanie. 

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – Referat gospodarki nieruchomościami Powiatu i 

Skarbu Państwa oraz Wieloosobowe stanowisko  

ds. regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu. 

Najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadania w 2021r. 

Realizowano zadania administracji rządowej wynikające z przepisów prawa, w tym Ustawy z dnia 21 

sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2021 poz. 1899) oraz innych ustaw stanowiących 

podstawę realizacji zadań ujętych w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Kielcach.  

Referat Gospodarki Nieruchomościami Skarbu Państwa: 

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021r. zrealizowano zadania w zakresie: 

• Regulacji stanu prawnego nieruchomości 

− Uregulowanie własności działek ewidencyjnych – 7 działek o łącznej powierzchni 1,59 ha. 

− Do Sądu Rejonowego złożono wnioski o wpis w dziale I, II i o założenie księgi wieczystej – 6 szt. 

− Badanie ksiąg wieczystych i dokumentów w Sądzie Rejonowym w Kielcach – 10 ksiąg 

wieczystych. 

− Badanie akt sprawy w postępowaniach sądowych w Sądzie Rejonowym w Kielcach Wydział 

Cywilny- 3 sprawy sądowe. 

− Wnioski do Referatu Geodezji i Kartografii o zmianę danych ewidencyjnych - 10 szt. 

− Wnioski do Referatu Geodezji i Kartografii o wypis/wyrys – 13 szt. 

− Pisma procesowe w sprawach sądowych z udziałem Skarbu Państwa – 15 szt. 

− Odpowiadanie na zapytania i wnioski organów administracji rządowej i sądów powszechnych w 

sprawach związanych ze stanem prawnym nieruchomości – 30 szt. 

− sporządzono 111 pism dot. spraw związanych z tematyką użytkowania wieczystego w tym min. 

pism w przedmiocie aktualizacji, naliczenia, rozkładania na raty opłat za użytkowanie wieczyste, 

oraz powiadomień dot. zmiany stawki procentowej opłaty rocznej pobieranej z tytułu 

użytkowania wieczystego gruntów na których położone są garaże lub stanowiska postojowe, 

− wydano 2 zaświadczeń potwierdzających przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w 

prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, 
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− wydano 24 zaświadczeń potwierdzających uiszczenie opłaty jednorazowej, 

− wydano 27 informacji o wysokości opłaty jednorazowej, 

− wydano 5 oświadczeń w przedmiocie udzielenia zgody na podział wieczysty nieruchomości, 

− wydano 2 pisma w przedmiocie zapytań o procedurą przekształcenia prawa użytkowania 

wieczystego w prawo własności. 

• Zwrotów, wywłaszczeń nieruchomości: 

− Wszczęto 5 nowych spraw w zakresie zwrotu wywłaszczonych nieruchomości oraz 

kontynuowano 5 spraw z poprzednich lat.  

− W sprawie zwrotu wydano 1 decyzję oraz 5 postanowień.  

− W sprawie wywłaszczenia wydano 2 decyzje. 

− Zarejestrowano 2 nowe sprawy w zakresie wydania kopii decyzji,udzielenia informacji  

o nieruchomości oraz zwrotu nieruchomości przekazanych na rzecz Skarbu Państwa. 

• Ograniczeń, odszkodowań, wspólnot gruntowych i mienia gminnego: 

− Czasowe zajęcie nieruchomości – spraw: 13 / wydano: 9 decyzje. 

− Wszczęto 111 nowych spraw w zakresie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości.  

W sprawie ograniczenia wydano 69 decyzji oraz sporządzono 135 zawiadomienia  

w przedmiotowych sprawach. 

− Odszkodowania za zajęcie nieruchomości pod urządzenia infrastruktury - spraw: 37/ wydano 45 

decyzji 

− Udostepnienie informacji publicznej - spraw: 5 

− Zgody na dysponowanie nieruchomościami Skarbu Państwa i Powiatu na cele budowlane - 

spraw: 83 

− Uznanie nieruchomości za wspólnoty gruntowe/ustalenie uprawnionych do udziału  

we wspólnotach gruntowych - spraw: 15/ wydano:   ̶ decyzji, 1 postanowienie 

− Uznanie nieruchomości za mienie gminne - spraw: 14 / wydano: 12 decyzji. 

− Zatwierdzenie Statutu Spółki dla zagospodarowania wspólnot gruntowych - wydano 1 decyzję. 

− Zasiedzenie nieruchomości Skarbu Państwa - spraw: 1 

− Ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach Skarbu Państwa - spraw: 1 

− Wnioski wieczysto-księgowe - spraw: 10 

 

• Odszkodowań za zajęte drogi: 

− Wydano 273 decyzje dot. odszkodowań za nieruchomości gruntowe zajęte pod drogi publiczne. 

− Wydano odszkodowania z art. 98 ugn na podstawie uchwał Zarządu Powiatu w ilości 5, 

− Wydano 9 aktów notarialnych pod wykup dróg powiatowych. 

 

• Gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa i Powiatu Kieleckiego: 

− Ewidencja Nieruchomości (Skarb Państwa, Powiat Kielecki) – obsługa programu Mienie Skarbu 

Państwa i Powiatu Kieleckiego – aktualizacje baz – w tym, 350 spraw. 

− Oddanie nieruchomości w trwały zarząd (Skarb Państwa) – ilość spraw 9 (decyzje: 1 wygaszenie 

trwałego zarządu). 

− Oddanie nieruchomości w trwały zarząd (Powiat Kielecki – drogi - PZD) – ilość spraw 29  

− Przekazywanie nieruchomości do korzystania w tym, dzierżawę lub najem (Skarb Państwa) – 10 
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spraw (wydano 6 pism z aktualizacją dzierżawy). 

− Przekazywanie nieruchomości do korzystania, w tym dzierżawę lub najem (Powiat Kielecki) – 4 

sprawy (wydano pisma z aktualizacją dzierżawy). 

− Użyczenie nieruchomości (Skarb Państwa) – Wpłynęły 2 wnioski o umowę użyczenia 

nieruchomości. 

− Użytkowanie wieczyste - wydano 2 zaświadczenia potwierdzających przekształcenie prawa 

użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów. 

Łącznie w Referacie gospodarki nieruchomościami Powiatu i Skarbu Państwa w 2021 roku załatwiono  

1 441 spraw. 

Wieloosobowe stanowisko ds. regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu: 

W roku 2021r. zrealizowano następujące zadania: 

 

− Do Wojewody Świętokrzyskiego wystąpiono z wnioskami o nabycie prawa własności 

nieruchomości na rzecz powiatu dla 36 działek o łącznej pow. 3,6034 ha. Wojewoda 

Świętokrzyski wydał decyzje potwierdzające nabycie praw własności przez powiat dla 36 działek 

o pow. 4,2786 ha. 

− Do właściwych miejscowo sądów złożono wnioski wieczystoksięgowe o wpis prawa własności na 

rzecz Powiatu Kieleckiego dla 132 działek o łącznej pow. 11,2480 ha. Na podstawie złożonych 

wniosków Sąd ujawnił w KW Powiat Kielecki jako właściciela nieruchomości dla 216 działek  

o łącznej pow. 24,7994 ha. 

− Do właściwych miejscowo sądów złożono wnioski wieczystoksięgowe o wpis prawa własności na 

rzecz Skarbu Państwa dla 6 działek o łącznej pow. 0,1851 ha. Na podstawie złożonych wniosków 

Sąd ujawnił w KW Skarb Państwa jako właściciela nieruchomości dla 10 działek o łącznej pow. 

1,8350 ha. 

− Prowadzono i aktualizowano bazy programu MIENIE Powiatu Kieleckiego - ewidencja 

nieruchomości Powiatu Kieleckiego. 

Łącznie Wieloosobowe stanowisko ds. regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa  

i Powiatu zaewidencjonowało 436 spraw 

Inwestycje realizowane w obszarze, którego dotyczy zadanie (jeżeli dotyczy) w roku sprawozdawczym 

Nie dotyczy 

 

12. Administracja architektoniczno - budowlana 
Nazwa zadania Administracja architektoniczno-budowlana 

Plany/ programy/ strategie opracowane dla wsparcia realizacji zadania 
Dla zadania nie opracowano strategii/programów/planów. 

Jednostki organizacyjne powiatu/komórki organizacyjne w jednostkach realizujące zadanie 

Wydział Budownictwa Starostwa Powiatowego w Kielcach: 

• referat budownictwa kubaturowego (B-I) 

• referat infrastruktury technicznej (B-II) 

Najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadania w 2021r. 
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Lp.   2018 2019 2020 2021 

1 

Liczba wydanych pozwoleń na budowę 
nowych budynków mieszkalnych 

973 975 944 1355 

2 

Liczba pozostałych decyzji 
administracyjnych wydanych w trybie 
ustawy Prawo budowlane 

1568 1760 1584 1091 

3 

Liczba przyjętych zgłoszeń  na budowę 
nowych budynków mieszkalnych 

80 71 64 189 

4 

Liczba rozpatrzonych zgłoszeń 
obejmujących budowę oraz roboty 
budowlane nie wymagające 
pozwolenia na budowę 

2139 2039 2205 2962 

5 

Liczba wydanych zezwoleń na 
realizację inwestycji drogowych 
realizowanych w trybie "specustawy" 
drogowej 

10 7 4 27 

6 
Liczba wydanych dzienników budowy 2102 2314 2325 2605 

7 

Ilość wniosków o wydanie 
zaświadczenia potwierdzającego 
samodzielność lokalu mieszkalnego  

63 58 29 27 

8 

Liczba wniosków o wystąpienie do 
ministra w sprawie odstępstwa od 
przepisów techniczno - budowlanych 

44 43 41 37 

9 
Łączna liczba rozpatrzonych spraw 6979 7267 7196 8293 

        

 

 
  *1355 pozwoleń i zgłoszeń obejmowało łącznie 1672 budynków mieszkalnych  
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Ilość skarg                                             1 (bezzasadna)  

Informacji publicznej udzielono       16 razy (brak odmowy udzielenia informacji) 

 

Znaczny przyrost liczby wniosków wpływających do wydziału spowodował piętrzenie się liczby spraw 

oczekujących na rozpatrzenie, powodując tym samym zakłócenia płynności prowadzonych postępowań i 

opóźnienia w podejmowanych czynnościach administracyjnych. 

Naruszenie terminów na załatwienie sprawy wynikających z art. 33 ust. 6 oraz  35 ust. 6 pkt 1 ustawy 

z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) związane jest z karą 

finansową określoną w ustawie wynoszącą 500 zł kary za sprawę, za każdy dzień opóźnienia. 

Pomimo zwiększenia liczby pracowników skala liczby składanych wniosków uniemożliwiła dotrzymanie 

ustawowego terminu załatwienia spraw. 

W związku z powyższym zaszła konieczność pilnego zatrudnienia osób dysponujących wiedzą, 

doświadczeniem oraz uprawnieniami niezbędnymi do należytego wykonania zadań organu 

architektoniczno budowlanego pierwszej instancji w ramach umowy zlecenia. Na ten cel w roku 2021 

wydatkowano łącznie kwotę: 115 913,80  zł. 

