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Wstęp 

 

               Powiat Kielecki, dążąc do rozwijania demokratycznego ładu społecznego, za istotny 

czynnik uznaje budowę społeczeństwa obywatelskiego, którego bazą jest ścisłe partnerstwo 

między administracją publiczną a organizacjami pozarządowymi, skupiającymi osoby 

wrażliwe społecznie. Partnerstwo to ma na celu coraz lepsze wykonywanie zadań Powiatu 

poprzez możliwie pełne wykorzystanie potencjału organizacji pozarządowych.  

               Zakładanym rezultatem współpracy  jest zwiększenie efektywności  

działań związanych z realizacją zadań publicznych i dalszy wzrost  

partycypacji społecznej w rozwiązywaniu problemów lokalnych. Najważniejszą kwestią jest 

budowanie partnerstwa i wzmacnianie aktywności lokalnej, co zwiększa skuteczność 

diagnozowania i zaspokajania potrzeb mieszkańców Powiatu Kieleckiego. 

             Analiza zebranych w sprawozdaniu informacji pozwala stwierdzić, że współdziałanie  

w ramach realizacji Programu współpracy Powiatu Kieleckiego z sektorem pozarządowym 

przebiegało w 2020 r. prawidłowo i służyło osiąganiu określonych w tym dokumencie celów, 

co przekłada się na wzrost roli organizacji i aktywności społecznej w mieście oraz poprawę 

jakości życia jego mieszkańców.  
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Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  

z dnia 24 kwietnia 2003 r., Starosta Kielecki jest zobowiązany przedstawić Radzie Powiatu  

w Kielcach nie później niż do dnia 31 maja każdego roku, sprawozdanie z realizacji Programu 

współpracy organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego za rok poprzedni. 

Rada Powiatu w Kielcach Uchwałą Nr XII/88/2019 z dnia 30 października 2019 r. przyjęła 

„Program Współpracy Powiatu Kieleckiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku”. 

Wcześniej projekt Programu konsultowany był z Powiatową Radą Działalności Pożytku 

Publicznego w Kielcach oraz z organizacjami pozarządowymi. 

Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej wynikało z art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca          

1998 r.  o samorządzie powiatowym w związku z art. 5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia         

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Za podstawowe kryteria wyboru organizacji pozarządowych do współpracy przyjęto 

prowadzenie działalności prospołecznej na rzecz Powiatu Kieleckiego i jego mieszkańców oraz 

wiarygodność organizacji, efektywność i skuteczność realizacji założonych celów. 

Radni Powiatu Kieleckiego uznali za priorytetowe do realizacji we współpracy z organizacjami 

pozarządowymi następujące zadania: 

► pomocy społecznej, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywania szans tych rodzin i osób (wsparcie dla osób w sytuacjach kryzysowych, 

przeciwdziałanie patologiom), 
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► 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. 

„Program Współpracy Powiatu Kieleckiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku” stanowił 

kontynuację dotychczasowej współpracy Powiatu Kieleckiego z organizacjami pozarządowymi 

prowadzącymi działalność na terenie powiatu kieleckiego. 

W Programie zawarty został szeroki zakres zadań merytorycznych dla współpracy. Formy 

współpracy objęły zarówno finansowanie zadań zlecanych do realizacji organizacjom 

pozarządowym, jak i współpracę pozafinansową. 

Współpraca Powiatu Kieleckiego z podmiotami Programu odbywała się na zasadach: 

■ POMOCNICZOŚCI, 

■ SUWERENNOŚCI STRON, 

■ PARTNERSTWA, 

■ EFEKTYWNOŚCI, 

■ UCZCIWEJ KONKURENCJI I JAWNOŚCI. 

Program stanowił punkt wyjścia do pogłębiania istniejącej już współpracy w celu lepszego                               

i efektywniejszego wykonywania zadań ustawowych powiatu. „Program Współpracy Powiatu 

Kieleckiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego w 2020 roku” dostępny  był w Wydziale Zdrowia i Polityki 

Społecznej Starostwa Powiatowego w Kielcach, na stronie internetowej www.powiat.kielce.pl  

w zakładce: „Organizacje pozarządowe”.  

http://www.powiat.kielce.pl/
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WSPÓŁPRACA W FORMIE FINANSOWEJ 

Współpraca w formie finansowej polegała głównie na udzielaniu dotacji organizacjom 

pozarządowym i stowarzyszeniom, które w wyniku postępowania konkursowego wykonywały 

zadania publiczne. Formą współpracy finansowej było także dofinansowanie zadań 

publicznych realizowanych przez organizacje, organizowanie miejsc staży oraz  porozumienia 

ukierunkowane na partnerstwo  w realizacji zadań statutowych organizacji pozarządowych. 

 

ZADANIA Z ZAKRESU KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ, SPORTU             

I TURYSTYKI- REALIZOWANE PRZEZ WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY, 

SPORTU I TURYSTYKI, STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH 

W  dniu 15 kwietnia 2020 r. Zarząd Powiatu w Kielcach Uchwałą Nr 103/81/2020       

odwołał otwarty konkursy ofert na wsparcie zadań publicznych Powiatu Kieleckiego              

w dziedzinie turystyki, kultury, kultury fizycznej i sportu oraz turystyki w 2020 roku.            

