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I. Wprowadzenie 

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

(t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 920) Zarząd Powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Powiatu 

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

w drodze uchwały szczegółowe wymogi dotyczące raportu. W odniesieniu do raportu za rok 2020 

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

został przygotowany w oparciu o ogólne wytyczne wskazane w ustawie. 

Raport obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w roku 2020 i zawiera informacje 

dotyczące stanu realizacji polityk, programów i strategii realizowanych przez Powiat i jego 

jednostki organizacyjne, a także sposobu wykonania uchwał podjętych przez Radę Powiatu. 

Raport uwzględnia również inne informacje niezbędne do uzyskania dokładnego i rzetelnego 

obrazu ogólnej sytuacji Powiatu, przedstawia także dane o wszystkich ważnych aspektach 

funkcjonowania Powiatu. 

Podstawą przygotowania Raportu są dane przekazane przez wydziały i komórki Starostwa oraz 

jednostki organizacyjne. 

II. Podstawowe dane dotyczące powiatu  

Nazwa  Powiat Kielecki 

Siedziba władz ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce 

Okres, którego dotyczy 

raport  
1 stycznia – 31 grudnia 2020r. 

Liczba mieszkańców wg 

stanu na dzień 

31 grudnia 2019r.  

211 259 osób 

Krótki opis sytuacji 

demograficznej  

Na terenie powiatu wg. stanu na dzień 31 grudnia 2019r. zamieszkiwało 

211 259 osób, co stanowiło 17,12 % ludności województwa 

świętokrzyskiego. Liczba mieszkańców w powiecie kieleckim corocznie 

zwiększa się. Sytuacja gospodarcza, a co się z tym wiąże rynek pracy  

w województwie wpływa na migracje ludności, zarówno zewnętrzne - 

zagraniczne jak i wewnętrzne. Mimo, że migracje powodują ciągłe 

zmniejszanie się liczby mieszkańców w województwie świętokrzyskim,  

to saldo migracji dla powiatu kieleckiego jest dodatnie.  

Powiat kielecki ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 149 co 

odpowiada przyrostowi 0,71 na 1000 mieszkańców powiatu kieleckiego. 

Wielkość przyrostu naturalnego w powiecie kieleckim jest korzystniejsza 

niż w województwie świętokrzyskim (-3,5) i Polsce (-0,9).  

Według danych GUS za rok 2019 w Powiecie Kieleckim nieznacznie 

zwiększyła się liczba ludności w wieku przedprodukcyjnym, która stanowi 
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19,00% społeczeństwa (wzrost o 0,02% w stosunku do roku 2018). Nadal 

towarzyszy temu wzrost udziału ludności w wieku poprodukcyjnym – 

18,19% ogółu ludności powiatu (wzrost o 0,5%). W wieku produkcyjnym 

jest 62,18% mieszkańców (spadek o 0,51%). Jest to potwierdzenie 

ogólnokrajowego trendu związanego ze starzeniem się społeczeństwa. 

Powierzchnia  2 246 km2 

Czy w porównaniu do 

roku poprzedzającego 

rok sprawozdawczy 

doszło do zmiany granic 

powiatu. Jeżeli tak 

wskazać zakres zmian. 

Nie dotyczy 

Podział administracyjny 

W skład Powiatu Kieleckiego wchodzi dziewiętnaście gmin: 

− osiem gmin miejsko – wiejskich: Bodzentyn, Chęciny, Chmielnik, 

Daleszyce, Łagów, Morawica, Nowa Słupia, Pierzchnica; 

− jedenaście gmin wiejskich: Bieliny, Górno, Łopuszno, Masłów, 

Miedziana Góra, Mniów, Piekoszów, Raków, Nowiny, Strawczyn, 

Zagnańsk. 

Podstawowe dane 

finansowe za rok 2020 

Budżet Powiatu Kieleckiego na 2020 rok przyjęty został Uchwałą  

Nr XVI/125/2019 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 30 grudnia 2019r.  

W wyniku wprowadzonych w ciągu roku zmian w budżecie Powiatu 

Kieleckiego: 

1. Plan dochodów budżetowych  na dzień 31.12.2020 r. wyniósł 

202.045.354,77 zł i został zrealizowany w kwocie 211.533.254,21 zł,  

co stanowi 104,70%, w tym:   

− dochody bieżące: plan – 176.545.151,77zł, wykonanie – 

178.143.283,09zł, co stanowi 100,91%, 

− dochody majątkowe: plan – 25.500.203,00 zł, wykonanie – 

33.389.971,12zł, co stanowi 130,94%. 

   Dochody wykonane wg głównych źródeł kształtują się następująco: 

− dochody z podatków dochodowych od osób fizycznych i od osób 

prawnych: 44.617.324,32zł, tj. 21,09% dochodów wykonanych 

ogółem, 

− wpływy z subwencji: 69.363.242,00zł, tj. 32,79% dochodów 

wykonanych ogółem, 

− dotacje celowe z budżetu państwa: 28.827.661,17zł, tj. 13,63% 

dochodów wykonanych ogółem, 

− pozostałe dochody (w tym m. in. dotacje z innych jednostek 

samorządu terytorialnego, środki na realizację projektów 

unijnych): 68.725.026,72zł, tj. 32,49% dochodów wykonanych 

ogółem, 

2. Plan wydatków budżetowych na dzień 31.12.2020r. wyniósł 
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239.619.152,77 zł i został zrealizowany w kwocie 188.472.549,32 zł, co 

stanowi 78,66%, w tym:  

− wydatki bieżące: plan – 185.542.166,77 zł, wykonanie – 

155.773.131,62zł, co stanowi 83,96%, 

− wydatki majątkowe: plan – 54.076.986,00 zł, wykonanie – 

32.699.417,70 zł, co stanowi 60,47%. 

W tym wydatkowano na: 

− oświatę: 41.013.468,38zł, co stanowi 21,76% wydatków 

wykonanych ogółem, 

− opiekę społeczną i ochronę zdrowia: 52.912.596,52zł co stanowi 

28,07% wydatków wykonanych ogółem, 

− transport i łączność (w tym na poprawę infrastruktury drogowej): 

60.993.313,68zł, co stanowi 32,36% wydatków wykonanych 

ogółem, 

− oraz na pozostałą działalność (m.in. rolnictwo, leśnictwo, ochrona 

środowiska, geodezja i gospodarka nieruchomościami, nadzór 

budowlany, administracja, kultura, sport i turystyka, nieodpłatna 

pomoc prawna, bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa) w kwocie 33.553.170,74zł zł, co stanowi 17,80% 

wydatków wykonanych ogółem. 

3. Planowany deficyt na dzień 31.12.2020r. wyniósł 37.573.798,00 zł,  

po stronie wykonania budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 

23.060.704,89 zł.  

4. Plan przychodów wynosił 45.611.978,00 zł i zrealizowany został 

w wysokości 65.217.384,05 zł z tytułu:  

− niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym 

budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi 

finansowanymi związanych ze szczególnymi zasadami wykonania 

budżetu określonymi w odrębnych ustawach – plan 

25.956.219,00zł, wykonanie 25.956.219,00zł, 

− wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 

2 u.f.p i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania 

finansowanego z udziałem tych środków - plan 2.165.995,00zł, 

wykonanie 2.165.995,93zł,  

− wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na 

rachunku bieżącym Powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów  

z lat ubiegłych - plan 17.489.764,00zł, wykonanie 37.095.169,12zł. 

5. Plan rozchodów wynosił 8.038.180,00 zł, zrealizowany został 

w wysokości 8.038.180,00 zł (tj. 100%) i obejmował: spłaty rat 

kapitałowych od zaciągniętych przez powiat kredytów (plan: 

7.338.180,00 zł, wykonanie 7.338.180,00 zł, tj. 100%) oraz umorzenie 

udzielonych w 2020 roku pożyczek krótkoterminowych (plan 

700.000,00 zł, wykonanie 700.000,00 zł, tj. 100%). 
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6. Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2020r. wynosiły 48.453.447,74 zł 

– stanowiły je zobowiązania wobec banków z tytułu kredytów 

długoterminowych na kwotę 48.405.235,00zł oraz zobowiązania 

wymagalne w kwocie 48.212,74zł, które  wynikały z wyroku sądu, 

dostarczonego do Starostwa Powiatowego w Kielcach w dniu  

28 grudnia 2020r. Ze względu na brak kont na które należało zapłacić 

odszkodowanie oraz koszty procesu, zobowiązania zostały 

uregulowane w 2021 roku. 

Zamówienia publiczne 

Referat zamówień publicznych w 2020 roku realizował zadania w zakresie 

przygotowania i koordynowania postępowań, dotyczących udzielania 

zamówień publicznych realizowanych w Starostwie Powiatowym  

w Kielcach. Rok 2020 był rokiem rekordowym jeśli chodzi o ilość 

przeprowadzonych postępowań. Według zasad, trybów i procedur 

określonych ustawą Prawo zamówień publicznych lub wytycznymi 

przeprowadzono: 

− 34 postępowania w kwotach przetargowych, w tym 12 na dostawy,  

21 na usługi i 1 na roboty budowlane, w wyniku których zawarto  

99 umów; 

− 358 postępowań poniżej kwot przetargowych, w wyniku których 

zostało zawartych 107 umów. 

Ponadto, na podstawie obowiązujących przepisów przeprowadzono 

również: 

− 14 postępowań, dotyczących przeciwdziałania i zwalczania COVID-19,  

w wyniku których zawarto 31 umów. 

 

III.Uchwały organów statutowych powiatu podjęte w 2020r.    

W roku 2020 Rada Powiatu w Kielcach obradowała na 10 posiedzeniach (w tym na 2 sesjach 

nadzwyczajnych), podczas których podjętych zostało 129 uchwał, z czego: 

− 35 uchwał jest w trakcie realizacji, 

− 87 uchwał zostało zrealizowanych, w tym postanowienia 9 uchwał obowiązują nadal, 

− 9 uchwał utraciło moc (wszystkie zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/122/2020 Rady Powiatu w Kielcach  

z dnia 30.12.2020 r. - dotyczą Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kieleckiego na lata 

2021-2028), 

− 2 uchwały nie zostały zrealizowane (Nr XVIII/23/2020, Nr XXV/119/2020), 

− 3 uchwały uchyliła sama Rada Powiatu w Kielcach (Nr XXIII/96/2020, Nr XXIII/97/2020,  

Nr XXIV/101/2020), 

− 2 uchwały zostały uchylone przez organ nadzoru (Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej   

 w Kielcach; Nr XXI/54/2020, Nr XXI/56/2020). 

 

Najwięcej uchwał zostało przygotowanych przez: 

− Wydział Budżetu i Finansów – 26 uchwał (w tym m. in.: 11 dotyczących zmian w budżecie 

Powiatu Kieleckiego na 2020 r.; 10 dotyczących zmiany WPF na lata 2020-2028; uchwalenie WPF 

na lata 2021-2028 oraz uchwalenia budżetu Powiatu Kieleckiego na rok 2021); 
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− Wydział Strategii i Rozwoju – 25 uchwał (w tym 21 dotyczyło realizacji projektu „Powiat Kielecki  

w walce z koronawirusem SARS-CoV-2 – działania zmierzające do przeciwdziałania  

i zwalczania epidemii”); 

− Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 13 uchwał (w tym 2 wspólnie z Powiatowym Ośrodkiem   

Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych); 

− Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej – 12 uchwał; 

− Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki – 10 uchwał; 

− Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Środowiska – 6 uchwał; 

− Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – 5 uchwał; 

− Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach – 4 uchwały. 

 

Radni Rady Powiatu w Kielcach w roku 2020 złożyli łącznie 81 interpelacji. 

W 2020r. Zarząd Powiatu w Kielcach obradował na 85 posiedzeniach, w czasie których podjął 403 

uchwały 

 

IV. Wykonanie „Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020”    

Nazwa dokumentu  Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 

Tryb i data przyjęcia 

(ze wskazaniem 

ewentualnych zmian 

dokumentów)  

Strategia Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020  została przyjęta 

przez Radę Powiatu w Kielcach Uchwałą Nr XXVII/22/10 z dnia  

30 marca 2010r., a następnie zaktualizowana uchwałą  

Nr XXIV/16/2017 z dnia 20 marca 2017r. 

Podstawowe założenia 

Strategia Rozwoju Powiatu Kieleckiego określa cele strategiczne rozwoju 

powiatu i wyznacza zadania potrzebne do ich realizacji. Określone  

w Strategii kierunki działań  mają przyczynić się do realizacji wyznaczonej  

wizji i misji rozwoju powiatu. 

Wizja rozwoju to pożądany obraz przyszłości jednostki, jej sytuacji 

gospodarczej i społecznej za kilka lat. Stanowi pewien stan docelowy,  

do którego dążyć będzie cała wspólnota samorządowa (władze lokalne  

i partnerzy społeczno-gospodarczy), wykorzystując przy tym możliwości 

płynące z własnych przewag oraz szans pojawiających się w otoczeniu.  

WIZJA ROZWOJU POWIATU KIELECKIEGO: 

W roku 2020 Powiat Kielecki będzie miejscem: 

➢ atrakcyjnym do zamieszkania, pracy oraz nauki, dzięki nowoczesnej  

i zmodernizowanej infrastrukturze technicznej i mieszkaniowej, 

dobrej bazie edukacyjnej, łatwemu dostępowi do usług zdrowotnych 

oraz do skutecznych form integracji społecznej, 

➢ zrewitalizowanej i funkcjonalnie zagospodarowanej przestrzeni 

publicznej,  

➢ dynamicznie rozwijającej się gospodarki, opartej na przedsiębiorcach 

i inwestorach efektywnie wykorzystujących lokalne zasoby oraz 

potencjały rozwoju i dostępne tereny inwestycyjne, 
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➢ z efektywnym systemem edukacji i dostosowanym profilem 

kształcenia do lokalnego rynku pracy, 

➢ nowoczesnego, zintegrowanego, wyspecjalizowanego  

i dochodowego rolnictwa, ze sprawnie funkcjonującym systemem 

doradztwa rolniczego, 

➢ z dobrze wykorzystanymi walorami przyrodniczymi, kulturowymi  

i historycznymi, 

➢ z atrakcyjną ofertą rekreacyjno-turystyczną przyciągającą turystów, 

jak i szukających odpoczynku u mieszkańców okolicznych terenów, 

➢ integracji społecznej z niskim poziomem ubóstwa i wykluczenia 

społecznego, 

➢ bezpiecznym oraz dobrze rządzonym, ze sprawną i otwartą 

 na współpracę administracją publiczną. 

Sposobem urzeczywistnienia zakładanej wizji jest misja. Misja będąca 

generalną deklaracją, określającą planowany proces rozwojowy. Stanowi 

ona nadrzędny cel funkcjonowania wspólnoty samorządowej, któremu 

podporządkowane są priorytetowe obszary działania. Pełni ona również 

funkcję promującą powiat, w szczególności wobec potencjalnych 

inwestorów oraz turystów.  

MISJA ROZWOJU POWIATU KIELECKIEGO: 

„Tworzenie lepszych warunków do życia, rozwoju i wypoczynku dla: 

mieszkańców, przedsiębiorców, inwestorów, rolników i turystów - 

poprzez poprawę dostępu do infrastruktury, pełne wykorzystanie 

lokalnych zasobów i szans rozwojowych, rewitalizację i funkcjonalne 

zagospodarowanie przestrzeni publicznej, podniesienie poziomu oświaty  

i ochrony zdrowia, zapewnienie bezpieczeństwa publicznego  

i ograniczanie negatywnych zjawisk wykluczenia społecznego, a także 

rozwój przedsiębiorczości i sektora rolnego, przy zachowaniu walorów 

przyrodniczych oraz integracji społeczności lokalnej z udziałem 

samorządu kierującego się zasadami współdziałania i partnerstwa”.  

Zgodnie z misją, władze samorządowe pełnią rolę inicjatora dla realizacji 

przedsięwzięć zgodnych ze Strategią Rozwoju Powiatu Kieleckiego do 

roku 2020. Ponadto, władze samorządowe są także realizatorem 

własnych projektów (leżących w zadaniach własnych oraz we współpracy 

z innymi jednostkami samorządu terytorialnego), zmierzających do 

rozwoju powiatu, upowszechniania jego walorów, ułatwiania współpracy 

partnerów lokalnych i wdrażania innowacyjnych rozwiązań. 

Kluczową treść całej Strategii  stanowią  zapisy określające cele 

strategiczne, operacyjne, kierunki działań oraz zadania/projekty 

inwestycyjne i społeczne.  

Cel Strategiczny I. Rozwój zasobów ludzkich i instytucjonalnych 

Cele operacyjne: 
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• I.1. Rozwój edukacji i dostosowanie oferty edukacyjnej  

do wymogów rynku pracy. 

• I.2. Przeciwdziałanie bezrobociu, aktywizacja rynku pracy  

i wzrost kompetencji zawodowych mieszkańców powiatu. 

• I.3. Podniesienie poziomu wiedzy i kwalifikacji kadr pod potrzeby 

nowych specjalizacji gospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem 

profilu powiatu. 

• I.4. Ułatwienie mieszkańcom powiatu dostępu do usług medycznych 

poprzez modernizację i poprawę wyposażenia placówek służby 

zdrowia oraz realizację programów zdrowotnych. 

• I.5. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa publicznego. 

• I.6. Zwiększenie skuteczności i efektywności działań administracji  

i wzrost kompetencji kadr w zakresie użycia TIK. 

• I.7. Zintegrowana polityka społeczna. 

• I.8. Rozwijanie aktywnych form integracji zawodowej  

i społecznej osób niepełnosprawnych. 

• I.9. Likwidacja barier architektonicznych, urbanistycznych, 

transportowych w komunikowaniu się, technicznych  

w dostępie do środowiska wewnętrznego i zewnętrznego osób 

niepełnosprawnych.  

Cel Strategiczny II. Ochrona i racjonalne wykorzystanie środowiska, 

przestrzeni i dóbr kultury 

Cele operacyjne: 

• II.1. Ochrona  i poprawa stanu środowiska naturalnego. 

• II.2. Rozwój i promocja turystki oraz tworzenie i modernizacja 

infrastruktury kulturowej i turystycznej. 

• II.3. Opracowanie i wdrożenie skutecznej kampanii promocyjnej dla 

potencjalnych inwestorów i turystów. 

• II.4. Wspieranie rewitalizacji w wymiarze społecznym, gospodarczym, 

środowiskowym, przestrzenno-funkcjonalnym i technicznym  

na obszarach miejskich i wiejskich .   

Cel Strategiczny III. Rozwój gospodarczy oraz rozwój infrastruktury 

technicznej i społecznej 

Cele operacyjne: 

• III.1. Zwiększenie i poprawa dostępności komunikacyjnej powiatu 

oraz infrastruktury komunalnej. 

• III.2. Budowa, rozbudowa, modernizacja i wyposażenie obiektów 

użyteczności publicznej. 

• III.3. Rozwój wybranych elementów infrastruktury mającej wpływ na 

bezpieczeństwo i wysoki komfort życia mieszkańców. 

• III.4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego. 

• III.5. Wsparcie rozwoju oraz promocja atrakcyjności  

i konkurencyjności inwestycyjnej przedsiębiorstw w zakresie 
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innowacji oraz rozwój instytucji otoczenia biznesu. 

Integralną częścią dokumentu Strategii jest Plan finansowy zawierający 

zestawienie zadań/przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji. W planie 

wskazano łącznie 103 zadania/przedsięwzięcia. Są to projekty 

najważniejsze z punktu widzenia rozwoju Powiatu, których realizacja 

warunkuje osiągnięcie założonych celów Strategii.  

Główną instytucją odpowiedzialną za wdrożenie Strategii jest Zarząd 

Powiatu w Kielcach wraz z podległym mu Starostwem Powiatowym. 

Zarząd Powiatu odpowiada za ogólną koordynację procesu wdrażania 

i monitorowania Strategii. Instytucjami wspomagającymi Starostwo  

w procesie wdrażania Strategii są: 

• Rada Powiatu, która powinna zadbać o promocję i właściwe 

zrozumienie Strategii wśród społeczności lokalnej, 

• Powiatowe Jednostki Organizacyjne, 

• Służby, Inspekcje i Straże, 

• Organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu, samorządy 

gminne. 

Realizacja założeń 
przyjętych w dokumencie 
wg stanu na dzień 31 
grudnia 2020 r.  

Istotnym elementem procesu wdrażania Strategii jest system 

monitorowania. Dane monitoringowe służą do oceny skuteczności 

realizowanych działań i pozwalają na bardziej efektywne wydatkowanie 

środków publicznych. Ocena postępów we wdrażaniu Strategii 

dokonywana jest w cyklu rocznym. Na podstawie danych pozyskanych  

z jednostek organizacyjnych powiatu kieleckiego oraz wydziałów  

i samodzielnych komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego  

w Kielcach  opracowywany jest raport  monitorujący.  Raport zawiera 

również zestawienie wyników wskaźników monitoringowych 

sporządzone w oparciu o dane statystyczne Banku Danych Lokalnych 

GUS, dane PUP w Kielcach oraz dane Starostwa Powiatowego w Kielcach. 

Raport monitoringowy za rok 2020 zawierający sprawozdanie  

z realizacji celów wynikających ze Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego 

do roku 2020 przyjęty został Uchwałą nr 185/97/2021 Zarządu Powiatu  

w Kielcach z dnia 31 marca 2021r. 

Najważniejsze działania 
podejmowane w roku 
2020r. 

Na podstawie analizy zebranych materiałów do monitoringu za rok 2020 

stopień realizacji Strategii oceniono pozytywnie. 

Na dzień 31 grudnia 2020r. zrealizowano 33 projekty, 42 było  

w trakcie realizacji.  Wiele zadań ujętych w dokumencie ma charakter 

zadań cyklicznych. Natomiast z uwagi na ograniczone środki finansowe  

28 projektów nie było realizowanych. Kolejnym czynnikiem, który 

znacząco wpłynął w roku 2020 na brak lub ograniczenie działań w 

niektórych obszarach, był trwający stan epidemii COVID-19. 
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V. Realizacja zadań powiatu, wraz z informacją o realizacji polityk, programów i strategii 

dotyczących tych zadań.  

Nazwa zadania Edukacja publiczna. 

Czy dla zadania 
została 
opracowana 
polityka/ 
strategia/ 
program.  

Jeżeli tak, 
wskazać 
nazwę/datę/tryb 
przyjęcia danego 
dokumentu oraz 
jego podstawowe 
założenia i stan 
realizacji na 
koniec 2020r. 
Jeżeli nie, 
wskazać czy w 
innym 
dokumencie 
powiatu o takim 
charakterze są 
odniesienia do 
realizacji zadania 
z danego obszaru 
i wskazać stan 
realizacji na 
koniec 2020r. 

„Kompleksowy plan rozwoju szkół i placówek oświatowych powiatu kieleckiego na 

lata 2016-2020”- przyjęty uchwałą Nr XX/64/2016 Rady Powiatu Kieleckiego  

z dnia 24 października 2016r. 

Jednostki 
organizacyjne 
powiatu/komórki 
organizacyjne 
w jednostkach 
realizujące 
zadanie. 

Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki/Wydział Strategii i Rozwoju/  

Powiatowy Zespół Szkół w Bodzentynie /Powiatowy Zespół Szkół w Chęcinach/ 

Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku/Powiatowy Zespół Szkół w Łopusznie/ 

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bodzentynie/ Powiatowa  

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chmielniku/ Powiatowa Poradnia 

Psychologiczno-Pedagogiczna w Piekoszowie/ Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek 

Wychowawczy w Podzamczu/ Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy  

w Rembowie/ Powiatowe Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Chęcinach 

Najważniejsze 
informacje 
dotyczące 
realizacji zadania  
w 2020r.  

Najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadania w 2020 r. 
 