Inwestycje realizowane w obszarze, którego dotyczy zadanie (jeżeli dotyczy) w roku sprawozdawczym 

Nie dotyczy 

 

13. Gospodarka wodna 
Nazwa zadania Gospodarka wodna 

Plany/ programy/ strategie opracowane dla wsparcia realizacji zadania: 
Na Staroście Kieleckim nie ciąży obowiązek opracowywania dokumentów związanych  

z gospodarowaniem wodami. 
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Jednostki organizacyjne powiatu/komórki organizacyjne w jednostkach realizujące zadanie. 

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Środowiska 

Najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadania w 2021r. 

Od 1.01.2018r. zadania związane z gospodarką wodną zostały przejęte przez Państwowe Gospodarstwo 
Wodne Wody Polskie. W kompetencji Starosty pozostał tylko: nadzór na spółkami wodnymi (praca 
bieżąca), stwierdzanie w drodze decyzji przejścia gruntów pokrytych wodami oraz pozostałych 
nieruchomości, ustanowiony na rzecz regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz marszałków 
województw lub jednostek organizacyjnych samorządu województwa wykonujących zadania marszałków 
województw do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa (zadanie realizowane na bieżąco), ustalanie na 
wniosek właściciela nieruchomości wysokości odszkodowania, jeżeli szkoda nastąpiła na skutek np.:  
ustanowienia przez wojewodę strefy ochronnej obejmującej teren ochrony bezpośredniej i teren 
ochrony pośredniej w drodze aktu prawa miejscowego, obszaru ochronnego wskazującego ograniczenia 
lub zakazy dotyczące użytkowania gruntów oraz korzystania z wód na terenie obszaru ochronnego oraz 
granic tego obszaru, planu utrzymania wód czy strefy ochronnej urządzeń pomiarowych służb 
państwowych (nie wpłynął żaden wniosek w tym zakresie). 

Inwestycje realizowane w obszarze, którego dotyczy zadanie (jeżeli dotyczy) w roku sprawozdawczym 

Nie dotyczy 

 

14. Ochrona środowiska i przyrody 
Nazwa zadania Ochrona środowiska i przyrody 

Plany/ programy/ strategie opracowane dla wsparcia realizacji zadania: 
„Program ochrony środowiska dla Powiatu Kieleckiego na lata 2021–2025 z perspektywą do roku 
2029”, przyjęty uchwałą Rady Powiatu w Kielcach NR XXV/116/2020 z dnia 30.11.2020r. 
Program odpowiada wymogom wynikającym z przepisów prawa i zawiera w szczególności: 

− ocenę stanu środowiska takich elementów jak: ochrona klimatu i jakości powietrza, zagrożenia 

hałasem, pola elektromagnetyczne, gospodarowanie wodami, gospodarka wodno-ściekowa, 

zasoby geologiczne, gleby, gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów, zasoby 

przyrodnicze, zagrożenia poważnymi awariami, 

− cele w zakresie ochrony środowiska do 2026 roku, 

− system realizacji programu ochrony środowiska, 

− instrumenty i środki realizacji polityki ekologicznej na poziomie powiatu 

− monitoring powiatu. 

Uchwalony Program jest również dokumentem stanowiącym podstawę do ubiegania się o zewnętrzne 

środki finansowe na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska. 

Najważniejszym wskaźnikiem realizacji założonych celów jest monitorowanie wykonania poszczególnych 

zadań w nim zawartych. Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska, Zarząd Powiatu sporządza  

a następnie przedkłada radzie powiatu raport  z wykonania powiatowego programu ochrony środowiska, 

obejmujący okres dwóch lat. Raport za lata 2019-2020 z wykonania Programu został przyjęty Uchwałą  

Nr XXXI/62/2021 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 24.06.2021r. Raport służy ocenie realizacji celów, 

kierunków i zadań przyjętych w Programie ochrony środowiska, obejmujących takie zagadnienia jak: 

ochrona przyrody i krajobrazu, ochrona oraz zrównoważony rozwój lasów, ochrona powietrza i klimatu, 

gleb, przyrody i krajobrazu, lasów, ochrona przed hałasem i promieniowaniem, gospodarowanie 

wodami, zasobami geologicznymi, odpadami, gospodarka wodno-ściekowa oraz edukacja ekologiczna.  

Dzięki licznym inwestycjom i nakładom finansowym, założenia określone w Programie zostały 

zrealizowane prawidłowo, o czym świadczy poprawa stanu środowiska na terenie powiatu kieleckiego. 
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Nie stwierdzono również rozbieżności pomiędzy przyjętymi celami a prowadzonymi przez poszczególne 

jednostki działaniami, podejmowanymi w miarę posiadanych możliwości finansowych. Kolejny raport 

obejmujący rok 2021 i 2022, zostanie opracowany w roku 2023. 

Jednostki organizacyjne powiatu/komórki organizacyjne w jednostkach realizujące zadanie 

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Środowiska 

Geolog Powiatowy 

Najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadania w 2021r. 

W 2021 r. Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Środowiska oraz Geolog Powiatowy, przeprowadził m.in. 

następujące zadania: 

1. Obserwacja terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te 

ruchy, a także prowadzenie rejestru zawierającego informacje o tych terenach.  

Z uwagi na fakt, że tereny takie nie zostały jeszcze rozpoznane w granicach obszaru Powiatu 

Kieleckiego przez Państwową służbę geologiczną, Starosta Kielecki rozpoznał przedmiotowe tereny  

w granicach kolejnych pięciu gmin tj. Gminy Zagnańsk, Gminy Daleszyce, Gminy Łopuszno, Gminy 

Pierzchnica i Gminy Nowiny.  

Terenami zagrożonymi ruchami masowymi zajmuje się szereg organów z tym, że brak jest spójności 

przepisów prawa w zakresie pełnej odpowiedzialności dot. przedmiotowych terenów. Z uwagi,  

że Starosta również ma przewidziane inne obowiązki związane z terenami jw., np. wynikające  

z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dot. opiniowania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy oraz uzgadniania decyzji o warunkach zabudowy, lub 

lokalizacji inwestycji celu publicznego, corocznie podejmowane są czynności dla aktualizacji  

i rozpoznania tych terenów od 2015 r. Warunkiem odbioru rejestrów dla poszczególnych gmin jest 

m.in. uzyskanie pozytywnej opinii Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu 

Badawczego, prowadzącego bazę SOPO (System Osłony Przeciwosuwiskowej). Wystawiona opinia, 

czyli weryfikacja rejestrów, przez PIG-PIB w Warszawie gwarantuje, że rejestr (karty osuwisk                         

i terenów zagrożonych ruchami masowymi) został sporządzony poprawnie merytorycznie i w sposób 

umożliwiający wprowadzenie danych do bazy SOPO. Pomimo, że Starosta nie ma obowiązku 

wprowadzania danych do tej bazy, postanowiono, że dane winny się w niej znaleźć i są przekazywane 

nieodpłatnie do Państwowego Instytutu Geologicznego. 

2. Opracowanie dokumentacji urządzeniowej dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa 

(należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych).  

Opracowanie dokumentacji dla łącznego obszaru 1 809,13 ha na terenie gmin: Daleszyce, Strawczyn 

i Zagnańsk, zlecono i rozpoczęto w 2021r. – aktualnie usługa jest w trakcie realizacji. Zlecenie 

wykonania prac urządzeniowych, obejmuje opracowanie uproszczonego planu urządzenia lasu lub 

inwentaryzacji stanu lasu, wraz z opracowaniem prognozy oddziaływania na środowisko projektów 

planów, dla których wymagane będzie przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na 

środowisko. 

Według uproszczonych planów urządzenia lasu prowadzi się trwale zrównoważoną gospodarkę leśną 

zmierzającą do ukształtowania struktury lasów i ich wykorzystania w sposób i tempie zapewniającym 

trwałe zachowanie ich bogactwa biologicznego, wysokiej produkcyjności oraz potencjału 

regeneracyjnego, żywotności i zdolności do wypełniania, teraz i w przyszłości, wszystkich ważnych 

ochronnych, gospodarczych i socjalnych funkcji na poziomie lokalnym, narodowym i globalnym, bez 

szkody dla innych ekosystemów. 

3. Wdrożenie na terenie powiatu monitoringu zanieczyszczenia powietrza. 

W celu podniesienia poziomu edukacji i świadomości mieszkańców powiatu kieleckiego,  
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we wszystkich gminach zamontowane zostały czujniki, które informują o aktualnym stanie jakości 

powietrza w zakresie: stężeń pyłu zawieszonego PM2,5 i PM10, temperatury, ciśnienia oraz 

wilgotności. Jest to bardzo ważne zadanie szczególnie dla osób wrażliwych np. astmatyków  

i alergików. Pozwala także samorządom  zintensyfikować działania w celu poprawy jakości powietrza. 

4. Ochrona populacji pszczół i innych owadów zapylających poprzez nasadzanie drzew i krzewów 

miododajnych na terenie Powiatu Kieleckiego 

W ramach dotacji z budżetu powiatu udzielonej 19 Gminom, za kwotę  44 749,60 zł zakupiono 5 235 

sztuk sadzonek drzew i krzewów miododajnych, które nasadzone zostały na terenie powiatu 

kieleckiego. Jest to bardzo ważne działanie, ponieważ w ostatnich latach wiele roślin miododajnych 

zwanych też pszczelarskimi lub pożytkowymi traci swoje siedlisko, a tym samym związane z nimi 

owady (pszczoły, trzmiele, motyle), bezpowrotnie znikają z naszego otoczenia. Do takiego stanu 

przyczynia się m.in. przemysłowa działalność człowieka, zmiany w systemie upraw roślin powodujące 

zanik naturalnej bioróżnorodności, czy stosowanie pestycydów w rolnictwie, sadownictwie  

i leśnictwie. 

5. Pomoc finansowa dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach, na zakup 

sorbentów i neutralizatorów niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej gospodarki odpadami 

podczas usuwania skutków zdarzeń drogowych powstałych na terenie powiatu kieleckiego.  

Za przekazane środki w wysokości 25 000,00 zł KMPSP w Kielcach zakupiła  8 140 kg środków do 

neutralizacji zanieczyszczeń. 

6. Popularyzacja ochrony przyrody poprzez organizowanie konkursów dla dzieci młodzieży 

Głównym celem Program edukacji ekologicznej dla Powiatu Kieleckiego pn. „Dla Ziemi, dla siebie”, 

jest stałe poszerzanie wiedzy dzieci i młodzieży, a za ich pośrednictwem dorosłych mieszkańców 

powiatu kieleckiego o elementach środowiska naturalnego, formach ochrony przyrody, wzbudzanie 

poczucia odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego, troski o najbliższe otoczenie, jak 

również promowanie i rozwijanie nawyku segregacji odpadów.  

W roku szkolnym 2020/2021 zrealizowano dwa konkursy: 

a)  „Przyjaciele zwierząt”  

W konkursie brały udział dzieci z oddziałów przedszkolnych, klas 0 oraz klas I-III szkół podstawowych.  

Na konkurs ogółem wpłynęły 44 prace z 23 placówek oświatowych, w tym: 19 prac z oddziałów 

przedszkolnych i klas „0”, oraz 25 prac ze szkół podstawowych klas I-III.     