W związku z ogłoszeniem stanu epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej                        

i wprowadzonymi ograniczeniami przedsięwzięcia zaplanowane w ofertach                          

konkursowych nie mogły być realizowane, gdyż miały charakter imprez,                                

konkursów, treningów, zawodów, wycieczek oraz spotkań. 

 

 

    

 

 

 

REALIZACJA PROGRAMU 
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ZADANIA Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ POMOCY 

OSOBOM W SYTUACJI KRYZYSOWEJ- REALIZOWANE PRZEZ 

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KIELCACH 

 

I. Współpraca z organizacjami pozarządowymi w realizacji zadań  

z zakresu pomocy społecznej, w tym osobom w sytuacji kryzysowej. 

 

1. Wspieranie zadania dotyczącego prowadzenia Domu Pomocy Społecznej  

w Piekoszowie na podstawie umowy zawartej z Caritas Diecezji Kieleckiej. 
 

W 2020 r. na wsparcie realizacji zadania dotyczącego prowadzenia Domu dla  

Niepełnosprawnych w Piekoszowie przekazano kwotę 220.126,00 zł. Dom dla  

Niepełnosprawnych  w Piekoszowie jest przeznaczony dla osób przewlekle somatycznie cho-

rych. Budynek posiada podjazdy dla wózków inwalidzkich oraz windy. Placówka posiada            

9 pokoi 2-3 osobowych. 

Na dzień 31 grudnia 2020 r. w DPS przebywało 26 mieszkańców, w tym 3 mieszkańców  

Powiatu Kieleckiego. Do zadań realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Piekoszowie  

należy: świadczenie usług bytowych,  zdrowotnych oraz  opiekuńczych.  

W 2020 r.  ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju kontakty mieszkańców DPS były 

ograniczone, jak również nie realizowano imprez, wycieczek oraz wyjść mieszkańców poza 

teren budynku. 

 

2. Kontynuacja zadania dotycząca wsparcia realizacji zadania z zakresu 

ustawy o pomocy społecznej, w ramach konkursu ofert dotyczącego  

prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej dla mieszkańców Powiatu 

Kieleckiego znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. 
 

W zakresie zapewnienia osobom dotkniętym przemocą pomocy specjalistycznej 

w 2020 r. realizowane było zadanie polegające na zleceniu „Caritas” Diecezji Kieleckiej  

zadania w zakresie prowadzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy ul. Urzędniczej 7  

w Kielcach. Centrum Interwencji Kryzysowej świadczy usługi dla Powiatu Kieleckiego na  

podstawie umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ustawy  

o pomocy społecznej dotyczącej prowadzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej.  

Powiat Kielecki w 2020 r. przekazał na realizację ww. zadania kwotę 50.000,00 zł.  
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Ze wsparcia CIK skorzystało: 83 kobiety, 16 mężczyzn, 12 dzieci oraz 26 instytucji.  

Z pomocy w postaci pobytu w hotelu-schronisku dla kobiet działającym przy Centrum  

Interwencji Kryzysowej w Kielcach skorzystało 8 kobiet i 18 dzieci. 

 

3. Udział w projekcie „Liderzy Kooperacji” realizowanym w ramach  

Programu Operacyjnego Wiedza-Edukacja-Rozwój, który ma na celu 

wypracowanie i wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami  

pomocy społecznej i integracji społecznej a podmiotami innych polityk 

sektorowych m.in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa  

i policji. 
 

W 2020 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach kontynuowało udział        

w II etapie projektu „Liderzy Kooperacji” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój, który ma na celu wypracowanie i wdrożenie modelu kooperacji  

pomiędzy instytucjami pomocy społecznej i integracji społecznej a podmiotami innych polityk 

sektorowych m.in.: pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa oraz policji.  

Projekt realizowany jest przez Lidera: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  

w Rzeszowie reprezentujący województwo podkarpackie oraz Partnerów Regionalne Ośrodki 

Polityki Społecznej w Białymstoku, Lublinie i Kielcach a także Mazowieckie Centrum Polityki 

Społecznej w Warszawie. Czas trwania projektu to okres od dnia  1 kwietnia 2018 r. do dnia 

31 marca 2021 r. W ramach projektu wraz z instytucjami i organizacjami pozarządowymi  

działającymi na terenie gmin, wdrażano i testowano Model Kooperacji, który ma na celu  

współpracę w/w instytucji w rozwiązaniu problemów wybranych osób/grup, znajdujących się 

w trudnej sytuacji życiowej. 

 

II. Doskonalenie systemu opieki nad dzieckiem przebywającym poza śro-

dowiskiem naturalnym oraz rozwijanie współpracy z rodziną natu-

ralną. 
 