SZKOŁY  I PLACÓWKI PUBLICZNE: 

Powiat kielecki jest organem prowadzącym dla czterech Zespołów Szkół (Bodzentyn, 

Chęciny, Chmielnik, Łopuszno), dwóch Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych 

(Podzamcze, Rembów), trzech Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych 

(Bodzentyn, Chmielnik, Piekoszów) oraz Powiatowego Szkolnego Schroniska 

Młodzieżowego w Chęcinach. 
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Głównym celem samorządu Powiatu Kieleckiego jest przygotowanie przez 

powiatowe szkoły i placówki oświatowe takiej oferty edukacyjnej, która odpowiadać 

będzie oczekiwaniom uczniów,  potrzebom rynku pracy i jednocześnie  zagwarantuje 

zdobycie przez młodych ludzi wszechstronnej wiedzy, przygotowując ich do 

prawidłowego funkcjonowania w dorosłym życiu. Dlatego też między innymi  

w szkołach prowadzonych przez Powiat Kielecki uruchamiane są nowe kierunki 

kształcenia takie jak „Edukacja policyjno-prawna” czy „Edukacja policyjna” oraz 

innowacje pedagogiczne: 

Dane dotyczące charakterystyki działalności poszczególnych szkół w roku szkolnym 

2020/2021, dla których organem prowadzącym jest powiat przedstawia poniższa 

tabela.  

 

Liczba uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu kieleckiego w roku szkolnym 

2020/2021 

Lp. Nazwa szkoły 
Liczba  

uczniów  

Liczba 

oddziałó

w 

Typ Profil /Zawód 

Liczba 

uczniów/ 

oddziałów   

w 

poszczegól-

nych typach 

szkół 

1 Powiatowy Zespół 

Szkół w 

Bodzentynie 

112 4 Liceum 

Ogólnokształcące  

  12/4 

2 Powiatowy Zespół 

Szkół w Chęcinach 

 

322 

 

 

15 

 

 

Liceum 

Ogólnokształcące 

  16/4 

Technikum  

 

technik mechanik  -  

 39 

199/10 

technik mechatronik -                    

49 

technik informatyk    - 

69 

technik urządzeń i 

systemów energetyki 

odnawialnej  - 42               

Branżowa Szkoła  

I Stopnia 

kierowca mechanik 

 -  7 

7/1 

3 Powiatowy Zespół 

Szkół w 

Chmielniku 

 

 

 

452 

 

 

19 

 

 

Liceum 

Ogólnokształcące 

 108/5 

Technikum   

 

technik hotelarstwa     

- 11 

274/11 

technik informatyk - 

73 

technik pojazdów  

samochodowych - 

102 

technik robót 

wykończeniowych  

w budownictw ie - 13 

technik żywienia  

i usług gastrono-

micznyc h  - 75 

Branżowa Szkoła  

I Stopnia  

fryzjer -22 70/3 

mechanik pojazdów 
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samochodowych -  20 

monter zabudowy  

robót 

wykończeniow ch  

w budownictwie - 28 

4 Powiatowy Zespół 

Szkół w Łopusznie 

 

  

696 

 

2 Liceum 

Ogólnokształcące 

 178/ 

Technikum  

 

 

technik hotelarstwa                     

- 75 

449/16 

technik inform  atyk     

- 127 

technik  mechanik  - 66 

technik usług 

fryzjerskich - 58 

technik ekonomista               

- 29 

technik budownictwa           

- 42 

technik rekl my   - 16 

technik żyw. i usług 

gastronomicznych   - 

24 

technik transportu 

d rogowego - 12 

Branżowa Szkoła  

  Stopnia 

monter zabudowy  

i robót                

wykończeniowych  

w budownictwie - 5 

54/3 

kierowca mechanik            

- 49 

Branżowa Szkoła  

II Stopnia 

technik transportu 

drogowego - 15 

15/1 

Ogółem   szkołach  158 64 
 

  

5 Powiatowy 

Młodzieżowy 

Ośrodek 

Wychowawczy               

  w Podzamczu 

43 

Rezerwa

c a – 9 

 

Szkoła Podstawowa 7 

Branżow

a Szkoła 

I Stopnia 

Kuchar z - 22 36 

monter zabudowy i robót             

wykończeniowych  

w budownictwie -14 

6 Powiatowy 

Młodzieżowy 

Ośrodek 

Wychowawczy                  

w R embowie 

18 

Rezerwa-

cja – 3 

4 

Szkoła Podstawowa 9 

Liceum Ogólnokształcące 9 

Ogółem w MO -wach  61 

Rezerwa-

cja – 12 

12 

 
  

Razem szkoły  

i MOW – y  

1643 

Rezerwa-

cja – 12 

76 

 
  

Kadra pedagogiczna 

Inwestycja w edukację jest jedną z najlepszych inwestycją dlatego w placówkach 

oświatowych powiatu kieleckiego zatrudnieni są nauczyciele, którzy mają 

świadomość odpowiedzialności jaka na nich ciąży. Zamieniają zadania edukacyjne  

w kreatywne i stymulujące działania, przez co zachęcają uczniów do rozwijania 

swoich pasji i zainteresowań. 

W szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach Powiatu Kieleckiego w roku 
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szkolnym 2020/2021 zatrudnionych jest 289 nauczycieli na 260,77 etatach oraz 116 

pracowników niepedagogicznych. Liczba nauczycieli według stopnia awansu 

zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach Powiatu Kieleckiego 

przedstawia się następująco: 

• nauczyciele dyplomowani –  144 osoby,  

• nauczyciele mianowani –  49 osób, 

• nauczyciele kontraktowi – 67 osób,  

• nauczyciele stażyści – 30 osób.  

Nauczyciele zatrudnieni w szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach 

Powiatu Kieleckiego to kadra systematycznie podnosząca swoje kwalifikacje 

i uzyskująca wyższe stopnie awansu zawodowego. W roku szkolnym 2020/2021 

wyższy stopień awansu zawodowego uzyskało 36 nauczycieli z powiatowych szkół 

ponadgimnazjalnych oraz placówek oświatowych, w tym: 

• nauczyciela kontraktowego – 21 osób, 

• nauczyciela mianowanego – 7 osób, 

• nauczyciela dyplomowanego – 8 osób. 

W roku 2020 zgodnie z planem finansowym na dokształcanie i doskonalenie 

nauczycieli wydatkowano kwotę 126 852 zł. 

 

Wyniki nauczania w szkołach Powiatu Kieleckiego  

Egzamin maturalny: 

Sytuacja epidemiologiczna w kraju oraz wszelkie obostrzenia spowodowały, 

że maturzyści przystąpili do egzaminu dojrzałości w późniejszym terminie.  Egzamin 

maturalny przeprowadzony został w czerwcu, natomiast egzaminy poprawkowe 

odbyły się we wrześniu 2020 roku, zgodnie z wytycznymi Centralnej Komisji 

Egzaminacyjnej, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora 

Sanitarnego. 

Warto zaznaczyć, że zgodnie z § 11ka ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie szczególnych rozwiązań  

w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty  

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID−19 w 2020 

roku nie był przeprowadzany egzamin maturalny z przedmiotów obowiązkowych 

oraz przedmiotów dodatkowych w części ustnej. 

W roku szkolnym 2019/2020 szkoły prowadzone przez Powiat Kielecki 

ukończyło   271 uczniów szkół dla młodzieży i dorosłych, w tym: 

− Liceum Ogólnokształcące – 104 uczniów, 

− Technikum – 122 uczniów, 

− Branżowa szkoła I stopnia − 14 uczniów, 

− Szkoła policealna dla dorosłych − 20 słuchaczy, 

− Szkoła podstawowa specjalna (w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych)  

11 uczniów. 

Do egzaminu maturalnego przystąpiły 172 osoby: 

− w liceach – 90 absolwentów liceum; 

− w technikach – 82 absolwentów technikum. 
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Egzamin dojrzałości w szkołach Powiatu Kieleckiego zdały 153 osoby. 

 

Opracowanie dotyczące osób przystępujących do matury oraz jej zdawalność  

w szkołach prowadzonych przez Powiat Kielecki 

L.p. Nazwa szkoły 
Typ 

szkoły 

 
Liczba uczniów, którzy przystąpili do egzaminu 

maturalnego w ro u szkolnym 2019/2020 

Przystąpiło Zdało 
Nie 
zdało 

Zdawalność 
w % 

1. Powiatowy  
Zespół Szkół  

w Bodzentynie 

liceum 
ogólnokształcące 

19 17 2 89 % 

Razem 19 17 2 89 % 

2. Powiatowy 
Zespół Szkół  
w Chęcinach 

liceum 
ogólnokształcące 

28 26 2 93 % 

technikum 15 15 − 100 % 

Razem 43 41 2 95 % 
 

Powiatowy 
Zespół Szkół  

w Chmielniku 

liceum 
ogólnokształcące 

13 11 2 85 % 

technikum 12 10 2 83 % 

Razem 25 21 4 84 % 

4. Powiatowy 
Zespół Szkół  
w Łopusz ie 

liceum 
ogólnokształcące 

30 29 1 97 % 

technikum 55 45 10 82 % 

Razem 85 74 11 87 % 

LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 90 83 7 92 % 

TECHNIKA 82 70 12 85 % 

OGÓŁEM 172 153 19 89 % 

 
Analizując zdawalność egzaminu maturalnego w poszczególnych zespołach szkół 
prowadzonych przez Powiat Kielecki należy zauważyć, że najlepszą zdawalnością 
tegorocznego egzaminu dojrzałości może pochwalić się Powiatowy Zespół Szkół  
w Chęcinach  –  95 %.  

 Biorąc pod uwagę poszczególne typy szkół, tj. liceum ogólnokształcące  
i technikum, najwyższa zdawalność w liceum miała miejsce w Powiatowym Zespole 
Szkół w Łopusznie –  97 % natomiast w przypadku technikum najwyższą 
zdawalnością egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2019/2020 może pochwalić 
się technikum w Powiatowym Zespole Szkół w Chęcinach gdzie wszyscy maturzyści 
doskonale poradzili sobie z egzaminami – 100 % zdawalności. 
 

 

 

  

Zdawalność egzaminu maturalnego w szkołach Powiatu Kieleckiego 
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Zamieszczona tabela przedstawia wyniki egzaminów pisemnych  

z poszczególnych przedmiotów obowiązkowych, z podziałem na liceum 

ogólnokształcące  i technikum.  

Z zestawienia wynika, że najlepszy wynik z egzaminu pisemnego z języka 

polskiego – 100 % osiągnęło ex aequo Technikum  im. Władysława Łokietka  

w Powiatowym Zespole Szkół w Chęcinach oraz Liceum Ogólnokształcące im. Adolfa 

Dygasińskiego w Powiatowym Zespole Szkół w Chmielniku.  

Najlepiej z matematyką poradzili sobie uczniowie Technikum im. Władysława 

Łokietka w Powiatowym Zespole Szkół w Chęcinach – 100% zdawalności.  

W przypadku egzaminu z języka angielskiego najwyższą 100% zdawalnością 

mogą pochwalić się maturzyści z Technikum im. Władysława Łokietka  

w Powiatowym Zespole Szkół w Chęcinach oraz Technikum w Powiatowym Zespole 

Szkół w Chmielniku.  

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie: 

W 2020 roku w sesji zimowej do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje  

w zawodzie przystąpiło 117 uczniów z trzech powiatowych zespołów szkół 

prowadzonych przez Powiat Kielecki. Egzamin przeprowadzono w 14 kwalifikacjach.  

Egzamin zdało a tym samym otrzymało świadectwo potwierdzające kwalifikacje  

w zawodzie 66 uczniów. 

W 2020 roku w sesji letniej do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje  

w zawodzie przystąpiło 166 uczniów z trzech powiatowych szkół. Egzamin 

przeprowadzono w 16 kwalifikacjach. Egzamin zdało, a tym samym otrzymało 

świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie 121 uczniów. 

Powiatowe Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

PZS w Bodzentynie PZS w Chęcinach PZS w Chmielniku PZS w Łopusznie
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Powiat Kielecki jest organem założycielskim dla dwóch funkcjonujących na jego 

terenie Powiatowych Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych: w Podzamczu 

oraz Rembowie. W ośrodkach tych przebywa młodzież niedostosowana społecznie, 

mająca problemy wychowawcze i edukacyjne. Ośrodki realizują program 

resocjalizacyjno – wychowawczy oraz profilaktyczny w oparciu o diagnozę 

środowiska wychowanków. Ponadto, zapewniają warunki wszechstronnego rozwoju 

poprzez udział w różnego rodzaju działaniach, organizowanych w ramach środków 

zewnętrznych. Wychowankowie przebywający w ośrodkach mają możliwość 

kształcenia się, korzystania z pomocy psychologiczno – pedagogicznej, jak również 

aktywnego spędzenia czasu wolnego poprzez udział w różnych spotkaniach, 

imprezach sportowych, itp.  

Wychowankami ośrodka w Podzamczu są chłopcy oraz dziewczęta w wieku 

od 13 do 18 roku życia, którzy kształcą się w Szkole Podstawowej Specjalnej oraz  

Branżowej Szkole I Stopnia Specjalnej, natomiast w Rembowie przebywają chłopcy  

w wieku od 11 do 18 lat, którzy uczęszczają do Szkoły Podstawowej Specjalnej oraz 

Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego.  

W powiatowych młodzieżowych ośrodkach wychowawczych według stanu 

na dzień 30 września 2020 roku przebywało 61 uczniów, w tym: 

• w Powiatowym Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podzamczu –  43 

uczniów: szkoła podstawowa specjalna – 7,  branżowa szkoła I stopnia specjalna 

– 36; 

• w Powiatowym Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rembowie  –  18 

uczniów: szkoła podstawowa specjalna – 9, liceum ogólnokształcące specjalne  

– 9. 

Nieletni umieszczani są w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych na 

podstawie postanowienia sądu rodzinnego, wskazania z Ośrodka Rozwoju Edukacji  

w Warszawie oraz skierowania wydanego przez właściwego starostę. Ośrodki te są 

placówkami, w których ma miejsce duża rotacja wychowanków w ciągu całego roku 

szkolnego. Liczba uczniów stale się zmienia. Wychowankowie regularnie przybywają 

do ośrodków, ale również z nich uciekają, nie wracają z przepustek, osiągają 

pełnoletność co powoduje zwalnianie się miejsc dla kolejnych osób. Należy 

zaznaczyć, że pobyt każdego wychowanka, który przybył do ośrodka po 30 września 

związany jest z bardzo wysokimi kosztami utrzymania ze środków własnych powiatu. 

 

Powiatowe Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne 

Na terenie Powiatu Kieleckiego funkcjonują trzy poradnie psychologiczno-

pedagogiczne: w Bodzentynie, Piekoszowie oraz Chmielniku, obejmujące swoim 

zasięgiem 19 gmin. Poradnie udzielają dzieciom i młodzieży, rodzicom oraz 

nauczycielom pomocy psychologiczno − pedagogicznej, logopedycznej, 

rehabilitacyjnej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, oraz wydają 

orzeczenia dzieciom i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  

i problemami zdrowotnymi. Warto podkreślić, że poradnie posiadają logopedyczne  

i psychologiczno − pedagogiczne punkty konsultacyjne w rejonie swojego działania. 
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Zasięg działania oraz  punkty konsultacyjne poradni psychologiczno – pedagogicznych 

Powiatu Kieleckiego 

Lp. Nazwa porad i 

Zasięg 

działania 

(gmi a) 

Liczba punktów 

konsultacyjnych  

Miejsce punktów 

konsultacyjny 

1. Powiatowa Poradnia 

Psychologiczno − 

Pedagogiczna  

w Bodzentynie 

Bieliny, 

Bodzentyn, 

Górno, 

Łagów, 

Masłów,   

Nowa Słupia, 

Zagnańsk 

8 

Punkt psychologiczny 

 w Szkole Podstawowej  

w Bielinach; 

Punkt psychologiczno – 

pedagogiczny  

w Zespole Szkół w Łagowie; 

Punkty pedagogiczne  

w Zespole Szkolno – 

Przedszkolnym w Cedzynie, 

Technikum Leśnym  

 w Zagnańsku;  

Punkty logopedyczne  

w Szkole Podstawowej  

w Woli Jachowej,                 

w Mąchocicach Kapitulnych,        

w Nowej Słupi, Zespole 

Szkolno – Przedszkolnym  

w Zagnańsku 

2. Powiatowa Poradnia 

Psychologiczno – 

Pedagogi zna             

w Chmielnik 

Chmielnik, 

Daleszyce, 

Morawica, 

Pierzchnica, 

Rak ów 
10 

Punkty konsultacyjne  

w Szkołach Podstawowych  

w następujących 

miejscowościach: 

Morawica, Bilcza, Obice, 

Brzeziny, Daleszyce, 

Ociesęki, Raków,  Słopiec, 

Suków, Pierzchnica 

3. Powiatowa Poradnia 

Psychologiczno – 

Pedagogiczna  w 

Piekoszowie 

Chęciny, 

Sitkówka –

 Nowin , 

Mniów, 

Miedziana 

Góra, 

Łopuszno, 

Piekoszów , 

Strawczyn 

9   

Punkty konsultacyjne  

w Szkołach Podstawowych 

w następujących 

miejscowościach:  Mniów, 

Kostomłoty, Oblęgorek, 

Strawczyn, Chęciny, 

Nowiny, Łopuszno, Wolica; 

budynek Powiatowego 

Młodzieżowego Ośrodka 

Wychowawcze go  

w  Podzamczu 

Ogółem 19 gmin 27 punktów  konsulta cyjnych 

 

W roku szkolnym 2019/2020 poradnie wydały 1401 orzeczeń i opinii,  

w tym: 463 orzeczenia i 938 opinii. Przeprowadzono szereg badań 

psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych i lekarskich. Zorganizowano 

warsztaty, prelekcje i wykłady skierowane zarówno do rodziców, opiekunów jak  

i nauczycieli oraz wychowawców. Ponadto, wszystkie poradnie psychologiczno – 

pedagogiczne, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kielecki, w minionym 
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roku szkolnym aktywnie włączyły się w działania mające na celu poprawę efektów 

kształcenia w szkołach ponadpodstawowych Powiatu Kieleckiego m.in. poprzez 

prowadzenie zajęć z uczniami zdolnymi, czy też doradztwo zawodowe. 

W poradniach psychologiczno – pedagogicznych w roku szkolnym 2019/2020 

zatrudnionych było 31 pracowników pedagogicznych oraz 8 pracowników 

administracji i obsługi.       

 

Powiatowe Szkolne Schronisko Młodzieżowe 

Na terenie Powiatu Kieleckiego funkcjonuje Powiatowe Szkolne Schronisko 

Młodzieżowe w Chęcinach z 4 filiami. Łączna liczba miejsc noclegowych  

w schroniskach wynosi 386.  

Filie zlokalizowane są w szczególnie atrakcyjnych miejscach Powiatu 

Kieleckiego i dysponują następującą liczbą miejsc: 

✓ Powiatowe Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Chęcinach − 180 miejsc 

noclegowych, 

✓ Filia Nr 1 w Bodzentynie − 50 miejsc noclegowych,        

✓ Filia Nr 2 w Łagowie − 50 miejsc noclegowych, 

✓ Filia Nr 3 w Mąchocicach Scholasterii − 50 miejsc noclegowych, 

✓ Filia Nr 4 w Nowej Słupi − 56 miejsc noclegowych, 

 

Szkolne schroniska młodzieżowe służą przede wszystkim dzieciom  

i młodzieży uczącej się jako baza noclegowa, rekreacyjna i dydaktyczna. Mogą z nich 

korzystać także dorośli turyści indywidualni oraz grupy zorganizowane. Stanowią one 

najtańszą bazę noclegową dla wycieczek szkolnych, „białych” i „zielonych” szkół, 

obozów wędrownych i stacjonarnych, różnorodnych form wypoczynku letniego  

i zimowego. Każdego roku w ramach przeprowadzanych remontów pomieszczenia 

schronisk podnoszą swój standard. Znajdują się tam dobrze wyposażone aneksy 

kuchenne, kompleksy sanitarne, świetlice, kafejki internetowe.  

Okres pandemii koronawirusa spowodował znaczny spadek wykorzystania 

schronisk przez grupy szkolne i turystów indywidualnych. Poniższa tabela 

przedstawia wykorzystanie miejsc noclegowych w poszczególnych filiach PSSM  

w Chęcinach.    

Wykorzystanie miejsc noclegowych PSSM w Chęcinach w okresie od września 2019r.  

do sierpnia 2020 r.              

  Schronisko 
Liczba 
miejsc 

Liczba dni 
działalności 

Nominalna 
liczba 

noclegów 

Liczba 
osób 

Liczba 
udzielonych 

noclegów 

%  
wykorzystania  

w roku 
szkolnym 

2019/2020 

PSSM  
w Chęcinach 

 
180 

 
270 

48 600 
 

2 680 5 512 11,34 % 

Filia nr 1  
w 

Bodzentynie 

 
50 

 
270 13 500 560 1 428             10,58 % 
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Filia nr 2  
w Łagowie 

50 270 13 500 397 1 208 8,95 % 

Filia nr 3  
w 

Mąchocicach 
Scholasterii 

50 270 13 500 432 1 495   11,07 % 

Filia nr 4  
w Nowej 

Słupi 
56 270 15 120 1 197 2 208 14,6 % 

 
RAZEM 

386 − 104 220 5 266 11 851   11,37 % 

 

Finansowanie oświaty 

Subwencja oświatowa na rok budżetowy 2020 została naliczona według 

obowiązującego standardu na jednego ucznia tj. 5917,8938 zł wg stanu uczniów na 

30 września 2019 roku (sprawozdanie SIO). Subwencja oświatowa jaką otrzymał 

Powiat Kielecki na realizację zadań w szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach 

wyniosła 28 747 863 zł. W planie finansowym szkół i placówek prowadzonych przez 

Powiat Kielecki największą kwotę wydatków stanowią wynagrodzenia pracowników 

pedagogicznych, wynikające z zawartych umów o pracę.  

W ramach otrzymanej subwencji oświatowej z Ministerstwa Edukacji 

Narodowej w budżecie na rok 2020 zabezpieczono środki finansowe m.in. na: 

• dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych  

– 1 390 000 zł; 

• dotacje dla szkół publicznych prowadzonych przez osobę fizyczną  

– 4 206 000zł; 

• dotację dla niepublicznego szkolnego schroniska młodzieżowego  

– 21 000 zł; 

• dotację dla niepublicznego domu wczasów dziecięcych – 2 200 000 zł; 

• odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów  

– 242 000 zł;  

• odpis od wynagrodzeń nauczycieli na doskonalenie i dokształcanie nauczycieli – 

126 852 zł. 

 

Informacja o wysokości subwencji na 2020 rok oraz wykonanie budżetu za 2020 rok  

w jednostkach oświatowych prowadzonych przez powiat kielecki 

Lp  Nazwa placówki Subwencja 2020 Wykonanie na 

31.12.2020r. 

1 Powiatowy Zespół Szkół w Bodzentynie  880 941 1 719 406 

2 Powiatowy Zespół Szkół w Chęcinach    3 055 200  5  887 942 

3 Powiatowy Zespół Szkół w Chmielnik 3 749 920 5 378  670 

4 Powiatowy Zespół Szkół w Łopusznie  5 653 219 6  636 768 

5 Powiatowa  Poradnia Psychologiczno- 3   892 388 3 39 8 088 
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Pedagogiczna w Bodzentynie 

6 Powiatowa Poradnia Psychologiczno-

Pedagogiczna w Chmielniku 
 

Powiatowa  Poradnia Psychologiczno-

Pedagogiczna w Piekoszowie  

8 Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek 

Wychowawczy w Rembowie  

 2 415 205 4 507 590 

 
Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek 

Wychowawczy w Podzamczu 

4 063 841 5 313 6 99 

10 Powiatowe Szkolne Schronisko 

Młodzieżowe w Chęcinach 

560  426 1 610 1 97 

  Razem  24 271 140 34 4 52 360 

 

Dodatkowe środki finansowe otrzymane i pozyskane na działalność edukacyjną  

w trakcie 2020r.: 

1. 139 500 zł – zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020  

w związku z wprowadzeniem jednorazowego dofinansowania zakupu usługi 

dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych 

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu 

realizacji tych zajęć. 

2. 9 000 zł- zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% w roku 2019  

z tytułu dofinansowania w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce 

dydaktyczne do pomieszczeń w szkołach publicznych prowadzonych 

(dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego rozpoczynających 

kształcenie w zawodach, w których szkoły te nie prowadziły takiego kształcenia 

3. 223 zł - zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% w roku 2020  

z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych 

nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych. 

Dotacje celowe 

1. Dotacja celowa od Wojewody Świętokrzyskiego na wyposażenie szkół 

w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na 

sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub 

materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby 

prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne na kwotę 

10 599,00 zł.  