Konkurs rozstrzygnięto w dwóch kategoriach wiekowych, tj. przedszkoli (grupa 5, 6 latków) i klas „0” 

oraz szkół podstawowych (klas I-III). 

b) „Oszczędzam wodę – walczę z suszą.” 

Konkurs rozstrzygnięto w dwóch grupach wiekowych: 1 - uczniowie Szkół Podstawowych z klas IV-VII, 

2 grupa wiekowa - uczniowie z klas VIII ze SP oraz uczniowie ze szkół ponadpodstawowych  

(z wyłączeniem klas maturalnych). Konkurs miał na celu zwrócić uwagę na rolę wody w życiu 

człowieka, roślin zwierząt i ugruntować wiedzę na temat oszczędzania wody. Na konkurs wpłynęły 

133 prace z 14 placówek oświatowych (114 prac ze SP klas IV-VII oraz 19 ze SP klasa VIII i szkół 

ponadpodstawowych z wyłączeniem uczniów z klas maturalnych). 

Całkowity koszt Programu wyniósł 13 128,34 zł, a na jego realizację otrzymano dofinansowanie  

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki w Kielcach w kwocie 10 314,94 zł. 

7. Usunięcie i zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych, pozostałych po pożarze na działce nr ewid. 

46/8 (obręb Wola Murowana), msc. Nowiny.  
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W wyniku ogłoszonego w grudniu 2020r. przetargu na „Usunięcie i zagospodarowaniu odpadów 

niebezpiecznych, pozostałych po pożarze na działce nr ewid. 46/8 (obręb Wola Murowana), msc. 

Nowiny, gm. Sitkówka-Nowiny”, w dniu 7.04.2021 r. podpisano umowę z konsorcjum firm: 

Hydrogeotechnika Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach oraz GEOCOMA Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, na 

wykonanie ww. zadania. 1.06.2021 r. podpisano aneks do ww. umowy, co umożliwiło wywiezienie i 

unieszkodliwienie wszystkich odpadów znajdujących się na ww. nieruchomości.  

30.06.2021r. zadanie zostało zakończone i ogółem unieszkodliwiono 1 126,08 Mg odpadów 

niebezpiecznych. Koszt zadania wyniósł 7 681 547,52 zł i został w całości pokryty z budżetu powiatu.  

Po zakończeniu ww. prac, przystąpiono do czynności umożliwiających nałożenie na p. Łukasza Pawia 

prowadzącego do dnia 21.02.2019 r. działalność gospodarczą pod nazwą PERFORMANCE-CAR Łukasz 

Paw, Zagrody 42 A, gm. Nowiny, jako posiadacza odpowiedzialnego za gospodarowanie odpadami 

powstałymi podczas pożaru w dniu 19 kwietnia 2020 roku, zgromadzonymi na działce nr ewid. 46/8 

(obręb Wola Murowana), w msc. Nowiny, przy ul. Perłowej, gm. Nowiny, obowiązku zwrotu 

poniesionych przez Starostę Kieleckiego kosztów. 

W tej kwestii współpracowano z Komendą Wojewódzką Policji w Kielcach oraz Sądem Rejonowym  

w Kielcach. Dnia 11.10.2021 r. wezwano p. Łukasza Pawia do zwrotu poniesionych przez Starostę 

Kieleckiego kosztów działań polegających na usunięciu i gospodarowaniu odpadami zgromadzonymi 

na działce nr 46/8  w Nowinach, a następnie 30.11.2021 r. wydano decyzjęnakładającą obowiązek 

zwrotu w terminie 14 dni poniesionych przez Starostę Kieleckiego kosztów działań polegających na 

ich usunięciu i zagospodarowaniu, w wysokości 7 675 836,92 zł (słownie złotych: siedem milionów 

sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset trzydzieści sześć 92/100), 7.01.2022 r. ostateczną 

decyzję przekazano do Wydziału Budżetu i Finansów, w celu wyegzekwowania nałożonego na ww. 

przedsiębiorcę obowiązku zwrotu poniesionych przez Starostę Kieleckiego kosztów. 

Inwestycje realizowane w obszarze, którego dotyczy zadanie (jeżeli dotyczy) w roku sprawozdawczym 

Na realizacę zdania obejmującego: dostawę, montaż, uruchomienie, zbieranie i wizualizację pomiarów, 

konserwację oraz obsługę 19 sztuk urządzeń służących do pomiaru jakości powietrza przeznaczono 

kwotę 29 000,00 zł. 
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15. Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli 
Nazwa zadania Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli 

Plany/ programy/ strategie opracowane dla wsparcia realizacji zadania: 
„Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku 

Publicznego Powiatu Kieleckiego na lata 2020-2025” zatwierdzony Uchwałą nr  XVIII/21/2020 Rady 

Powiatu w Kielcach z dnia 23 marca 2020r. 

Jednostki organizacyjne powiatu/komórki organizacyjne w jednostkach realizujące zadanie. 

Starostwo Powiatowe w Kielcach 

Komenda Miejska Policji w Kielcach 

Komenda  Miejska Państwowej Straży Pożarnej  w Kielcach 

Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kielcach 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach 

Najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadania w 2021r. 

Działalność powiatowych służb, inspekcji i straży za 2021r. w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa 

obywatelom oraz przestrzegania porządku publicznego na terenie powiatu, podsumowano na 

połączonym posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku i Powiatowego Zespołu Zarządzania 

Kryzysowego w dniu 15.12.2021r.  

Posiedzenie na temat bezpieczeństwa w powiecie zorganizowano w formie wideokonferencji, w której 

uczestniczyli przedstawiciele powiatowych służb, inspekcji i straży. Celem komisji była ocena 

dotychczasowych efektów i wypracowanie wspólnych kierunków działań poszczególnych instytucji dla 

poprawy bezpieczeństwa w powiecie.  

W trakcie posiedzenia zostały przedstawione:  

1. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnegow Kielcach o sytuacji epidemicznej  

w powiecie spowodowanej chorobą Covid-19 oraz perspektywach i prognozach rozwoju sytuacji.  

2. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kielcach o sytuacji epizootycznej w powiecie 

kieleckim w związkuz afrykańskim pomorem świń (ASF). 

3. Informacja Komendanta Miejskiego Policji w Kielcach o stanie bezpieczeństwa na terenie powiatu 

kieleckiego za okres 11 miesięcy 2021 r. 

4. Informacja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach o stanie bezpieczeństwa 

pożarowego i działaniach ratowniczych na terenie powiatu kieleckiego za okres 

11 miesięcy 2021 r. 

5. Informacja Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg o zrealizowanych inwestycjach podnoszących 

bezpieczeństwo i przygotowaniu służb drogowych do okresu zimowego. 

6. Informacja Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o przygotowaniu PCPR do udzielania 

wsparcia osobom potrzebującym pomocy na wypadek zdarzeń losowych, w tym pomocy dla osób 

bezdomnych w okresie silnych mrozów. 

7. Opiniowanie projektu budżetu powiatu na rok 2022 przez Komisję Bezpieczeństwa i Porządku na 

podstawie informacji Skarbnika Powiatu dotyczącej planowanych wydatków w zakresie zagrożeń 

porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. 

Inwestycje realizowane w obszarze, którego dotyczy zadanie (jeżeli dotyczy) w roku sprawozdawczym 

Powiat Kielecki udzielił wsparcia dla kieleckiej Policji w wysokości 120 000,00 zł z przeznaczeniem  

na zakup samochodów w wersji oznakowanej i nieoznakowanej na kwotę 102 500,00 zł oraz zakup 



Strona 59 z 77 
 

sprzętu i materiałów profilaktyki policyjnej dla potrzeb działalności KMP w Kielcach na kwotę 7 500,00 zł, 

a także na nagrody dla wyróżniających się funkcjonariuszy w wysokości 10 000,00 zł.    

 
 

16. Ochrona przeciwpowodziowa, w tym wyposażenie i utrzymanie powiatowego 

magazynu przeciwpowodziowego, przeciwpożarowa i zapobieganie innym 

nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska 

Nazwa zadania 
Ochrona przeciwpowodziowa, w tym wyposażenie i utrzymanie powiatowego 

magazynu przeciwpowodziowego, przeciwpożarowa i zapobieganie innym 
nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska 

Plany/ programy/ strategie opracowane dla wsparcia realizacji zadania: 
„Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego” - Plan ZK został uzgodniony  z instytucjami 

zaangażowanymi w zarządzanie i reagowanie kryzysowe oraz organami administracji wszystkich szczebli, 

uprawnionymi do zatwierdzania planu.  Powiatowy Plan ZK podlega aktualizacji co najmniej raz na dwa 

lata. Realność założeń Planu ZK jest sprawdzana i weryfikowana w trakcie ćwiczeń struktur zarządzania 

kryzysowego oraz instytucji współdziałających.  

„Plan ochrony przed powodzią powiatu kieleckiego” - Plan jest  materiałem  pomocniczym  dla Starosty 

Kieleckiego  oraz   Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego podczas działań w przypadku 

wystąpienia zagrożenia powodzią i po wystąpieniu powodzi wymagającej koordynacji akcji ratowniczej  

i zaangażowania w nią sił i środków ze szczebla ponadgminnego. W 2021 r. dokonano aktualizacji oceny 

zagrożenia powodziowego, wykazu sił i środków (w tym wyposażenia powiatowego magazynu 

przeciwpowodziowego) oraz procedur na wypadek wystąpienia powodzi. 

Jednostki organizacyjne powiatu/komórki organizacyjne w jednostkach realizujące zadanie 

Starosta/ Przewodniczący Zespołu ds. Zarządzania Kryzysowego 

Komendant Miejski Policji 

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej 

Powiatowy Państwowy Inspektor Sanitarny 

Powiatowy Lekarz Weterynarii 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 

Najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadania w 2021r. 

Nad bezpieczeństwem mieszkańców powiatu kieleckiego czuwa 771 funkcjonariuszy i 109 pracowników 

cywilnych, obsługujących jednostki organizacyjne policji w mieście i powiecie. Powiat kielecki podzielony 

jest przez Policję umownie na osiem rejonów, które obsługiwane są przez Komisariaty Policji: 

• Komisariat I Policji w Kielcach (podlega gmina Masłów, gmina Zagnańsk), Komisariat Policji  

w Bodzentynie (podlega miasto i gmina Bodzentyn, gmina Nowa Słupia), 
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• Komisariat Policji w Chęcinach (podlega gmina i miasto Chęciny, gmina Piekoszów, gmina 

Nowiny), 

• Komisariat Policji w Morawicy (podlega miasto i gmina Morawica), 

• Komisariat Policji w Daleszycach (podlega miasto i gmina Daleszyce, gmina Górno, gmina 

Bieliny), 

• Komisariat Policji w Rakowie (podlega gmina Raków, miasto i gmina Łagów), 

• Komisariat Policji w Strawczynie (podlega gmina Strawczyn, gmina Miedziana Góra, gmina 

Mniów, gmina Łopuszno), 

• Komisariat Policji w Chmielniku (podlega miasto i gmina Chmielnik, miasto i gmina Pierzchnica). 

