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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 2021 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.  



Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Kieleckiego z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami prowadzącymi  działalność pożytku publicznego w 2021  roku” 

4 
 

 

Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  

z dnia 24 kwietnia 2003 r., Starosta Kielecki jest zobowiązany przedłożyć 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 XXV/109/2020 z dnia 30 listopada 2020 r. przyjęła 

„Program Współpracy Powiatu Kieleckiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 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 2021 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 2021 roku” dostępny  był w Wydziale Zdrowia i Polityki 

Społecznej Starostwa Powiatowego w Kielcach oraz 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 2021 r. Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki przeprowadził otwarte  

konkursy ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki, kultury i sportu przez 

organizacje pozarządowe. Powołana przez Zarząd Powiatu w Kielcach, Uchwałą  

Nr 181/79/2021 z dnia 10 marca 2021 r., Komisja Konkursowa do rozpatrzenia wniosków 

zaproponowała przyznanie następujących środków finansowych  dla organizacji, które  

złożyły wnioski na konkurs:  

I. W zakresie kultury przyznano środki w wysokości 18 800,00 zł dla  

następujących organizacji: 
 

1. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Daleszyckiej  ANIMACJE EKO – HISTORYCZNE 

3 000,00 zł, 

2. Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łagowie Świętokrzyskim                

TRADYCJA I HISTORIA MIASTA ŁAGOWA 1 000,00 zł, 

REALIZACJA PROGRAMU 
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3. Świętokrzyskie Stowarzyszenie Kolarstwa Górskiego MtbCross RAJD ŚLADAMI 

,,KALITY” I ,,BARABASZA” 2 500,00 zł, 

4. Stowarzyszenie Edukacyjno – Kulturalne ,,NDM,, NASZE ZABYTKI INACZEJ 

800,00 zł, 

5. Kielecki Ochotniczy Szwadron Kawalerii im. 13.Pułku Ułanów Wileńskich                  

WIDOWISKO HISTORYCZNE – PN. SZLAKIEM WRZEŚNIOWEJ CHWAŁY 

ORĘŻA POLSKIEGO 1939- 2021  8 500,00 zł, 

6. Koło Gospodyń Wiejskich ,,Skarbnica Natury” w Marianowie OBRZĘD PIECZENIA 

CHLEBA 1 000,00 zł, 

7. Młodzieżowe Stowarzyszenie Sympatyków Kultury Ludowej PATRIOTYZM JEST   

W NAS 1 000,00 zł, 

8. Koło Gospodyń Wiejskich w Lasocinie LASOCIŃSKIE WIANKI 1 000,00 zł. 

 

II. W zakresie sportu przyznano środki w wysokości  16 000,00  zł dla nastę-

pujących organizacji: 

1. Świętokrzyska Akademia Sportu DZIECIĘCE AKTYWNE WAKACJE 2 500,00 zł,  

2. Miejsko Gminny Klub Sportowy SPARTAKUS DALESZYCE PIŁKARSKI OBÓZ 

LETNI 2 500,00 zł, 

3. Łódzkie stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu, Rekreacji  i Turystyki ,,Peleton” 

32.MIĘDZYNARODOWY WYŚCIG KOLARSKI ,,SOLIDARNOŚCI”                               

I OLIMPIJCZYKÓW 3 000,00 zł, 

4. Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Górno IX POWIATOWY RAJD ROWEROWY 

SZLAKIEM MARII SKŁODOWSKIEJ – CURIE I STEFANA ŻEROMSKIEGO 

1 000,00 zł, 

5. Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łopusznie W ZDROWYM CIELE 

ZDROWY DUCH  – SPARTAKIADA SENIORÓW 1 000,00 zł, 

6. Stowarzyszenie Przyjaciół Św. Katarzyny i Doliny Wilkowskiej ,,Łysica – Sabat             

500000002 URODZINY ŁYSICY” 1 000,00 zł, 
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7. Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej  w Łagiewnikach ,,Otwarte 

Serca” XI WOJEWÓDZKI TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO OSÓB                           

NIEPEŁNOSPRAWNYCH – Łagiewniki 2021 2 000,00 zł, 

8. Stowarzyszenie Czempion POWIATOWY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO 

1 000,00 zł, 

9. Świętokrzyskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ,,Nadzieja”         

PEŁNOSPRAWNI NA START 1 000,00 zł, 

10. Regionalny Związek Stowarzyszeń i Klubów Abstynenckich Woj. Świętokrzyskiego 

IMPREZUJ Z ŁÓDKĄ A NIE WÓDKĄ 1 000,00 zł. 

III. W  zakresie turystyki przyznano środki w wysokości 13 300 zł  dla  

następujących organizacji: 

1. Stowarzyszenie Inkubator Aktywności  PRZEZ SZLAK NAJCIEKAWSZYCH 

MIEJSC POWIATU KIELECKIEGO 4 500,00 zł, 

2. Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna ,,Góry Świętokrzyskie”                         

LEGENDARNE GÓRY  ŚWIĘTOKRZYSKIE 8 800,00 zł. 