Wyżej wymieniona kwota została przekazana na zakup pomocy naukowych, 

dydaktycznych i książek do jednostek w kwocie: 

− 3 812,00 zł dla Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego  

w Podzamczu, 

− 4 921,00 zł dla Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego  

w Rembowie,    

− 86,00 zł dla Starostwa Powiatowego to koszty obsługi powyższego zadania, 

które wynoszą 1% wykorzystanej dotacji celowej, 

− 1 780,00 zł dla Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 1 w Wólce Kłuckiej na 

zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, 

materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. 
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2. Dotacja celowa od Wojewody Świętokrzyskiego na program „Aktywna tablica”  

(Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów  

i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2020 

– 2024). Do programu przystąpiły wszystkie szkoły z Powiatowych Zespołów 

Szkół oraz z Powiatowych Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych  

z wyjątkiem szkół podstawowych specjalnych. Łącznie wpłynęło 12 wniosków  

o dofinansowanie zakupu sprzętu lub pomocy dydaktycznych. Wszystkie złożone 

wnioski otrzymały dofinansowanie na łączną kwotę 168 000,00 zł.  

Wyżej wymieniona kwota została przekazana na zakup pomocy naukowych, 

dydaktycznych książek do jednostek w kwocie: 

technikum – kwota 42 000,00 zł 

1) Powiatowy Zespół Szkół w Chęcinach – 14 000,00 zł 

2) Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku – 14 000,00 zł 

3) Powiatowy Zespół Szkół w Łopusznie – 14 000,00 zł 

branżowe szkoły I i II stopnia – kwota 42 000,00 zł 

1) Powiatowy Zespół Szkół w Chęcinach – 14 000,00 zł 

2) Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku – 14 000,00 zł 

3) Powiatowy Zespół Szkół w Łopusznie – 14 000,00 zł 

ogólnokształcące – kwota 56 000,00 zł 

1) Powiatowy Zespół Szkół w Bodzentynie – 14 000,00 zł 

2) Powiatowy Zespół Szkół w Chęcinach – 14 000,00 zł 

3) Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku – 14 000,00 zł 

4) Powiatowy Zespół Szkół w Łopusznie – 14 000,00 zł 

liceum ogólnokształcące specjalne – kwota 14 000,00 zł 

1) Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rembowie – 14 000,00 zł 

szkoły zawodowe specjalne – 14 000,00 zł 

1) Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podzamczu – 14 000,00 zł 

W ramach programu zakupiono: dwie tablice interaktywne z projektorem 

ultraogniskowym, siedem projektorów, dwanaście głośników lub innych urządzeń 

pozwalających na przekaz dźwięku, osiem  interaktywnych monitorów dotykowych  

i pięćdziesiąt pięć laptopów wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie 

wizerunku i głosu udostępnionego przez ucznia lub nauczyciela.  

Ważniejsze  projekty oświatowe: 

Udział szkół i placówek oświatowych w projektach unijnych służy rozszerzaniu 

współpracy europejskiej w dziedzinie szeroko rozumianej edukacji. Projekty 

adresowane są zarówno do uczniów jak i kadry pedagogicznej. Zawierane 

partnerstwa w ramach projektów dają możliwość wzajemnego uczenia się, wymiany 

najlepszych praktyk, rozwijania struktur współpracy międzynarodowej. Realizacja 

projektów pozwala m.in. na efektywne zarządzanie systemem edukacji, 

doskonalenie programów nauczania i uzupełniania ich o elementy innowacyjne, 

podnoszenie kompetencji oraz nawiązywanie współpracy między instytucjami 

systemu edukacji a przedsiębiorstwami i sektorem badawczo – rozwojowym. 

Uczniowie i nauczyciele powiatowych placówek w minionym okresie uczestniczyli  
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w kilkunastu projektach realizowanych w kraju. Ze względu na wirusa SARS-CoV 2 

wywołującego chorobę  COVID-19 wyjazdy zagraniczne zostały przełożone na 

późniejszy termin, a tym samym zostały wydłużone okresy realizacji projektów. 

„ Innowacyjny model kształcenia – drogą do sukcesu zawodowego  w powiecie 

kieleckim” 

Projekt grantowy realizowany był w ramach projektu „Innowacyjna edukacja – nowe 

możliwości zawodowe”, realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa 

Świętokrzyskiego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-

2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Czas 

realizacji projektu obejmował okres od 1 czerwca 2018r. do 30 czerwca 2020r.  

a wysokość powierzonego grantu wynosiła 2 629 234,89 PLN.  

Głównym celem projektu, było wprowadzenie w trzech szkołach Powiatu Kieleckiego 

innowacyjnego modelu kształcenia, polegającego na przeniesieniu 40 % godzin zajęć 

praktycznej nauki zawodu do 11 przedsiębiorstw z terenu Powiatu Kieleckiego, 

biorących udział w projekcie. Poprzez modernizację oferty edukacyjnej szkół oraz 

dostosowanie do potrzeb regionalnego rynku pracy, nastąpiło  podniesienie jakości 

szkolnictwa zawodowego w powiecie kieleckim. Szkoły biorące udział  w projekcie:  

• Powiatowy Zespół Szkół w Chęcinach – technikum mechaniczne  

i mechatroniczne 

• Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku – technikum mechaniczne 

• Powiatowy Zespół Szkół w Łopusznie - hotelarstwo i gastronomia. 

Przedsiębiorstwa biorące udział w projekcie to: Defro Sp. z o.o., Tawol PPHU Sp. 

jawna, Hotel Tęczowy Młyn, Hotel Uroczysko, Best Western Grand Hotel,  Binkowski 

Hotel, Solo Holding Sp. z o.o., PZM Kielce, Autocentrum I.M. Patecki- Autoryzowany 

Dealer Kia,  PPUH CAR−BUD Hanna Juszczak, AUTO-DIAG Marek Juszczak. 

 

„Zdalna Szkoła”  

Wychodząc naprzeciw potrzebom szkół oraz w związku z obowiązkiem wynikającym 

z zapisów paragrafu 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 

marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 493): „Organ 

prowadzący wspomaga jednostki systemu oświaty w organizacji kształcenia  

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu 

kształcenia”, Powiat Kielecki pozyskał środki na zakup komputerów do placówek 

oświatowych. Zakupiony sprzęt informatyczny okazał się niezbedny w czasie 

pandemii, do zdalnej realizacji podstawy programowej przez uczniów. Komputery 

zostały zakupione ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego 

Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu 

Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do 

szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach. 

W ramach realizacji tego projektu zakupiono 39 laptopów wraz z ubezpieczeniem od 

następstw nieszczęśliwych wypadków i przekazano je do powiatowych placówek 

oświatowych, które następnie przekazały sprzęt dla uczniów najbardziej 
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potrzebujących. Wartość zakupionego sprzętu wraz z ubezpieczeniem wyniosła 

79 999,92 PLN.  

„Staż we Włoszech to dobry start w dorosłe życie” 

Projekt międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry 

kształcenia zawodowego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez 

Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku. Celem projektu jest umożliwienie uczniom 

lepszego przygotowania się do warunków jakie panują na europejskim rynku pracy. 

Termin realizacji projektu od 03.11.2019 r. do 02.11.2021r. 

W okresie sprawozdawczym przygotowano 40 uczniów (technikum żywienia i usług 

gastronomicznych, technikum pojazdów samochodowych i technikum 

informatycznego) do praktyk zawodowych we Włoszech – Rimini: zrealizowano 

przygotowanie językowe, kulturowe, psychologiczne, zakupiono bilety autokarowe, 

zostały wybrane miejsca praktyk.  

Do umowy finansowej podpisano aneks wydłużający okres realizacji projektu  

o kolejne 12 miesięcy ze względu na COVID-19. 

 

„Akademia Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych”  

Projekt realizowany przez Powiat Kielecki w partnerstwie ze Świętokrzyskim 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Powiatowymi Poradniami Psychologiczno - 

Pedagogicznymi w Bodzentynie, Chmielniku i Piekoszowie oraz instytucjami z Grecji, 

Chorwacji i Portugali. Projekt uzyskał dofinansowanie z programu – ERASMUS+; 

Akcja 2: „Partnerstwa strategiczne – Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji 

szkolnej”. Okres realizacji projektu – 01.09.2019r. – 31.08.2022r. Wartość projektu 

wynosi 207 386,00 EURO.  

Uczestnikami projektu są nauczyciele/specjaliści/konsultanci (psycholodzy, 

pedagodzy, logopedzi, osoby odpowiedzialne za jakość oświaty) z 4 krajów 

partnerskich. Są to osoby pracujące z uczniem ze SPE, udzielające wsparcia 

nauczycielom, zajmujące się szeroko pojętą edukacją oraz edukacją włączającą;  

Głównym celem projektu jest wypracowanie modelu efektywnego rozwijania 

kompetencji kluczowych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez 

podniesienie umiejętności zawodowych nauczycieli/ specjalistów/ konsultantów  

w zakresie włączających form i metod nauczania, ze szczególnym uwzględnieniem 

wykorzystania narzędzi ICT. Szczegółowe cele projektu obejmują:  

1) poznanie zagranicznych modeli diagnozy i wsparcia ucznia ze SPE oraz 

wykorzystania zagranicznych doświadczeń na gruncie własnej placówki;  

2)  poznanie innych rozwiązań w zakresie efektywnego i kreatywnego wykorzystania 

TIK w procesie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów;  

3) zapoznanie kadry kierowniczej poszczególnych placówek z systemami 

edukacyjnymi, modelami edukacji włączającej i metodami nauczania 

funkcjonującymi w krajach partnerskich.  
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„Ponadnarodowa mobilność uczniów pierwszy krok do kariery” 

Projekt realizowany przez Powiatowy Zespół Szkół w Łopusznie. Okres realizacji 

projektu od 1.09.2019r. do 31.08.2021r. Koszt całkowity zadania 177 992 zł.  

W ramach realizacji projektu przewidziane są działania takie jak: wyjazd 

kulturoznawczy z uczestnikami projektu na Litwę, pogłębienie wiedzy z zakresu 

kultury i panujących tam obyczajów, poznanie tradycyjnej kuchni litewskiej, 

podniesienie umiejętności posługiwania się językiem angielskim, uczestniczenie  

w lekcjach odbywających się w szkole litewskiej.  

 

„Każdy może być naukowcem II” 

Projekt skierowany był do wychowanków Młodzieżowych Ośrodków 

Wychowawczych oraz Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapeutycznych z woj. 

świętokrzyskiego w wieku 12-16 lat. Koszt całkowity realizacji zadania 340 487,26 zł. 

Czas trwania projektu: 01.01.2019r. – 30.06.2020r. Celem głównym projektu było 

rozbudzenie ciekawości poznawczej w zakresie nauk przyrodniczych poprzez 

organizację zajęć dydaktycznych w formie warsztatów takich jak: „Zadbaj o klimat”, 

„Tajemniczy świat bryłki gleby”, „Przez żołądek do serca”, „Świet(l)ne 

eksperymenty”. 

„Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego” 

Projekt partnerski realizowany prze Powiat Kielecki ze Świętokrzyskim Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach. Okres realizacji projektu: 01.10.2019r. - 

30.09.2021r. Całkowita wartość projektu wynosi 2 834 102,00 zł, z czego 2 629 

412,00 zł stanowi dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.  

Wsparciem w ramach projektu objęci są uczniowie (146 osób) i nauczyciele (55 

osób) z 4 placówek prowadzonych przez powiat kielecki:  

1. PZS w Chęcinach: 26 uczniów kształcących się w zawodzie: technik informatyk 

(kl. I i kl. II) oraz 15 nauczycieli (nauczyciele nauki zawodu i instruktorzy 

praktycznej nauki zawodu);  

2. PZS w Łopusznie: 82 uczniów kształcących się w zawodach technik informatyk, 

technik usług fryzjerskich, technik ekonomista, technik budownictwa, kierowca 

mechanik w Branżowej Szkole I Stopnia oraz 22 nauczycieli;  

3. PZS w Chmielniku: 30 uczniów kształcących się w zawodzie technik żywienia  

i usług gastronomicznych i technik informatyk oraz 9 nauczycieli;  

4. Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podzamczu:  

8 wychowanków kształcących się w zawodzie kucharz w Branżowej Szkole  

I Stopnia oraz 9 nauczycieli.  

W ramach projektu realizowane będą działania polegające m.in. na: organizacji 

studiów podyplomowych i kursów doskonalących dla nauczycieli, organizacji kursów  

i szkoleń zawodowych i specjalistycznych dla uczniów, doposażeniu pracowni 

zawodowych, organizacji płatnych staży zawodowe dla uczniów, organizacji zajęć 

dodatkowych przygotowujących do egzaminu zawodowego.  
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„Wyższe kwalifikacje - pewniejsza przyszłość”  

Projekt skierowany jest do uczniów oraz nauczycieli Technikum w Powiatowym 

Zespole Szkół w Łopusznie. Okres realizacji projektu od 01.03.2018r. do 

31.01.2020r., wartość projektu wynosi 1 242 609,12 zł, w tym dofinansowanie ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 to 1 056 217,75 zł. Pozostała 

kwota pochodziła ze środków własnych w postaci wkładu finansowego oraz wkładu 

rzeczowego. Swoimi działaniami obejmowała kursy zawodowe dające dodatkowe 

kwalifikacje oraz szkolenia doskonalące. 

„Kształtowanie obywatelstwa europejskiego w społeczeństwach posttotalitarnych. 

Refleksje po 15 latach od rozszerzenia Unii Europejskiej”. Akronim: shareEU. 

Projekt realizowany w partnerstwie z Uniwersytetem Jagielloński – koordynator 

główny,  Universita Degli Studi Dell’Aquila, L’Aquila z Włoch – partner,  Univerzita 

Mateja Bela, Bańska Bystrzyca ze  Słowacji – partner Powiat Kielecki – partner 

i Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach – partner. Okres 

realizacji projektu od 1.10.2019r. do 31.03.2021r. 

Projekt miał na celu przyczynianie się do zrozumienia przez obywateli Unii jej historii  

i różnorodności, podnoszenie świadomości na temat pamięci, wspólnej historii 

 i wartości oraz celu Unii, jakim jest promowanie pokoju, jego wartości i dobrobytu 

narodów poprzez stymulowanie debaty, refleksji i rozwoju sieci, upamiętnienie 

głównych historycznych punktów zwrotnych w najnowszej historii Europy – 2004. 

Główne zadania: 

1. Spotkanie Partnerów inaugurujące projekt. 

2. Przygotowanie i prowadzenie szkoleń kaskadowych: wewnętrznych dla 

personelu projektu i szkolenie ankieterów (kaskada 1), wewnętrznych dla 

innych uczestników i nauczycieli (kaskada 2), zewnętrznych w lokalnym 

środowisku wśród dorosłych i uczniów (kaskada 3). 

3. Seminaria naukowe dla studentów, lekcje dla uczniów, debaty i spotkania 

otwarte (kaskada 3). 

4. Opracowanie materiałów dydaktycznych – scenariuszy zajęć, prezentacji  

i innych. 

5. Naukowa publikacja końcowa. 

6. Międzynarodowa gra miejska. 

7. Międzynarodowa debata akademicka. 

8. Konferencja finałowa. 

 

„Uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach na drodze do sukcesu  

w karierze zawodowej” 

Szkoła realizująca projekt: Powiatowy Zespół Szkół w Chęcinach 

Termin realizacji projektu:  01.09.2020 – 31.08.2021r. 

Wartość całkowita projektu:  54 603,00 Euro 

Beneficjenci projektu: 30 uczniów klas III i IV technikum Powiatowego Zespołu Szkół  
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w Chęcinach, kształcących się w zawodach: technik informatyk, technik mechanik, 

technik urządzeń i energii odnawialnej.   

 Cele projektu: 

1. Zwiększenie wiedzy i rozwój umiejętności w obszarze kształcenia zawodowego i 

językowego (lepsze wyniki w nauce, uzyskanie wyższych wyników na egzaminach 

potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz egzaminie maturalnym z języka 

angielskiego); 

2. Rozwijanie kluczowych kompetencji i umiejętności zawodowych w zakresie 

funkcjonowania nowoczesnych przedsiębiorstw i zakładów pracy za granicą; 

3. Zwiększenie szans na podjęcie pracy po zakończeniu szkoły − zaistnienie  

na lokalnym, regionalnym i europejskim rynku pracy, uatrakcyjnienie swojej 

kandydatury na pracownika lokalnych firm, przedsiębiorstw i zakładów; 

4. Wymiana doświadczeń (transfer innowacyjnych narzędzi i metod) zawodowych  

z pracownikami placówek, w których odbywa się praktyka; 

5. Przełamywanie barier kulturowych, budowanie postawy otwartości na świat; 

6. Kształtowanie postawy świadomego Europejczyka; 

7. Zwiększenie motywacji do wielopłaszczyznowego rozwoju zarówno zawodowego 

jak i osobistego; 

8. Lepsze dopasowanie absolwentów szkół technicznych do dzisiejszego rynku 

pracy w Polsce i w innych krajach Unii Europejskiej. 

„Staże zagraniczne – droga ku lepszej przyszłości” 

 Dnia 1 grudnia 2020r. Powiatowy Zespół Szkół w Łopusznie rozpoczął realizację 

nowego projektu o nazwie „Staże zagraniczne – droga ku lepszej przyszłości”. Projekt 

ten finansowany jest ze środków Programu Erasmus+, a maksymalna kwota 

dofinansowania wynosi 109,206 EUR. 

Projekt adresowany do uczniów technikum, kształcących się w zawodzie: technik 

informatyk, technik hotelarstwa, technik mechanik oraz technik żywienia i usług 

gastronomicznych. Uczestnikami praktyk zawodowych będą uczniowie  

z odpowiednią znajomością języka angielskiego oraz najlepszymi wynikami w nauce. 

Projekt zakłada przeprowadzenie dwóch 2-tygodniowych praktyk zawodowych dla 

dwóch grup 30-osobowych wraz z opiekunami. Na miejsce praktyk wybrano Grecję. 

Wszyscy uczestnicy praktyk będą już po odpowiednim przygotowaniu teoretycznym 

oraz praktycznym w swoim zawodzie. Praktyki te będą znakomitym uzupełnieniem 

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

pracy. Pozwolą uczniom na doskonalenie umiejętności interpersonalnych  

i językowych, radzenia sobie w nowych sytuacjach, lepszego zarządzania czasem  

i posiadanymi pieniędzmi. Wszystko to zaowocuje lepszym startem w dorosłą 

przyszłość. Przyczyni się do kreowania postaw przedsiębiorczych czy podniesienia 

poczucia własnej wartości. Projekt pozwoli również na uwrażliwienie młodzieży na 

różnice mentalne i kulturowe obu krajów. 

Cele projektu to: 

1. Podniesienie kwalifikacji uczestników; 

2. Rozwijanie ich kompetencji i umiejętności zawodowych; 

3. Zwiększenie ich szans na regionalnym i europejskim rynku pracy; 
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4. Rozwinięcie umiejętności komunikowania się w języku obcym z użyciem 

terminologii specjalistycznej i mowy potocznej; 

5. Przełamywanie barier kulturowych; 

6. Podniesienie jakości usług świadczonych w zakładach pracy; 

7. Zwiększenie motywacji do dalszego rozwoju zawodowego; 

8. Rozwój umiejętności pracy w grupie oraz radzenia sobie z różnymi problemami; 

9. Nauka efektywnego zarządzania czasem i otrzymaną gotówką. 

 

„Innowacyjna praktyka zawodowa dobrym startem w dorosłość” 

Termin realizacji  projektu: 31.12.2020 – 31.12.2022 r. 

Wartość całkowita projektu: 105 452,00 Euro 

Uczestnikami projektu będzie grupa 40 uczniów Powiatowego Zespołu Szkół  

w Chmielniku, kształcących się w zawodach technik żywienia i usług 

gastronomicznych, technik informatyk oraz technik pojazdów samochodowych.  

W latach 2021-2022 uczniowie będą odbywać czterotygodniowe staże w Austrii  

(w rejonie Styrii) w czołowych firmach regionu, w dwóch 20-osobowych grupach. 

Projekt pozwoli zdobyć wiele cennych doświadczeń zawodowych, poznać 

europejskie standardy pracy oraz walory turystyczne regionu. Innowacyjny program 

stażu jest zgodny z podstawą programową kształcenia zawodowego oraz uwzględnia 

regionalne i krajowe potrzeby edukacyjne. Stanowi również istotny element rozwoju 

kształcenia dualnego przy współpracy z zagranicznymi partnerami. Uczniowie, którzy 

zostaną zakwalifikowani do udziału w projekcie, będą uczestniczyć w zajęciach 

przygotowawczych. Będą one polegać na przygotowaniu językowym (zajęcia z języka 

niemieckiego zawodowego) oraz przygotowaniu kulturowym (zapoznanie się 

z kulturą, obyczajami, historią i atrakcjami turystycznymi Austrii). Ponadto, stażyści 

otrzymają dodatkowe materiały dydaktyczne i pieniądze. 

 

„Szkolny Klub Sportowy” 

 Szkoły prowadzone przez Powiat Kielecki oraz młodzieżowe ośrodki wychowawcze 

przystąpiły do programu pt. „Szkolny Klub Sportowy”. Jest to model systemowego 

wsparcia organizacji zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej opracowany 

przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Celem programu jest umożliwienie 

podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć 

sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia 

wychowania fizycznego w danej szkole. Program polega na zorganizowaniu  

i prowadzeniu systematycznych zajęć sportowych w wymiarze dwóch godzin 

dydaktycznych w tygodniu dla każdego uczestnika. Ponadto, jednym  z warunków 

przystąpienia szkół i placówek do programu  było wniesienie wkładu własnego  

w kwocie 300 zł na jedną grupę ćwiczebną. Utworzono 6 grup t.j.: 

PZS w Bodzentynie- 1, PZS w Chęcinach- 1, PZS w Łopusznie – 2, PMOW  

w Podzamczu-1, PMOW w Rembowie- 1. W związku z powyższym Powiat Kielecki 

przeznaczył na program „Szkolny Klub Sportowy” kwotę 1 800,00 zł. 

Porozumienie pomiędzy Wojewódzkim Szkolnym Związkiem Sportowym w Kielcach,  

a Powiatem Kieleckim zostało zawarte na okres od dnia 10.02.2020r. do dnia  

15.12.2020r.  
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SZKOŁY NIEPUBLICZNE 

Powiat prowadzi ewidencję szkół i placówek niepublicznych, wydaje osobom 

prawnym lub fizycznym zezwolenia na założenie publicznych szkół  

ponadpodstawowych oraz udziela dotacji dla tych placówek.  

 

Na terenie Powiatu Kieleckiego w roku szkolnym 2019/2020 funkcjonowały 

następujące szkoły ponadpodstawowe i placówki oświatowe: 

1.   Zespół Szkół Leśnych w Zagnańsku prowadzony przez Ministra Środowiska, 

w którym znajduje się Technikum Leśne.    

2. Szkoły ponadpodstawowe prowadzone przez samorządy gminne:  

• Gminny Zespół Szkół w Łagowie, w którym znajduje się Branżowa Szkoła  

I Stopnia,  

•  Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach, w którym znajduje się 

Liceum Ogólnokształcące oraz  Branżowa Szkoła I Stopnia. 

3. Zespół Szkół Nr 8 w Nowej Słupi, dla którego organem prowadzącym jest od 1 

września 2016 roku Centrum Kształcenia Ustawicznego „PATRONUS” Piotr Pająk  

z siedzibą w Warszawie. 

4. Niepubliczne szkoły i placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym są 

inne podmioty prawne, jak również osoby fizyczne: 

• Centrum Kształcenia Zawodowego w Chmielniku – prowadzone przez Zakład 

Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, 

• Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 1 w Wólce Kłuckiej – prowadzona przez  

Akademicką Fundację Staropolską, 

• Centrum Szkoleń „PRO” Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego  

w Domaszowicach – prowadzone przez Dariusza Janika, 

• Ośrodek Kształcenia Kadr Usług Motoryzacyjnych w Daleszycach- prowadzone 

przez Hannę Juszczak, 

• Niepubliczne Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Świętej Katarzynie – 

   prowadzone  przez Annę Janicką, 

• Dom Wczasów Dziecięcych „Gołoborze” w Rudkach - prowadzony przez Jerzego 

Skrabacza. 