W ramach projektu w 2020 r. zlecono zadania z zakresu pomocy społecznej,  

w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, zagrożonym ubóstwem  

i wykluczeniem społecznym. 

a) „Zorganizowanie i prowadzenie poradnictwa specjalistycznego w ramach Centrum 

Usług” dla całej grupy docelowej: wsparcie specjalistyczne świadczone w Centrum 

Usług w Kielcach, na terenie gmin: Sitkówka- Nowiny, Pierzchnica, Nowa Słupia, 

Mniów, Miedziana Góra, Łopuszno, Górno, Daleszyce, Chęciny, Bodzentyn, Bieliny 
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oraz w miejscu zamieszkania uczestnika projektu, w zakresie usług: pedagogicznych, 

terapeutycznych, psychoterapeutycznych i konsultacji logopedycznych. 

Zadanie zlecone Fundacji RESTART. Wartość przyznanej dotacji to kwota  

84.500 zł. 

b) Organizacja i przeprowadzenie zajęć hipoterapii dla uczestników projektu.  

Zadanie zlecone Świętokrzyskiemu Towarzystwu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym 

z siedzibą w Kielcach. Wartość przyznanej dotacji 66.000 zł.  

c) „Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów i grup wsparcia dla opiekunów pieczy 

zastępczej oraz grupy wsparcia dla rodziców biologicznych dzieci umieszczonych           

w pieczy zastępczej uczestniczących w projekcie” w Centrum Usług. 

 Zadanie zlecone Stowarzyszeniu Na Rzecz Rozwoju Rodziny „Szansa” z siedzibą  

w Kielcach. Wartość przyznanej dotacji to kwota 9.100 zł. 

d) „Prelekcje profilaktyczne i edukacji zawodowej w Centrum Usług oraz indywidualne 

konsultacje z doradcą zawodowym dla dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej  

uczestniczącej w projekcie”.  

Zadanie zlecone Stowarzyszeniu Edukacji Pozaformalnej KALEJDOSKOP  

z siedzibą w Kielcach. Wartość przyznanej dotacji to kwota 8.100 zł. 

e) Zorganizowanie i przeprowadzenie kompleksowych działań kompetencyjno –  

motywujących dla rodzin wykazujących bezradność w sprawach opiekuńczo 

-wychowawczych uczestniczących w projekcie” w Centrum Usług w Kielcach przy  

ul. Okrzei 18/7 oraz w lokalach na terenie gmin partnerskich w zakresie m.in.: grup 

wsparcia dla rodziców, warsztatów umiejętności wychowawczych/rodzicielskich, zajęć 

terapeutyczno - couchingowych „Poznaj samą siebie”, warsztatów z pedagogiki  

zabawy. Zadanie zlecone Stowarzyszeniu Edukacji Pozaformalnej KALEJDOSKOP  

z siedzibą w Kielcach. Wartość przyznanej dotacji to kwota 60.310 zł. 

f) „Zajęcia usprawniająco- rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych oraz dla osób 

niesamodzielnych uczestniczących w projekcie”, realizowane  na terenie gmin  

partnerskich w miejscu zamieszkania uczestników  projektu.  

Zadanie zlecone Kieleckiemu Stowarzyszeniu Chorych Na Stwardnienie Rozsiane  

z siedzibą w Kielcach. Wartość przyznanej dotacji to kwota 288.000 zł. 

g) „Zajęcia usprawniająco- rehabilitacyjne dla dzieci niepełnosprawnych z Gminy 

Pierzchnica uczestniczących w projekcie”, realizowane na terenie gminy Pierzchnica  

w miejscu zamieszkania uczestnika. 
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Zadanie zlecone Fundacji Dom Seniora im. Sue Ryder z siedzibą w Pierzchnicy.  

Wartość przyznanej dotacji to kwota 10.100 zł. 

h) „Organizacja wyjść kulturalno-rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych  

uczestniczących w projekcie”.  

Zadanie zlecone Świętokrzyskiej Akademii Sportu z siedzibą w Kielcach.  

Wartość przyznanej dotacji 18.000 zł. 

i) „Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów dla opiekunów faktycznych osób  

niepełnosprawnych uczestniczących w projekcie”. 

Zadanie zlecone Stowarzyszeniu Na Rzecz Rozwoju Rodziny „Szansa” z siedzibą           

w Kielcach. Wartość przyznanej dotacji to kwota 3.500 zł. 

III. Organizacja wsparcia wolontariuszy dla rodzin biologicznych  

i zastępczych – kontynuowanie współpracy z Regionalnym  

Centrum Wolontariatu w Kielcach. 

 

          W 2020 r. Partner prowadził następujące 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, 

* czas wolny dla dzieci podczas trwania kompleksowych działań kompetencyjno- 

motywujących dla rodzin niewydolnych wychowawczo. 

 

IV. Integracja społeczna osób niepełnosprawnych w celu poprawy  

samodzielnego funkcjonowanie osób niepełnosprawnych. 

 

1. Dofinansowanie ze środków PFRON  realizacji zadania z zakresu sport,  

kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych dla organizacji  

pozarządowych. 
 

             W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii  

i wprowadzonymi ograniczeniami ww. zadanie nie zostało zrealizowane.  

 

2. Wspieranie działalności i współpraca z Warsztatami Terapii Zajęciowej, dla 

których organem założycielskim i prowadzącym są organizacje 

pozarządowe: WTZ w  Osinach, gm. Pierzchnica, WTZ Belno, gm.  