 

 Ostatecznie Zarząd Powiatu w Kielcach przyznał w 2021 r. wsparcie finansowe na kwotę 

48 100,00 zł (słownie: czterdzieści osiem tysięcy sto złotych) dla 20 organizacji. 

          Rejestr złożonych wniosków oraz dokumentacja związana z przyznaniem środków  

finansowych dla NGO znajduje się w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa 

Powiatowego w Kielcach.   
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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 wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania           

w zakresie prowadzenia ponadgminnego domu pomocy społecznej dla osób przewlekle             

somatycznie chorych ogłoszonego Uchwałą Nr 161/365/2020 Zarządu Powiatu Kieleckiego           

z dnia 2 grudnia 2020 roku dokonano wyboru oferty Domu dla Niepełnosprawnych w Pieko-

szowie. W roku 2021r. na wsparcie realizacji zadania przekazano kwotę 100.716,00 zł. 

Dom dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie jest przeznaczony dla osób przewlekle                     

somatycznie chorych. Budynek posiada podjazdy dla wózków inwalidzkich oraz windy.         

Placówka posiada 9 pokoi 2-3 osobowych. 

Na dzień 31.12.2021r. w DPS przebywało 25 mieszkańców (jedno miejsce było wolne), w tym 

2 mieszkańców powiatu kieleckiego. Do zadań realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej 

w Piekoszowie  należy: świadczenie usług  bytowych,  zdrowotnych, opiekuńczych.  

W roku 2021 ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju kontakty mieszkańców DPS 

były ograniczone. Nie realizowano imprez, wycieczek oraz wyjść mieszkańców poza teren 

domu pomocy społecznej. 

 

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 wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania           

z zakresu ustawy o pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia ośrodka interwencji 

kryzysowej, ogłoszonego Uchwałą Nr 161/364/2020 Zarządu Powiatu Kieleckiego z dnia            

2 grudnia 2020 roku, dokonano wyboru oferty Caritas Diecezji Kieleckiej.                                          
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W zakresie zapewnienia osobom dotkniętym przemocą pomocy specjalistycznej, 

w 2021 roku realizowane było zadanie na podstawie umowy o wsparcie realizacji zadania 

publicznego z zakresu ustawy o pomocy społecznej dotyczącej prowadzenia Ośrodka 

Interwencji Kryzysowej. Powiat Kielecki w 2021 r. przekazał na realizację zadania kwotę 

75.000,00 zł.  

Ze wsparcia CIK skorzystały w roku 2021: 132 osoby i 29 instytucji z powiatu                

kieleckiego. Z pomocy w postaci pobytu w hotelu-schronisku dla kobiet działającym 

przy   Centrum Interwencji Kryzysowej w Kielcach skorzystało 21 osób (9 kobiet i 12 dzieci) 

z powiatu  kieleckiego. 

 

3. Nawiązanie współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie 

prowadzenia powiatowych ośrodków wsparcia, w tym domów dla matek  

z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. 

 

Uchwałą Nr 233/396/2021 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia  8 grudnia 2021 r. został 

ogłoszony otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania dotyczącego prowadzenia domu 

dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. Rozstrzygnięcie konkursu  oraz podpisanie 

umowy nastąpiło w 2022 r. 

 

 

II. Integracja osób niepełnosprawnych w celu poprawy samodzielnego 

funkcjonowania osób niepełnosprawnych. 

 

 

1. Dofinansowanie ze środków PFRON  do realizacji zadania z zakresu 

sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych dla               

organizacji pozarządowych. 
 

W ramach zadania sport, kultura, rekreacja i turystyka w 2021 r. o dofinansowanie ze      

środków PFRON ubiegała się jedna  organizacja pozarządowa. Na realizację w/w zadania     

przeznaczono w 2021 roku kwotę 1 000 zł, która została wydatkowana w 100%. 

Wniosek został rozpatrzony pozytywnie. Przyznano dofinansowanie do imprezy kulturalnej pn: 

,,Międzynarodowy Dzień Białej Laski’’, która odbyła się w dniu 14 października 2021 r.            

dla Polskiego Związku Osób Niewidomych Koło Kielce, ul. Bukowa 10 w kwocie 1 000 zł.           

W imprezie kulturalnej wzięło udział 15 osób niepełnosprawnych. Spotkanie miało na celu 
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zwiększenie aktywności społecznej i wzmocnienie kompetencji społecznych wśród osób         

niewidomych i słabo widzących.  

 

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, gmina Łopuszno. 
 

Warsztat Terapii Zajęciowej w Osinach prowadzony jest przez  Stowarzyszenie Pomoc           

Niepełnosprawnym w Osinach od dnia 1 stycznia 2002 roku. 

Uczestnicy warsztatu to mieszkańcy gmin Pierzchnica, Chmielnik i Daleszyce.  