Z obowiązujących przepisów prawa wynika, iż szkoły niepubliczne  

o uprawnieniach szkół publicznych po spełnieniu warunków określonych  

w ustawie o systemie oświaty otrzymują dotacje z budżetu jednostek samorządu 

terytorialnego w wysokości ustalonej przez te jednostki.  

Dotacja jest przekazywana zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 roku 

o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2029 z późn. zm.),  

w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej 

subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego. 

W roku 2020 została przekazana dotacja dla niepublicznych szkół i placówek  

w wysokości 3 055 255,58 zł w tym  dla: 

✓ Niepublicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Świętej Katarzynie:  

20 037,60 zł 

✓ Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Grzymałkowie ul. Świętokrzyska 22, 
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oraz Policealnej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych w Grzymałkowie 

ul. Świętokrzyska 22, zostały wypłacone środki finansowe w związku ze 

wstrzymaną dla ww. szkół dotacją, której wypłata została wstrzymana Decyzją 

Starosty Kieleckiego z dnia 27 września 2018 roku, w związku  

z uniemożliwianiem przeprowadzenia w tych szkołach czynności kontrolnych,  

o których mowa w art. 36 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych  

w wysokości:  689 677,78 zł 

✓ Niepublicznego Domu Wczasów Dziecięcych „GOŁOBORZE” w Rudkach -  2 172 

938, 20 zł 

✓ Szkoła Podstawowa Specjalna nr 1 w Wólce Kłuckiej - Akademicka Fundacja 

Staropolska w Kielcach: 172 602, 00 zł. 

W roku 2020 została przekazana dotacja dla szkoły publicznej prowadzonej przez 

osobę fizyczną w wysokości  1 446 108,70 zł - Centrum Kształcenia Ustawicznego  

„PATRONUS” – Piotr Pająk  z  siedzibą w Warszawie. 

Inwestycje 

realizowane 

w obszarze, 

którego dotyczy 

zadanie (jeżeli 

dotyczy) w roku 

sprawozdawczym 

Bazę dydaktyczną szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat 

stanowią obiekty szkolne właściwie wyposażone i przygotowane do realizacji zadań.  

W zespołach szkół funkcjonują biblioteki szkolne, których księgozbiory zabezpieczają 

potrzeby edukacyjne uczniów i stanowią cenną pomoc dydaktyczną dla nauczycieli. 

Są wyposażone w sprzęt informatyczny z dostępem do Internetu.  

Najważniejsze wybrane inwestycje i remonty w szkołach / placówkach oświatowych 

Lp. 
Szkoła / placów a 

oświatowa 
Zadanie inwe tycyjne 

 Termin   

realiz acji 

(r ok) 

Wartość 

inwestycji 

w złotych 

1. 
Powiatowy Zespół 

Szkół w Bodzentynie 

Remont instalacji  wodno-

kanalizacyjnej 
20 20 1 490,00 

R ozbiórka budynku gospodarczego 2020 20 000,00  

Dostawa i montaż wykładzin wraz 

 z  przygotowaniem podłoża na  

obiekcie 

2020 
13 360,88  

   Raze m: 34 850,88 

2. 
Powiatowy Zespół 

Szkół w Chęcin ch 

Remont pomieszczeń w internacie 2020 158 934,58 

Modernizacja stołówki wraz 

zapleczem technicznym 
2020 1 128 835,72 

    Razem: 1 287 770,30 

3. 
Powiatowy Zespół 

Szkół w Chmielni u 

Remont korytarza dolnego  i klatki 

schodowej w budynku PZS w 

Chmielniku 

2020 33 736,42 

Prace  remon  towo - budowla  ne  2020 11 208,46 

Remont dwóch pracowni  

samochodowych 
2020 40 389,56 

    Razem : 85 334,44 

4. 
Powiatowa Poradnia 

Psychologiczno- 

Pedagogiczna w 

Adaptacja pomieszczeń do 

przygotowania sali integracji 

sensorycznej -  mycie ścian, 

2020 
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Chmielniku gruntowanie, szpachlowanie, 

malowanie i położenie tapety 

46 642,00 

Remont gabinetów w budynku  

poradni wraz z demontażem i 

montaż grzejników 

2020 
10 663,56 

   Ra zem: 57 305,56 

5.  

Powiatowa Poradnia 

Psychologiczno- 

Pedagogiczna w 

Bodzentynie 

Termomodernizacja budynku 

Powiatowej Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej w Bodzentynie wraz z 

remontem podjazdu dla 

niepełnosprawnych i schodów 

zewnętrznych 

2020 

 

 

120 540,00  

 

   Razem: 120 540,00 

6.  

Powiatowy 

Młodzieżowy 

Ośrodek 

Wychowawczy  

w R embow  ie     

Modernizacja kotłowni przy PMOW                                    

w Rembowie 
2020 48 585,00 

Prace remontowe na zewnątrz 

budynku PMOW w Rembowie 
20 20  9 999,30 

Remont instalacji solarnej w PMOW  

w Rembowie 
2020 24 300,00 

Remont instalacji C.O.  w PMOW  

w Rembowie 
2020 

4 920,00  

 

Remont pomieszczeń po kotłowni  

C.O. i dostosowanie  ich na 

pomieszczenia pralni  PMOW 

w Rembowie 

2020 54 990,22  

Wykonanie oświetlenia 

wewnętrznego  

w PMOW w Rembowie 

 2020 32 053,80  

   Razem: 234 848,32 

9.  

Powiatowe Szkolne 

Schronisko 

Młodzieżowe                           

w Chęcinach 

Wymiana ogrodzenia przy budynku 

PSSM w Chęcinach 
2020 16 538,59 

Modernizacja pomieszczeń 

higieniczno-sanitarnych oraz 

przyległych pokoi w budynku PSSM   

w Chęcinach 

2 020 204 22 ,00 

Malowanie klatki schodowej 

ewakuacyjnej i pokoi na I piętrze 

budynku PSSM w Chęcinach oraz 

wymiana opraw oświetleniowych 

2020 18 467,00 

   Razem: 239 230,59 

OGÓŁEM 2 059 880,09 

 

 

Nazwa zadania Promocja i ochrona zdrowia 

Czy dla zadania została 
opracowana polityka/ 
strategia/program.  

Jeżeli tak, wskazać 
nazwę/datę/tryb 

„Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Kieleckiego  

na lata 2018-2022” przyjęty w dniu 5 marca 2018r. Uchwałą  

Nr XXXIV/21/2018 Rady Powiatu w Kielcach. 

Celem głównym programu jest zapewnienie osobom z zaburzeniami 

psychicznymi wielostronnej opieki adekwatnej do ich potrzeb. 
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przyjęcia danego 
dokumentu oraz jego 
podstawowe założenia  
i stan realizacji na 
koniec 2020r. Jeżeli nie, 
wskazać czy w innym 
dokumencie powiatu 
o takim charakterze są 
odniesienia do realizacji 
zadania  
z danego obszaru 
 i wskazać stan realizacji 
na koniec 2020r. 

Cele szczegółowe Programu zawierają zadania z zakresu: 

1. Upowszechniania środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki 

zdrowotnej; 

2. Upowszechniania zróżnicowanych form pomocy i oparcia społecznego; 

3. Aktywizacji zawodowej osób z zaburzeniami psychicznymi; 

4. Skoordynowania dostępnych form opieki i pomocy; 

5. Udzielania wsparcia psychologiczno-pedagogicznego uczniom, rodzicom  

i nauczycielom. 

Działania przedstawione w Programie są zgodne z celami  

i zadaniami określonymi w Narodowym Programie Ochrony Zdrowia 

Psychicznego, przewidzianymi do realizacji dla powiatów i gmin. 

Uchwałą Nr 24/80/2019 w dniu 20 marca 2019r. Zarząd Powiatu  

w Kielcach powołał lokalny zespół koordynujący realizację „Programu Ochrony 

Zdrowia Psychicznego Powiatu Kieleckiego na lata 2018-2022”. 

 

Odniesienia do realizacji zadania znajdują się również  

 w „Strategii  Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020”: 

− Cel operacyjny I.4 Ułatwienie mieszkańcom powiatu dostępu do usług 

medycznych poprzez modernizację i poprawę wyposażenia placówek 

służby zdrowia oraz realizację programów zdrowotnych, Kierunek działań  

operacyjnych I.4.1 Modernizacja Infrastruktury leczniczej poprawiającej 

dostępność mieszkańcom Powiatu do usług zdrowotnych świadczonych 

przez powiatowe zakłady opieki zdrowotnej, Kierunek działań 

operacyjnych I.4.2. Aktywne uczestnictwo powiatu w realizacji krajowych i 

regionalnych programów profilaktycznych w zakresie chorób będących 

istotnym problemem zdrowotnym na terenie Powiatu, Kierunek działań 

operacyjnych I.4.3. Promowanie zdrowia i profilaktyka zdrowotna  

w Powiecie Kieleckim; 

− Cel operacyjny III.2 Budowa, rozbudowa, modernizacja i wyposażenie 

obiektów użyteczności publicznej, Kierunek działań operacyjnych III.2.4. 

Rozszerzenie zakresu i podniesienie poziomu świadczonych usług 

medycznych. 

Jednostki organizacyjne 
powiatu/komórki 
organizacyjne 
w jednostkach 
realizujące zadanie 

Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka – Szpital Specjalistyczny  

w Kielcach/ Szpital Powiatowy w Chmielniku/ Powiatowe Centrum Usług 

Medycznych w Kielcach/ Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej 

Najważniejsze 
informacje dotyczące 
realizacji zadania w 
2020r.  

W 2020 r. z działań zawartych w „Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego 

Powiatu Kieleckiego na lata 2018-2022”  skorzystało 10 365 osób. 

Odbiorcami były osoby z dysfunkcją psychiczną, ich rodziny, przedstawiciele 

organizacji pozarządowych, pracownicy samorządowi, przedstawiciele 

jednostek organizacyjnych realizujących zadania na rzecz osób z zaburzeniami 

psychicznymi, pracownicy służby zdrowia a także lokalny zespół koordynujący 

realizację Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Kieleckiego na 

lata 2018-2022. 
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W ramach Programu w 2020r. został zaktualizowany „Przewodnik   

o lokalnie dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej 

aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.  

 

Programy zdrowotne realizowane przez powiatowe zakłady opieki 

zdrowotnej w 2020r. 

Programy realizowane przez ŚCMiN - Szpital Specjalistyczny  

w Kielcach: 

− „Program Profilaktyki Raka Piersi – Etap Podstawowy” – skierowany  

do kobiet w wieku 50-69 lat, które nie miały wykonywanej mammografii  

w ciągu ostatnich 24 m-cy – 414 wykonanych badań – koszt wykonania: 

33 849,90zł; 

− „Program Profilaktyki Raka Piersi – Etap Pogłębiony  – skierowany do 

kobiet w wieku 50-69 lat – 115 osób objętych programem – koszt 

wykonania 5 955,11zł; 

− Program badań prenatalnych – mający na celu stwierdzenie 

nieprawidłowości wskazujących na zwiększone ryzyko aberracji 

chromosomowej lub wady płodu – 832 wykonanych badań – koszt 

wykonania  602 094,79zł; 

− Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem RS u Dzieci z Przewlekłą Chorobą 

Płuc (Dysplazją oskrzelowo – płucną) Program edukacyjny dla rodziców 

„Osłoń wcześniaka” – program obejmuje wcześniaki z rozpoznaną dysplazją 

oskrzelowo – płucną lub wadą serca urodzone w ŚCMiN – 39 osób objętych 

programem – koszt wykonania 226 396,68zł; 

− Program Profilaktyki Raka Szyjki Macicy – skierowany do kobiet  

w wieku 35 – 69 lat – 342 wykonanych badań;  

− Program Badań Prenatalnych mający na celu stwierdzenie w czasie ciąży 

nieprawidłowego wyniku badania USG i/lub badań biochemicznych 

wskazujących na zwiększone ryzyko aberracji chromosomowej lub wady 

płodu – 832 wykonane badania – koszt wykonania badań 602 094,78zł; 

− „Retinopatia wcześniacza” – program mający na celu zapobieganie 

 i leczenie retinopatii wcześniaków – 228 wykonanych badań;  

− „Nieinwazyjne wspomaganie oddychania u noworodków”  -  program 

mający na celu ograniczenie wentylacji mechanicznej u wcześniaków  

i noworodków w celu ograniczenia ostrych powikłań płucnych  - 161 osób 

objętych programem; 

− „Program powszechnych przesiewowych badań słuchu  

u noworodków” – mający na celu wykrycie choroby we wczesnym okresie – 

2028  wykonanych badań;  

− Program Promocji Karmienia Piersią – upowszechnianie karmienia piersią 

jako pożądanego wzorca zachowań prozdrowotnych wśród matek małych 

dzieci – 2028 osób objętych programem; 

− Program „Decydujący czas” – mający na celu wczesne rozpoznawanie  

i podjęcie rehabilitacji u noworodka dla zmniejszenia ilości osób 



Strona 33 z 100 
 

niepełnosprawnych – 1642 wykonanych badań.  

Programy zdrowotne realizowane w PCUM w Kielcach: 

− „Program profilaktyki raka szyjki macicy” – skierowany do kobiet  

w wieku od 25 do 59 lat, które w ostatnich trzech latach nie miały 

wykonywanego badania cytologicznego – 35 wykonanych badań – koszt 

wykonania: 696,00zł; 

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

zamieszkałych na terenie gminy Kielce – 151 osób objętych szczepieniami – 

koszt wykonania: 6 040,00zł; 

− Program profilaktyki zakażeń meningokokowych – skierowany do dzieci 

urodzonych w roku 2018 i 2019 oraz 2007 zamieszkałych na terenie gm. 

Kielce – 51 osoby objęte programem – koszt wykonania: 11 820zł; 

− Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) 

skierowany do dziewcząt urodzonych w 2006 i 2007 roku zamieszkałych na 

terenie gm. Kielce – 5 osób objętych programem – koszt wykonania: 1 700zł; 

− Program prewencji ospy wietrznej – skierowany do dzieci urodzonych  

w 2017 i 2018 roku z terenu gm. Kielce – 19 osób objętych programem – 

koszt wykonania 3 230zł.  

 

Szpital Powiatowy w Chmielniku  

Od sierpnia 2019r. Szpital uczestniczy w realizacji partnerskiego Projektu 

profilaktycznego "Rak na wspak – wsparcie profilaktyki w kierunku 

wczesnego wykrywania raka jelita grubego w województwie 

świętokrzyskim”, który jest współfinansowany ze środków Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020. 

Szpital, jako partner otrzymał dofinansowanie w kwocie 424 000 zł  

na przeprowadzenie badań kolonoskopowych. Program obejmuje pacjentów 

w wieku 25-65 lat z terenu województwa świętokrzyskiego (z wyłączeniem 

osób z terenu Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego) u których w 2020r. 

wykonano 198 badań. 

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

W roku 2020 powiatowe jednostki służby zdrowia otrzymały  

z budżetu Powiatu Kieleckiego dotacje w łącznej kwocie 991 886,70zł, w tym: 

I. ŚCMiN  – Szpital Specjalistyczny w Kielcach   - 399.546,75 zł z 

przeznaczeniem na: 

1) „Podniesienie jakości i dostępności specjalistycznych usług medycznych 

ŚCMiN” - 159.787,19 zł. W ramach ww. zakupiono m.in.: bronchofiberoskop, 

łóżko elektryczne do intensywnej terapii, wózek do przewożenia chorych, 

wózek resuscytacyjny, respirator, kardiomonitor stacjonarny dla dorosłych z 

opcją monitorowania wdechowego. 

2) „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego” - 

39.759,56 zł. W ramach ww. wykonano modernizację serwerowni. 

3) „Inwestycje i zakupy inwestycyjne” - 200.000,00 zł. Zakupiono kardiotoko-

grafy i stół operacyjny. 

II.  Szpital Powiatowy w Chmielniku - 392.339,95 zł z przeznaczeniem na: 
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1) „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Szpitala 

Powiatowego w Chmielniku”  - 15.995,76 zł. Ww. kwota została przeznaczona 

na wykonanie dokumentacji projektowej. 

2) „Rozbudowa i modernizacja Szpitala Powiatowego w Chmielniku” - 

39.852,00 zł. Ww. kwota została przeznaczona na opracowanie dokumentacji 

projektowej - Środki finansowe z Rządowego Fundusz Inwestycji Lokalnych. 

Ogółem Powiat Kielecki na ww. zadanie z Rządowego Fundusz Inwestycji 

Lokalnych otrzymał 2.500.000 zł. 

3) „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego” - 

36.492,19 zł. - wkład własny, 

Ww. kwota została przeznaczona na adaptację pomieszczenia na nową 

serwerownię oraz rozbudowę sieci telefonicznej. 

4) Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 300.000,00 zł. Zakupiono m.in.: 

videogastroskop, videokolonoskop, detektor bezprzewodowy, duplikator  

do płyt CD/DVD/BR, stacje przeglądową. 

III. PCUM w Kiecach - 200.000,00 zł z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy 

inwestycyjne. Zakupiono aparat USG z wyposażeniem oraz diatermię 

chirurgiczną.            

Zadania inwestycyjne realizowane przez jednostki medyczne: 

Powiatowe ZOZ uczestniczą w realizacji projektu partnerskiego 

„Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego  - 

InPlaMed”. Projekt realizowany jest na podstawie porozumienie  

o partnerstwie z dnia 21.09.2017 r. zawartego pomiędzy Województwem 

Świętokrzyskim  a powiatowymi zoz. Głównym celem projektu jest wdrożenie 

Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM) z zastosowaniem rozwiązań 

technologicznych i organizacyjnych zapewniających zgodność z regulacjami  

i wymogami prawnymi, protokołami przyjętymi w ochronie zdrowia, a także 

wytycznymi Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.  

W 2020 r. z budżetu Powiatu Kieleckiego na realizację ww. zadania powiatowe 

jednostki służby zdrowia otrzymały środki finansowe (jako wkład własny): 

Szpital Powiatowy w Chmielniku - 36 492 zł - wykonano część nr 1 Adaptacja 

pomieszczenia na nową serwerownię oraz rozbudowano sieci 

teleinformatycznej w formule „zaprojektuj i wybuduj”,w trakcie wykonywania 

jest część nr 2 "Dostawa i wdrożenie infrastruktury serwerowej i sieciowej 

oraz oprogramowania dla Szpitalnego Systemu Informatycznego (SSI)". 

Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka w Kielcach – 39 760 zł -  

przeprowadzono postępowanie przetargowe przez inżyniera projektu  

i wykonano modernizację dwóch serwerowni polegające na wymianie drzwi, 

wykonaniu systemu monitoringu wizyjnego, wykonano prace remontowe, 

adaptacyjne i instalacyjne,   zamontowano urządzenia klimatyzacyjne oraz  

dwie szafy,  zamontowano system kontroli dostępu, system sygnalizacji 

włamania i napadu obejmujący, wykonano prace związane z przeniesieniem 

serwerów i ponownym ich uruchomieniem. 

Powiatowe Centrum Usług Medycznych - w dniu 25 listopada 2020r. 
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ogłoszony został przetarg na dostawę i wdrożenie infrastruktury serwerowej  

i sieciowej oraz oprogramowania medycznego systemu informatycznego (MSI) 

dla Centrum z terminem składania ofert do dnia 18 stycznia 2021r.  

„Modernizacja zespołu porodowego Szpitala Specjalistycznego ŚCMiN  

w Kielcach” - celem zadania jest dostosowania infrastruktury ŚCMiN dla 

potrzeb pacjentów. W ramach inwestycji zostaną wydzielone m.in.: 4 sale 

porodowe z łazienkami, 2 sale cięć cesarskich, sala poporodowa oraz 

pomieszczenia pomocnicze.  

W 2020 r. w  ramach postępowania przetargowego wyłoniono inwestora 

zastępczego, który będzie pełnił nadzór inwestorski nad inwestycją.  

„Podniesienie jakości i dostępności specjalistycznych usług medycznych  

w ŚCMiN – Szpital Specjalistyczny w Kielcach”.   

Przedmiot projektu polega na doposażeniu w sprzęt medyczny Oddziału 

Neonatologii w ŚCMiN-Sz.S. w Kielcach.  

Przyznanie dofinasowania odbyło się w formie poszerzenia zakresu 

rzeczowego projektu ŚCMiN - Sz. S. w Kielcach o moduł związany  

z podejmowaniem działań w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się 

COVID-19 i innych chorób zakaźnych powodowanych przez SARS-Cov2  

i wprowadzenia do jego realizacji placówki współpracującej tj. Szpitala 

Powiatowego w Chmielniku. Szpital w Chmielniku zakupił sprzęt medyczny 

o wartości 575.981 zł. m.in.: respirator z aparatem do bezinwazyjnej 

wentylacji mechanicznej, ergospirometr przewoźny, przyłóżkowy aparat RTG z 

detektorem. 

W ramach zakupu na podstawie ustawy o COVID-19 ŚCMiN zakupiło  

bronchofiberoskop z kanałem roboczym, aparaty EKG - 2 szt., elektryczne 

łóżka do intensywnej terapii -2szt., wózki do przewożenia chorych – 4 szt., 

ssaki elektryczne jezdne – 4 szt., wózek resuscytacyjny i deski Rollobord do 

przewożenia chorych - 3 szt., kardiomonitor transportowy – 1 szt., 

kardiomonitory stacjonarne dla dorosłych – 6 szt. 

 „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Szpitala Powiatowego 

w Chmielniku” 

Projekt ma na celu poprawę efektywności energetycznej tj. wykonanie prac 

termomodernizacyjnych w 4 budynkach (budynek główny szpitala, kuchnia, 

kotłownia, pralnia) -docieplenie ścian, stropodachu, wymiana stolarki okiennej  

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

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

W 2020 r. z budżetu Powiatu Kieleckiego na realizację ww. zadania 

Szpital Powiatowy w Chmielniku otrzymał środki finansowe (jako wkład 

własny) w kwocie 15.996 zł. 

Wyłoniono wykonawcę  na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych  

w ramach zadania.  Wykonano  dokumentację projektową i rozpoczęto 

wykonywanie robót budowlanych – termomodernizacji budynków Szpitala. 
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Nazwa zadania Pomoc społeczna 

Czy dla zadania została 
opracowana polityka/ 
strategia/program.  

Jeżeli tak, wskazać 
nazwę/datę/tryb przyjęcia 
danego dokumentu oraz 
jego podstawowe założenia 
i stan realizacji na koniec 
2020r. Jeżeli nie, wskazać 
czy w innym dokumencie 
powiatu o takim 
charakterze są odniesienia 
do realizacji zadania z 
danego obszaru i wskazać 
stan realizacji na koniec 
2020r. 

„Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu 

Kieleckiego na lata 2017-2022” przyjęta Uchwałą Nr XXVI/32/2017 

Rady Powiatu w Kielcach z dnia 26 czerwca 2017 roku.  

• Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej 

(art.19 pkt.1) strategia uwzględnia programy pomocy społecznej, 

wspierania osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka, w tym osób 

niepełnosprawnych i innych zagrożonych wykluczeniem 

społecznym.  

• W strategii wpisane zostały zadania własne powiatu z zakresu 

ustawy o pomocy społecznej, ustawy o rehabilitacji zawodowej  

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jak również 

ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i ustawy  

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Przedmiotowy dokument 

umożliwia  pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizacje 

projektów. 

• Strategia zawiera 4 obszary priorytetowe: pomoc społeczna, piecza 

zastępcza, aktywizacja osób niepełnosprawnych oraz 

przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, zawierające łącznie 16 zadań 

do realizacji.  

• W roku 2020 większość projektów i założeń została zrealizowana.  

Jednostki organizacyjne 
powiatu/komórki 
organizacyjne 
w jednostkach realizujące 
zadanie. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach/ Domy Pomocy 

Społecznej w Zgórsku i Łagiewnikach/ Niepubliczny Dom Pomocy 

Społecznej w Piekoszowie/ Wydział Strategii i Rozwoju/ Centrum 

Interwencji Kryzysowej w Kielcach 

Najważniejsze informacje 
dotyczące realizacji zadania 
w 2020r.  

I. Zapewnienie standardu usług specjalistycznych świadczonych 

 w ramach systemu pomocy społecznej 

1. Podnoszenie kompetencji zawodowych kadr pomocy społecznej: 

W roku 2020 ze względu na pandemię kadra pomocy społecznej 

oraz pieczy zastępczej nie uczestniczyła w szkoleniach. Nie 

organizowano również spotkań dla asystentów rodzin. Pracownicy 

brali jedynie udział w szkoleniach on-line organizowanych przez 

Urząd Marszałkowski oraz Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej.  