Zagnańsk, WTZ Fanisławice, gm. Łopuszno. 

 W warsztatach terapii zajęciowej funkcjonujących na terenie Powiatu Kieleckiego  
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prowadzonych przez organizacje pozarządowe w 2020 r. uczestniczyło 117 osób.  

Środki finansowe na 2020 r. przeznaczone na funkcjonowanie WTZ wyniosły łącznie  

4.565.372 zł, w tym: dofinansowanie PFRON  4.105.349 zł., oraz z budżetu Powiatu  

Kieleckiego w kwocie  460.023 zł. 

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju zajęcia w WTZ odbywały się  

w ograniczonym zakresie (na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego zostały  

zawieszone lub prowadzone w formie zdalnej).  

 

PROJEKTY WSPOMAGAJĄCE LOKALNY RYNEK PRACY, 

AKTYWIZACJA OSÓB BEZROBOTNYCH - REALIZOWANE PRZEZ 

POWIATOWY URZĄD PRACY W KIELCACH 

Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach  w 2020 r. współpracował z nw. organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

poprzez wspieranie ich działalności instrumentami rynku pracy takimi jak: staże, prace 

interwencyjne oraz świadczenia integracyjne: 

1) Zorganizowanie stażu: 

Tabela 1. Ilość umów oraz kwot stypendium dla stażystów w ramach współpracy  

z organizacjami pozarządowymi w 2020  r.   

Lp. Zorganizowanie stażu 

Ilość umów            

o zorganizowanie 

stażu 

Kwota 

stypendium 

stażowego dla 

stażysty  

1 
Fundacja Mini Collage 

 
1 umowa 2 772,58 zł 

2 
Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin i Podwola 

 
1 umowa 9 158,36 zł 

3 

Stowarzyszenie Na Rzecz Ekorozwoju Wsi Szkoła 

Podstawowa w Paprocicach 

 

1 umowa 8 114,79 zł 

4 
Stowarzyszenie Wsparcia Inicjatyw Lokalnych SKAŁA 

 
1 umowa 3 635,16 zł  

5 
Lokalna Grupa Działania „Nad Czarną Pilicą” 

 
1 umowa 2 772,58 zł 

6 
Polski Związek Niewidomych Okręg Świętokrzyski 

 
1 umowa 4 950,34 zł 

 
 

RAZEM 

 

6 umów 31 403,81 zł 

(źródło: dane pozyskane z Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach) 
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2) Prace interwencyjne: 

Tabela 2. Ilość umów oraz kwot refundacji na prace interwencyjne w ramach współpracy                                 

z organizacjami pozarządowymi w 2020 r.   

Lp. Prace interwencyjne Ilość umów  
Kwota refundacji 

za rok 2020  

1. 
Fundacja Rozwoju dla Przyszłości w Piekoszowie 

 
1 umowa 4 744,75 zł 

2. 
Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rozwoju 

Stąporków 
1 umowa 1 765,24 zł 

3. Dom Pomocy Społecznej w Gnojnie 1 umowa 3 030,48 zł 

 

 

RAZEM 

 

3 umowy 9 540,47 zł 

(źródło: dane pozyskane z Powiatowego Urzędu Pracy  w Kielcach) 

 

3) Świadczenie integracyjne: 

Tabela 3. Ilość umów oraz kwot refundacji na świadczenia integracyjne w ramach współpracy  

z organizacjami pozarządowymi w 2020 r. 

Lp. Świadczenie integracyjne Ilość umów  
Kwota refundacji 

za rok 2020  

1. 
Centrum Integracji Społecznej Fundacja Nadzieja 

Rodzinie w Chmielniku  
1 umowa  364 916,59 zł  

 

 

RAZEM 

 

1 umowa 364 916,59 zł 

(źródło: dane pozyskane z Powiatowego Urzędu Pracy  w Kielcach) 

 

Łącznie na wspomaganie rynku pracy oraz aktywizację osób bezrobotnych Powiat 

Kielecki przekazał organizacjom pozarządowym kwotę 405.860,87 zł. (słownie: czterysta 

pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt złotych i osiemdziesiąt siedem groszy). 
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ZADANIA Z ZAKRESU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ        

REALIZACJA- WYDZIAŁ ORGANIZACYJI I ZARZĄDZANIA 

KRYZYSOWEGO 

  W 2015 r. rozpoczęto przygotowania do wprowadzenia w życie ustawy o nieodpłatnej 

pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. 

W kraju zostały utworzone 1524 punkty, z czego 8 na terenie powiatu kieleckiego. 

Nieodpłatna pomoc prawna w połowie z tych miejsc miała być świadczona przez adwokatów 

lub radców prawnych, natomiast w drugiej części za pośrednictwem organizacji 

pozarządowych, prowadzących działalność pożytku publicznego. 

Wykaz punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa  

obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji: 

1) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kielcach,  

2) w siedzibie Urzędu Gminy w Mniowie,  

3) w siedzibie Urzędu Gminy w Łopusznie,   

4) w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Chmielniku, 

5) w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Łagowie, 

6) w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie, 

7) w siedzibie Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Daleszycach.  