Liczba uczestników warsztatu korzystających z rehabilitacji społecznej i zawodowej w 2021 r. 

wynosiła 40 osób, (23 kobiety i 17 mężczyzn) w wieku: 

- 19 - 40 lat -20 osób,  

- 41 - 60 lat -19 osób  

- oraz 1 uczestnik powyżej 60 lat. 

Liczba uczestników, dla których okres pobytu w WTZ wyniósł poniżej 5 lat wynosi 9 osób.  

Od 5 do 8 lat w WTZ przebywa 7 uczestników. Powyżej 8 lat w warsztacie przebywa 24 osób. 

Z powodu pandemii koronawirusa w 2021 roku zajęcia w Warsztacie Terapii Zajęciowej                        

w Osinach prowadzone były rotacyjnie w oparciu o „Procedury dla Warsztatu Terapii                 

Zajęciowej w Osinach w okresie pandemii w celu zapobiegania zakażeniom wirusem SARS-

CoV-2”, opracowane na podstawie rekomendacji MZ i GIS. Chętni uczestnicy dowożeni byli 

na zajęcia do placówki. Natomiast pozostali uczestnicy brali udział w terapii zdalnej                  

zorganizowanej przez warsztat.  

Kwota środków finansowych przekazanych na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej                              

w Osinach w 2021 roku przedstawiała się następująco: 

-  dofinansowanie  ze  środków  PFRON  w  kwocie  867.840  zł  co  stanowi 90%  kosztów 

rocznego utrzymania 40 uczestników WTZ,  

- dofinansowanie ze środków własnych Powiatu Kieleckiego w kwocie 96.427 zł,  co stanowi 

co najmniej 10% kosztów utrzymania 40 uczestników WTZ. Ogółem 964.267 zł. 

Ponadto w 2021 r. WTZ w Osinach uzyskał dofinasowanie ze środków PFRON w kwocie 

21.600 zł  w ramach programu „Zajęcia klubowe w wtz” dla 4 uczestników.  

W WTZ Osiny zatrudnionych jest 14 pracowników na 10,25 etatu. Kadrę zaangażowaną         

bezpośrednio w proces rehabilitacyjny stanowiło 9 osób w ramach 8 etatów. 
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W 2021 roku 1 uczestnik opuścił Warsztat ze względu na podjęcie zatrudnienia                                            

w zakładzie aktywności zawodowej. Na to miejsce przyjęty został uczestnik z listy                   

oczekujących. 

Podmiot prowadzący Warsztat Terapii Zajęciowej w Osinach terminowo składał sprawozdania 

kwartalne i roczne z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych 

PFRON i Powiatu. 

 Warsztat Terapii Zajęciowej w Belnie prowadzony jest przez Stowarzyszenie „Braterskie 

Serca” w Belnie od dnia 27 grudnia 2013 roku.  

Uczestnicy warsztatu to mieszkańcy Powiatu Kieleckiego (38 osób) oraz Powiatu Skarżyskiego 

(6 osób). 

Liczba uczestników warsztatu korzystających z rehabilitacji społecznej i zawodowej  

w 2021 roku wynosiła 45 osób,(20 kobiet i 25 mężczyzn) w wieku: 

- 19 - 40 lat- 27 osób,  

- 41 - 60 lat- 14 osób  

- oraz 4 uczestników powyżej 60 lat. 

Liczba uczestników, dla których okres pobytu w WTZ wyniósł poniżej 5 lat wynosi 14 osób. 

Od 5 do 8 lat w WTZ przebywa 31 uczestników.  

Kwota środków finansowych przekazanych na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej                          

w Belnie w 2021 roku przedstawiała się następująco: 

- dofinansowanie ze  środków PFRON w kwocie 974.964,00 zł co stanowi 90% kosztów       

rocznego utrzymania 45 uczestników WTZ (kwota obniżona  w związku ze śmiercią uczest-

niczki), 

- dofinansowanie ze środków własnych Powiatu Kieleckiego w kwocie 108.330,34 zł,                  

co stanowi co najmniej 10% kosztów utrzymania 45 uczestników WTZ (kwota obniżona                               

w związku ze śmiercią uczestniczki). Ogółem 1.083.294,34 zł. 

W WTZ Belno zatrudnionych jest 15 pracowników na 14,50 etatów. Kadrę zaangażowaną      

bezpośrednio w proces rehabilitacyjny stanowiło 9 osób w ramach 9 etatów. 

W 2021 roku dwóch uczestników  opuściło Warsztat. Na to miejsce zakwalifikowano nowe 

osoby z listy oczekujących.  

Podmiot prowadzący Warsztat Terapii Zajęciowej w Belnie terminowo składał sprawozdania 

kwartalne i roczne z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych 

PFRON i Powiatu. 
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 Warsztat Terapii Zajęciowej w Fanisławicach prowadzony jest przez Wiejskie                       

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie i Ruchowo w Rudzie 

Zajączkowskiej od dnia 28 grudnia 2009 r.  

Uczestnicy warsztatu to mieszkańcy Powiatu Kieleckiego (27 osób) i Włoszczowskiego             

(3 osoby). 