2. Podnoszenie jakości usług społecznych: 

• Świadczenie pomocy prawnej, psychologicznej, socjalnej osobom 

znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.  

Ze względu na pandemię w roku 2020 pomoc świadczona była 

głównie w formie telefonicznej (w tym celu uruchomiono 

dodatkowe linie telefoniczne, przy których dyżury pełnili 

specjaliści), w wyjątkowych sytuacjach pomoc specjalistyczna 

świadczona była dla osób w miejscu zamieszkania rodzin.  
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• Pomoc w życiowym usamodzielnieniu osób pełnoletnich 

opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-

wychowawcze realizowana w formie pomocy na kontynuowanie 

nauki, usamodzielnienie, zagospodarowanie oraz pobyt  

w mieszkaniu chronionym. 

Powiat Kielecki, zgodnie z art. 19 pkt. 11 ustawy z dnia 12 marca 

2004r. o pomocy społecznej, prowadzi mieszkania chronione 

wspierane. Na terenie powiatu w 2020r. funkcjonowały  

2 mieszkania zlokalizowane w Powiatowym Zespole Szkół  

w Chęcinach,  które w 2020 roku były finansowane ze środków Unii 

Europejskiej w ramach projektu „Centrum Usług – współpraca na 

rzecz społeczności lokalnej”. Koszt całkowity zadnia wyniósł 

13.045,37 zł, w tym: środki PCPR 8.214,09 zł, środki UE 4.439,55 zł, 

środki z budżetu państwa w kwocie 391,73 zł. 

Kolejne mieszkania funkcjonowały w Podzamczu 46, gmina 

Chęciny. Przeznaczone dla 2 rodzin, łącznie 7 osób. Koszty pobytu  

były pokrywane ze środków Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie. Osoby w nich przebywające zadeklarowały ponoszenie 

odpłatności w pełnej wysokości za: energię elektryczną, wodę, 

gazu, ogrzewanie, wywóz nieczystości, odpadów i ścieków oraz 

inne koszty wynikające z eksploatacji mieszkania. 

• Wsparcie lokalowe i specjalistyczne dla rodzin zagrożonych 

wykluczeniem społecznym.  

Wychowankowie oraz rodziny przebywający w mieszkaniach 

chronionych są objęci dodatkowymi działaniami, w tym: pracą 

socjalną, poradnictwem specjalistycznym (prawnym i psycholo-

gicznym) i opieką koordynatora.  

 

• Prowadzenie 2 domów pomocy społecznej – zapewnienie usług 

bytowych, wspomagających, opiekuńczych dla mieszkańców. 

Powiat Kielecki jest podmiotem prowadzącym dwa domy pomocy 

społecznej - w Zgórsku, gm. Nowiny i w Łagiewnikach,  

gm. Chmielnik. Ponadto, powiat kielecki zleca realizację zadania  

z zakresu pomocy społecznej, udzielając dotacji na dofinansowanie 

zadania dotyczącego prowadzenia domu pomocy społecznej, w 

ramach umowy zawartej z Caritas Diecezji Kieleckiej, w Domu dla 

Niepełnosprawnych w Piekoszowie.  

Funkcjonujące na terenie powiatu kieleckiego domy pomocy 

społecznej posiadają łącznie 341 miejsc. W 2020r. w ww. DPS- ach 

umieszczono ogółem 12 osób.  Domy pomocy społecznej spełniają 

warunki bytowe określone Rozporządzeniem Ministra Rodziny, 

Pracy i  Polityki Społecznej z dnia 24 stycznia 2017r. Usługi 

opiekuńcze i wspomagające domy świadczą w zakresie i formach 

wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim 

przebywających. Prowadzona jest terapia zajęciowa przez 
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wykwalifikowaną kadrę w  celu podnoszenia sprawności  

i aktywizowania mieszkańców, usamodzielnianie ich, nabywanie 

przez nich umiejętności społecznych.  

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju realizowano projekt 

„Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki  pacjentom oraz 

bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, 

domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych 

i hospicjów na czas COVID-19". Głównym celem projektu był zakup 

środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu 

oraz wypłata dodatkowych wynagrodzeń dla 16 pracowników 

domów Pomocy Społecznej w Łagiewnikach i w Zgórsku. Całkowita 

wartość projektu - 166.600,36zł, w tym środki UE - 140.227,52zł, 

budżet państwa - 26.372,84zł 

W ramach Grantu pn. „Działania powiatu kieleckiego wspierające 

Domy Pomocy Społecznej w walce z COVID-19” (projekt 

„Bezpieczna Przyszłość”), realizowanego z Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020,II Osi priorytetowej: 

Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji 

PO WER pozyskano w 2020r. kwotę 2 077 000,79 PLN,  dla dwóch 

domów pomocy społecznej w Łagiewnikach i w Zgórsku.  

Realizacja projektu umożliwiła placówkom zakup środków ochrony 

indywidualnej (maseczki jednorazowe, fartuchy jednorazowe, 

ubrania jednorazowe, ochraniacze na obuwie, przyłbice, 

kombinezony, płyny do dezynfekcji, gogle ochronne, czepki 

ochronne, itp.), profesjonalnego sprzętu i wyposażenia 

(koncentratory tlenu, ssaki elektryczne przenośne, lampy 

bakteriobójcze, ciśnieniomierze, pulsoksymetry napalcowe, stacje 

do dezynfekcji rąk, opryskiwacze, resuscytatory jednorazowe, mopy 

parowe, profesjonalne odkurzacze, termometry naścienne, pościel, 

czajniki bezprzewodowe, kuchenki mikrofalowe, materace, łóżka, 

itp.) oraz usług związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w tym 

np. umożliwienie zmiany organizacji pracy w Domach Pomocy 

Społecznej, zapewnienie miejsc pobytu wytchnieniowego poza 

budynkiem dla pracowników, czy też tymczasowych miejsc do 

izolacji poza szpitalem. Ponadto sfinansowana została usługa 

związana z przeprowadzeniem testów na COVID-19 pracownikom 

DPS oraz wypłatą dodatkowego dla nich wynagrodzenia. Zadanie to  

miało na celu wsparcie pracowników, którzy wykonywali pracę na 

rzecz osób niepełnosprawnych, narażając własne zdrowie i życie, 

wykonując pracę w warunkach epidemicznych. Dodatkowe 

wynagrodzenie było zatem formą gratyfikacji pracowników 

faktycznie wykonujących pracę w tym trudnym okresie.   
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• Współpraca z organizacjami pozarządowymi 

Kontynuowano realizcję zadania z zakresu prowadzenia domu 

pomocy społecznej tj.: Domu dla Niepełnosprawnych  

w Piekoszowie oraz ośrodka interwencji kryzysowej prowadzonych 

przez „Caritas” Diecezji Kieleckiej - na podstawie konkursów ofert 

dotyczących prowadzenia domu pomocy społecznej oraz ośrodka 

interwencji  kryzysowej. 

 

• Działania profilaktyczne w zakresie pomocy dla rodzin,  

w których występuje problem przemocy.   

W ramach zadania Powiat koordynował działania interdyscy-

plinarne. Nawiązano stałą współpracę z ośmioma  gminami powiatu 

kieleckiego (Morawica, Masłów, Łopuszno, Górno, Chęciny, Mniów, 

Łagów, Daleszyce). Podpisano porozumienia dotyczące współpracy 

w Zespołach Interdyscyplinarnych. Przedstawiciel PCPR w Kielcach  

brał udział w posiedzeniach Zespołów oraz Grup Roboczych  

w gminach. Celem spotkań było między innymi: diagnozowanie 

problemu przemocy w rodzinie, inicjowanie działań w stosunku do 

osób stosujących przemoc w rodzinie, analizowanie opracowanych 

planów pomocy, wdrażanie procedury „Niebieskie Karty”.  

W ramach współpracy z gminami rozpatrzono sprawy 15 rodzin  

i udzielono 45 porad, w stałej współpracy z Policją, ośrodkami 

pomocy społecznej, sądami - kuratorami, organizacjami 

pozarządowymi, Centrum Interwencji Kryzysowej „CARITAS”, 

placówkami oświatowymi. 

W zakresie zapewnienia osobom dotkniętym przemocą pomocy 

specjalistycznej realizowane było zadanie polegające na zleceniu 

„Caritas” Diecezji Kieleckiej zadania w zakresie prowadzenia 

Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy ul. Urzędniczej 7 w Kielcach. 

Usługi te świadczone są  na podstawie umowy o wsparcie realizacji 

zadania publicznego z zakresu ustawy o pomocy społecznej 

dotyczącej prowadzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Powiat 

Kielecki w 2020r. przekazał na realizację zadania 50.000,00zł.  

W roku 2020 realizowano w Centrum Interwencji Kryzysowej  

w Kielcach projekt pn. „Świadczenie usług socjalno-bytowych  

w Centrum Interwencji Kryzysowej dla mieszkańców powiatu 

kieleckiego”. Jednym z głównych celów realizacji zadania było 

udzielenie natychmiastowej i skutecznej pomocy osobom 

znajdującym się w sytuacji kryzysowej, świadczenie usług 

socjalnych, psychologicznych, pedagogicznych, medycznych, 

prawnych, materialnych i hotelowych, dostępnych całą dobę. 

Mieszkańcy powiatu kieleckiego zgłaszali się po pomoc 

psychologiczną, z zakresu edukacji, prawa, materialnej oraz 

zasięgali informacji na temat funkcjonowania placówki i możliwości 

skorzystania z jej pomocy lub pomocy innych instytucji. Ze wsparcia 
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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. 

 

II. Zorganizowanie efektywnego systemu wsparcia dla rodziny  

i dzieci w ramach pieczy zastępczej 

1. W ramach Rządowego Programu Inicjatyw Lokalnych w grudniu 

2020r. Powiat Kielecki pozyskał środki finansowe na realizację 

zadania w wysokości 4.000.000,00zł na kolejne lata, tj. 2021-2022. 

W ramach pozyskanych środków planuje się wybudowanie  

3 placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego. 

2. Projekt „Liderzy kooperacji” realizowany w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój. Projekt realizowany przez 

Lidera: ROPS w Rzeszowie reprezentujący województwo 

podkarpackie oraz Partnerów: ROPS  w Białymstoku, Lublinie  

i Kielcach, a także Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej  

w Warszawie. Czas trwania projektu to: 01.04.2018r. – 31.03.2021r. 

Głównym celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie modelu 

kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej,  

a podmiotami innych polityk sektorowych istotnych z punktu 

widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa dla gmin 

wiejskich na obszarze makroregionu I województw: lubelskiego, 

mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego i świętokrzyskiego.  

W 2020 roku, w ramach projektu, odbyły się następujące działania: 

badania Focus, spotkania Partnerskiego Zespołu Kooperacji, 

spotkania z superwizorem pracy socjalnej, warsztaty diagnostyczne 

oraz cykl szkoleń kompetencyjnych w ramach Szkoły kooperacji. 

Ponadto realizowano dwa projekty socjalne dla społeczności 

lokalnej gminy Bieliny i gminy Łopuszno na kwotę 56.000,00zł 

każdy. W 2020 roku, w ramach projektów socjalnych, 

przeprowadzono szkolenie dla  liderów (animatorów) 

seniorów/grup/społeczności lokalnej oraz kurs mediacji, zakupiono 

kino letnie i wykonano usługi rehabilitacji domowej.  Ze względu na 

stan epidemiologiczny, nie odbyły się zaplanowane wcześniej 

spotkania integracyjne społeczności lokalnej. Projekt nie wymaga 

udziału finansowego powiatu kieleckiego w jego realizacji. 

 

III. Organizacja efektywnego systemu wsparcia i zapewnienie 

optymalnych warunków sprzyjających aktywizacji społeczno-

zawodowej, osób niepełnosprawnych i ich rodzin 

1) W ramach projektu pozakonkursowego pn. „Centrum Usług - 

współpraca na rzecz społeczności lokalnej” realizowanego 

przez PCPR w Kielcach do grudnia 2021 roku w ramach 
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Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 realizowano szereg 

działań w obszarze aktywizacji społecznej i zdrowotnej osób 

niepełnosprawnych: 

• Usługi opiekuńcze środowiskowe na terenie  partnerskich gmin: 

Bieliny, Bodzentyn, Daleszyce, Górno, Mniów, Miedziana Góra, 

Nowa – Słupia, Nowiny. 

• Prowadzono usługi opiekuńcze sąsiedzkie na terenie gminy 

Chęciny. 

• Zorganizowano i świadczono usługi asystenta osoby 

niepełnosprawnej. 

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

MGOPS Daleszyce, GOPS Górno, GOPS Mniów, MGOPS Nowa 

Słupia, GOPS Miedziana Góra na swoim terenie realizowali 

usługi teleopieki dla osób niesamodzielnych.  

• Uruchomiono i prowadzono wypożyczalnię sprzętu na terenie 

gmin: Łopuszno i Mniów. Dodatkowo Miejsko Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Chęcinach zakupił podstawowy sprzęt 

rehabilitacyjny i urządzenia pomocowe (balkoniki, łóżka 

rehabilitacyjne, wózki inwalidzkie, rotory itp.). 

• Prowadzono zajęcia usprawniająco - rehabilitacyjne w miejscu 

zamieszkania uczestniczących w projekcie osób 

niepełnosprawnych i niesamodzielnych. 

• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach oraz Miejsko 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Daleszycach 

organizowało dowozy do ośrodków wsparcia dziennego, 

placówek zdrowotnych i innych podmiotów dla osób 

niepełnosprawnych poruszających się na wózkach. 

• Prowadzono grupy wsparcia (comiesięczne spotkania) dla 

opiekunów faktycznych niepełnosprawnych dzieci 

uczestniczących w projekcie z gminy Pierzchnica.  

• Przeprowadzono warsztaty dla opiekunów faktycznych osób 

niepełnosprawnych uczestniczących w projekcie.  

• Przeprowadzono prace remontowo – budowlane w zakresie 

niwelowania barier architektonicznych  w Gminnym Ośrodku 

Pomocy Społecznej w Bielinach w zakresie dostosowania 

toalety do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

• Dofinansowano działania skierowane na likwidację barier 

funkcjonalnych, w tym: technicznych i architektonicznych  

w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.  

• Zorganizowano 3 wyjścia kulturalno-rekreacyjne dla osób 

niepełnosprawnych i opiekunów.  

2) W 2020 roku w ramach. „Programu Wyrównywania Różnic 

Między Regionami III”, którego realizatorem w obszarze B i D 
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było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach. Cztery 

gminy złożyły 5 wniosków, które zostały rozpatrzone 

pozytywnie. Podpisano umowy z Odziałem Świętokrzyskim 

PFRON na dofinansowanie w obszarze B dla  gminy Bodzentyn  

i gminy Strawczyn oraz w obszarze D dla gmin Morawica, Nowa 

Słupia i Strawczyn.  

3) W 2020 roku kontynuowano realizację pilotażowego programu 

pn. „Aktywny Samorząd”, finansowanego ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

Poza Modułem I i II dodatkowo realizowano Moduł III i IV 

dotyczące działań związanych z pomocą osobom 

niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub 

sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi. 

 

IV. Ograniczenie zjawiska przemocy w rodzinie w powiecie kieleckim 

oraz zwiększenie skuteczności pomocy dla rodzin,  

w których ten problem występuje 

Zadanie realizowane było poprzez współpracę ciągłą z gminami 

oraz wspólną organizację z różnymi podmiotami, o których była 

mowa w części dotyczącej przeciwdziałania przemocy. W związku 

 z panującą pandemią założone cele zostały zrealizowane  

w ograniczonym zakresie. Jednocześnie widząc zapotrzebowanie 

na tego rodzaju zadania planuje się w latach następnych 

przedłużenie realizacji wybranych projektów, jak również realizację 

nowych w oparciu o cele i założenia wynikające ze Strategii,  

w zależności od posiadanych i pozyskanych  środków finansowych 

własnych i  zewnętrznych. 

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

Zadania inwestycyjne w DPS Zgórsko w 2020r. 

• Zadanie inwestycyjne zaplanowane na lata 2018-2020 pn. 

„Rozbudowa gabinetu pielęgniarskiego wraz ze zmianą dachu na 

terenie DPS w Zgórsku oraz wyposażeniem” 

Łączna wartość zaplanowanych nakładów finansowych wynosi - 

320.000zł. W 2020r. wydatkowano kwotę 5.904zł na 

przeszacowanie kosztorysów. Łączna wartość zgodnie z zawartą 

umową opiewa na kwotę 255.763,43zł. Z uwagi na epidemię 

COVID-19 i zamknięcie DPS w Zgórsku oraz w oparciu o decyzję  

Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej przełożono termin rozpoczęcia 

na II kw. 2021r. 

• Zadanie inwestycyjne pn.: „Projekt przebudowy pawilonu nr 14  

z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych”. 

Planowana kwota na rok 2020-130.000zł. 

Kwota wydatkowana na projekt to 56.580zł. 

 

Projekty inwestycyjne w DPS w Łagiewnikach w roku 2020: 
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• Wykonanie kompletnego projektu budowy, przebudowy  

i remontu ogrodzenia terenu DPS w Łagiewnikach. W  ramach 

zdania uzyskano wszystkie niezbędne pozwolenia i wykonano 

projekt budowlano-wykonawczy. Wartość wydatków poniesionych 

w 2020 r. - 27 060,00zł 

• Wykonanie remontu tzw. „starego budynku administracyjnego”. 

W ramach zadania wykonano roboty  demontażowe i montażowe 

odgromienia, pokrycia dachu, remont kominów, ocieplenie i 

obróbki blacharskie Wartość wydatków poniesionych w 2020 r. - 

149 086,97zł 

• Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania 

pn: Wykonanie remontu tzw. „starego budynku 

administracyjnego”.   Wartość wydatków poniesionych w 2020 r. - 

1  476,00zł.  Finansowane z budżetu powiatu. 

 

 

Nazwa zadania Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej 

Czy dla zadania została 
opracowana polityka/ 
strategia/program.  

Jeżeli tak, wskazać 
nazwę/datę/tryb przyjęcia 
danego dokumentu oraz 
jego podstawowe założenia 
i stan realizacji na koniec 
2020r. Jeżeli nie, wskazać 
czy w innym dokumencie 
powiatu o takim 
charakterze są odniesienia 
do realizacji zadania  
z danego obszaru i wskazać 
stan realizacji na koniec 
2020r. 

 „Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej wraz z corocznym 

limitem rodzin zastępczych zawodowych na lata 2019-2021” został 

przyjęty Uchwałą Nr XLII/104/2018 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 12 

października 2018r.  

Program przewiduje do realizacji zadania dotyczące rozwoju  

i wspierania rodzinnej pieczy zastępczej, zakłada współpracę  

z rodziną naturalną oraz wszystkimi podmiotami mającymi wpływ na 

respektowanie praw dziecka do stabilnego i bezpiecznego rozwoju. 

Ponadto zawiera zakres zadań do współpracy pomiędzy samorządami 

gmin oraz powiatu kieleckiego w obszarze wsparcia rodziny i pieczy 

zastępczej. Zaplanowano działania profilaktyczne we współpracy  

z instytucjami funkcjonującymi na terenie powiatu kieleckiego.  

 Program służy ustaleniu priorytetów i zakresu prowadzonej 

działalności na rzecz rozwoju pieczy zastępczej w powiecie kieleckim 

oraz jest podstawą do pozyskiwania środków finansowych w ramach 

ogłaszanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

konkursów ofert dotyczących realizacji rządowych programów 

w zakresie wspierania rodziny i rozwoju pieczy zastępczej. Ponadto do 

pozyskiwania środków finansowych w ramach funduszy strukturalnych 

z Unii Europejskiej. 

Jednostki organizacyjne 
powiatu/komórki 
organizacyjne 
w jednostkach realizujące 
zadanie. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach 

Najważniejsze informacje 
dotyczące realizacji zadania 

Zadania określone w „Programie Rozwoju Pieczy Zastępczej wraz  

z corocznym limitem rodzin zastępczych zawodowych w powiecie 
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w 2020r.  kieleckim na lata 2019 – 2021” w roku 2020 zostały zrealizowane  

w zakresie określonym w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej:  

Doskonalenie systemu opieki nad dzieckiem przebywającym poza 

środowiskiem naturalnym oraz rozwijanie współpracy z rodziną 

naturalną: 

− Trzy rodziny z terenu powiatu kieleckiego wzięły udział  

w szkoleniu „PRIDE. Rodzina zastępcza”, organizowanym  

w Świętokrzyskim Ośrodku Adopcyjnym w Kielcach. Rodziny te 

uzyskały kwalifikację na rodziny zastępcze niezawodowe. Jedna 

rodzina zastępcza niezawodowa uczestniczyła w module 

dodatkowym i zdobyła kwalifikację na rodzinę zastępczą 

zawodową.  

− Zorganizowano 180 zespołów ds. okresowej oceny sytuacji dziecka 

umieszczonego w rodzinie zastępczej, w tym stacjonarnie 61 

zespołów. 

Podejmowanie działań profilaktycznych w celu zapobiegania sytuacjom 

kryzysowym we współpracy z instytucjami działającymi na rzecz dziecka 

i rodziny. 

W ramach projektu „Centrum Usług – współpraca na rzecz 

społeczności lokalnej” podejmowano szereg działań profilaktycznych 

u rodzin u których występowały trudności opiekuńczo-wychowawcze 

m.in.:  

• Angażowano jednego asystenta rodzin na terenie gminy 

Pierzchnica. 

• Realizowano zajęcia dla dzieci zwiększające kluczowe kompetencje 

w świetlicy środowiskowej na terenie gminy Daleszyce.  

• W gminie Łopuszno angażowano jedną rodzinę wspierającą. 

• Zorganizowano zajęcia z robotyki w formie półkolonii, dla dzieci  

w wieku od 6 do 15 lat uczestniczących w projekcie. 

• Zrefundowano koszty dojazdu na zajęcia realizowane w ramach 

projektu dwóm rodzinom. 

• Zorganizowano i przeprowadzono kompleksowe działania 

kompetencyjno-motywujące dla rodzin w Centrum Usług oraz  

w lokalach na terenie gmin partnerskich, w tym: 

− Grupy wsparcia - 30 spotkań (3 godzinnych), w których 

uczestniczyło 19 osób;  

− Warsztaty umiejętności wychowawczych/rodzicielskich –  

11 spotkań, w których uczestniczyło 26 osób; 

− Warsztaty dla dzieci „Zrób to sam” - 13 spotkań dla 17 dzieci; 

− Zajęcia terapeutyczno-couchingowe "Poznaj samą siebie" 

dla kobiet (matek). Zrealizowano 8 spotkań, w których 

 uczestniczyło, łącznie 30 osób;  
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− Warsztaty z pedagogiki zabawy dla rodziców - 6 spotkań dla  

13 rodziców. 

Pomoc w usamodzielnianiu wychowanków placówek opiekuńczo-

wychowawczych i rodzin zastępczych.  

Usamodzielnianym wychowankom, którzy opuścili pieczę zastępczą 

umożliwiono pobyt w mieszkaniach chronionych, w których w roku 

2020 przebywały łącznie 4 osoby. Ponadto wychowankowie są objęci 

dodatkowymi działaniami, w tym: pracą socjalną, poradnictwem 

specjalistycznym (prawnym i psychologicznym) i opieką koordynatora. 

Ww. działania prowadzone są zarówno w miejscu zamieszkania 

podopiecznych, jak również w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 

w Kielcach. 

Podniesienie jakości świadczonych usług w zakresie pieczy zastępczej. 

• Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej brali udział  

w szkoleniach z zakresu wsparcia dziecka i rodziny, głównie  

w formie telekonferencji. 

• W ramach projektu  „Centrum Usług – Współpraca na rzecz 

społeczności lokalnej” realizwano „Wsparcie i rozwój rodzinnej 

pieczy zastępcze”- prowadzono kampanię promującą rodzicielstwo 

zastępcze pod hasłem: „Zostań rodziną zastępczą", poprzez 

dystrybucję plakatów i ulotek informowano o poszukiwaniu rodzin 

zastępczych, promocji wolontariatu. Organizowano spotkania 

wolontariuszy z dziećmi z pieczy zastępczej, pomoc w nauce, 

spotkania dla wolontariuszy, szkolenia i warsztaty dla opiekunów 

zastępczych i rodziców biologicznych. 