W wyniku działań pionu kryminalnego na terenie powiatu uzyskano następujące efekty: 

• wartość mienia zabezpieczonego u podejrzanych – 1 707 338 zł, 

• wartość mienia odzyskanego – 367 414 zł, 

• skuteczność zwalczania przestępczości narkotykowej – przestępstwa stwierdzone – 52%,  

• wskaźnik wykrywalności 7 wybranych rodzajów przestępstw pospolitych – 62,3,0 %, 

• skuteczność poszukiwań osób zaginionych – 33,3 %, 

• skuteczność poszukiwań osób ukrywających się przed organami ścigania – liczba osób 

ukrywających się – 119.  

Ogółem odnotowano 2229 przestępstw, 1166 przestępstw kryminalnych, 484 przestępstwa w grupie 

siedmiu najbardziej uciążliwych: kradzież mienia - 156, kradzież samochodu -64, kradzież  

z włamaniem - 192, rozbój i wymuszenie rozbójnicze - 17, uszczerbek na zdrowiu - 39, bójka i pobicie - 

13, uszkodzenie mienia - 67. 

W ramach mapy zagrożeń stwierdzono 1722 zagrożenia.   

Najczęściej stwierdzane zagrożenia: 

• Przekraczanie dozwolonej prędkości: 964 

• Nieprawidłowe parkowanie: 132 

• Spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych: 128 

Ze względu na zagrożenia spowodowane chorobą COVID–19 ograniczono działania profilaktyczne 

realizowane w poprzednich latach w różnych środowiskach, w szkołach, na festynach, w klubach seniora. 

Jednocześnie policjanci zostali skierowani do działańw zakresie zapobiegania rozprzestrzenianiu się 

choroby zakaźnej  COVID–19 takich jak:  

• kontrola osób przebywających na kwarantannie oraz izolacji domowej; do dnia 30 listopada 2021 

roku w powiecie kieleckim kwarantanną domową zostało objętych 22 826 osób, natomiast  

w izolacji domowej przebywało 8 327 osób, 

• kontrola przestrzegania oraz egzekwowanie  wprowadzonych nakazów, zakazów i obowiązków  

w przestrzeni publicznej, obiektach handlowych i innych placówkach.     

  

Teren miasta Kielce i powiatu kieleckiego zabezpieczają 4 Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze (218 

funkcjonariuszy – 49  oficerów, 70 aspirantów, 113 podoficerów, 15 szeregowych) z czego codziennie  

w podziale bojowym pełni służbę 45 strażaków (w Stanowisku Kierowania KM i JRG) oraz 51 jednostek 

OSP z KSRG i 68 jednostek OSP spoza  KSRG. 

Zegar interwencyjny na obszarze powiatu kieleckiego przedstawia się następująco: 

• interwencje: średnio co 2 godz. 24 min., 

• miejscowe zagrożenia: średnio co 3 godz. 38 min.,  

• pożary: średnio co 8 godz. 34 min. 
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W ww. okresie na terenie powiatu kieleckiego odnotowano 2349 zdarzeń wymagających interwencji 

jednostek ochrony przeciwpożarowej. W tej liczbie pożary to 784 zdarzenia a miejscowe zagrożenia to 

1484 zdarzeń. Ponadto miało miejsce 81 alarmów fałszywych.  

Największe akcje ratownicze w 2021r.: 

• Wypadek samochodu ciężarowego w miejscowości Skorzeszyce w dniu 18 lutego 2021r. – udział 

8 zastępów, 28 ratowników; 

• Pożar budynku gospodarczego w miejscowości Wiącka gm. Bodzentyn w dniu 12 listopada – 

udział  8 zastępów, 32 ratowników; 

• Wypadek samochodu osobowego z samochodem ciężarowym w miejscowości Miedziana Góra – 

udział 5 zastępów, 20 ratowników; 

• Wypadek drogowy z udziałem samochodu ciężarowego i samochodu osobowego w miejscowości 

Mniów w dniu 19 sierpnia 2021 r. – 5  zastępów, 22 ratowników; 

• W okresie 30-31 sierpnia 2021 r. w wyniku gwałtownych opadów atmosferycznych doszło do 

zalań i podtopień wymagających 110 interwencji jednostek ochrony przeciwpożarowej przy 

usuwaniu ich skutków; 

• Pożar hali warsztatowo - biurowej w miejscowości Bodzentyn w dniu 26 października 2021r. – 

udział 17 zastępów, 75 ratowników. 

 

Wysiłek służb w 2021r.  oprócz realizacji w/w zadań był skierowany na zapobieganie i ograniczanie 

skutków pandemii choroby Covid-19 oraz zwalczanie afrykańskiego pomoru świń. W powiecie kieleckim 

wystąpiły 4 ogniska afrykańskiego  pomoru  świń  (ASF):   

• Lubania, gmina Chmielnik – uśmiercono 408 sztuk chorych świń w gospodarstwie, ponadto 

przeprowadzono ubój prewencyjny  w strefie o promieniu 1 km – w 9 gospodarstwach we wsi  

Lubania. Łącznie uśmiercono 583 świnie. 

• Drugnia  Rządowa, gmina  Pierzchnica - likwidacja  ogniska  ASF poprzez zabicie 32 świń  

Przeprowadzono ubój prewencyjny w 2 gospodarstwach - Drugnia  Zakarczmie i Drugnia  

Rządowa – łącznie  ww. siłami uśmiercono 52 świnie. 

• Łosień, gmina Piekoszów – uśmiercono 49 świń,  

• Kostomłoty Pierwsze - uśmiercono 80 zwierząt. 

Przeprowadzono utylizację zwłok i dezynfekcję pomieszczeń i terenów gospodarstw, w których 

stwierdzono ogniska ASF. 

Inwestycje realizowane w obszarze, którego dotyczy zadanie (jeżeli dotyczy) w roku sprawozdawczym 

Powiat Kielecki zakupił środki do dezynfekcji kół pojazdów na granicach stref na drogach powiatowych 

wokół czterech ognisk choroby, tj.: maty drogowe - 52 szt., preparat do dezynfekcji „Virkon S” -70 kg, 

glikol etylenowy 50 l, na kwotę 47 165, 36 zł. 

 

17. Przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy 

Nazwa zadania 
Przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego  

rynku pracy 

Plany/ programy/ strategie opracowane dla wsparcia realizacji zadania: 
Dla zadania nie opracowano strategii/programów/planów. 

Jednostki organizacyjne powiatu/komórki organizacyjne w jednostkach realizujące zadanie 

Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach 
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Najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadania w 2021r. 

W 2021 roku Powiatowy Urząd Pracy skierował na poszczególne formy aktywizacji zawodowej łącznie 

2.435 osób bezrobotnych (w ramach algorytmu, projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu 

Społecznego – systemowych i konkursowych, programów finansowanych z Funduszu Pracy 

pozostających w rezerwie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, programów specjalnych) w tym: 

− na prace interwencyjne skierowano 258 osób (objętych* tą formą wsparcia były 364 osoby) – kwota 

wydatkowana 861 434,64 zł; 

− na roboty publiczne skierowano 32 osoby (objętych tą formą wsparcia było 36 osób) – kwota 

wydatkowa 330 730,73 zł; 

− na szkolenia skierowano 650 osób bezrobotnych – kwota wydatkowana 2 851 569,75 zł; 

− na staże skierowano 865  osób bezrobotnych i 4 osoby poszukujące pracy (objętych tą formą 

wsparcia było 1 229 osób) – kwota wydatkowana 8 891 823,19 zł; 

− do pracy w ramach prac społecznie użytecznych skierowano 84 osoby bezrobotne – kwota 

wydatkowana 102 201,48 zł; 

− do pracy w ramach wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy skierowano 134 osoby (objętych 

tą formą wsparcia było 265 osób) – kwota wydatkowana 2 630 408,00 zł; 

− w ramach refundacji wynagrodzenia osób do 30 roku życia skierowano 4 osoby (osoby te zostały 

skierowane w ramach uzupełnienia stanowisk pracy); 

− bon na zasiedlenie przyznano 121 osobom bezrobotnym z czego do końca roku 109 osób podjęło 

zatrudnienie w ramach tej formy wsparcia – kwota wydatkowana 851 000,00 zł; 

− jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej wypłacono 277 osobom – kwota 

wydatkowana 6 847 757,17 zł; 

− 18 osób bezrobotnych skorzystało z możliwości uzyskania dofinansowania do studiów 

podyplomowych – kwota wydatkowana na stypendia i studia podyplomowe  99 165,30 zł. 

*Objęte osoby daną formą wsparcia są to osoby skierowane w danym roku sprawozdawczym + osoby, 

które kontynuują formę wsparcia z roku/lat poprzednich. 

Projekty realizowane w 2021 roku przez Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach współfinansowane  

z Europejskiego Funduszu Społecznego: 

1. W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Urząd realizował projekt  

pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kieleckim (VII)”.  W okresie od 

stycznia do grudnia 2021 roku: 

• Na staż zostało skierowanych 186 osób bezrobotnych. 

• 204 osoby zostały skierowane na szkolenie. 

• Do pracy w ramach prac interwencyjnych zostały skierowane 23 osoby bezrobotne. 

• Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej zostały przyznane 78 osobom; 

• W ramach przyznanego bonu na zasiedlenie umowę o pracę podjęło 25 osób. 

Łaczna wartość projektu: 5 498 952,30 zł. Wydatki poniesione za rok 2021: 5 235 075,99 zł, 

zobowiązania za 2020 rok – 217 900,76 zł. 

2. W ramach ROWŚ na lata 2014-2020 relizowano projekt pn. Aktywizacja zawodowa osób powyżej  

29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie kieleckim (VII)”.  

Z projektu mogły skorzystać osoby bezrobotne, które ukończyły 30 rok życia i znajdowały się  

w szczególnej sytuacji na rynku pracy: osoby powyżej 50 roku życia, kobiety, osoby  

z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne (bezrobotne nieprzerwalnie przez okres  
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co najmniej 12 miesięcy), osoby z niskimi kwalifikacjami. 

W okresie od stycznia do grudnia 2021 roku: 

• Na staż zostało skierowanych 178 osób bezrobotnych. 

• Na szkolenia zostało skierowanych 211 osób bezrobotnych. 

• Do pracy w ramach prac interwencyjnych zostało skierowanych 55 osób bezrobotnych. 

• Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej zostały wypłacone 89 osobom 

bezrobotnym. 

• W ramach refundacji kosztów doposażenia lub doposażenia stanowiska pracy pracę podjęły 33 

osoby bezrobotne. 

Wartość projektu: 6 474 670,90 zł 

Wydatki poniesione za 2021 rok.: 6 11 279,69 zł, zobowiązania za 2020 rok – 166 408,00 zł. 

3. Od 1 marca 2021 roku Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach realizuje projekt w ramach RPOWŚ 

pn. „ZATRUDNIENIE kierunkiem dla Ciebie”. 

Projekt skierowany jest do 124 osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia zarejestrowanych  

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kielcach (w szczególności do osób powyżej 50 roku życia, kobiet, 

osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych i osób z niskimi kwalifikacjami).  

Co najmniej 30% uczestników mają stanowić osoby bezrobotne, które utraciły zatrudnienie po  

1 marca 2020 roku wskutek pandemii COVID – 19. Okres realizacji projektu: 01.03.2021r. – 

28.02.2023r. 