Liczba uczestników warsztatu korzystających z rehabilitacji społecznej i zawodowej  

w 2021 r. wynosiła 30 osób, (19 kobiet i 11 mężczyzn) w wieku: 

-  19 - 40 lat- 25 osób,  

-  41 - 60 lat- 4 osób 

- oraz 1 uczestnik powyżej 60 lat. 

Liczba uczestników, dla których okres pobytu w WTZ wyniósł poniżej 5 lat wynosiła 6 osób.  

Od 5 do 8 lat w WTZ przebywało 5 uczestników. Powyżej 8 lat w warsztacie przebywało                  

19 osób. 

W 2021 roku zajęcia w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Fanisławicach, zgodnie                                                  

z Zarządzeniem nr 1/2021 Kierownika WTZ z dnia 04.01.2021 r., w związku z Decyzją            

Wojewody Świętokrzyskiego,  z powodu pandemii koronawirusa były zorganizowane na      

miejscu rotacyjnie, z podziałem na grupy, w wymiarze 15 h tygodniowo.  

Kwota środków finansowych na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Fanisławicach      

w 2021 roku przedstawiała się następująco: 

- dofinansowanie ze  środków PFRON w kwocie 650.880 zł co stanowi 90% kosztów  rocznego 

utrzymania uczestników WTZ,  

- dofinansowanie ze środków własnych Powiatu Kieleckiego w kwocie 72.320,64 zł,                    

co  stanowi co najmniej 10% kosztów utrzymania uczestników WTZ.                

Ogółem 723.200,64 zł. 

W WTZ Fanisławice zatrudnionych jest 11 pracowników na 8,01 etatu. Kadrę zaangażowaną 

bezpośrednio w proces rehabilitacyjny stanowiło 8 osób w ramach 5,63 etatu. 

W 2021 roku 2 uczestników opuściło Warsztat. Jedna osoba ze względu na podjęcie pracy           

w zakładzie aktywności zawodowej a druga osoba z powodu zamieszkania w zbyt dużej             

odległości od WTZ. 

Podmiot prowadzący Warsztat Terapii Zajęciowej w Fanisławicach w terminie składał            

sprawozdania kwartalne i roczne z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków           

finansowych PFRON i Powiatu. 
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III. Współpraca z organizacjami pozarządowymi w realizacji zdań             

zaplanowanych w projekcie pozakonkursowym pn. Centrum             

sług- Współpraca na rzecz społeczności lokalnej”, realizowanym             

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa                          

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 z EFS, Oś 9 w szczególności:     

Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie       

dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych,            

Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych. 

 

Zadania realizowane w ramach projektu swym zakresem obejmowały pomoc społeczną,         

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

i wykluczeniem społecznym: osobom niesamodzielnym/ niepełnosprawnym i ich opiekunom, 

osobom funkcjonującym w ramach pieczy zastępczej, w tym rodzinom biologicznym, których 

dzieci przebywają w pieczy zastępczej, rodzinom niewydolnym wychowawczo, rodzinom          

w sytuacji kryzysowej pozbawionym dostępu do mieszkań lub zmuszonym do opuszczenia 

miejsca zamieszkania ze względu na sytuację kryzysową oraz wyrównywanie szans tych osób. 

W związku z powyższym w roku 2021 zrealizowano działania pn.: 

 

1. „Zorganizowanie i prowadzenie poradnictwa specjalistycznego w ramach       

Centrum Usług” dla całej grupy docelowej wsparcie specjalistyczne świadczono                

w Centrum Usług w Kielcach przy ul. Okrzei 18/7 oraz na terenie gmin: Nowiny, Pierzch-

nica, Nowa Słupia, Mniów, Miedziana Góra, Łopuszno, Górno, Daleszyce, Chęciny,           

Bodzentyn, Bieliny i miejscu zamieszkania uczestnika projektu, w tym:  

a) pedagogiczne -  100 godzin; 

b) konsultacje terapeuty ds. uzależnień - 50 godzin;  

c) konsultacje terapeuty rodziny/psychoterapeuty - 60 godzin; 

d) konsultacje i terapia logopedyczna - 150 godzin; 

e) konsultacje indywidualne z dietetykiem (28 godzin) i warsztaty w zakresie zdrowego     

odżywiania (9 godzin); 

f) psychiatryczne – 30 godzin. 
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W ramach zadania dodatkowo przeprowadzono warsztaty z doradztwa zawodowego  

pn. „Aktywne formy poszukiwania pracy” w wymiarze 5 godzin zegarowych. Zadanie                 

realizowała Fundacja „RESTART’ z siedzibą w Milczanach 123. Całkowita kwota dotacji     

wynosiła 40 550,00 złotych.  

 

2. „Wyjazd wakacyjny połączony z warsztatami wzmacniającymi więzi rodzinne 

dla rodzin uczestniczących w projekcie” dla 23 rodziny – 63 osób.  