Ponadto prowadzono „Prelekcje profilaktyczne z edukacji 

zawodowej” dla dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej, refundowano 

koszty zamieszkania usamodzielniających się wychowanków pieczy 

zastępczej przebywających w dwóch mieszkaniach chronionych 

treningowych w gm. Chęciny. Zakupiono 21 zestawów 

komputerowych dla dzieci z rodzin zastępczych, celem ułatwienia 

dostępu do realizowanych działań projektowych i edukacji. 

 

Wsparcie istniejących rodzin zastępczych w powiecie kieleckim  

Rodziny  otrzymały pomoc specjalistyczną w formie porad 

psychologicznych: 233 porady dla pieczy zastępczej z powiatu 

kieleckiego. Porady udzielane były w formie kontaktu osobistego  

w siedzibie PCPR, w środowisku domowym oraz za pośrednictwem 

telefonu. Osobom zgłaszającym się z sytuacjami problemowymi 

oferowano specjalistyczne porady z zakresu poradnictwa i wsparcia 

psychologicznego, poradnictwa pedagogicznego, interwencji 

kryzysowej oraz mediacji. Z powodu sytuacji epidemicznej poradnictwo 

w głównej mierze realizowane było telefonicznie. Uruchomiono 
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dodatkowe numery telefonów służące szerszej możliwości skorzystania 

ze wsparcia i poradnictwa specjalistycznego, z którego skorzystało 165 

rodzin (udzielono 195 porad). 

Program „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej  

w okresie epidemii COVID-19”  

W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 

2014-2020. Powiat Kielecki otrzymał środki finansowe w łącznej kwocie 

421.616,00zł, w tym 355.337,96zł ze środków Unii Europejskiej oraz 

66.278,04zł ze środków dofinansowania w formie współfinansowania 

krajowego. Realizatorem projektu było Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie, natomiast bezpośrednimi odbiorcami projektu były rodziny 

zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz wychowankowie 

umieszczeni w pieczy zastępczej.  Wsparciem objęto 108 rodzin 

zastępczych oraz 3 placówki opiekuńczo-wychowawcze typu 

rodzinnego. Zakupiono i przekazano dla wychowanków pieczy 

zastępczej 138 zestawów sprzętu komputerowego z oprogramowaniem 

oraz 2 zestawy sprzętu multimedialnego. Ponadto dla 357 osób z pieczy 

zastępczej, w tym opiekunów, dzieci oraz osób wspólnie z nimi 

zamieszkujących zakupiono 7.406 sztuk maseczek, 18.500 sztuk 

rękawiczek jednorazowych oraz 368 sztuk płynów do dezynfekcji. 

Otrzymana kwota dotacji została wydatkowana i rozliczona w całości. 

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

Nie dotyczy 

 

Nazwa zadania Polityka prorodzinna 

Czy dla zadania została 
opracowana polityka/ 
strategia/program.  

Jeżeli tak, wskazać 
nazwę/datę/tryb przyjęcia 
danego dokumentu oraz 
jego podstawowe założenia 
i stan realizacji na koniec 
2020r. Jeżeli nie, wskazać 
czy w innym dokumencie 
powiatu o takim 
charakterze są odniesienia 
do realizacji zadania  
z danego obszaru i wskazać 
stan realizacji na koniec 
2020r. 

Nie opracowano odrębnego programu dla polityki prorodzinnej. 

Zadania w tym zakresie realizowano w ramach „Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Kieleckiego na lata 

2017-2022”, „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy zastępczej wraz  

z corocznym limitem rodzin zastępczych zawodowych na lata 2019-

2021” oraz w ramach projektu „Centrum Usług – Współpraca na rzecz 

społeczności lokalnej” realizowanego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–

2020 w partnerstwie z Regionalnym Centrum Wolontariatu oraz 11 

ośrodków pomocy społecznej z powiatu kieleckiego.  

W roku 2020 większość założeń z zakresu polityki prorodzinnej została 

zrealizowana. 

Jednostki organizacyjne 
powiatu/komórki 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach 
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organizacyjne 
w jednostkach realizujące 
zadanie. 

Najważniejsze informacje 
dotyczące realizacji zadania 
w 2020r.  

W ramach projektu „Centrum Usług – Współpraca na rzecz 

społeczności lokalnej”  w 2020 roku realizowano działania skierowane 

dla wszystkich uczestników w tym:  

• Świadczenie specjalistycznego wsparcia (psychologicznego, 

prawnego, pedagogicznego, terapeuty ds. uzależnień, terapeuty 

rodzin/konsultacje, konsultacje i terapia logopedyczna) w formie 

dyżurów w Centrum Usług, w lokalach udostępnionych na terenie 

gmin Partnerskich oraz w miejscu zamieszkania uczestników 

projektu. 

• Organizacja telefonicznego poradnictwa specjalistycznego.  

• Organizacja zajęć dla dzieci z pieczy zastępczej i rodzin 

wykazujących bezradność w sprawach opiekuńczo – 

wychowawczych przy użyciu układanki sensorycznej klocki Moovie.  

• Wsparcie rodzin wykazujących bezradność w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych. 

− Świadczenie pracy przez 2 asystentów rodziny na terenie  

gminy Pierzchnica oraz gminy Bieliny. 

− Realizacja zajęć dla dzieci zwiększających kluczowe 

kompetencje: matematyczne, podstawowe umiejętności 

uczenia się oraz świadomość i ekspresję kulturalną przez 

zaangażowanego w ramach projektu wychowawcę świetlicy 

środowiskowej.  

− Realizacja wsparcia przez rodzinę wspierającą w gminie 

Łopuszno. 

− Zajęcia z robotyki w formie półkolonii, dla dzieci w wieku od  

6 do 15 lat uczestniczących w projekcie. 

• Mieszkania treningowe dla rodzin w trudnej sytuacji życiowej 

(kryzysie). W mieszkaniach prowadzona była praca socjalna na 

rzecz 4 rodzin. 

• Wolontariat – Włączanie społeczności lokalnej w działania 

edukacyjno-aktywizacyjne na rzecz  uczestników projektu.  

− Prowadzono spotkania z Partnerami celem określenia potrzeb 

środowiska w zakresie wsparcia wolontariuszy.  

− Zrekrutowano 20 wolontariuszy.  

− Zorganizowano spotkanie przygotowujące wolontariuszy do 

pracy z dziećmi. Ponadto Partner Regionalne Centrum 

Wolontariatu zorganizował imprezę integracyjną dla 

uczestników projektu oraz szkolenie wyjazdowe dla 

zrekrutowanych wolontariuszy projektu. Wolontariusze  

w ramach szkolenia poznali zasady uczestnictwa w projekcie  

i pracowali nad tym jak efektywnie pomagać. Podczas szkolenia 
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wolontariusze wzięli także udział w module wzmacniającym 

kompetencje cyfrowe.  

 

Ponadto w ramach zadań zleconych realizowano zadanie dotyczące:  

Finansowania dodatku wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej 

kwoty (500,00zł miesięcznie). 

W 2020 r. wydano 151 decyzji dotyczących przyznania w/w świadczenia 

dla rodzinnej pieczy zastępczej (kontynuowanie wypłaty, przyznanie 

świadczenia dla nowych rodzin lub uchylenie decyzji w związku  

z opuszczeniem przez dzieci pieczy zastępczej). Wypłacono 1476 

dodatków wychowawczych na łączną kwotę 725.440,00 zł. 

W odniesieniu do placówek opiekuńczo-wychowawczych typu 

rodzinnego wydano 23 decyzje (kontynuowanie wypłaty, przyznanie 

świadczenia dla nowo umieszczonych dzieci lub decyzje uchylające 

świadczenie w związku z opuszczeniem przez dzieci placówki). 

Wypłacono 200 dodatków do zryczałtowanej kwoty na łączną sumę 

96.903,00 zł.  

Świadczenie „Dobry start” (wyprawka dla dzieci w wieku szkolnym 

przebywających w pieczy zastępczej w kwocie 300zł). W 2020r. 

realizowano 143 świadczenia na łączną sumę 42.900,00 zł, w tym: 120 

świadczeń dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka na kwotę 

36.600,00 zł, 17 świadczeń dla placówek opiekuńczo-wychowawczych 

typu rodzinnego na kwotę 5.100,00 zł i 4 świadczenia dla 

usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej na kwotę 1.200,00 

zł.  

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

Nie dotyczy 

 

 

 

Nazwa zadania Wspieranie osób niepełnosprawnych 

Czy dla zadania została 
opracowana polityka/ 
strategia/program.  

Jeżeli tak, wskazać 
nazwę/datę/tryb przyjęcia 
danego dokumentu oraz 
jego podstawowe założenia 
i stan realizacji na koniec 
2020r. Jeżeli nie, wskazać 
czy w innym dokumencie 
powiatu o takim 

„Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu 

Kieleckiego na lata 2017-2022” przyjęta Uchwałą Nr XXVI/32/2017 

Rady Powiatu w Kielcach z dnia 26 czerwca 2017 roku.  

• Strategia zawiera 4 obszary priorytetowe: pomoc społeczna, piecza 

zastępcza, aktywizacja osób niepełnosprawnych oraz 

przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, zawierające łącznie 16 zadań 

do realizacji.  

• W roku 2020 większość projektów i założeń została zrealizowana.  
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charakterze są odniesienia 
do realizacji zadania z 
danego obszaru i wskazać 
stan realizacji na koniec 
2020r. 

„Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 

w Powiecie Kieleckim na lata 2016-2020” przyjęty Uchwałą 

Nr XI/81/2015 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 grudnia 2015r. 

Program zawiera cel główny oraz cztery cele szczegółowe w obszarze 

aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. 

 

„Lokalna diagnoza wyzwań i potrzeb społecznych na terenie Powiatu 

Kieleckiego na lata 2019-2022”  przyjęta Zarządzeniem Nr 1/2019 

Dyrektora PCPR w Kielcach z dnia 6 lutego 2019r.  

 

 „Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków 

niepełnosprawności” – Uchwała nr 90/27/2020 Zarządu Powiatu 

Kieleckiego z dnia dniu 12.02.2020r. w sprawie kontynuacji programu. 

Od 2020 roku Program finansowany jest z budżetu Powiatu Kieleckiego 

i miasta Kielce.  

Celem programu jest umożliwienie osobom niepełnosprawnym  szybszy 

powrót do aktywności zawodowej i społecznej. Realizacja Programu  

w PCUM odbywa się poprzez: dowóz osób niepełnosprawnych na 

rehabilitację z Gmin Powiatu Kieleckiego, udzielanie szeregu zabiegów 

rehabilitacyjnych, wykonywanie badań w kierunku osteoporozy, 

bezpłatne wypożyczanie sprzętu medycznego do rehabilitacji  

w warunkach domowych.  

Na realizację programu w 2020 roku z budżetu Powiatu Kieleckiego 

przeznaczono kwotę 191 201,00 zł oraz 50 000,00 zł z budżetu Miasta 

Kielce. Do realizacji ww. zadań w Projekcie zatrudnionych zostało  

7 osób, w tym fizjoterapeuci, masażyści, kierowca/wypożyczający 

sprzęt rehabilitacyjny. W okresie od marca do grudnia 2020 roku PCUM 

Kielce poniósł koszty osobowe związane z programem w wysokości – 

68 142,66 zł. 

Do programu przystąpiło 10 jednostek samorządowych Powiatu 

Kieleckiego (Masłów, Nowa Słupia, Miedziana Góra, Bodzentyn, Górno, 

Raków, Chęciny, Łagów, Nowiny, Zagnańsk) oraz miasto Kielce.  

Powiatowe Centrum Usług Medycznych udzieliło w 2020 roku 185 

osobom, 8 007 zabiegów z zakresu rehabilitacji ruchowej, fizjoterapii  

i masażu na łączną kwotę 78 486,00zł.  

Wykonano 11 badań densytometrycznych na łączną kwotę – 550,00 zł.  

W okresie od 18 marca do 30 kwietnia 2020 roku ze względu na 

epidemię koronawirusa SARS-Co-V-2 Program został zawieszony  

i wznowiony od 4 maja 2020 roku.  

W ramach działającej w PCUM w Kielcach wypożyczalni wypożyczono 

bezpłatnie 51 sztuki sprzętu do rehabilitacji w warunkach domowych 

dla 31 osób niepełnosprawnych z Powiatu Kieleckiego i miasta Kielce. 

Z transportu PCUM skorzystało 8 gmin z Powiatu Kieleckiego, tj.: Nowa 

Słupia, Miedziana Góra, Bodzentyn, Górno, Raków, Łagów, Nowiny, 

Zagnańsk. Dowieziono 69 osób niepełnosprawnych. Koszty transportu, 
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ubezpieczenia i napraw samochodu wyniosły – 33 256,97zł. 

Jednostki organizacyjne 
powiatu/komórki 
organizacyjne 
w jednostkach realizujące 
zadanie. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach/ Powiatowy Ośrodek 

Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych/  Powiatowy 

Urząd Pracy w Kielcach/ Powiatowe Centrum Usług Medycznych  

w Kielcach/ Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności 

Najważniejsze informacje 
dotyczące realizacji zadania 
w 2020r.  

Organizacja efektywnego systemu wsparcia i zapewnienie 

optymalnych warunków sprzyjających aktywizacji społeczno-

zawodowej, osób niepełnosprawnych i ich rodzin 

PCPR realizuje zadania na rzecz osób niepełnosprawnych na podstawie 

Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą 

być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych i corocznie otrzymuje na ten cel środki. 

W roku 2020 była to kwota 5.207.567,35 zł która została wydatkowana 

w całości na:  

− dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich 

opiekunów w  turnusach rehabilitacyjnych – 100.195zł. W 2020 

roku złożono 187 wniosków o dofinansowanie do uczestnictwa  

w turnusie rehabilitacyjnym. Przyznane środki wykorzystano  

w 100%. Z dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego  

w 2020 roku skorzystały 62  osoby niepełnosprawne oraz 29 

opiekunów osób niepełnosprawnych,  

− dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób 

niepełnosprawnych ubiegały się 4 organizacje pozarządowe. 

Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie. Jednak ze 

względu na sytuację epidemiczną zrezygnowano z realizacji zadań. 

− dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty 

ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom 

niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów – 

567.136,35 zł. Kwota została wydatkowana  

w 100%. W 2020 roku złożono 542 wnioski o dofinansowanie do 

zaopatrzenie sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne  

i środki pomocnicze na kwotę 1.097.263,19 zł. Zrealizowano 447 

wniosków.  

− dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych,  

w komunikowaniu się i technicznych, w związku  

z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych – 400 

044,00 zł. Przyznane środki wykorzystano w 100%. W 2020 roku  

z 158 wnioskodawców podpisano 95 umów, z czego 

dofinansowanie otrzymały  94 osoby niepełnosprawne.  

− dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii 

zajęciowej. Na realizacje zdania przeznaczono środki finansowe   
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w kwocie: 4.105.349 zł - 90 % środki PFRON,  460.023 zł  - co 

najmniej 10 % środki Powiatu Kieleckiego. W powiecie kieleckim wg 

stanu na 31 grudnia 2020r. funkcjonowało pięć WTZ-ów:  

w Zgórsku, Osinach, Fanisławicach, Belnie i Sędku (202 

uczestników). Ponadto Powiat Kielecki ponosił w 2020r. odpłatność 

za 30 uczestników pochodzących z terenu powiatu kieleckiego,  

a uczestniczących w zajęciach warsztatowych poza terenem 

powiatu na łączną kwotę  59.061,12 zł. Na podobnych zasadach 

Miasto Kielce i Powiaty współfinansowały, koszty działalności 

warsztatów Powiatu Kieleckiego, w których uczestniczyli ich 

mieszkańcy tj.: Miasta Kielce – 4.554,68 zł za 2 uczestników, Powiat 

Włoszczowski – 9.090,99 zł za 4 uczestników, Powiat Konecki – 

2.277,34 zł za 1 uczestnika, Powiat Skarżyski -  15.941,31 zł za 7 

uczestników. Łącznie  - 31.864,32 zł. 

 

W 2020 roku w ramach. „Programu Wyrównywania Różnic Między 

Regionami III”, którego realizatorem w obszarze B i D było Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach podpisano umowy z Odziałem 

Świętokrzyskim PFRON na dofinansowanie 5 projektów w ramach 

„Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III” w obszarze  

B i D. W ramach podpisanej umowy i aneksu Powiatowi Kieleckiemu 

przyznano dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 593 984,59 

zł, w tym 14 487,42 zł  na obsługę programu. Zrealizowano następujące 

zadania:  

a) w obszarze B: Gmina Bodzentyn wykonała pochylnie  

w budynku gminy, Gmina Strawczyn dostosowała budynek gminy 

do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (winda). Łączna kwota  

wypłaconego dofinansowania  – 189 726,38  

b) w obszarze D: Gminy Nowa Słupia i Strawczyn zakupiły 9-cio-

osbowe busy oraz  Miasto i Gmina Morawica - autobus. Łączna 

kwota  wypłaconego dofinansowania  w ramach obszaru D – 357 

113,00zł. 

 

 

W 2020 roku kontynuowano realizację programu pn. „Aktywny 

Samorząd”, finansowanego ze środków PFRON.  W ramach zawartej 

umowy kwota przeznaczona na realizację zadania wyniosła 

1.269.746,13 zł. 

W Module I wpłynęło 121 wniosków na łączną kwotę 838.279,40 zł, 

które poddano ocenie formalnej oraz merytorycznej. W ramach 

otrzymanych środków podpisano 106 umów o łącznej wysokości 

747.336 zł, z czego wypłacono  kwotę 745.099 zł, co stanowi 97,06 % 

środków przeznaczonych na realizację programu.   

Obszary dofinansowane w Module I w 2020 roku: 

Obszar A1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do 
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posiadanego samochodu  podpisano 12 umów  na kwotę 85.501 zł      

Obszar A3 –  pomoc w uzyskaniu prawa jazdy podpisano 1 umowę na 

kwotę  2.497 zł 

Obszar B1 –  pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego 

elementów oraz oprogramowania podpisano  31 umów na kwotę 

212.234 zł 

Obszar B2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego  

w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania 

podpisano 7 umów na kwotę 14.000 zł 

Obszar B3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego 

elementów oraz oprogramowania podpisano 3 umowy na kwotę 

18.673 zł 

Obszar B4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego 

elementów oraz oprogramowania podpisano 7 umów na kwotę  

25.173 zł 

Obszar C1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie 

elektrycznym podpisano 20 umowy na kwotę 231.545 zł 

Obszar C2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego 

skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym podpisano 6 

umów na kwotę 20.580 zł 

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

nowoczesne rozwiązania techniczne podpisano 2 umowy na kwotę 

28.000 zł     

Obszar C4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej 

protezy kończyny podpisano 2 umowy na kwotę 9.780 zł 

Obszar C5 –  pomoc w zakupie skutera o napędzie elektrycznym lub 

oprzyrządowania elektronicznego do wózka ręcznego podpisano  

13 umów na kwotę  94.800 zł  

Obszar D –  pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez 

zapewnienie opieki zależnej podpisano 2 umowy   na kwotę 2.316 zł. 

W Module II zostały zrealizowane 153 wnioski o dofinansowanie 

kosztów nauki, na ogólną kwotę 422.187 zł.  

W pierwszym półroczu 2020 roku zawartych zostało 80 umów  

o dofinansowanie kosztów nauki na kwotę 224.797,00 zł. W drugim 

półroczu zostały zrealizowane 72 umowy o dofinansowanie kosztów 

nauki, w ramach których wypłacono kwotę 197.390,00 zł.  

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił 

realizację Modułu III programu, „Pomoc osobom niepełnosprawnym 

poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych 

wywołanych chorobami zakaźnymi”. Realizację  ww. programu PFRON 

powierzył Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach.   

Celem programu było zapewnienie pomocy osobom 

niepełnosprawnym poszkodowanym na skutek działania żywiołu lub 

wystąpienia sytuacji kryzysowej spowodowanych chorobami 
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zakaźnymi. Pomoc finansowa udzielana została osobom 

niepełnosprawnym, które utraciły od dnia 9 marca 2020 roku 

możliwość korzystania z opieki świadczonej w placówce 

rehabilitacyjnej.  

Maksymalna wysokość pomocy finansowej udzielonej Wnioskodawcy 

ze środków PFRON wynosiła 500,00 zł miesięcznie na jedną osobę 

niepełnosprawną.  

Liczba złożonych wniosków o przyznanie świadczenia do Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach wyniosła 810 a kwota środków 

finansowych PFRON przekazana na ten cel wyniosła 1.024.500 zł. 

Wydatkowano kwotę 999.512,20 zł, gdzie zrealizowano 761 wniosków. 

Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych uruchomił realizację 

Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym 

poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych 

wywołanych chorobami zakaźnymi”. W ramach Modułu IV tego 

programu wprowadzona została możliwość udzielania pomocy 

finansowej samorządom powiatowym, które w związku z wystąpieniem 

sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi uruchomiły 

dodatkowe wsparcie dla osób niepełnosprawnych. Pomoc ta udzielana 

była w formie refundacji części wydatków poniesionych przez 

samorządy powiatowe. Pomoc w postaci poradnictwa 

psychologicznego, konsultacji psychiatrycznych oraz terapi rodzinnej 

rozpoczęła się od 02.11.2020 r do 30.11 2020 r. Liczna osób objęta 

wparciem ww. okresie wyniosła 53 osoby oraz 37 członków ich rodzin. 

Kwota na realizację zadania wynosiła 14.063,78 zł. 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach w powyższej kwestii realizuje 

zadania w oparciu o ustawę z dnia 20.04.2004r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (osoby bezrobotne) (t.j. Dz.U  

z 2020 r poz. 1409 z późn. zm.) oraz ustawę  z dnia 27 sierpnia 1997 r.  

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (osoby poszukujące pracy niepozostające w 

zatrudnieniu) (t.j. Dz.U.2021 r., poz.573). 

W 2020 roku Urząd skierował na poszczególne formy aktywizacji łącznie 

75 osób bezrobotnych niepełnosprawnych oraz 6 osób 

niepełnosprawnych poszukujących pracy, w tym: 

− na prace interwencyjne skierowano 8 osób bezrobotnych 

niepełnosprawnych; 

− na roboty publiczne skierowano 4 osoby bezrobotne 

niepełnosprawne; 

− na szkolenie skierowano 19 osób bezrobotnych niepełnosprawnych 

i 3 osoby niepełnosprawne poszukujące pracy; 

− na staże skierowano 21 osób bezrobotnych niepełnosprawnych i 3 

osoby niepełnosprawne poszukujące pracy; 

− do pracy w ramach prac społecznie użytecznych skierowano 5 osób 
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bezrobotnych niepełnosprawnych; 

− do pracy w ramach wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 

skierowano 4 osoby bezrobotne niepełnosprawne; 

− jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej 

zostały wypłacone 14 osobom bezrobotnym niepełnosprawnym. 

 

Zadania realizowane przez Powiatowy Ośrodek Zatrudnienia  

i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: 

Środki PFRON przeznaczone na realizację zadań z zakresu rehabilitacji 

zawodowej i społecznej w związku z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r.  

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 426). 

18 osób niepełnosprawnych ubiegało się o przyznanie jednorazowych 

środków PFRON na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo 

wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej. Podpisano umowy z 17 

osobami niepełnosprawnymi na łączną kwotę 617 265,22 zł.  

5 pracodawców złożyło 9 wniosków o zwrot kosztów wyposażenia 

stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych. Wnioski te zostały 

rozpatrzone pozytywnie. Podpisano umowy na wyposażenie  

9 stanowisk pracy na łączną kwotę 409 823,00 zł. 

W ramach wydatków na instrumenty rynku pracy sfinansowano koszty 

odbycia stażu, wypłacono dodatki i stypendia szkoleniowe dla 3 osób 

niepełnosprawnych na ogólną kwotę 21 471,82 zł. 

Sfinansowano szkolenia i przekwalifikowania zawodowe dla 3 osób 

niepełnosprawnych na łączną kwotę 12 925,00 zł. 