   

W wyniku przeprowadzonej oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na 

realizację  w  2020 r. zadań publicznych w zakresie powierzenia prowadzenia punktów  

nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, Zarząd Powiatu          

w Kielcach  przyznał dotację w kwocie  256.080 zł. Stowarzyszeniu Sursum Corda  

(środki budżetu Państwa), z których wydatkowano kwotę 238.643,80 zł. 

Wykaz punktów nieodpłatnej pomocy prawnej powierzone organizacji: 

 w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie, 

 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Łagowie. 

Wykaz punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego powierzone organizacji: 

 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kielcach, 

 w siedzibie Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Daleszycach. 
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W punktach nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzonych przez stowarzyszenie zostały 

udzielone 342 nieodpłatne porady prawne oraz 243 nieodpłatne porady obywatelskie. 

 

Łączna kwota środków finansowych przekazanych 

organizacjom pozarządowym  w 2020 r. wyniosła 

1.683.619,87 zł. 

(słownie: jeden milion sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset 

dziewiętnaście złotych i osiemdziesiąt siedem groszy). 

 

WSPÓŁPRACA W FORMIE 

POZAFINANSOWEJ 

 

Współpraca pozafinansowa z sektorem pozarządowym obejmowała prowadzenie 

współpracy w formach: 

1. Wymiany informacji będącej podstawą prawidłowego diagnozowania problemów           

i potrzeb mieszkańców Powiatu Kieleckiego. 

W zakresie wymiany informacji między samorządem Powiatu a organizacjami pozarządowymi 

wyróżnić należy następujące działania: 

► Funkcjonowanie strony internetowej Starostwa Powiatowego w Kielcach, na której 

publikowane były informacje o formach pomocy udzielanej przez organizacje pozarządowe, 

► Na stronie internetowej www.ngo.pl   Portal Organizacji Pozarządowych zamieszczane były 

informacje związane z sektorem NGO w Powiecie Kieleckim, 

► Publikowanie na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kielcach informacji 

dotyczących konkursów dla organizacji pozarządowych związanych z wykorzystaniem 

zarówno środków unijnych, jak i dotacji z budżetu Powiatu Kieleckiego na realizację zadań        

z zakresu kultury, turystyki i sportu, 

► Prowadzenie na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kielcach linku pn. 

„Organizacje Pozarządowe”, który jest cennym źródłem informacji dotyczącej współpracy 
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Powiatu Kieleckiego z sektorem NGO. Link jest systematycznie rozbudowywany, 

aktualizowany i promowany, 

► Prowadzenie „Mapy aktywności społecznej organizacji pozarządowych oraz innych 

podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Powiatu Kieleckiego”, 

będącej bazą danych informacji o organizacjach pozarządowych działających na terenie 

powiatu kieleckiego. Zgodnie z Zarządzeniem wewnętrznym Nr 71/2020 Starosty 

Kieleckiego z 25 maja 2020 r. w sprawie aktualizowania oraz wykorzystania bazy danych 

o organizacjach pozarządowych pod nazwą „Mapa aktywności społecznej organizacji 

pozarządowych działających na terenie powiatu kieleckiego” organizacje pozarządowe oraz 

podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) mogły dokonywać 

zmian danych umieszczonych w wymienionym dokumencie. 

Aktualizacji danych można było dokonać na podstawie formularza identyfikacyjnego 

organizacji pozarządowych dostępnego na stronie internetowej Starostwa Powiatowego               

w Kielcach w zakładce: ORGANIZACJE POZARZĄDOWE. 

2. Współpraca z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Kielcach. 

Uchwałą Nr 15/38/2019 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 7 lutego 2019 r.                          

z późniejszymi zmianami w Uchwale Nr 114/98/2020 z dnia 14 maja 2020 r. została powołana 

na czwartą jej kadencję Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Kielcach. 

Rada jest organem konsultacyjnym, opiniodawczym, doradczym i inicjatywnym Powiatu 

Kieleckiego w zakresie działalności pożytku publicznego. Do głównych zadań Rady należy 

konsultowanie aktów prawa miejscowego oraz opiniowanie uchwał dotyczących zadań 

publicznych.   

Rada liczy 12 członków. W skład Rady powołano: 

a) sześciu przedstawicieli organizacji pozarządowych działających  na terenie Powiatu  

Kieleckiego, 

b) dwóch przedstawicieli Rady Powiatu w Kielcach, 

c) dwóch przedstawicieli Zarządu Powiatu w Kielcach, 

d) dwóch przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Kielcach.  

W dniu 15 marca 2019 r. na pierwszym posiedzeniu Rady uczestnicy dokonali wyboru 

prezydium Rady. 
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W wyniku wyboru, przeprowadzonego w głosowaniu jawnym Przewodniczącym Powiatowej 

Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kielcach został  p. Stefan Bąk - Członek Zarządu  

Powiatu w Kielcach. Wiceprzewodniczącym Rady został p. Mariusz Brelski reprezentujący  

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych „Skała”. Uczestnicy spotkania  dokonali 

także wyboru  Sekretarza Rady. Została nim p. Magdalena Miazga reprezentująca Stowarzy-

szenie Miłośników Siekierna i Gór Świętokrzyskich.  