Zadanie realizowała Spółdzielnia Socjalna „Tropem Przygody” z siedzibą w Kielcach przy  

ul. Olszewskiego 6, uzyskując na ten cel dotację w wysokości 120 000,00 zł. 

 

3. „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, w tym:  

 Cykl warsztatów rozwijających kompetencje wychowawcze dla opiekunów pieczy                 

zastępczej. Zrealizowano 2 czterogodzinne spotkania. W warsztatach wzięło udział  

15 opiekunów zastępczych. 

 Grupy wsparcia dla rodziców zastępczych, 10 trzygodzinnych spotkań, w których            

uczestniczyło 33 osoby,  

 Grupy wsparcia dla rodziców biologicznych dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej -  

4 trzygodzinne spotkania, w których uczestniczyło, 2 rodziców.  

Zadanie realizowało  „Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Rodziny „SZANSA” z siedzibą  

w Kielcach. Całkowita kwota dotacji 5 000,00 zł. 

 

4. „Prelekcje profilaktyczne i edukacji zawodowej dla dzieci i młodzieży z pieczy 

zastępczej”. W ramach zadania zrealizowano 7 spotkań warsztatowych dla 14 osób. Za-

danie realizowane przez „Stowarzyszenie Edukacji Pozaformalnej „KALEJDOSKOP”           

z siedzibą w Kielcach przy ul. Zagórskiej 57/43. Całkowita kwota dotacji wynosiła                     

3 010,00 zł. 

 

5. Zorganizowanie i przeprowadzenie kompleksowych działań kompetencyjno - 

motywujących dla rodzin wykazujących bezradność w sprawach opiekuńczo-



Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Kieleckiego z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami prowadzącymi  działalność pożytku publicznego w 2021  roku” 

16 
 

wychowawczych uczestniczących w projekcie” w Centrum Usług w Kielcach przy  

ul. Okrzei 18/7 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. 

Zadanie realizowane przez „Stowarzyszenie Edukacji Pozaformalnej KALEJDOSKOP”  

z siedzibą w Kielcach przy ul. Zagórskiej 57/43. Całkowita kwota dotacji wynosiła                        

17 300,00 zł. 

 

6. „Zajęcia usprawniająco- rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych oraz 

dla osób niesamodzielnych uczestniczących w projekcie”, realizowane  na      

terenie gmin partnerskich oraz w miejscu zamieszkania uczestników             

projektu – 510 godzin. 

Zadanie realizowało Kieleckie Stowarzyszenie Chorych Na Stwardnienie Rozsiane  

     z siedzibą w Kielcach przy ul. Zagórskiej 14. Wartość przyznanej dotacji 50.000,00 zł. 

 

7. „Zajęcia usprawniająco- rehabilitacyjne dla dzieci niepełnosprawnych              

z gmin: Pierzchnica, Daleszyce i Morawica uczestniczących w projekcie”,          

w miejscu zamieszkania uczestnika - 280 godzin. 

Zadanie realizowała Fundacja Dom Seniora im. Sue Ryder z siedzibą w Pierzchnicy. 

Wartość przyznanej dotacji to kwota 27 000,00 zł. 

 

8. „Organizacja wyjść kulturalno-rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych 

uczestniczących w projekcie”.  

 Zorganizowano 5 wyjść kulturalno-rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych                          

i opiekunów. Uczestnicy zwiedzali Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie, Osadę Święto-

krzyską  w Hucie Szklanej, brali udział w zajęciach z onoterapii w Osiołkowie w Baszowicach                 
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gm. Nowa Słupia oraz we wspólnym wyjściu do kina Helios i na pływalnię w Starachowicach. 

Opisane zadania realizowała „Świętokrzyska Akademia Sportu” z siedzibą w Kielcach przy     

ul. Piotrkowskiej 12. Całkowita kwota dotacji na realizację działań integracyjnych wyniosła     

13 500,00 zł. 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach współpracowało, ponadto  

z Regionalnym Centrum Wolontariatu - partnerem projektu w zakresie promowania i realizacji 

działań wolontarystycznych służących budowaniu pozytywnych związków między członkami 

społeczności.  

Partner w 2021 roku prowadził następujące działania: 

- Spotkania wolontariuszy z dziećmi, z pieczy zastępczej. Wolontariusz pełniący rolę mentora, 

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

w nauce. 

- Organizował czas wolny dla dzieci podczas trwania kompleksowych działań kompetencyjno 

- motywujących dla rodzin niewydolnych wychowawczo. 

- Spotkania dla wolontariuszy, przygotowujące ich do działań zaplanowanych w ramach         

projektu. Spotkania poprowadzone przez koordynatora wolontariatu.  

Zorganizował również całodzienną imprezę integracyjną dla uczestników projektu i środowiska 

lokalnego, na terenie gminy Nowiny. 

 

IV. Współpraca z organizacjami pozarządowymi w realizacji zdań              

zaplanowanych w ramach Programów resortowych Ministra Rodziny 

i Polityki Społecznej realizowanych w 2021 roku ze środków Funduszu 

Solidarnościowego.  