 

Powiatowy Ośrodek Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych jest dysponentem środków w ramach „Programu 

Wyrównywania Różnic Między Regionami III” obszar działania G.  

W 2020r. na jego realizację POZiRON przeznaczył kwotę 459 508,00 zł  

w tym: 

− refundacja kosztów wyposażenia 10 stanowisk pracy – 412.000,00 

zł; 

− środki na podjęcie działalności gospodarczej przyznane 1 osobie 

niepełnosprawnej – 36 301,00 zł; 

− obsługa projektu – 11 207,00 zł. 

 

W roku 2020r. w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania   

o Niepełnosprawności dla osób niepełnosprawnych wydano ogółem  

5 393 orzeczeń  w tym:   

− 4 745 – dla osób powyżej 16 roku życia oraz 648 dla osób poniżej 16 

roku życia; 

−  928 legitymacji; 

− 798 karty parkingowe. 
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Najwięcej orzeczeń o stopniu niepełnosprawności wydano z kodem 05-

R – upośledzenie narządu ruchu -  2 208. Natomiast orzeczeń  

o niepełnosprawności najwięcej wydano z kodem 07-S – choroby 

układu oddechowego i krążenia -  647. 

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

Nie dotyczy 

 

Nazwa zadania Transport zbiorowy i drogi publiczne 

Czy dla zadania została 
opracowana polityka/ 
strategia/program.  

Jeżeli tak, wskazać 
nazwę/datę/tryb przyjęcia 
danego dokumentu oraz 
jego podstawowe założenia 
i stan realizacji na koniec 
2020r. Jeżeli nie, wskazać 
czy w innym dokumencie 
powiatu o takim 
charakterze są odniesienia 
do realizacji zadania  
z danego obszaru i wskazać 
stan realizacji na koniec 
2020r. 

Dla zadania nie opracowano polityki / strategii / programu.  

Zadania z danego obszaru wpisane są w „Strategię Rozwoju Powiatu 

Kieleckiego do roku 2020” 

Jednostki organizacyjne 
powiatu/komórki 
organizacyjne 
w jednostkach realizujące 
zadanie. 

Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach /Wydział Komunikacji  

i Transportu - Referat Transportu i Inżynierii Ruchu Drogowego 

Najważniejsze informacje 
dotyczące realizacji zadania 
w 2020r.  

Wydział Komunikacji i Transportu - Referat Transportu i Inżynierii 

Ruchu Drogowego.  

W 2020 roku wydano: 

1. Zezwolenie na wykonanie zawodu przewoźnika drogowego w 

zakresie przewozu osób – 2 

2. Licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w 

zakresie przewozu osób pojazdem powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób 

łącznie z kierowcą – 4 

3. Zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym 

transporcie drogowym osób - 2 

 

Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach 

W 2020 r. w ramach ustawowej działalności powiatu kieleckiego 
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wykonano remont lub przebudowę dróg powiatowych o łącznej 

długości 67,431 km o łącznej wartości 36,969 mln złotych, w tym 

dotacje ze środków rządowych 26,031 mln złotych.  

W 2020 roku wyznaczono nowe lub zmieniono lokalizację  

60 przystanków autobusowych transportu zbiorowego. 

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

Najważniejsze inwestycje drogowe realizowane w roku 2020: 

− „Przebudowa drogi powiatowej nr 0469T Grzymałków - Gliniany 

Las” 

− „Przebudowa drogi powiatowej nr 0488T w miejscowości Oblęgór 

ul. Pogodna Gmina Strawczyn” 

− „Remont drogi powiatowej nr 0450T w miejscowości Borki  

i Grzymałków” 

− „Remont drogi powiatowej nr 0463T i 0467T Przełom – Pieradła” 

− „Remont drogi powiatowej nr 0469T i 0470T w m. Grzymałków  

i Straszów” 

− „Remont odcinka drogi powiatowej nr 0487T w msc. Niedźwiedź, 

Strawczynek, Oblęgór, Gmina Strawczyn” 

− „Remont drogi powiatowej nr 0286T w miejscowościach Bugaj  

ul. Słoneczna i Chełmce  ul. Nad Rzeką, gmina Strawczyn”  

− „Remont drogi powiatowej nr 0283T Jaworznia – Łaziska” 

− „Remont drogi powiatowej nr 0485T w miejscowości Wincentów, 

gmina Piekoszów” 

− „Remont drogi powiatowej Nr 0289T Samsonów-Tumlin-Miedziana 

Góra w miejscowości Tumlin Osowa” 

− „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0288T Laskowa - Kostomłoty 

Pierwsze w km 0+300 do km 2+600 ul. Laskowa w msc. Kostomłoty 

Drugie gm. Miedziana Góra” 

− „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0582T polegająca na budowie 

chodnika w msc. Siekierno - Podmieście, gm. Bodzentyn” 

− „Remont drogi powiatowej nr 0588T w msc. Psary - Podłazy, gm. 

Bodzentyn”, „Remont drogi powiatowej nr 0582T w msc. Leśna  

i Siekierno, gm. Bodzentyn” 

− „Remont drogi powiatowej nr 0327T w miejscowości Skorzeszyce” 

− „Przebudowa drogi powiatowej nr 0325T Bieliny Poduchowne - 

Zofiówka - Makoszyn od km 0+000 do km 0+153 w msc. Bieliny  

i drogi powiatowej nr 0326T Bieliny Poduchowne - Górki 

Napękowskie - Napęków na odcinku od km 0+000 do km 0+269  

w msc. Bieliny” 

− „Remont drogi powiatowej nr 0338T Łagów - Sędek - Wola 

Wąkopna od km 6+200 do km 7+244 w m. Czyżów” 

− „Remont drogi powiatowej nr 0342T Łagów-Nowy Staw- Duraczów 

- Melonek na odcinku Duraczów- Ruda na terenie gm. Łagów” 

− „Remont drogi powiatowej nr 0338T Łagów- Sędek- Wola Wąkopna  

w miejscowości Sędek, gmina Łagów” 



Strona 57 z 100 
 

− „Remont dróg powiatowych nr 0599T na odcinku Dębno - Jeziorko 

oraz nr 0707T w miejscowości Jeleniów” 

− „Przebudowa drogi powiatowej nr 0368T polegająca na budowie 

chodnika w msc. Marzysz” 

− „Przebudowa drogi powiatowej nr 0357T w msc. Szczecno” 

− „Przebudowa drogi powiatowej nr 0384T wraz z budową chodnika  

w miejscowości Nida” 

− „Remont dróg powiatowych 0362T, 0365T, 0376T” 

− „Remont drogi powiatowej nr 0355T na odcinku Suków – Borków” 

− „Remont drogi powiatowej nr 0332T na odcinku Daleszyce – 

Borków” 

− „Przebudowa drogi powiatowej nr 0353T w miejscowościach 

Skrzelczyce i Pierzchnica” 

− „Remont drogi powiatowej nr 0024T Chmielnik - Stopnica od km 

5+822 do km 6+600” 

− „Remont drogi powiatowej nr 0364T na odcinku Podlesie przez 

wieś od km 1+315 do km 2+550” 

− „Remont drogi powiatowej nr 0349T na odcinku Pierzchnianka - 

Ujny od km 1+135 do km 3+720” 

− „Remont drogi powiatowej nr 0349T Pierzchnica Ujny - Holendry - 

Smyków - Korzenno - Drogowle - Raków - Rakówka - gr. gminy pow. 

kielecki od km 20+462 do km 21+525” 

− „Remont skrzyżowania dróg powiatowych - ul. Kieleckiej,  

ul. Pierzchnickiej i ul. Mruczej w Chmielniku” 

− „Remont odcinka drogi powiatowej nr 0156T w miejscowości 

Łukowa, od granicy gminy Chęciny z gminą Sobków do 

skrzyżowania z drogą powiatową 0382T” 

 

 

Nazwa zadania Kultura oraz ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 

Czy dla zadania została 
opracowana polityka/ 
strategia/program.  

Jeżeli tak, wskazać 
nazwę/datę/tryb przyjęcia 
danego dokumentu oraz 
jego podstawowe założenia 
i stan realizacji na koniec 
2020r. Jeżeli nie, wskazać 
czy w innym dokumencie 
powiatu o takim 
charakterze są odniesienia 
do realizacji zadania 
z danego obszaru i wskazać 
stan realizacji na koniec 

Programami uwzględniającymi problematykę ochrony dziedzictwa 

kulturowego, opracowanymi przez powiat są: 

-  Strategia Rozwoju Powiatu, 

- Plan Ochrony Zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji 

    kryzysowych. 



Strona 58 z 100 
 

2020r. 

Jednostki organizacyjne 
powiatu/komórki 
organizacyjne 
w jednostkach realizujące 
zadanie. 

Wydział Edukacji, Kultury Sportu i Turystyki 

Najważniejsze informacje 
dotyczące realizacji zadania 
w 2020r.  

OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI: 

 

Podejmowana była ścisła współpraca z Świętokrzyskim Wojewódzkim 

Konserwatorem Zabytków w Kielcach w zakresie aktualizacji planu 

ochrony zabytków na wypadek sytuacji kryzysowej, powoływania 

społecznych opiekunów zabytków, wpisywania zabytków do rejestru 

zabytków, umieszczania na zabytkach znaków informacyjnych o ich 

ochronie. Powiat kielecki otrzymuje na bieżąco informacje  

o przekazywanych przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków  

w Kielcach dotacjach na prace konserwatorskie przy zabytkach. 

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

Nie dotyczy 

 

Nazwa zadania Kultura fizyczna i turystyka 

Czy dla zadania została 
opracowana polityka/ 
strategia/program.  

Jeżeli tak, wskazać 
nazwę/datę/tryb przyjęcia 
danego dokumentu oraz 
jego podstawowe założenia 
i stan realizacji na koniec 
2020r. Jeżeli nie, wskazać 
czy w innym dokumencie 
powiatu o takim 
charakterze są odniesienia 
do realizacji zadania  
z danego obszaru i wskazać 
stan realizacji na koniec 
2020r. 

Nie ma opracowanego osobnego dokumentu dotyczącego kultury 

fizycznej i turystyki, odniesienia do realizacji tego zadania znajdują się 

w Strategii  Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 

 

Jednostki organizacyjne 
powiatu/komórki 
organizacyjne 
w jednostkach realizujące 
zadanie. 

Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 

Najważniejsze informacje 
dotyczące realizacji zadania 
w 2020r.  

Ze względu na sytuację epidemiczną kraju nie organizowano imprez 

sportowych dla żadnej z grup wiekowych. Podjęto jednak wiele działań 

na płaszczyźnie turystyki. 
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Inwestycje realizowane 
w obszarze, którego 
dotyczy zadanie (jeżeli 
dotyczy) w roku 
sprawozdawczym. 

Odnowiono ok. 57 km szlaku turystycznego, czerwonego 

przebiegającego przez gminy: Mniów, Zagnańsk, Miedziana Góra  

i Strawczyn. Zmodernizowano 12 tablic przyobiektowych promujących 

atrakcje turystyczne powiatu kieleckiego w: Bodzentynie (2 tablice), 

Podzamczu Piekoszowskim, Oblęgorku, Piotrkowicach, Ciekotach, 

Kakoninie, Leszczynach, Lisowie, Szewcach, Bielinach i Samsonowie. 

Wymieniono plansze obustronnie w gablocie pod zamkiem  

w Chęcinach. W 2020 r. wydrukowano przewodnik po powiecie 

kieleckim z kodami QR w dwóch wersjach językowych tj. polskim  

i angielskim. Ponadto zorganizowano XIII Konkurs na Najsmaczniejszą 

Potrawę Powiatu Kieleckiego w Strawczynku. Udział wzięło 21 

podmiotów z 10 gmin powiatu kieleckiego. Impreza została 

zorganizowana w reżimie sanitarnym. Pokłosiem konkursu kulinarnego 

jest wydawnictwo pn. Ambaras drobiowy i inne potrawy. Zwycięska 

potrawę przygotowało KGW Aktywna Brynica z gminy Piekoszów.  

We wrześniu zorganizowany został XII Rajd Pieszy samorządowców, 

który przebiegał przez Gminę Nowa Słupia. Uczestnicy poznali walory 

przyrodnicze Wąwozu w Skale, kościół w Grzegorzowicach, Górę 

Chełmową i Centrum Kulturowo – Archeologiczne w Nowej Słupi oraz 

Centrum Edukacyjne w Wólce Milanowskiej.  

 

Nazwa zadania Geodezja, kartografia i kataster 

Czy dla zadania została 
opracowana polityka/ 
strategia/program.  

Jeżeli tak, wskazać 
nazwę/datę/tryb przyjęcia 
danego dokumentu oraz 
jego podstawowe założenia 
i stan realizacji na koniec 
2020r. Jeżeli nie, wskazać 
czy w innym dokumencie 
powiatu o takim 
charakterze są odniesienia 
do realizacji zadania  
z danego obszaru i wskazać 
stan realizacji na koniec 
2020r. 

Dla zadania nie opracowano polityki / strategii / programu.  

 

Jednostki organizacyjne 
powiatu/komórki 
organizacyjne 
w jednostkach realizujące 
zadanie. 

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – Powiatowy 

Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Referat 

Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Kielcach/ Wydział 

Strategii i Rozwoju 

Najważniejsze informacje 
dotyczące realizacji zadania 
w 2020r.  

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020r. realizowano zadania 
administracji rządowej wynikających z art. 7d Ustawy Prawo 
geodezyjne i kartograficzne (tj. z Dz.U.2020.2052) zrealizowano 
następujące zadania: 
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Referat Geodezji i Kartografii: 

1. Zmiany wprowadzone na wniosek interesantów i z urzędu (na 

podstawie dokumentów przesłanych przez notariuszy, sądy i inne 

urzędy) w rejestrze ewidencji gruntów i  budynków na podstawie 

dokumentów – akty notarialne, postanowienia sądowe, dane 

adresowe (system EWOPIS) – 14 327 

2. Prace związane z przeprowadzoną modernizacją ewidencji gruntów 

i budynków zakończoną w 2020 r. dla 7 obrębów i rozpoczętą 

modernizacją dla 19 obrębów Powiatu Kieleckiego zgłoszonych do 

Projektu „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny powiatów 

Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego” ze 

środków RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020 

w zakresie modernizacji ewidencji gruntów i budynków – 26 

obrębów, 

3. Zmiany wprowadzone z urzędu w rejestrze cen i wartości 

nieruchomości (na podstawie aktów notarialnych, operatów 

szacunkowych) (system RCiWN) – 1306, 

4. Wprowadzanie do bazy numerycznej operatów prawnych 

przyjmowanych do państwowego zasobu geodezyjnego  

i kartograficznego – 1732, 

5. Udostępnianie danych dla rzeczoznawców (akty notarialne + dane  

z RCiWN) – 217, 

6. Odpowiedzi udzielane pisemnie na wniosek interesantów  

w sprawie ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej 

klasyfikacji gruntów – 5569, 

7. Sprawy z zakresu scaleń i wymiany gruntów (zmiany projektu 

scalenia, postępowania po stwierdzeniu nieważności decyzji 

zatwierdzających scalenie) – 6, 

8. Decyzje administracyjne wydane w sprawie ewidencji gruntów oraz 

gleboznawczej klasyfikacji gruntów – 211, 

9. Zaświadczenia wydane na wniosek (m.in. do doliczenia lat pracy  

w gospodarstwie rodziców, o stanie prawnym nieruchomości – czy 

było uwłaszczenie) – 588, 

10. Wydane kserokopie aktów własności ziemi i decyzji 

administracyjnych – 231, 

11. Rejestracja umów dzierżawy do KRUS – 223, 

12. Wykonywanie wypisów z rejestru ewidencji gruntów do celów 

notarialnych, inwestycyjnych i aktualizacji ksiąg wieczystych – 7532, 

13. Wykonywanie wyrysów z opisem z rejestru ewidencji gruntów do 

celów notarialnych, inwestycyjnych i aktualizacji ksiąg wieczystych 

– 4966, 

14. Udzielone odpowiedzi na wniosek o udostępnienie danych 

osobowych (Komornicy, ZUS, KRUS, Urząd Skarbowy, Policja, 

Prokuratura, KCIK) – 2017, 

15. Odpowiedzi na zapytania komornicze udzielone przez GEOPORTAL 
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– 1180. 

 

Łącznie w Referacie geodezji i kartografii w 2020 roku załatwiono 

40 131 spraw. 

 

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej: 

1. Uzgodnienia projektów przedłożonych na Naradę Koordynacyjną: 

974 

2. Pisma do stron/między jednostkami: 37 

3. Opracowanie zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych: 9 250 

4. Ilość operatów do celów prawnych, które wpłynęły: 1719 

5. Ilość operatów klasyfikacyjnych, które wpłynęły: 27 

6. Ilość operatów sytuacyjno-wysokościowych: 6442 

7. Ilość operatów przyjętych do zasobu: 8672 

8. Wystawiono łącznie DOO do zgłoszeń prac geodezyjnych: 13 603 

9. Wydane kopie map zasadniczych, ewidencyjnych i kopii 

dokumentów z operatów:  6601 - sprzedanych 

10. Ilość zarejestrowanych wniosków o udostępnienie materiałów  

z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego: 7649 

11. Pisma np. wypożyczenie operatów, wgląd do operatów: ok 400  

Łącznie w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej  

i Kartograficznej w 2020 roku załatwiono 26 982 spraw. 

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

Powiat kielecki w charakterze Partnera uczestniczy w realizacji projektu 

„e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny powiatów: Buskiego, 

Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego”, współfinansowanego 

ze środków RPOWŚ na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII – Sprawne 

usługi publiczne, Działania 7.1 Rozwój e-społeczeństwa. Całkowita 

wartość projektu dla powiatu kieleckiego wynosi: 14 954 588 zł, w tym 

dofinansowanie ze środków UE w wysokości – 12 711 400 zł. Projekt 

realizowany będzie do 31 grudnia 2022 roku. 

Zakres prac planowanych do realizacji dotyczy modernizacji ewidencji 

gruntów i budynków (EGIB), budowy i aktualizacji geodezyjnej 

ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) oraz bazy danych obiektów 

topograficznych (BDOT 500). Projekt przewiduje cyfryzację zasobów 

geodezyjnych powiatów, a także modernizację infrastruktury 

teleinformatycznej. W rezultacie zostanie znacząco rozbudowana 

dostępność „e-usług” – specjalistycznych kanałów, umożliwiających za 

pośrednictwem Internetu przeglądanie baz danych. Złożenie 

zlecenia/zamówienia, realizację płatności i automatyczne 

udostępnienie danych zasobu geodezyjnego osobom fizycznym  

i prawnym. 

W lutym 2020r. zawrta została umowa dot. sprawowania nadzoru nad 

pracami z zakresu modernizacji EGiB zleconymi do realizacji w roku 

2019. W październiku 2020 roku zawarto umowy z wykonawcami na 

realizację prac modernizacyjnych dla 19 obrębów ewidencyjnych 
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(Bodzentyn – miasto, Leśna Stara Wieś, Chęciny – miasto obręb 2, 

Starochęciny, Szczecno, Górno, Skorzeszyce, Łagów, Łopuszno, 

Wielebnów, Dąbrowa, Domaszowice, Mniów, Piekoszów, Pierzchnica, 

Raków, Zagrody, Strawczyn, Zagnańsk).  

Łączna wartość zawartych umów wynosi: 6 922 105,65 zł.  

W 2020 roku zawarto również umowy z wykonawcami na realizację 

prac z zakresu budowy i aktualizacji geodezyjnej ewidencji sieci 

uzbrojenia terenu (GESUT) oraz bazy danych obiektów topograficznych 

(BDOT 500). Podpisano 19 umów dotyczących utworzenia bazy BDOT 

500 o łącznej wartości 2 501 070,87 zł oraz 14 umów z zakresu 

utworzenia incjalnej bazy GESUT o łącznej wartości  1 170 047,25 zł. 

 

Nazwa zadania Gospodarka nieruchomościami 

Czy dla zadania została 
opracowana polityka/ 
strategia/program.  

Jeżeli tak, wskazać 
nazwę/datę/tryb przyjęcia 
danego dokumentu oraz 
jego podstawowe 
założenia i stan realizacji 
na koniec 2020r. Jeżeli nie, 
wskazać czy w innym 
dokumencie powiatu 
o takim charakterze są 
odniesienia do realizacji 
zadania  
z danego obszaru i wskazać 
stan realizacji na koniec 
2020r. 

Dla zadania nie opracowano polityki / strategii / programu.  

Jednostki organizacyjne 
powiatu/komórki 
organizacyjne 
w jednostkach realizujące 
zadanie. 

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – Referat gospodarki 

nieruchomościami Powiatu i Skarbu Państwa oraz Wieloosobowe 

stanowisko ds. regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu 

Państwa i Powiatu. 

Najważniejsze informacje 
dotyczące realizacji 
zadania w 2020r.  

Realizowano zadania z zakresu administracji rządowej wynikających  

z przepisów prawa, w tym Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  

o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2020r. poz. 1990) oraz innych 

ustaw stanowiących podstawę realizacji zadań ujętych w Regulaminie 

Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Kielcach. 

Referat Gospodarki Nieruchomościami Skarbu Państwa: 

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020r. zrealizowano zadania  
w zakresie: 
 

• Regulacji stanu prawnego nieruchomości 

− Uregulowanie własności działek ewidencyjnych – 35 działek  
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o łącznej powierzchni  58,0205 ha. 

− Wydano zaświadczenia o spłacie hipoteki – 1 szt. 

− Wydano decyzje o nabyciu mienia przez Skarb Państwa na podst. 

Przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym i ustawy Przepisy 

wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym – 2 szt. 

− Do Sądu Rejonowego złożono wnioski o wpis w dziale I, II  

i o założenie księgi wieczystej – 13 szt. 

− Badanie ksiąg wieczystych i dokumentów w Sądzie Rejonowym  

w Kielcach – 17 ksiąg wieczystych. 

− Badanie akt sprawy w postępowaniach sądowych w Sądzie 

Rejonowym w Kielcach Wydział Cywilny- 4 sprawy sądowe. 

− Wnioski do Referatu Geodezji i Kartografii o zmianę danych 

ewidencyjnych - 13 szt. 

− Wnioski do Referatu Geodezji i Kartografii o wypis/wyrys –  

13 szt. 

− Pisma procesowe w sprawach sądowych z udziałem Skarbu Państwa 

– 17 szt. 

− Odpowiadanie na zapytania i wnioski organów administracji 

rządowej i sądów powszechnych w sprawach związanych ze stanem 

prawnym nieruchomości – 30 szt. 

−  sporządzono 1200 pism dot. spraw związanych z tematyką 

użytkowania wieczystego w tym min. pism w przedmiocie 

aktualizacji, naliczenia, rozkładania na raty opłat za użytkowanie 

wieczyste, oraz powiadomień dot. zmiany stawki procentowej 

opłaty rocznej pobieranej z tytułu użytkowania wieczystego 

gruntów na których położone są garaże lub stanowiska postojowe, 

− wydano 71 zaświadczeń potwierdzających przekształcenie prawa 

użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów 

zabudowanych na cele mieszkaniowe, 

− wydano 306 zaświadczeń potwierdzających uiszczenie opłaty 

jednorazowej, 

− wydano  311 informacji o wysokości opłaty jednorazowej, 

− wydano 5 oświadczeń w przedmiocie udzielenia zgody na podział 

wieczysty nieruchomości, 

− wydano 18 pism w przedmiocie zapytań o procedurą 

przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo 

własności. 

• Zwrotów, wywłaszczeń nieruchomości oraz ograniczeń sposobu 

korzystania z  nieruchomości: 

− Zarejestrowano 23 nowe sprawy w zakresie zwrotu 

wywłaszczonych nieruchomości oraz kontynuowano 5 spraw  

z poprzednich lat. W sprawie zwrotu wydano 7 decyzji, 2 

postanowienia. 
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− Zarejestrowano 13 nowych spraw w zakresie wywłaszczenia 

nieruchomości oraz kontynuowano sprawy z poprzednich lat.  

W sprawie wywłaszczenia wydano 5 decyzji, oraz sporządzono 30 

pism i zawiadomień w przedmiotowych sprawach. 

− Zarejestrowano 107 nowych spraw w zakresie ograniczenia 

sposobu korzystania z  nieruchomości. W sprawie ograniczenia 

wydano 56 decyzji oraz sporządzono 72 zawiadomienia  

w przedmiotowych sprawach. 