Do zadań wynikających z Regulaminu Rady należy: 

a) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących stosowania ustawy o działalności pożytku 

publicznego, 

b) wyrażanie opinii w sprawach zadań publicznych, w tym  zlecania tych zadań do realiza-

cji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, 

oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych, 

c) udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami  admini-

stracji publicznej a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi         

w art. 3 ust. 3 ustawy,  

d) opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań pu-

blicznych, o której mowa w art. 4, oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi  

i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy, 

e) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych 

oraz podmiotów wymienionych   w art. 3 ust. 3 ustawy, 

f) opiniowanie projektów Strategii Rozwoju Powiatu, 

g) współpraca przy przygotowywaniu projektu długofalowego Programu Współpracy           

z Organizacjami Pozarządowymi oraz projektów Rocznych Programów Współpracy  

z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego.  

W 2020 r. ze względu na sytuację epidemiologiczną i w trosce o wspólne  

bezpieczeństwo odbyło się jedno posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicz-

nego w Kielcach. Uczestnicy spotkania  zaczerpnęli na nim m.in. informacji dotyczącej  

funkcjonowania  Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego  w Kielcach. 
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Ponadto Członkowie Rady zdalnie zaopiniowali pozytywnie „Program Współpracy Powiatu  

Kieleckiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działal-

ność pożytku publicznego  w 2021 roku” oraz wyrazili pozytywną opinię  dla Pana  

Andrzeja Paździerza do zgłoszenia jego kandydatury na przedstawiciela organizacji  

obywatelskiej wchodzącego w skład Komitetu Sterująco- Monitorującego Program Wspierania 

Rozwoju Uniwersytetów Ludowych Narodowego Instytutu Wolności- Centrum Rozwoju  

Społeczeństwa Obywatelskiego.  

3. Organizacja konferencji  pn.: „Pozyskiwanie środków finansowych na działalność 

organizacji pozarządowych w 2020 r.”. 

 

W dniu 11 luty 2020 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kielcach zostało 

zorganizowane przez Starostę Kieleckiego oraz Przewodniczącego Powiatowej Rady 

Działalności Pożytku Publicznego w Kielcach spotkanie szkoleniowe  pn.: „Pozyskiwanie 

środków finansowych na działalność organizacji pozarządowych w 2020 r.”. 

             Celem spotkania było zaprezentowanie możliwości pozyskiwania środków 

finansowych z Unii Europejskiej, budżetu Państwa, budżetu Urzędu Marszałkowskiego  

Województwa Świętokrzyskiego oraz Starostwa Powiatowego w Kielcach, wzajemna 

integracja, wymiana doświadczeń i wiedzy o możliwych źródłach finansowania działań, ale 

także przestrzeń do rozmowy o trudnościach, z którymi mierzą się organizacje w Powiecie 

Kieleckim. 

Program spotkania obejmował: 

- Zasady i możliwości pozyskania dotacji na projekty sportowe, przykłady realizacji działań 

oraz przebieg dotacji  w kolejnych latach-  przedstawiciel Ministerstwa Sportu  (z przyczyn nie 

znanych prelegent nie dotarła na spotkanie), 

- Dotacje dla organizacji pozarządowych w ramach zarządzanych bądź wkrótce uruchomionych 

programów przez Instytut- przedstawiciel Narodowego Instytutu Wolności, 

- Informacje nt. pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej oraz z budżetu Urzędu 

Marszałkowskiego na projekty realizowane przez organizacje pozarządowe- przedstawiciele 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa  Świętokrzyskiego  w Kielcach, 

- Wsparcie finansowe działalności organizacji pozarządowych na rzecz osób 

niepełnosprawnych- dyrektor Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

-Oddział Świętokrzyski, 
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- Dotacje oraz wsparcie organizacji pozarządowych przez sektor ekonomii społecznej- 

przedstawiciel Kielecko-Ostrowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, 

- Instrukcje pozyskiwania dotacji w ramach organizowanych przez Powiat Kielecki otwartych 

konkursów ofert dla organizacji pozarządowych- Kierownik Referatu w Wydziale Edukacji, 

Kultury, Sporu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Kielcach. 

W celu dotarcia do jak największego grona osób poproszono przedstawicieli Urzędów 

Gmin/ Miast i Gmin z terenu Powiatu Kieleckiego o zamieszczenie zaproszenia również na 

stronie internetowej jednostki. 

 W szkoleniu wzięli udział przedstawiciele organizacji NGO i urzędów miast i gmin/ 

gmin oraz zaproszeni goście, w tym przedstawiciel Senatu, dyrektor Regionalnego Ośrodka 

Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, 

członkowie Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kielcach oraz 

przedstawiciele Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kielcach.  

Szczególne znaczenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych miało bezpośrednie 

zadawanie pytań i wyjaśnianie problemowych kwestii dotyczących składanych przez 

organizacje projektów. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem.  

Uczestniczyło w nim ok. 100 osób. 