W okresie od stycznia do grudnia 2021 roku: 

• Na staż zostało skierowanych 20 osób bezrobotnych. 

• 10 osób ukończyło szkolenie. 

• 20 osób bezrobotnych podjęło zatrudnienie w ramach doposażenia stanowiska pracy. 

Wartość projektu: 2 822 907,78 zł. 

Wydatki poniesione na dzień 31.12.2021 roku – 1 023 732,94 zł. 

4. W ramach RPOWŚ firma szkoleniowo-doradcza FORMAC (lider projektu) wraz z Powiatowym 

Urzędem Pracy w Kielcach (partner) realizują projekt pn. „Integracja szansą na zatrudnienie”. 

Celem projektu jest wzrost aktywności społecznej i zawodowej rodzin, grup wykluczonych  

i zagrożonych wykluczeniem społecznym z gmin: Chęciny, Masłów, Piekoszów, Nowiny, Miedziana 

Góra, Morawica i Nowa Słupia poprzez realizację instrumentów aktywnej integracji. Okres realizacji 

projektu: 01.10.2020r. – 31.03.2022r.  

Działania przeprowadzone do końca 2021 roku: 

• Stworzenie ścieżki reintegracji – 55 osób. 

• Diagnoza potrzeb i trening umiejętności społeczno-zawodowych – 50 osób. 

• Zajęcia z trenerem aktywności – 55 osób. 

• Pośrednictwo pracy i doradztwo zawodowe – 55 osób. 

• Szkolenia grupowe – 40 osób. 

• Szkolenia indywidualne dla nauczycieli pozostających bez pracy. 

•  Staż – 22 osoby. 

Kwota wydatkowana przez Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach – 480 365,86 zł. 

5. Od 01.01.2021 roku Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach realizuje projekt pn. „Młodzi  

z POWEREM – Szansa na pracę”. 

Projekt skierowany jest do 160 osób bezrobotnych zamieszkałych na terenie powiatu kieleckiego 

i zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kielcach w wieku 18-29 lat. Okres realizacji 
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projektu: 01.01.2021r. – 31.12.2022r.  

Działania przewidziane w projekcie: 

• Pośrednictwo pracy i doradztwo zawodowe. 

• Założenie lub kontynuacja Indywidualnego Planu Działania. 

• Prace interwencyjne na okres do 6 miesięcy. 

Do końca roku 2021 – 95 osób bezrobotnych skorzystało ze wsparcia. 

Wartość projektu: 1 554 089,76 zł 

Wydatki poniesione na dzień 31.12.2021 roku – 659 394,24 zł 

Program finansowany z Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Rodziny i Polityki Społecznej realizowany 

przez Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach w 2021 roku: 

Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia. Formy wsparcia: 

• Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – 37 osób bezrobotnych; 

• Szkolenia – 43 osoby bezrobotne; 

• Staż zawodowy – 66 osób bezrobotnych; 

• Bon na zasiedlenie – 25 osób bezrobotnych; 

• Doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy – 2 osoby. 

Kwota wydatkowana w 2021 roku: 1 499 314,71 zł. 

Programy specjalne realizowane w ramach 10% algorytmu: 

1. Program „Krok do przodu” skierowany do osób bezrobotnych nie posiadających kwalifikacji 

zawodowych. Działania realizowane w ramach programu: szkolenie, prace interwencyjne, 

element specyficzny – premia finansowa w postaci refundacji kosztów za zakup odzieży roboczej. 

Liczba osób korzystających z programu – 13. Okres realizacji programu: 02.03.2020r.-

31.05.2021r. Kwota wydatkowana w 2021 roku – 61 195,04 zł. 

2. Program „Nowa droga” skierowany do osób, które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie 

podjęły zatrudnienia. Działania realizowane w ramach programu: szkolenia, staż, elementy 

specyficzne (dodatek motywacyjny zależny od liczby godzin odbytego szkolenia, dodatek 

motywacyjny od 95% frekwencji na stażu, jednorazowa premia dla uczestnika za podjęcie 

zatrudnienie na co najmniej 3 m-ce). Liczba osób korzystających z programu – 10. Okres realizacji 

programu: 02.03.2020r. – 31.08.2021r. Kwota wydatkowana w 2021 roku – 41 645,47 zł. 

3. Program „Wiosna dla aktywnych” skierowany do osób bezrobotnych (kobiet) w wieku od 35 do 

50 lat posiadających niskie kwalifikacje. Działania realizowane w ramach programu: szkolenie, 

indywidualne wsparcie doradcy zawodowego wraz z opracowaniem dokumentów aplikacyjnych 

oraz mentoring w kontaktach z pracodawcami, elementy specyficzne (grant na zakup środków 

ochrony osobistej, premia motywacyjne za znalezienie pracy wypłacana po podjęciu 

zatrudnienia). Liczba osób korzystających z programu – 10. Okres realizacji programu: 

01.03.2021r. – 31.12.2021r. Kwota wydatkowana w 2021 roku – 31 557,45 zł. 

4. Program „Stawiam na siebie” skierowany do bezrobotnych kobiet w wieku od 35 do 50 lat 

posiadających niskie kwalifikacje. Działania realizowane w ramach programu: szkolenie, 

konsultacje z zakresu wypełniania wniosku o przyznanie środków na działalność gospodarczą, 

jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, element specyficzny – premia 

finansowa z możliwością przeznaczenia jej na reklamę lub/i zakup środków ochrony osobistej. 

Liczba osób korzystających z programu – 5. Okres realizacji programu: 01.03.2021r. – 

31.12.2021r. Kwota wydatkowana w 2021 roku – 67 200,64 zł. 
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5. Program „Aktywni to my” skierowany do osób bezrobotnych z wykształceniem o kierunku 

fizjoterapia. Działania realizowane w ramach programu: szkolenie indywidualne, konsultacje 

indywidualne z zakresu wypełniania wniosku o przyznanie środków na działalność gospodarczą, 

jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, element specyficzny – premia 

finansowa z możliwością przeznaczenia jej na reklamę lub/i zakup środków ochrony osobistej. 

Liczba osób korzystających z programu – 4. Okres realizacji programu: 01.03.2021r. – 

31.12.2021r. Kwota wydatkowana w 2021 roku – 127 235,67 zł. 

6. Program „Otwórz się na zmiany” skierowany do osób bezrobotnych, które na skutek pandemii 

COVID-19 utraciły pracę w gastronomii po 01.03.2020 roku. Działania realizowane w ramach 

programu: szkolenie indywidualne, konsultacje indywidualne z zakresu wypełniania wniosku  

o przyznanie środków na działalność gospodarczą, jednorazowe środki na podjęcie działalności 

gospodarczej, element specyficzny – premia finansowa z możliwością przeznaczenia jej na 

reklamę. Liczba osób korzystających z programu – 4. Okres realizacji programu: 01.03.2021r. – 

31.12.2021r. Kwota wydatkowana w 2021 roku – 118 079,27 zł. 

Realizacja pomocy w zakresie Tarczy Antykryzysowej w latach 2020-2021 

W związku z ogłoszeniem w roku 2020 na obszarze naszego kraju stanu epidemii i związanych z tym 

czasowych ograniczeń funkcjonowania określonych instytucji i zakładów pracy, w celu złagodzenia 

negatywnych skutków jakie stan ten wywoływał w działalności przedsiębiorstw zostały wprowadzone 

instrumenty, które były realizowane przez Powiatowe Urzędy Pracy w roku 2020 i 2021r. Poniżej 

znajduje się podsumowanie realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach Tarczy Antykryzysowej  

w latach 2020-2021. 

1. Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców (art. 15 zzd) oraz dla 

organizacji pozarządowych (art. 15 zzda): 

- liczba wniosków jak wpłynęła do Urzędu – 11.327 

- liczba wniosków rozpatrzonych negatywnie – 2.267 

- liczba mikroprzedsiębiorców, którym udzielono pożyczki – 9.060 

- kwota udzielonych pożyczek – 44 983 620,22 zł 

2. Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy 

będącego osobą fizyczną niezatrudniającą pracowników (art. 15 zzc): 

- liczba wniosków jak wpłynęła do Urzędu – 2.613 

- liczba wniosków rozpatrzonych negatywnie – 465 

- liczba wniosków rozpatrzonych pozytywnie – 2.148 

- kwota wypłaconego dofinansowania – 11 536 480,00 zł 

3. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na 

ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców (art. 15 

zzb): 

- liczba wniosków jak wpłynęła do Urzędu – 1.166 

- liczba wniosków rozpatrzonych negatywnie – 256 

- liczba wniosków rozpatrzonych pozytywnie – 910 

- kwota wypłaconego dofinansowania – 20 890 543,31 zł 

4. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników organizacji pozarządowych lub 

podmiotów o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 14 kwietnia 2003r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (art. 15 zze, art. 15 zze2): 

- liczba wniosków jak wpłynęła do Urzędu – 19 
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- liczba wniosków rozpatrzonych negatywnie – 12 

- liczba wniosków rozpatrzonych pozytywnie – 7 

- kwota wypłaconego dofinansowania – 70 988,67 zł 

5. Dotacja dla mikro i małych przedsiębiorstw określonych branż (art. 15 zze4): 

- liczba wniosków jak wpłynęła do Urzędu – 2.783 

- liczba wniosków rozpatrzonych negatywnie – 346 

- liczba wniosków rozpatrzonych pozytywnie – 2.437 

- kwota wypłaconego dofinansowania – 12 815 000,00 zł 

6. Dotacja dla mikro i małych przedsiębiorstw – sklepiki szkolne (art. 15 zze4a): 

- liczba wniosków jak wpłynęła do Urzędu – 14 

- liczba wniosków rozpatrzonych negatywnie – 5 

- liczba wniosków rozpatrzonych pozytywnie – 9 

- kwota wypłaconego dofinansowania – 45 000,00 zł 

Pośrednictwo pracy i doradztwo zawodowe: 

1. W 2021 roku pośrednicy pracy – doradcy klienta w trakcie wizyt przedstawiali osobom bezrobotnym 

informacje o ofertach pracy oraz innych możliwościach pomocy, z tego: 

• wydano 4.622 skierowania do pracy lub innych form aktywizacji; 

• 71 osób wzięło udział w zorganizowanych na terenie urzędu 7 giełdach pracy; 

• 523 osoby skorzystały z usług EURES. 

Ponadto doradcy klienta przygotowali 8.865 Indywidualnych Planów Działania dla 8.464 osób 

bezrobotnych. Plan ten obejmował działania w zakresie usług i instrumentów rynku pracy 

zmierzające do zatrudnienia bezrobotnego. 

2. Pośrednictwo zewnętrzne - zewnętrzni pośrednicy pracy pełniąc funkcję doradcy klienta 

instytucjonalnego podczas bezpośrednich wizyt u pracodawców przyjmowali i pozyskiwali oferty 

pracy. Udzielali pracodawcom informacji o pomocy i dostępnych formach wsparcia oraz programach 

oferowanych przez Powiatowy Urząd Pracy. 

W związku z zachodzącymi zmianami na rynku pracy i zwiększającymi się problemami pracodawców 

w poszukiwaniu odpowiednich kandydatów na wolne stanowiska pracy w swoich firmach w trakcie 

odbytych wizyt starano się dostosowywać usługi Urzędu do indywidualnych potrzeb klientów. 