 

1. Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021, realizowany dla osób 

niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Kieleckiego.  

Część zadania zlecono „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. Zaangażowano 54 asystentów, którzy 

świadczyli usługi, na rzecz 89 osób niepełnosprawnych z terenu powiatu kieleckiego. 

2. „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2021, realizowana w formie specjalistycznego 

poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego), a także poprzez zapewnienie wsparcia  
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w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki dla członków rodzin lub opiekunów 

sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub nad 

osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniem równoważnym.  

Realizację usług specjalistycznych zlecono organizacjom pozarządowym, wybranym  

w otwartym konkursie ofert, Fundacji RESTART w zakresie poradnictwa psychologicznego, 

terapeutycznego i nauki pielęgnacji oraz Kieleckiemu Stowarzyszeniu Chorych                                

na Stwardnienie Rozsiane (SM) w zakresie nauki rehabilitacji.  

Zakres zadań zleconych obejmował: 

 poradnictwo psychologiczne indywidualne w miejscu zamieszkania dla 50 osób  

w łącznym wymiarze 100 godzin, 

 poradnictwo terapeutyczne indywidualne w miejscu zamieszkania dla 33 osób  

w łącznym wymiarze 100 godzin,  

 grupę terapeutyczną/wsparcia przeprowadzone w lokalu udostępnionym przez Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mniowie  - 7 spotkań trzygodzinnych - łącznie 21           

godzin, w której uczestniczyło 5 osób,                                                                                                                    

 warsztaty z zakresu pielęgnacji przeprowadzone w lokalu udostępnionym przez           

Fundację RESTART - 5 spotkań trzygodzinnych - łącznie 15 godzin dla 12 osób,  

 zajęcia praktyczne z zakresu pielęgnacji w miejscu zamieszkania dla 25 osób w łącznym 

wymiarze 50 godzin ( 2 h/osobę).   

 warsztaty z zakresu technik rehabilitacji przeprowadzone w lokalu udostępnionym 

przez Kieleckie Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane - 9 spotkań trzygo-

dzinnych - łącznie 27 godzin dla 100 osób.                                                                                                                                                       

 zajęcia praktyczne z zakresu rehabilitacji w miejscu zamieszkania dla 100 osób  

w łącznym wymiarze 1000 godzin (10 h/osobę). Ważnym elementem nauki rehabilitacji  

w miejscu zamieszkania było przedstawienie w ujęciu praktycznym zakresu ćwiczeń 

służących usprawnieniu funkcji ruchowych osoby z dysfunkcjami. Taka forma przeka-

zania wiedzy była odpowiednia z uwagi na różnorodność schorzeń i dysfunkcji osób 

niepełnosprawnych objętych programem. Indywidualne przekazanie wiedzy  

z zakresu rehabilitacji w miejscu zamieszkania służyło dostosowaniu ćwiczeń oraz      

prezentację technik rehabilitacji na konkretnym przypadku chorobowym. Lepsze      
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przyswojenie wiedzy i bezpieczne wykorzystanie zdobytych umiejętności przez      

członków rodzin i opiekunów ON. 

Łącznie na zadania z zakresu pomocy społecznej oraz pomocy osobom w sytuacji               

kryzysowej Zarząd Powiatu w Kielcach przekazał ze środków własnych organizacjom               

pozarządowym kwotę 452 793,98 zł. (słownie: czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset 

dziewięćdziesiąt trzy złote i dziewięćdziesiąt osiem groszy). 

 

PROJEKTY WSPOMAGAJĄCE LOKALNY RYNEK PRACY, 

AKTYWIZACJA OSÓB BEZROBOTNYCH - REALIZOWANE PRZEZ 

POWIATOWY URZĄD PRACY W KIELCACH 

Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach  w 2021 r. współpracował z 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. Staże zostały zorganizowane u niżej wymienionych organizacji pozarządowych                                    

i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego:  

Zorganizowanie stażu: 

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

z organizacjami pozarządowymi w 2021  r.   

Lp. Zorganizowanie staży 

Ilość umów o 

zorganizowanie 

stażu 

Kwota stypen-

dium stażowego 

dla stażysty 

1. 
Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie Kielce 

 
3 umowy 11 350,10 zł 

2. 
Stowarzyszenie Przeciwdziałające Patologiom      

Społecznym „ZDROWY TUMLIN” 
1 umowa 6 253,80 zł 

3. 
Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin w Brzezinach 

 
1 umowa 5 956,00 zł 

4. 
Lokalna Grupa Działania „Białe Ługi” 

 
1 umowa 1 439,40 zł 

5. 

Polski Związek Niepełnosprawnych                    

Okrąg          Świętokrzyski 

 

2 umowy 9 657,30 zł 

6. 

Fundacja Promocji Historii Ziemi Sandomierskiej      

w Kopcu 

 

1 umowa 8 846,50 zł 
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7. 

Fundacja Rozwoju Osobistego i Sportowego –      

Akademia Sportu Kielce 

 

1 umowa 4 981,60 zł 

8. 