 

4. Uczestnictwo w spotkaniach, konferencjach z przedstawicielami organizacji 

pozarządowych. 

 

Członek Zarządu Powiatu w Kielcach –p. Stefan Bąk wziął udział w II Świętokrzyskim 

Kongresie Organizacji Pozarządowych, który odbył się w dniu 22 października 2020 r. 

Spotkanie zorganizowali: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Narodowy 

Instytut Wolności, Świętokrzyska Rada Działalności Pożytku Publicznego, Świętokrzyski 

Urząd Wojewódzki oraz Fundacja im. Stefana Artwińskiego w Kielcach. Kongres był okazją 

do wzięcia udziału w dyskusji, dotyczącej szans i perspektyw rozwoju działalności organizacji 

pozarządowych. 
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5. Prowadzenie nadzoru nad stowarzyszeniami oraz ewidencja uczniowskich klubów 

sportowych  i stowarzyszeń kultury fizycznej nie prowadzących działalności 

gospodarczej – Nadzór: Wydział  Zdrowia i Polityki Społecznej. 

 

           W związku ze zmianą w 2020 r.  Regulaminu Organizacyjnego Starostwa  

Powiatowego w Kielcach zadania z nadzoru nad stowarzyszeniami i fundacjami  

przekazane zostały do Wydziału Zdrowia i Polityki  Społecznej. 

           Podstawową formą współpracy Referatu Zdrowia z organizacjami pozarządowymi było: 

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 polegała 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 2020 r. na terenie Powiatu Kieleckiego działało 534 stowarzyszeń, 35 fundacji oraz     

73 uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie 

stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej.  

          W 2020 r. wydano 35 zaświadczeń o wpisie do ewidencji oraz 14 decyzji dotyczących 

wpisu, wykreślenia bądź zmian w ewidencji uczniowskich klubów sportowych  

i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia. Ponadto                                        

wpisano 6 stowarzyszeń do ewidencji stowarzyszeń zwykłych. 

          W ramach nadzoru w związku z ustawą z dnia 1 marca 2018 r.  

o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,  

w celu przeciwdziałania wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych 

pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, wysłano do nadzorowanych 

stowarzyszeń i fundacji pisma wraz z oświadczeniem czy dokonują płatności  

w gotówce o wartości równej lub przekraczającej 10.000 EURO. 
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6.  Zadania z zakresu edukacji, nauki i wychowania –realizowane przez Wydział 

Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki (Referat Edukacji). 

 

Placówki oświatowe, które są jednostkami organizacyjnymi Powiatu Kieleckiego, 

realizowały wspólnie z organizacjami pozarządowymi projekty m.in. z zakresu podnoszenia 

poziomu kształcenia zawodowego i postaw prospołecznych oraz przedsiębiorczych wśród 

młodzieży. 

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych uczestniczyli w różnego rodzaju akcjach 

charytatywnych  oraz ekologicznych, takich jak: zbiórki pieniędzy na rzecz Fundacji WOŚP, 

zbiórki żywności, udział  w kwesturach, mikołajki dla domów dziecka, akcja charytatywna pn.: 

„Góra Grosza”, zbiórki zużytych baterii i wiele innych. 

Poprzez współpracę z klubami sportowymi młodzież brała czynny udział w wielu 

imprezach  o charakterze sportowym. 

Realizowano projekty mające na celu podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji 

narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i 

kulturowej. 

Wysoki poziom zaangażowania placówek oświatowych Powiatu Kieleckiego we 

wszechstronną współpracę z organizacjami pozarządowymi przynosi wymierne korzyści 

zarówno dla młodzieży,  jak i nauczycieli. Pozwala na podniesienie poziomu kształcenia, 

przyczynia się do wzrostu atrakcyjności i znaczenia placówek oświatowych w środowisku 

lokalnym i poza nim. 

Szczegółowy opis współpracy placówek oświatowych Powiatu Kieleckiego  

z organizacjami pozarządowymi przedstawia Załącznik nr 1 do Sprawozdania. 

 

7. Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej oraz zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych- realizowane przez Powiatowy Ośrodek Zatrudnienia                           

i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  w Kielcach. 

 

Powiatowy Ośrodek Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych prowadzi 

stałą współpracę z organizacjami pożytku publicznego w ramach swoich właściwości  

w zakresie pozyskiwania miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych, organizacji staży, szkoleń                            
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i przekwalifikowania osób niepełnosprawnych. Działania z zakresu promocji zatrudnienia,  

doradztwa i poradnictwa zawodowego, szkolenia osób niepełnosprawnych POZRON realizuje 

wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy w Kielcach. Zadania te omawiane były na  

posiedzeniach Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych, której  

członkami są przedstawiciele oraz członkowie organizacji pozarządowych, fundacji,  

stowarzyszeń oraz przedstawiciele samorządu terytorialnego.  

POZRON prowadzi stałą współpracę z Powiatową Społeczną Radą do Spraw Osób  

Niepełnosprawnych przy Staroście Kieleckim. 

W 2020 r. ww. Rada prowadziła działania o charakterze inicjatywnym oraz konsultacyjno- 

opiniodawczym.  