W roku 2021 pośrednicy pracy odbyli 338 wizyt, w ramach których odwiedzili 326 pracodawców z 

terenu miasta Kielce oraz powiatu kieleckiego. Pozyskali 146 ofert pracy, głównie w zawodach: 

sprzedawca, pracownik gastronomii, pracownik produkcyjny, magazynier, spawacz, monter, 

kierowca, pracownik gospodarczy oraz pracownik ochrony. 

3. Zatrudnianie cudzoziemców: 

- liczba zarejestrowanych oświadczeń – 4.440 

- liczba wydanych informacji starosty – 120 na 605 stanowisk 

- liczba zarejestrowanych wniosków na pracę sezonową – 4.293 

- liczba wydanych zezwoleń na pracę sezonową – 4.085 

- liczba wydanych zaświadczeń na pracę sezonową – 1.364 

4. Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa: 

- poradnictwo indywidualne – 1.158 osób/2.617 rozmów 

- poradnictwo grupowe – 300 osób/54 grupy 

- indywidualna informacja zawodowa – 530 osób 

- grupowa informacja zawodowa – 152 osoby/25 grup 
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5. Dodatkowe działania podejmowane w ramach poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy: 

− Targi Pracy - plenerowe Targi Pracy, zorganizowane wspólnie z Miastem i Gminą Chmielnik, odbyły 

się we wrześniu 2021 roku na rynku w Chmielniku. 

Udział w Targach wzięło 19 wystawców (pracodawcy, publiczne służby zatrudnienia, jednostki 

szkoleniowe, agencje pracy oraz przedstawiciele służb mundurowych). Łącznie pracodawcy zgłosili 

oferty na 44 stanowiska pracy, agencje pracy na 139 stanowisk, natomiast publiczne służby 

zatrudnienia na 404 stanowiska. 

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach przedstawił oferty pracy w ramach sieci EURES (205 ofert na 

1.217 miejsc pracy). Przedstawiciele Policji oraz Wojska Polskiego informowali zainteresowane 

osoby o prowadzonych naborach do pracy w służbach mundurowych. 

Spośród 161 osób bezrobotnych zaproszonych na Plenerowe Targi Pracy 13 osób bezrobotnych  

w ciągu trzech miesięcy po zakończonych targach podjęło zatrudnienie. 

W trakcie trwania Targów, oprócz zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy, osoby bezrobotne 

mogły uzyskać od naszych pracowników informacje o formach pomocy świadczonych przez Urząd, 

doradca zawodowy pomagał zainteresowanym sporządzić lub zmodyfikować życiorys i list 

motywacyjny (stoisko „kreator CV”), podpowiadał jakie kompetencje powinny się znaleźć  

w dokumentach aplikacyjnych by stały się pożądane przez pracodawców; 

− XIII ogólnopolski Tydzień Kariery odbył się w dniach od 18 do 24 października 2021 roku pod 

hasłem „Wyprawa na 3K: Kariera, Kompetencje, Kreatywność”, którego inicjatorem  

i koordynatorem jest Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej 

Polskiej. Celem tygodnia jest propagowanie świadomego wyboru ścieżki kariery oraz promocja 

usług poradnictwa zawodowego. 

Mając świadomość trudności związanych z planowaniem kariery zawodowej w tak dynamicznym 

świecie, jak co roku, z całych sił wspieraliśmy konstruowanie kariery zawodowej naszych klientów. 

W ramach ww. tygodnia zorganizowano następujące wydarzenia: 

➢ dyżur doradców zawodowych pn. „Bądź kreatywny – pomysł na siebie”, gdzie uczestnicy mieli 

możliwość odbycia indywidualnej porady zawodowej, zaplanowania kariery bądź zbadania 

swoich predyspozycji zawodowych;  

➢ grupową informację zawodową pn. „Kariera, kompetencje, kreatywność – wszystko co ważne 

w planowaniu drogi”, w ramach której uczestnicy zdobyli informacje nt. znaczenia posiadania 

i rozwijania własnych talentów w życiu prywatnym i zawodowym, rozpoznania swoich 

mocnych stron i kompetencji oraz znaczenia pozytywnego myślenia i wiary we własne siły; 

➢ spotkanie z KOBIETĄ SUKCESU, która osiągnęła swoje życiowe cele, realizując jednocześnie 

swoje pasje pn. „Nie czekaj – zaplanuj swoją karierę już dziś”; 

➢ poradę grupową pn. „Stres – pozytywny bodziec, czy zabójca kreatywności” adresowaną do 

osób, które są zestresowane w otaczającym świecie i chciałyby to zmienić; 

➢ dyżur telefoniczny dla osób zainteresowanych rozmową z doradcą zawodowym pn. „Obierz 

kierunek i podejmij właściwą decyzję – zadzwoń do doradcy zawodowego”;  

➢ spotkanie pn. „Pasja – kariera – zostań żołnierzem” zorganizowane dla uczniów Powiatowego 

Zespołu Szkół w Bodzentynie z przedstawicielami 10 Świętokrzyskiej Brygady Obrony 

Terytorialnej mające na celu przybliżenie służby w Siłach Zbrojnych RP; 

➢ grupowe informacje zawodowe pn. „Pracownik szyty na miarę” zorganizowane we 

współpracy ze Świętokrzyską Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy dla osób do 

30 roku życia wychodzących na rynek pracy oraz mających niewielkie doświadczenie 

zawodowe. Panel obejmował informacje dotyczące planowania kariery zawodowej oraz 
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nabywania kompetencji i kwalifikacji zawodowych. 

W ogólnopolskim Tygodniu Kariery wzięło udział 169 osób. 

Rejestracja i wyrejestrowania: 

− na przestrzeni 2021 roku włączono do ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach 9.601 osób 

bezrobotnych; 

− na przestrzeni 2021 roku wyłączono z ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach 11.153 

osoby bezrobotne, w tym min.: 

• z powodu podjęcia pracy – 5.537 osób (praca niesubsydiowana 4.708 osób, praca subsydiowana 

829 osób) 

• z powodu niepotwierdzenia gotowości do pracy – 1.721 osób 

• z powodu dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego – 1.159 osób 

• z powodu odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej 

formy pomocy – 329 osób 

• z powodu osiągnięcia wieku emerytalnego – 115 osób 

• z powodu nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego – 69 osób 

• z powodu podjęcia nauki – 43 osoby 

• z powodu nabycia prac emerytalnych lub rentowych – 39 osób 

• inne powody – 542 osoby 

Krajowy Fundusz Szkoleniowy w 2021 roku i rezerwa KFS: 

− liczba pracodawców z którymi zawarto umowy w ramach KFS – 162; 

− liczba zawartych umów - 168 

− liczba przeszkolonych osób (pracowników i pracodawców) - 565 

W 2021 roku środki z KFS mogły być przeznaczone na: 

➢ wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które na skutek obostrzeń 

zapobiegających rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19, musiały ograniczyć swoją działalność; 

➢ wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników służb medycznych, pracowników służb 

socjalnych, psychologów, terapeutów, pracowników domów pomocy społecznej, zakładów 

opiekuńczo-leczniczych, prywatnych domów opieki oraz innych placówek dla seniorów/osób 

chorych/niepełnosprawnych, które bezpośrednio pracowały z osobami chorymi na COVID-19 lub 

osobami z grupy ryzyka ciężkiego przebiegu tej choroby; 

➢ wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie 

zawodach deficytowych; 

➢ wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia; 

➢ wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze 

sprawowaniem opieki nad dzieckiem; 

➢ wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii  

i narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych; 

➢ wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadały świadectwa ukończenia szkoły lub 

świadectwa dojrzałości; 

➢ wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających 

zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu 

uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego. 

W 2021 roku środki z rezerwy KFS mogły być przeznaczone na: 
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➢ wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców; 

➢ wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających 

status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych 

prowadzonej przez MRiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych lub pracowników 

Zakładów Aktywności Zawodowej; 

➢ wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogły udokumentować wykonywanie przez co 

najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie 

przysługiwało prawo do emerytury pomostowej; 

➢ wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów 

Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej; 

➢ wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności; 

➢ wsparcie kształcenia ustawicznego osób dorosłych w nabywaniu kompetencji cyfrowych. 

 

Inwestycje realizowane w obszarze, którego dotyczy zadanie (jeżeli dotyczy) w roku sprawozdawczym 

Nie dotyczy 

 

18. Ochrona praw konsumenta 
Nazwa zadania Ochrona praw konsumenta 

Plany/ programy/ strategie opracowane dla wsparcia realizacji zadania: 
Dla zadania nie opracowano strategii/programów/planów. 

Jednostki organizacyjne powiatu/komórki organizacyjne w jednostkach realizujące zadanie. 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów 

Najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadania w 2021r. 

W 2021 roku udzielono 1424 ustnych oraz 190 pisemnych porad konsumenckich. W 29 sprawach 

Rzecznik wystąpił korespondencyjnie  do Przedsiębiorców. W związku z udziałem w toczącym się 

postępowaniu sądowym, Rzecznik wystąpił do Prezesa UOKiK o wyrażenie istotnego poglądu w sprawie. 

W 2021 roku toczyły się przed sądem 2 sprawy, do których Rzecznik wstąpił.  

Rzecznik przygotował jednemu konsumentowi projekt pozwu w postępowaniu uproszczonym. 

Inwestycje realizowane w obszarze, którego dotyczy zadanie (jeżeli dotyczy) w roku sprawozdawczym 

Nie dotyczy 

 

19. Nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna 
Nazwa zadania Nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna 

Plany/ programy/ strategie opracowane dla wsparcia realizacji zadania: 
Dla zadania nie opracowano strategii/programów/planów. 

Jednostki organizacyjne powiatu/komórki organizacyjne w jednostkach realizujące zadanie. 

Starostwo Powiatowe w Kielcach – Wydział Organizacji i Zarządzania Kryzysowego – Referat Organizacji 

Najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadania w 2021r. 

W związku z realizacją przez Powiat Kielecki zadania z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, 

świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej, na terenie powiatu od 

dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku działało ogólnie osiem punktów świadczących powyższe usługi 

nieodpłatnej pomocy w tym: dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz dwa punkty świadczenia 
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nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w których realizacja tego zadania została powierzona 

Stowarzyszeniu „Sursum Corda”.  

Ogółem w 2021 roku zostało udzielonych 1893 nieodpłatnych porad prawnych przez adwokatów oraz 

radców prawnych, posiadających umowy o ich świadczenie zawarte z Powiatem Kieleckim, w tym liczba 

porad prawnych w punktach prowadzonych przez Stowarzyszenie „Sursum Corda” wyniosła 505 oraz 354 

porady z zakresu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kwota dotacji wyniosła 528 000,00 zł.   

Inwestycje realizowane w obszarze, którego dotyczy zadanie (jeżeli dotyczy) w roku sprawozdawczym 

Nie dotyczy 

 

20. Utrzymanie powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz 

obiektów administracyjnych 

Nazwa zadania 
Utrzymanie powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej  

oraz obiektów administracyjnych 

Plany/ programy/ strategie opracowane dla wsparcia realizacji zadania: 
Dla zadania nie opracowano strategii/programów/planów. 