Fundacja „Dom Seniora im. Sue Ryder”                    

w Pierzchnicy 

 

1 umowa 8 949,40 zł 

9. 
Fundacja „Gramy z Tobą” Kielce 

 
1 umowa 5 807,10 zł 

10. 
Fundacja „Braterska” Kielce 

 
1 umowa 5 360,40 zł 

 
 

RAZEM 

 

13 umów 68 601,60 zł 

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

 

2. Prace interwencyjne zostały zorganizowane u niżej wymienionych organizacji                 

pozarządowych  i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego: 

Prace interwencyjne: 

 

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

z organizacjami pozarządowymi w 2021 r.   

Lp. Prace interwencyjne Ilość umów  

Kwota refunda-

cji za rok 2021 w 

zł 

1. 
Fundacja Rozwój dla Przyszłości w Piekoszowie 

 
1 umowa  7 718,63 zł 

2. 

Stowarzyszenie Wspierania  Edukacji i Rozwoju   

Stąporków 

 

1 umowa  7 447,45 zł 

3. 
Lokalna Grupa Działania „Białe Ługi” Daleszyce 

 
1 umowa 10 300,84 zł 

4. 
Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin gm. Morawica 

 
1 umowa    5 152,40 zł 

5. 

Fundacja Działająca na rzecz lokalnej Społeczności 

Bilczy „Kazimierz” Bilcza 

 

1 umowa    3 155,16 zł 

6. 

Fundacja „DOM SENIORA  im. Sue Ryder”             

w Pierzchnicy 

 

1 umowa   1 686,43 zł 

 
 

RAZEM  

 

6 umów 35 460,91 zł 

(źródło: dane pozyskane z Powiatowego Urzędu Pracy  w Kielcach) 
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 3. Refundację na wpłatę świadczeń integracyjnych przekazano niżej wymienionym           

organizacjom pozarządowym i podmiotom prowadzącym działalność pożytku                     

publicznego: 

Świadczenie integracyjne: 
 

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

z organizacjami pozarządowymi w 2021 r. 
 

Lp. Świadczenie integracyjne Ilość umów  

Kwota refunda-

cji za rok 2021 w 

zł 

1. 

Centrum Integracji Społecznej Fundacja Nadzieja 

Rodzinie w Chmielniku  

 

1 umowa  437 412,99 zł 

 
 

RAZEM 

 

1 umowa 437 412,99 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 541 475,50 zł. (słownie: pięćset 

czterdzieści jeden tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć złotych i pięćdziesiąt groszy). 

 

ZADANIA Z ZAKRESU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ-

REALIZOWANE PRZEZ 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 1 524 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. 
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Wykaz punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, 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  2021 r. zadań publicznych w zakresie powierzenia prowadzenia punktów  

nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji     

prawnej, Zarząd Powiatu w Kielcach  przyznał dotację w kwocie  256 080,00 zł.                        

Stowarzyszeniu Sursum Corda (środki budżetu Państwa), z których wydatkowano kwotę 

254 424,92 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. 

W punktach nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzonych przez stowarzyszenie zostały 

udzielone 505 nieodpłatnych porad prawnych oraz 354 nieodpłatne porady obywatelskie. 

 

Łączna kwota środków finansowych przekazanych 

organizacjom pozarządowym  w 2021 r. wyniosła 

1 042 369,48 zł  

(słownie: jeden milion czterdzieści dwa tysiące trzysta 

sześćdziesiąt dziewięć złotych i czterdzieści osiem groszy). 
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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 

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 



Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Kieleckiego z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami prowadzącymi  działalność pożytku publicznego w 2021  roku” 

24 
 

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. 

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                       

Stowarzyszenie Miłośników Siekierna i Gór Świętokrzyskich.  

Do zadań wynikających z Regulaminu Rady należy: 

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

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

realizacji 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                    

administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienio-

nymi  w art. 3 ust. 3 ustawy,  

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

publicznych, 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 2021 r. odbyły się trzy posiedzenia Powiatowej Rady Działalności Pożytku 

Publicznego w Kielcach.  

W dniu 4 marca 2021 r. za pomocą platformy wideokonferencji Zoom odbyło się 

posiedzenie Rady.  

Członkowie Rady: 

 zaopiniowali projekt uchwały Rady Powiatu w  Kielcach w sprawie określenia szcze-

gółowego sposobu konsultowania z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego 

w Kielcach lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami  wymienionymi w art. 3 

ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie z terenu powiatu 

kieleckiego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących             

działalności statutowej tych organizacji,  

 zostali poinformowani o ogłoszonym otwartym konkursie ofert przez Narodowy            

Instytut Wolności  w ramach Nowego FIO 2021. 
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  W dniu 26 lipca 2021 r. członkowie Rady za pomocą poczty elektronicznej pozytywnie 

zaopiniowali projekt Uchwały Rady Powiatu w Kielcach w sprawie tytułów honorowych:      

,,Zasłużony dla Powiatu Kieleckiego”  i ,,Honorowy Obywatel Powiatu Kieleckiego”. 