            Członkowie Rady obradowali w dniu 27 lutego 2020 r. w siedzibie Starostwa Powiato-

wego w Kielcach. Na posiedzeniu Rada zaopiniowała projekty w ramach obszaru B  

i D „Programu wyrównywania  różnic między regionami III” wydając pozytywnie opinie  

w sprawie: 

* „Dostosowania budynku Urzędu Gminy w Strawczynie do potrzeb osób  

    z niepełnosprawnościami”, 

* „Zakupu mikrobusu do przewozu osób z niepełnosprawnościami z Gminy Strawczyn”, 

* „Zakupu samochodu osobowego typu autobus przystosowanego do przewozu osób   

      niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Morawica”, 

*   „Zakup mikrobusu dla osób niepełnosprawnych z Miasta i Gminy Nowa Słupia” 

* „Budowy pochylni dla osób niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Miasta i Gminy  

     w Bodzentynie”. 

            Z posiedzenia sporządzano protokół, który jest do wglądu w Powiatowym Ośrodku Za-

trudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Starostwa Powiatowego w Kielcach,  

którego pracownicy prowadzą obsługę administracyjno - biurową Rady. 

W posiedzeniu Rady uczestniczył p. Stefan Bąk – Członek Zarządu Powiatu 

 w Kielcach, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach,  

pracownicy  Powiatowego Ośrodka Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

             Ponadto w związku z sytuacją epidemiologiczną w Polsce związaną  

z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, w trosce o wspólne bezpieczeństwo Po-

wiatowa Społeczna Rada Do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Kieleckim  

zapoznała się (wydała pozytywne opinie) z wykorzystaniem środków porozumiewania się na 

odległość (e-mail) z treścią: 
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 projektu Uchwały Rady Powiatu w Kielcach w sprawie  określenia zadań,  

na które przeznacza się w 2020 r. środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji  

Osób Niepełnosprawnych – w dniu 21 kwietnia 2020 r., 

 projektu Uchwały Rady Powiatu w Kielcach w sprawie  zmiany  

Uchwały Nr XIX/28/2020 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 7 maja 2020 r.  

w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się w 2020 r. środki Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - w dniu 1 czerwca 2020 r. 

Podjęte działania pozwalają na zaspokojenie potrzeb osób niepełnosprawnych  

w zakresie rehabilitacji  zawodowej i społecznej.  

Działania POZRON  na rzecz poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych to budowanie 

i umacnianie partnerstwa poprzez wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji ważnych 

celów społecznych. 

 

PODSUMOWANIE 

             Powiat Kielecki kontynuował w 2020 r. współpracę z organizacjami pożytku 

publicznego, realizując zapisy „Programu Współpracy Powiatu Kieleckiego z Organizacjami 

Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego         

2020r.”.   

                W niniejszym sprawozdaniu przedstawione zostały najważniejsze informacje 

dotyczące współpracy Powiatu Kieleckiego z organizacjami pozarządowymi w 2020 roku. 

Współpraca ta obejmuje podstawowe obszary życia społecznego, bazując na budżetowych 

środkach finansowych, których wysokość od lat jest podstawowym zabezpieczeniem 

finansowym tych organizacji.  

Program współpracy jest niewątpliwie najważniejszym narzędziem współpracy 

samorządu z organizacjami pozarządowymi. Jego istotą było nawiązanie dialogu pomiędzy 

lokalnym samorządem a III sektorem oraz określenie wzajemnych relacji w rocznej 

perspektywie. 

            Organizacje pozarządowe poprzez swoją aktywną działalność wspomagały lokalny 

samorząd w wykonywaniu nałożonych mu ustawowo zadań. Zaufanie jakim obdarza ich 

społeczeństwo jest świadectwem coraz większego profesjonalizmu i skuteczności ich działań. 

              Doświadczenia zdobyte w tym zakresie w latach poprzednich, a także  

w ostatnim okresie pozwalają na dalsze pogłębianie partnerskiej współpracy w celu  
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lepszego wykonywania zadań ustawowych przypisanych powiatom. 

               Zarówno komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Kielcach jak i podległe 

jednostki organizacyjne otwarte były na współpracę z podmiotami programu.   

Wykaz załączników: 

o Załącznik 1. Formy współpracy szkół i placówek oświatowych Powiatu Kieleckiego                          

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego w 2020 roku. 

Wykaz tabel: 

o Tabela 1. Ilość umów oraz kwot stypendium dla stażystów w ramach współpracy                                

z organizacjami pozarządowymi w 2020 r.  (źródło: dane pozyskane z Powiatowego Urzędu 

Pracy w Kielcach), 

o Tabela 2. Ilość umów oraz kwot refundacji na prace interwencyjne w ramach współpracy                                 

z organizacjami pozarządowymi w 2020 r.  (źródło: dane pozyskane z Powiatowego Urzędu 

Pracy  w Kielcach),   

o Tabela 3. Ilość umów oraz kwot refundacji na świadczenia integracyjne w ramach współpracy                                 

z organizacjami pozarządowymi w 2020 r.  (źródło: dane pozyskane z Powiatowego Urzędu 

Pracy  w Kielcach). 