Jednostki organizacyjne powiatu/komórki organizacyjne w jednostkach realizujące zadanie 

Utrzymanie powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej leży w zakresie poszczególnych  

jednostek organizacyjnych powiatu. 

W Starostwie Powiatowym w Kielcach zakres zadań związanychz utrzymaniem obiektu realizuje Wydział 

Organizacji i Zarządzania Kryzysowego - Referat infrastruktury. 

Najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadania w 2021r. 

Z podsumowania Informacji o inwestycjach i remontach przeprowadzonych w roku 2021 na 

nieruchomościach będących w zasobie Powiatu Kieleckiego wynika, że wydatki na inwestycje  

i remonty poniesione w 2020r. ogółem stanowią łączną kwotę   53 836 821,92  PLN, w tym: 

- środki Powiatu                                                        12 791 508,41 zł 

- środki własne jednostek                                         1 317 607,58 zł 

- dotacje gmin                                                             6 741 692,26 zł  

- dotacje UE                                                                12 063 880,89 zł  

- budżet państwa                                                             600 000,00 zł                                                         

- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg                          20 314 415,01 zł 

- odszkodowanie z firm ubezpieczeniowych                   7 717,77 zł 

Do zadań związanych z utrzymaniem obiektu Starostwa Powiatowego w Kielcach należy zaliczyć działania 

podejmowane w zakresie zapewnienia  dostaw mediów do budynku, utrzymania budynku w czystości, 

zapewnienia niezbędnego zaopatrzenia materiałowo-technicznego, zapewnienia bezpiecznej eksploatacji 

instalacji i urządzeń infrastruktury technicznej, usuwania awarii, podejmowania działań wynikających  

z przepisów ustawy prawo budowlane, zapewnienia ochrony budynku i inne. 

Wydatki bieżące poniesione w 2021 roku na utrzymanie budynku Starostwa w Kielcach wyniosły ponad 

1,7 mln zł, w tym znalazły się koszty: 

− zakup energii elektrycznej i energii cieplnej na potrzeby c.o. i ciepłej wody, 

− zakup wody i odbiór ścieków, 

− odbiór nieczystości stałych, 

− koszty napraw i remontów, 

− koszty przeglądów oraz konserwacji instalacji i urządzeń, 

− ochrona budynku,  
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− utrzymania w czystości budynku i terenu zewnętrznego oraz odśnieżania, 

− koszty związane z funkcjonowaniem Filii Starostwa.  

W związku z najmem pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach uzyskano w 2021r. 

dochód w wysokości  499 895,00 zł. 

Inwestycje realizowane w obszarze, którego dotyczy zadanie (jeżeli dotyczy) w roku sprawozdawczym 

W 2021 roku Starostwo Powiatowe w Kielcach przygotowało dokumentację projektowo-kosztorysową 

do realizacji zadania pn. „Dostosowanie wejść do budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach dla osób 

niepełnosprawnych - przebudowa wejścia głównego (od strony dziedzińca) do budynku poprzez 

wymianę drzwi otwieranych na przesuwne (automatycznie)”. 

Koszt opracowania dokumentacji wyniósł 5 289,00 zł. Realizacja zadania planowana jest w 2022r. 

 

21. Obronność 
Nazwa zadania Obronność 

Plany/ programy/ strategie opracowane dla wsparcia realizacji zadania: 
1) „Plan działania obrony cywilnej powiatu kieleckiego na 2021 rok.” 
2) „Plan zasadniczych przedsięwzięć w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych w powiecie 

kieleckim w 2021 r.” 
3) „Plan szkolenia obronnego w powiecie kieleckim na 2021r.” 
4) „Plan operacyjny funkcjonowania powiatu kieleckiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia 

bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”. 
Jednostki organizacyjne powiatu/komórki organizacyjne w jednostkach realizujące zadanie 

Wydział Organizacji i Zarzadzania Kryzysowego 

komórki organizacyjne Starostwa 

jednostki organizacyjne powiatu 

Najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadania w 2021r. 

1) Realizacja zadań zleconych ustawą z zakresu administracji rządowej oraz przejęcie niektórych zadań 

związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej od Wojewody Świętokrzyskiego. 

Przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu kieleckiego od dnia 9 

sierpnia do dnia 19 października 2021 roku. 

W celu określenia kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed Powiatową Komisję 

Lekarską Nr 2 w Kielcach stawiło się: 

− 1063 mężczyzn rocznika podstawowego 2002, 

− 269 mężczyzn rocznika starszego 1997-2001 o nieuregulowanym stosunku  

do powszechnego obowiązku obrony, 

− 20 kobiet urodzonych w latach 1998-2003 posiadających kwalifikacje przydatne  

do czynnej służby wojskowej. 

Łączna kwota dotacji przeznaczona na realizację zadań związanych z przygotowaniem  

i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2021 roku wyniosła 122 646,55 zł. 

2) Z powodu pandemii choroby Covid-19 zadania takie jak ćwiczenia, treningi zostały  odwołane  

i przesunięte na termin późniejszy. Szkolenia wewnętrzne zostały przeprowadzone zdalnie lub 

przesunięte w czasie. 

Inwestycje realizowane w obszarze, którego dotyczy zadanie (jeżeli dotyczy) w roku sprawozdawczym 

Nie dotyczy 
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22. Promocja powiatu 
Nazwa zadania Promocja powiatu 

Plany/ programy/ strategie opracowane dla wsparcia realizacji zadania: 
Dla zadania nie opracowano strategii/programów/planów. 

Jednostki organizacyjne powiatu/komórki organizacyjne w jednostkach realizujące zadanie 

Zespół Informacji i Promocji  

Wydział Edukacji Kultury, Sportu i Turystyki 

Najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadania w 2021r. 

W ramach zadania w roku 2021 realizowano następujące działania: 

1. Szeroka promocja organizowanych przez powiat kielecki wydarzeń w mediach lokalnych:  

Echu Dnia, Radiu Kielce, Radiu Fama, Radiu eM, TVP 3 Kielce, RMF MAXXX, Meloradio, Ckinfo.pl,  

na łamach „Kalejdoskopu Powiatu Kieleckiego” oraz na stronie internetowej powiatu kieleckiego. 

2. Organizacja w dniu 7 sierpnia 2021r. III Rajdu Szlakiem Brygady Świętokrzyskiej NSZ. 

Podsumowaniem rajdu był zorganizowany w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach koncert 

patriotyczny pn. „Ku czci walczących. Lech Makowiecki patriotycznie”. 

3. Współorganizacja:  

• XIV Konkursu na Najsmaczniejszą Potrawę Powiatu Kieleckiego w Mniowie;  

• widowiska Opowieść jako żywa…” z okazji 370 rocznicy śmierci Księcia Wojewody 

Jeremiego Wiśniowieckiego;  

• „Festiwalu Smaków Babiego Lata” w Ciekotach. 

4. Występowanie o przyznanie honorowych patronatów nad powiatowymi imprezami. Przyznanie 

m.in.: honorowego patronatu Prezydenta RP Andrzeja Dudy nad  widowiskiem „Opowieść jako 

żywa…”  z okazji 370 rocznicy śmierci Księcia Wojewody Jeremiego Wiśniowieckiego.  

5. Przekazanie nagród dla uczestników konkursów/przeglądów organizowanych przez jednostki 

organizacyjne powiatu, jednostki organizacyjne gmin w powiecie kieleckim, stowarzyszenia  

i instytucje. 

6. Promocja powiatu podczas plebiscytów Echa Dnia: „Liderzy Regionu”, VI Świętokrzyskiego Forum 

Ekonomicznego. 

7. Współpraca międzynarodowa: wizyta delegacji z powiatu Vogtland w powiecie kieleckim.  

8. Przeprowadzenie procedury przyznawania tytułów: Zasłużony dla Powiatu Kieleckiego  

i Honorowy Obywatel Powiatu Kieleckiego.  

 

W dniu 30 marca 2021r. podczas uroczystej sesji 

Rady Powiatu tytułem Honorowego Obywatela 

Powiatu  uhonorowano Panią Kazimierę Zapałową.  

Tytuł Zasłużonego dla Powiatu Kieleckiego 

przyznano pośmiertnie byłemu Staroście Panu 

Zbigniewowi Banaśkiewiczowi. 

 

 

 

9. Zakup materiałów promujących powiat kielecki (m.in. bidony, termosy, scyzoryki, długopisy, 

kamizelki dla straży rybackiej, koszulki, akcesoria kuchenne, małe AGD, piłki, filiżanki, śpiewniki, 

gry, sprzęt elektroniczny, saszetki biodrowe, chusty wielofunkcyjne). 
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Inwestycje realizowane w obszarze, którego dotyczy zadanie (jeżeli dotyczy) w roku sprawozdawczym 

Nie dotyczy 

 

23. Współpraca i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów 

wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie 

Nazwa zadania 
Współpraca i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów 
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie 

Plany/ programy/ strategie opracowane dla wsparcia realizacji zadania: 
„Program Współpracy Powiatu Kieleckiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 roku” – przyjęty uchwałą Rady Powiatu 

w Kielcach Nr XXV/109/2020 z dnia  30 listopada  2020r. 

Jednostki organizacyjne powiatu/komórki organizacyjne w jednostkach realizujące zadanie 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach 

Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach 

Szkoły i placówki oświatowe Powiatu Kieleckiego 

Starostwo Powiatowe w Kielcach - Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej, Wydział Edukacji Kultury, 

Sportu i Turystyki, Wydział Organizacji i Zarządzania Kryzysowego 

Powiatowy Ośrodek Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

Najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadania w 2021r. 

Podstawową formą współpracy Referatu Zdrowia z organizacjami pozarządowymi jest nadzór nad 

stowarzyszeniami, prowadzenie ewidencji stowarzyszeń zwykłych oraz ewidencji uczniowskich klubów 

sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują 

prowadzenia działalności gospodarczej. Współpraca ta polega m.in. na udzielaniu porad w zakresie 

przygotowania dokumentacji niezbędnej do założenia stowarzyszenia oraz bieżącym wydawaniu 

zaświadczeń o wpisie do ewidencji, które umożliwiają ubieganie się o środki finansowe.  

W 2021r. na terenie powiatu działały: 554 stowarzyszenia, 34 fundacje oraz 91 uczniowskich klubów 

sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują 

prowadzenia działalności gospodarczej.  

W 2021r. wydano 34 zaświadczeń o wpisie do ewidencji oraz 19 decyzji dotyczących wpisu, wykreślenia 

bądź zmian w ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie 

stowarzyszenia. Ponadto wpisano 3 stowarzyszenia do ewidencji stowarzyszeń zwykłych.  