W dniu 17 maja 2021 r. członkowie Rady za pomocą poczty elektronicznej: 

 pozytywnie zaopiniowali  „Program Współpracy Powiatu Kieleckiego z Organizacjami 

Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku                 

publicznego w 2021 roku”.  

W  dniu 25 czerwca 2021 r. podczas posiedzenia członkowie Rady zostali poinformowani 

przez: 

 przedstawiciela Narodowego Instytutu Wolności  o dotacjach dla organizacji                   

pozarządowych w ramach zarządzanych bądź wkrótce uruchomionych programów 

przez Instytut, 

 przedstawiciela Stowarzyszenie Integracja i Rozwój/ Kielecko- Ostrowiecki Ośrodek 

Wsparcia Ekonomii Społecznej o możliwości wsparcia sektora ekonomii społecznej. 

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Gminnych Rad Działalności Pożytku                    

Publicznego oraz Młodzieżowych Rad Miejskich/ Gminnych z terenu powiatu kieleckiego. 

Na posiedzeniu w dniu 29 września 2021 r. członkowie Rady pozytywnie zaopiniowali 

„Program Współpracy Powiatu Kieleckiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi     

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022 roku”. 

3. Uczestnictwo w spotkaniach, konferencjach z przedstawicielami organizacji 

pozarządowych. 

 

 Członek Zarządu Powiatu w Kielcach –Stefan Bąk wziął udział w III Świętokrzyskim 

Kongresie Organizacji Pozarządowych, który odbył się w dniu 23 września 2021 r. 

Spotkanie zorganizował Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego we 

współpracy z Narodowym Instytutem Wolności, Świętokrzyską Radą Działalności Pożytku 

Publicznego i Fundacją 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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 W dniu 7 czerwca 2021 r. Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Starostwa 

Powiatowego w Kielcach wzięła udział w III Kongresie Zdrowia Psychicznego                         

w Amfiteatrze Wolskiego Centrum Zdrowia Psychicznego  w Parku  im. gen. Sowińskiego 

w Warszawie organizowanym przez Fundację eFkropka.      

   W dniu 7 grudnia 2021 r. Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Starostwa 

Powiatowego w Kielcach wzięła udział w II Forum Zdrowia Psychicznego  

organizowanym m.in. przez Fundację PEStka oraz Stowarzyszenie PROREW.  

 

4. Prowadzenie nadzoru nad stowarzyszeniami oraz ewidencja uczniowskich klubów 

sportowych  i stowarzyszeń kultury fizycznej nie prowadzących działalności 

gospodarczej – Nadzór: Wydział  Zdrowia i Polityki Społecznej. 

 

            

           W 2021 r. 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 2021 r. na terenie powiatu działało 554 stowarzyszeń, 34 fundacje oraz 91 

uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, 

których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej.  

       W 2021 r. 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.  

       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 

w dniu 5 listopada 2021 r. opublikowano Komunikat dla stowarzyszeń oraz fundacji 

wynikający z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu wraz 



Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Kieleckiego z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami prowadzącymi  działalność pożytku publicznego w 2021  roku” 

28 
 

z oświadczeniem czy dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej 

10.000 EURO.  

 

5. 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. 
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6. 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                            

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 2021 r. ww. Rada prowadziła działania o charakterze inicjatywnym oraz                                     

konsultacyjno-opiniodawczym poprzez: 

-inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób              

niepełnosprawnych, 

- opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych, 

- opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Powiatu pod kątem 

ich skutków dla osób niepełnosprawnych.   

Na  posiedzeniach  Rady przeprowadzono konsultacje programów na rzecz osób                           

niepełnosprawnych, zaopiniowano podział środków PFRON na realizację poszczególnych      

zadań w zakresie rehabilitacji i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Członkowie 

Rady reprezentujący poszczególne stowarzyszenia i organizacje posiadają duże doświadczenie 

i wiedzę  z zakresu działalności społecznej, w tym potrzeby osób niepełnosprawnych.  

Działania POZRON  na rzecz poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych to budowanie 

i umacnianie partnerstwa poprzez wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji ważnych 

celów społecznych. 
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PODSUMOWANIE 

             Powiat Kielecki kontynuował w 2021 r. współpracę z organizacjami pożytku 

publicznego, realizując zapisy „Programu Współpracy Powiatu Kieleckiego z Organizacjami 

Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego         

2021r.”.  

                W niniejszym sprawozdaniu przedstawione zostały najważniejsze informacje 

dotyczące współpracy Powiatu Kieleckiego z organizacjami pozarządowymi w 2021 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  

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.   
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Wykaz załączników: 

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

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego w 2021 roku. 

Wykaz tabel: 

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

z organizacjami pozarządowymi w 2021 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 2021 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 2021 r.  (źródło: dane pozyskane z Powiatowego Urzędu 

Pracy  w Kielcach). 