„Program Współpracy Powiatu Kieleckiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 roku” stanowił kontynuację dotychczasowej 

współpracy Powiatu Kieleckiego z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność na terenie 

powiatu kieleckiego. Za podstawowe kryteria wyboru organizacji pozarządowych do współpracy przyjęto 

prowadzenie działalności prospołecznej na rzecz mieszkańców powiatu kieleckiego oraz wiarygodność 

organizacji, efektywność i skuteczność realizacji założonych celów.Za priorytetowe do realizacji we 

współpracy z organizacjami pozarządowymi wskazano następujące zadania: 

• pomocy społecznej, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania 
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szans tych rodzin i osób (wsparcie dla osób w sytuacjach kryzysowych, przeciwdziałanie 

patologiom), 

• kultury, edukacji, oświaty i wychowania (wspieranie i promocja wartościowych przedsięwzięć 

naukowych, edukacyjnych, oświatowych i wychowawczych), 

• działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, 

• promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej, 

• opieki zdrowotnej, profilaktyki i rehabilitacji, 

• upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki, 

• podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości 

narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 

• promocji Powiatu Kieleckiego. 

Pogram był realizowany w formie finansowej i pozafinansowej. Łączna kwota środków finansowych 

przekazanych organizacjom pozarządowym  w 2021r. wyniosła: 1 042 369,48 zł. 

W ramach realizacji zadań z zakresu kultury, kultury fizycznej i sportu oraz turystki, Starostwo 

Powiatowe w Kielcach wsparło 20 organizacji pozarządowych na łączną kwotę 48 100,00 zł. Zgodnie  

z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie w otwartym konkursie ofert przekazano środki finansowe 

w łącznej kwocie: 

− 18 800,00 zł – dla 8 podmiotów realizujących działania w dziedzinie kultury, 

− 16 000,00 zł – dla 10 podmiotów na realizację zadań w zakrsie sportu i kultury fizycznej, 

− 13 300,00 zł – dla 2 podmiotów na realizację zadań w dziedzinie turystyki. 

Wszystkie podmioty, którym przekazano dofinansowanie w ramach realizowanych przedsięwzięć: 

promowały powiat kielecki i jego atrakcje, realizowały zadania integrujące społeczność lokalną a także,  

podejmowały działania na rzecz dzieci, młodzieży, osób dorosłych oraz osób z niepełnosprawnościami. 

W ramach realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej oraz pomocy osobom w sytuacji kryzysowej 

Powiat kielecki przekazał środki w wysokości: 

− 100 716,00 zł – dla Domu Niepełnosprawnych w Piekoszowie na realizację zadania w zakresie 

prowadzenia ponadgminnego domu pomocy społecznej dla osób przewlekle somatycznie 

chorych; 

− 75 000,00zł – dla Caritas Diecezji Kieleckiej na realizację zadania dotyczącego prowadzenia 

Ośrodka Interwencji Kryzysowej; 

− 96 427,00 zł – na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Osinach prowadzonego przez 

Stowarzyszenie Pomoc Niepełnosprawnym w Osinach; 

− 108 330,34 zł – na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Belnie prowadzonego przez 

Stowarzyszenie „Braterskie Serca” w Belnie; 

− 72 320,64 zł – na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Fanisławicach prowadzonego przez 

Wiejskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie i Ruchowo w Rudzie 

Zajączkowskiej; 

 

W roku 2021 Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach: 

• podpisał 13 umów o zorganizowane stażu i wypłatę stypendium stażowego dla stażysty na kwotę: 

68 601,60 zł z niżej wymienionymi organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego: 

1) Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie Kielce - 3 umowy - kwota stypendium: 11 350,10 zł; 
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2) Stowarzyszenie Przeciwdziałające Patologiom Społecznym „ZDROWY TUMLIN”  - 1 umowa - 

kwota stypendium: 6 253,80 zł; 

3) Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin w Brzezinach - 1 umowa - kwota stypendium: 5 956,00 zł; 

4) Lokalna Grupa Działania „Białe Ługi” -  1 umowa - kwota stypendium - 1 439,40 zł; 

5) Polski Związek Niepełnosprawnych Okrąg Świętokrzyski - 2 umowy - kwota stypendium:  

9 657,30 zł; 

6)  Fundacja Promocji Historii Ziemi Sandomierskiej w Kopcu - 1 umowa - kwota stypendium:  

8 846,50 zł; 

7) Fundacja Rozwoju Osobistego i Sportowego – Akademia Sportu Kielce - 1 umowa - kwota 

stypendium: 4 981,60 zł; 

8) Fundacja Dom Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy - 1 umowa - kwota stypendium: 8 949,40 zł, 

9) Fundacja „Gramy z Tobą” Kielce - 1 umowa - kwota stypendium: 5 807,10 zł; 

10) Fundacja „Braterska” Kielce - 1 umowa - kwota stypendium: 5 360,40 zł. 

• podpisał 6 umów o zorganizowanie prac interwencyjnych na kwotę refundacji 35 460,91 zł  

z niżej wymienionymi organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego: 

1) Fundacja Rozwój dla Przyszłości Piekoszowie - 1 umowa - kwota refundacji: 7 718,63 zł; 

2) Stowarzyszenie wspierania  Edukacji i Rozwoju Stąporków - 1 umowa - kwota refundacji:  

7 447,45 zł; 

3) Lokalna Grupa Działania „Białe Ługi” Daleszyce - 1 umowa - kwota refundacji: 10 300,84 zł; 

4) Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin gm. Morawica - 1 umowa - kwota refundacji: 5 152,40 zł, 

5) Fundacja Działająca na rzecz lokalnej Społeczności Bilczy „Kazimierz” Bilcz - 1 umowa - kwota 

refundacji:  3 155,16 zł; 

6) Fundacja „DOM SENIORA  im. Sue Ryder” w Pierzchnicy - 1 umowa - kwota refundacji:  

1 686,43zł.   

• kontynuował realizację umowy z dnia 13.10.2017r. o refundację na wpłatę świadczeń 

integracyjnych z niżej wymienioną organizacją pozarządową z: 

1) Centrum Integracji Społecznej Fundacja Nadzieja Rodzinie w Chmielniku - 1 umowa - kwota 

refundacji: 437 412,99 zł. 

Inwestycje realizowane w obszarze, którego dotyczy zadanie (jeżeli dotyczy) w roku sprawozdawczym 

Nie dotyczy 

V. Zamówienia publiczne 
Realizując cel optymalnego wydatkowania środków publicznych przez Starostwo Powiatowe 

w Kielcach, w roku 2021 według zasad, trybów i procedur określonych ustawą Prawo 

zamówień publicznych lub Wytycznymi przeprowadzono: 

a) 19 postępowań w kwotach powyżej 130.000,00 zł netto, w tym: 

− 6 na dostawy, 

− 11 na usługi, 

− 2 na roboty budowlane, 

w wyniku których zawarto 33 umowy; 

b) 447 postępowań w kwotach poniżej 130.000,00 zł netto, w wyniku których zawarto 84 

umowy. 
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Ponadto, na podstawie obowiązujących przepisów przeprowadzono 1 postępowanie, 

dotyczące przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, w wyniku którego zawarto 7 umów. 

VI. Podstawowe dane finansowe za rok 2021 

Budżet Powiatu Kieleckiego na 2021 rok przyjęty został Uchwałą Nr XXVI/123/2020 Rady Powiatu  

w Kielcach z dnia 30 grudnia 2020r. W wyniku wprowadzonych w ciągu roku zmian w budżecie 

Powiatu Kieleckiego: 

1. Plan dochodów budżetowych na dzień 31.12.2021r. wyniósł 247.197.298,50 zł  

i został zrealizowany w kwocie 248.604.797,39 zł, co stanowi 100,57%, w tym:   

− dochody bieżące: plan – 175.834.921,09 zł, wykonanie – 189.579.022,11 zł, co stanowi 

107,82%, 

− dochody majątkowe: plan – 71.362.377,41 zł, wykonanie – 59.025.775,28 zł, co stanowi 

82,71%. 

Dochody wykonane wg głównych źródeł kształtują się następująco: 

− dochody z podatków dochodowych od osób fizycznych i od osób prawnych: 50.133.432,32 zł, 

tj. 20,17% dochodów wykonanych ogółem, 

− wpływy z subwencji: 82.891.887,00 zł, tj. 33,34% dochodów wykonanych ogółem, 

− dotacje i dochody celowe: 88.590.313,49 zł, tj. 35,63% dochodów wykonanych ogółem, 

− pozostałe dochody: 26.989.164,58 zł, tj. 10,86% dochodów wykonanych ogółem. 

2. Plan wydatków budżetowych na dzień 31.12.2021r. wyniósł 290.323.039,73 zł i został 

zrealizowany w kwocie 195.051.830,79 zł, co stanowi 67,18%, w tym:  

− wydatki bieżące: plan – 167.694.694,39 zł, wykonanie – 149.271.903,74 zł, co stanowi 

89,01%, 

− wydatki majątkowe: plan – 122.628.345,34 zł, wykonanie – 45.779.927,05 zł, co stanowi 

37,33%. 

W tym wydatkowano na: 

− oświatę: 42.284.816,02 zł, co stanowi 21,68% wydatków wykonanych ogółem, 

− opiekę społeczną i ochronę zdrowia: 54.769.904,65 zł co stanowi 28,08% wydatków 

wykonanych ogółem, 

− transport i łączność (w tym na poprawę infrastruktury drogowej): 45.757.707,11zł,  

co stanowi 23,46% wydatków wykonanych ogółem, 

− oraz na pozostałą działalność (m.in. rolnictwo, leśnictwo, ochrona środowiska, geodezja 

i gospodarka nieruchomościami, nadzór budowlany, administracja, kultura, sport i turystyka, 

nieodpłatna pomoc prawna, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa)  

w kwocie 52.239.403,01zł, co stanowi 26,78% wydatków wykonanych ogółem. 

3. Planowany deficyt na dzień 31.12.2021r. wyniósł 43.125.741,23zł, po stronie wykonania  budżet 

zamknął sie nadwyżką w wysokości 53.552.966,60 zł.  

4. Plan przychodów wynosił 51.250.005,23 zł,  zrealizowany zaś został w wysokości 80.239.908,94zł 

z tytułu:  
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− niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających  

z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanymi związanych ze szczególnymi zasadami 

wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - plan 21.195.826,50zł, wykonanie 

21.925.826,50 zł, 

− wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p i dotacji na 

realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - plan 

3.885.934,12 zł, wykonanie 3.885.934,12 zł,  

− wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych  - 

plan 26.168.244,61 zł, wykonanie 48.405.235,00 zł, 

− nadwyżki z lat ubiegłych- wykonanie 6.022.913,32 zł.  

5. Plan rozchodów wynosił 8.124.264,00 zł, zrealizowany został w wysokości  8.124.264,00 zł  

(tj. 100%) i obejmował: spłaty rat kapitałowych od kredytów (plan: 7.374.264,00 zł, wykonanie 

7.374.264,00 zł, tj. 100%) oraz umorzenie udzielonych w 2021 roku pożyczek krótkoterminowych 

(plan 750.000,00 zł, wykonanie 750.000,00 zł, tj. 100%). 

Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2021r. wynosiły 41.065.238,80 zł – stanowiły  

je zobowiązania wobec banków z tytułu kredytów długoterminowych na kwotę 41.030.971,00 zł 

oraz zobowiązania wymagalne w kwocie 34.267,80 zł, które  stanowiły kwotę zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy. Środki zostały zwrócone zgodnie z dyspozycją wydziału 

merytorycznego w dniu 3.02.2022r. 