− Zarejestrowano 5 nowych spraw w zakresie wydania kopii decyzji, 

udzielenia informacji o nieruchomości oraz zwrotu nieruchomości 

przekazanych na rzecz Skarbu Państwa.  

• Ograniczeń, odszkodowań, wspólnot gruntowych i mienia 

gminnego: 

− Czasowe zajęcie nieruchomości – spraw: 4 / wydano: 2 decyzje. 

− Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości - spraw: 107/ 

wydano: 56 decyzji. 

− Odszkodowania za zajęcie nieruchomości pod urządzenia 

infrastruktury - spraw: 26/ wydano 7 decyzji 

− Udostepnienie informacji publicznej - spraw: 8. 

− Zgody na dysponowanie nieruchomościami Skarbu Państwa  

i Powiatu na cele budowlane - spraw: 80 

− Uznanie nieruchomości za wspólnoty gruntowe/ustalenie 

uprawnionych do udziału we wspólnotach gruntowych - spraw:  11 

/ wydano:  5 decyzji, 2 postanowienia 

− Uznanie nieruchomości za mienie gminne - spraw: 17 / wydano: 10 

decyzji. 

− Zatwierdzenie Statutu Spółki dla zagospodarowania wspólnot 

gruntowych - spraw: 2/ wydano  2 decyzje. 

− Zasiedzenie nieruchomości Skarbu Państwa - spraw: 1 

− Ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach Skarbu 

Państwa - spraw: 1.  

− Wnioski wieczysto-księgowe - spraw: 2 

 

• Odszkodowań za zajęte drogi: 

− Wydano 243 decyzje dot. odszkodowań za nieruchomości gruntowe 

zajęte pod drogi publiczne. 

− Wydano odszkodowania z art. 98 ugn na podstawie uchwał Zarządu 

Powiatu w ilości 15, 

− Wydano 4 aktów notarialne pod wykup dróg powiatowych. 

 

• Gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa  

i Powiatu Kieleckiego: 

− Ewidencja Nieruchomości (Skarb Państwa, Powiat Kielecki) – 

obsługa programu Mienie Skarbu Państwa i Powiatu Kieleckiego – 
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aktualizacje baz – w tym, 10 spraw. 

− Obsługa ewidencji Gruntów i Budynków - odpowiadanie na 

zapytania i wnioski organów administracji rządowej, samorządowej 

i sądów powszechnych w sprawach związanych ze stanem prawnym 

nieruchomości - ilość spraw 74.  

− Przeprowadzenie postępowania przetargowego w przedmiocie 

wydzierżawienia gruntów Powiatu Kieleckiego w gminie Chęciny. 

− Oddanie nieruchomości w trwały zarząd (Skarb Państwa) – ilość 

spraw 1. 

− Oddanie nieruchomości w trwały zarząd (Powiat Kielecki – drogi - 

PZD) – przeprowadzono 3 sprawy (decyzje: 3  ustanowienie 

trwałego zarządu) 

− Przekazywanie nieruchomości do korzystania w tym, dzierżawę lub 

najem (Skarb Państwa) – 9 spraw.  

− Przekazywanie nieruchomości do korzystania, w tym dzierżawę lub 

najem (Powiat Kielecki) -  2 sprawy (wydano pisma  z aktualizacją 

dzierżawy). 

− Użyczenie nieruchomości (Skarb Państwa) – Wpłynął 1 wniosek   

o umowę użyczenia nieruchomości.  

− Użytkowanie wieczyste - wydano 71 zaświadczeń potwierdzających 

przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 

gruntów. 

Łącznie w Referacie gospodarki nieruchomościami Powiatu  

i Skarbu Państwa w 2020 roku załatwiono 2 997 spraw. 

Wieloosobowe stanowisko ds. regulacji stanu prawnego 

nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu: 

W roku 2020r. zrealizowano następujące zadania: 

− Do Wojewody Świętokrzyskiego wystąpiono z wnioskami  

o nabycie prawa własności nieruchomości na rzecz powiatu dla  

45 działek o łącznej pow. 15,8229 ha. 

− Wojewoda Świętokrzyski wydał decyzje potwierdzające nabycie 

praw własności przez powiat dla 50 działek o pow. 13,0980 ha. 

− Do właściwych miejscowo sądów złożono wnioski 

wieczystoksięgowe o wpis prawa własności na rzecz Powiatu 

Kieleckiego dla 186 działek o łącznej pow. 26,5505 ha. 

− Sąd ujawnił w KW Powiat Kielecki jako właściciela nieruchomości 

dla 232 działek o łącznej pow. 30,0126 ha. 

− Do właściwych miejscowo sądów złożono wnioski 

wieczystoksięgowe o wpis prawa własności na rzecz Skarbu 

Państwa dla 14 działek o łącznej pow. 3,2417 ha. 

− Sąd ujawnił w KW Skarb Państwa  jako właściciela nieruchomości 

dla 17 działek o łącznej pow. 3,3371 ha. 

− Sąd ujawnił w KW Skarb Państwa – Lasy Państwowe jako właściciela 
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nieruchomości dla 1 działki o pow. 1,6524 ha, zajętej pod drogę 

powiatową. 

− Prowadzeno i aktualizowano bazy programu MIENIE Powiatu 

Kieleckiego - ewidencja nieruchomości Powiatu Kieleckiego. 

Łącznie Wieloosobowe stanowisko ds. regulacji stanu prawnego 

nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu zaewidencjonowało 275 

spraw. 

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

Nie dotyczy 

 

Nazwa zadania Administracja architektoniczno-budowlana 

Czy dla zadania została 
opracowana polityka/ 
strategia/program.  

Jeżeli tak, wskazać 
nazwę/datę/tryb przyjęcia 
danego dokumentu oraz 
jego podstawowe 
założenia i stan realizacji 
na koniec 2020r. Jeżeli nie, 
wskazać czy w innym 
dokumencie powiatu 
o takim charakterze są 
odniesienia do realizacji 
zadania  
z danego obszaru 
i wskazać stan realizacji na 
koniec 2020r. 

Brak zadań/ strategii / programów. 

Zadania realizowane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 

budowlane (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z późn. zm.) 

 

Jednostki organizacyjne 
powiatu/komórki 
organizacyjne 
w jednostkach realizujące 
zadanie. 

Wydział Budownictwa 

Najważniejsze informacje 
dotyczące realizacji 
zadania w 2020r. 

 

 

Lp. Rodzaj realizowanych spr aw 
Rok 

2016 

Rok 

2017 

Rok 

2018 

Rok 

2019 

Rok 

2020 

1. 

Liczba wydanych pozwoleń na 

budowę nowych budynków 

mieszkalnych 

968 976 973 975 944 

2. Liczba pozostałych decyzji 1257 1353 1568 1760 1584 
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administracyjnych wydanych w 

trybie ustawy Prawo budowlane 

3. 

Liczba przyjętych zgłoszeń  na 

budowę nowych budynków 

mieszkalnych 

101 65 80 71 64 

4. 

Liczba rozpatrzonych zgłoszeń 

obejmujących budowę oraz 

roboty budowlane nie 

wymagające pozwolenia na 

budowę 

2367 2059 2139 2039 2205 

5. 

Liczba wydanych zezwoleń na 

realizację inwestycji drogowych 

realizowanych w trybie 

"specustawy „drogowej 

7 10 10 7 4 

6. 
Liczba wydanych dzienników 

budowy 
1769 1963 2102 2314 2325 

7. 

Ilość wniosków 

o wydanie zaświadczenia 

potwierdzającego 

samodzielność lokalu 

mieszkalnego 

35 35 63 58 29 

8. 

Liczba wniosków  

o wystąpienie do ministra  

w sprawie odstępstwa  

od przepisów techniczno - 

budowlanych 

63 73 44 43 41 

Łączna liczba rozpatrzonych spraw 6567 6534 6979 7267 7196 

 

 



Strona 68 z 100 
 

 
 

Ilość decyzji uchylonych                     8   

Ilość decyzji zmienionych                   3 (co łącznie z uchylonymi stanowi 0,43% ogółu) 

Informacji publicznej udzielono        18 razy (wszystkie wnioski rozpatrzono pozytywnie) 

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

Nie dotyczy 

 

Nazwa zadania Gospodarka wodna. 

Czy dla zadania została 
opracowana polityka/ 
strategia/program.  
Jeżeli tak, wskazać 
nazwę/datę/tryb przyjęcia 
danego dokumentu oraz 
jego podstawowe założenia 
i stan realizacji na koniec 
2020 r. Jeżeli nie, wskazać 
czy w innym dokumencie 
powiatu o takim 
charakterze są odniesienia 
do realizacji zadania z 
danego obszaru i wskazać 
stan realizacji na koniec 
2020 r. 

Na Staroście Kieleckim nie ciąży obowiązek opracowywania 

dokumentów związanych z gospodarowaniem wodami. Zdawkowe 

informacje zawarte są w Programie ochrony Środowiska dla Powiatu 

Kieleckiego.  
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Pozwolenia na budowę nowych budynków mieszkalnych wydanych na teren powiatu kieleckiego 

za 2020.

Łączna liczba wydanych
pozwoleń i przyjętych
zgłoszeń na budowę
budowę budynków…

Kielce, styczeń 2021r.
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Jednostki organizacyjne 
powiatu/komórki 
organizacyjne 
w jednostkach realizujące 
zadanie. 

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Środowiska. 

Najważniejsze informacje 
dotyczące realizacji zadania 
w 2020 r.  

Od 1 stycznia 2018 roku zadania związane z gospodarką wodną zostały 

przejęte przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.                                  

W kompetencji Starosty pozostał tylko: nadzór nad spółkami wodnymi 

(praca bieżąca), stwierdzanie w drodze decyzji  przejścia gruntów 

pokrytych wodami oraz pozostałych nieruchomości, ustanowiony na 

rzecz regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz marszałków 

województw lub jednostek organizacyjnych samorządu województwa 

wykonujących zadania marszałków województw do zasobu 

nieruchomości Skarbu Państwa (zadanie realizowane na bieżąco), 

ustalanie na wniosek właściciela nieruchomości wysokości 

odszkodowania, jeżeli szkoda nastąpiła na skutek np.:  ustanowienia 

przez wojewodę strefy ochronnej obejmującej teren ochrony 

bezpośredniej i teren ochrony pośredniej w drodze aktu prawa 

miejscowego, obszaru ochronnego wskazującego ograniczenia lub 

zakazy dotyczące użytkowania gruntów oraz korzystania z wód na 

terenie obszaru ochronnego oraz granic tego obszaru, planu utrzymania 

wód czy strefy ochronnej urządzeń pomiarowych służb państwowych 

(nie wpłynął żaden wniosek w tym zakresie). 

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

Nie dotyczy 

 

Nazwa zadania Ochrona środowiska i przyrody 

Czy dla zadania została 
opracowana polityka/ 
strategia/program.  

Jeżeli tak, wskazać 
nazwę/datę/tryb przyjęcia 
danego dokumentu oraz 
jego podstawowe założenia 
i stan realizacji na koniec 
2020r.  Jeżeli nie, wskazać 
czy w innym dokumencie 
powiatu o takim 
charakterze są odniesienia 
do realizacji zadania  
z danego obszaru i wskazać 
stan realizacji na koniec 

1. Uchwałą NR XXV/116/2020 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 30 

listopada 2020 roku przyjęto do realizacji „Program ochrony 

środowiska dla Powiatu Kieleckiego na lata 2021–2025  

z perspektywą do roku 2029”.  

 W celu realizacji polityki ekologicznej państwa, w myśl art. 17 ust. 

1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska 

(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.), ustawodawca zobowiązał 

jednostki samorządu terytorialnego do opracowania i przyjęcia 

programów ochrony środowiska. W roku 2020 realizowany był 

jeszcze „Program ochrony środowiska dla Powiatu Kieleckiego na 

lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2025”, przyjęty uchwałą  

nr XXII/82/2016 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 grudnia 2016 

roku.  

Program ochrony środowiska jest dokumentem planowania 
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2020r. strategicznego, zawierającym cele i kierunki w zakresie środowiska 

prowadzonej przez powiat. Stanowi także podstawę do ubiegania się  

o zewnętrzne środki finansowe na realizację przedsięwzięć 

związanych z ochroną środowiska.  

Program odpowiada wymogom wynikającym z przepisów prawa  

i zawiera w szczególności: ocenę stanu środowiska, cele w zakresie 

ochrony środowiska do 2026 roku, system realizacji programu 

ochrony środowiska, instrumenty i środki realizacji polityki 

ekologicznej na poziomie powiatu, monitoring powiatu. 

Po uchwaleniu Programu najważniejszym wskaźnikiem realizacji 

założonych celów jest monitorowanie wykonania poszczególnych 

zadań w nim zawartych. Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy Prawo 

ochrony środowiska, zarząd powiatu sporządza a następnie 

przedkłada radzie powiatu raport z wykonania powiatowego 

programu ochrony środowiska, obejmujący okres dwóch lat. Raport 

obejmujący okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2018 roku 

został przyjęty Uchwałą Rady Powiatu w Kielcach Nr VI/35/2019  

z dnia 25.04.2019 r. Raport służy ocenie realizacji celów, kierunków  

i zadań przyjętych w Programie ochrony środowiska, obejmujących 

takie zagadnienia jak: ochrona przyrody i krajobrazu, ochrona   

i zrównoważony rozwój lasów, ochrona powietrza i klimatu, gleb, 

przyrody i krajobrazu, lasów, przed hałasem i promieniowaniem, 

gospodarowanie wodami, zasobami geologicznymi, odpadami, 

gospodarka wodno-ściekowa oraz edukacja ekologiczna. Dzięki 

licznym inwestycjom i nakładom finansowym, założenia określone  

w Programie, zostały przez Powiat Kielecki zrealizowane prawidłowo, 

o czym świadczy poprawa stanu środowiska na terenie powiatu 

kieleckiego. Nie stwierdzono także rozbieżności pomiędzy przyjętymi 

celami a prowadzonymi przez poszczególne jednostki działaniami, 

podejmowanymi w miarę posiadanych możliwości finansowych. 

Kolejny raport obejmujący lata 2019 - 2020 zostanie opracowany  

i przedłożony Radzie Powiatu w 2021 r. 

2. Uchwałą Nr VIII/45/2015 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 7 września 

2015 roku przyjęto do realizacji „Aktualizację Programu usuwania 

wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu kieleckiego  

na lata 2015 – 2022, w perspektywie do roku 2032”.  

Co 2 lata Wydział sporządza informację o realizacji zadań 

wskazanych w „Programie...” i przedkłada je Zarządowi Powiatu. 

Taka informacja została opracowana i przedstawiona Zarządowi  

w lutym 2019r., kolejna zostanie przedłożona w 2021r. Zarówno 

zadania wynikające z „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu  

na lata 2009 – 2032” jak i z  „Aktualizacji Programu usuwania 

wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu kieleckiego na 

lata 2015 – 2022, w perspektywie do roku 2032”, są na bieżąco 

realizowane. 
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Jednostki organizacyjne 
powiatu/komórki 
organizacyjne 
w jednostkach realizujące 
zadanie. 

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Środowiska Starostwa Powiatowego  

w Kielcach przy współudziale pozostałych Wydziałów Starostwa 

 i jednostek organizacyjnych powiatu 

Najważniejsze informacje 
dotyczące realizacji zadania 
w 2020r.  

 Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Środowiska w ramach realizacji 

Programu ochrony środowiska, przeprowadził  w roku 2020 m.in. 

następujące zadania: 

• Nasadzanie drzew i krzewów miododajnych na terenie powiatu 

kieleckiego – z budżetu powiatu przekazano kwotę 44 499,99 zł, za 

którą 18 Gmin zakupiło i nasadziło 1 542 sztuk sadzonek. Drzewa  

i krzewy posadzone zostały na gruntach należących do Gmin i ich 

jednostek, lub zostały przekazane osobom fizycznym, przede 

wszystkim pszczelarzom. 

• Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu  

i inwentaryzacji stanu lasu w lasach niestanowiących własności 

Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot 

gruntowych. 

 

• Program edukacji ekologicznej dla Powiatu Kieleckiego pn. „Dla 

Ziemi dla siebie”.  

W roku szkolnym 2019/2020, przeprowadzono zbiórkę surowców 

wtórnych i dwa konkursy plastyczne.  

Głównym celem Programu edukacji ekologicznej jest stałe poszerzanie 

wiedzy mieszkańców powiatu kieleckiego o elementach środowiska 

naturalnego, formach ochrony przyrody, wzbudzanie poczucia 

odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego, troski 

o najbliższe otoczenie, jak również promowanie i rozwijanie nawyku 

segregacji odpadów.  

W XVI edycji Programu w roku szkolnym 2019/2020, przeprowadzono 

zbiórkę surowców wtórnych, konkurs plastyczny i fotograficzny  

o następującej tematyce:  

1. Konkurs plastyczny pt. „Zabawka z surowców wtórnych”. 

Konkurs kierowany był do dzieci z oddziałów przedszkolnych 

i klas „0”, oraz klas I-III . Najmłodsi mieszkańcy powiatu wykonali 

zabawkę z surowców wtórnych. Ogółem na konkurs wpłynęło 96 

prac z 48 placówek oświatowych. Laureatom konkursu  

w poszczególnych kategoriach wiekowych, przyznano cenne 

nagrody.  

2. „Segreguj razem z nami - butelki typu PET oraz papier”. 

W konkursie uczestniczyli uczniowie ze szkół podstawowych. Został 

on przeprowadzony w kategorii grupowej i indywidualnej, a jego 

celem było promowanie działań służących ochronie środowiska, 

proekologicznych zachowań oraz idei zdrowej i czystej Ziemi.  

Do udziału w konkursie zgłosiły się 32 szkoły podstawowe. Wszyscy 
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uczestnicy zebrali w sumie 70 857,40 kg odpadów, w tym:  papieru 

– 68 257,00 kg; butelek typu PET –2 600,40 kg. Rekordzistą  

w kategorii grupowej został Zespół Placówek Oświatowych  

w Jaworzni gm. Piekoszów, który zebrał 22 598,00 kg odpadów. 

Natomiast najlepszym zbieraczem w kategorii indywidualnej okazał 

się uczeń z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Cedzynie, który 

przyniósł 5 867 kg odpadów. Laureaci konkursu otrzymali nagrody 

rzeczowe w kategorii grupowej oraz sprzęt sportowy w kategorii 

indywidualnej. Ponadto, każdy uczestnik konkursu otrzymał 

przydział zeszytów z nadrukiem na okładce o tematyce 

ekologicznej, promującej zbiórkę surowców wtórnych. W sumie 

rozdano 8 000 sztuk zeszytów. 

3. Konkurs fotograficzny „Przyroda powiatu kieleckiego zimą  

i wiosną w obiektywie”. 

Adresatami konkursu byli uczniowie szkół podstawowych kl. VII –

VIII, ponadpodstawowych oraz powiatowych młodzieżowych 

ośrodków wychowawczych z terenu powiatu kieleckiego. Konkurs 

miał na celu zmobilizowanie uczniów do  aktywnego działania w celu 

zachowania piękna otaczającej nas przyrody i krajobrazu oraz do 

aktywności turystycznej i sportowej na terenie powiatu kieleckiego, 

związanej z bezpośrednim kontaktem z przyrodą.  

Na konkurs wpłynęło 26 prac od 13 uczestników konkursu (13 

placówek oświatowych). Nagrodzeni uczniowie otrzymali sprzęt 

sportowy.  

Całkowity koszt Programu wyniósł 26 587,10 zł. Na jego realizację 

otrzymano dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w wysokości 17 640,87 

zł, pozostałe koszty w kwocie 8 916,24 zł, zostały pokryte z budżetu 

powiatu. 

 

W dniu 19.04 2020r.  na działce nr ewid. 46/8, przy ul. Perłowej 

w msc. Nowiny wybuchł pożar zgromadzonych tam przez prywatnego 

przedsiębiorcę  odpadów niebezpiecznych.  

Władze powiatu kieleckiego bezpośrednio po pożarze w celu 

ograniczenia skutków negatywnego oddziaływania na środowisko,  

w tym przede wszystkim na powierzchnię ziemi oraz wodę podziemną  

i powierzchniową podjęły natychmiastowe działania. W dniu 

21.04.2020r. sprowadzono na teren pogorzeliska  przedstawicieli 

specjalistycznych firm, którzy oszacowali szkody i złożyli wstępne oferty 

usunięcia odpadów. 

Aby należycie zabezpieczyć teren zakupiono 70 sztuk mauzerów  

o poj. 1000 l w celu przepompowania do nich mieszaniny substancji 

chemicznych, które wyciekły ze spalonych pojemników oraz wody i 

środków  gaśniczych z zastoisk jakie powstały na terenie działki nr 46/8. 

Następnie usunięto z przydrożnego rowu biegnącego wzdłuż ul. 
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Perłowej, na długości ok. 640 m zanieczyszczonej ziemi z piachem 

użytym podczas akcji gaśniczej, w celu uniknięcia skażenia wód 

powierzchniowych – rzeki Bobrzyczki. Na tym samym odcinku 

wyczyszczono również nawierzchnię jezdni drogi powiatowej. W trybie 

natychmiastowym w dniu 29.04.2020r. podpisano umowy na 

uporządkowanie terenu pogorzeliska. Odpady zostały posegregowane 

na odrębne pryzmy. Wykonane prace przyczyniły się do ograniczenia 

emisji substancji chemicznych do powietrza. 

24.04.2020r. zgłoszono Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony 

Środowiska w Kielcach, szkody w środowisku: w wodach 

i w powierzchni ziemi, na działce nr ewid. 46/8 obręb Wola Murowana 

gm. Nowiny oraz terenie bezpośrednio przyległym i wniesiono  

o wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji nakładającej na 

podmiot korzystający ze środowiska, obowiązku przeprowadzenia 

działań naprawczych. 

25.05.2020r. podpisano umowy na wykonanie opinii mającej na celu 

m.in.: wskazanie zakresu prac jaki należy wykonać w celu 

zabezpieczenia środowiska przed dalszym zanieczyszczeniem wraz ze 

wstępną wyceną, inwentaryzację i oszacowaniem ilości odpadów  

(z podziałem na grupy). Opinia została przekazana 8.06.2020 r. Biegły 

podkreślił, że działania podjęte po pożarze, ograniczyły oddziaływanie 

pogorzeliska wraz ze zgromadzonymi odpadami na środowisko w tym 

grunt, wody gruntowe, wody podziemne i powierzchniowe oraz 

ograniczyły emisję substancji chemicznych do powietrza. W opinii 

zaproponował trzy warianty – sposoby dalszego postępowania z 

odpadami. Z uwagi na zagrożenie jakie stanowią odpady jako 

najbardziej skuteczny wybrano trzeci wariant wskazany przez biegłego 

tj.: zebranie odpadów zgromadzonych na powierzchni terenu i ich 

wywiezienie w celu zagospodarowania/unieszkodliwiania. 

Na posiedzeniu w dniu 20.05.2020r.  Zarząd Powiatu  podjął uchwałę 

intencyjną  o usunięciu odpadów powstałych po pożarze, w trybie 

wykonania zastępczego. Jednocześnie 20.05.2020r. wszczęto z urzędu, 

w myśl art. 26a ustawy o odpadach, ze względu na zagrożenie dla życia 

lub zdrowia ludzi lub środowiska, postępowanie administracyjne  

w sprawie usunięcia odpadów powstałych podczas pożaru. 

W dniu 28.07.2020r. Rada Powiatu w Kielcach podjęła  uchwałę 

wyrażającą zgodę na zaciągnięcie pożyczki długoterminowej  

w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Kielcach w wysokości 3 000 000,00 zł. Jednakże Kolegium Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Kielcach uchwałą z 2.09.2020 roku stwierdziło 

nieważność ww. uchwały z powodu naruszenia przepisów o finansach 

publicznych. 

W dniu 21.08.2020r. Starosta Kielecki wydał w trybie art. 26a ustawy 

 o odpadach decyzję o konieczności niezwłocznego usunięcia odpadów 

powstałych podczas pożaru – decyzja stała się ostateczna 14.09.2020 r. 
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Wydanie decyzji dało podstawę do rozpoczęcia procedury usunięcia  

i zagospodarowania odpadów w ramach wykonania zastępczego.  

W decyzji postanowiono, że sposób przeprowadzenia działań będzie 

przebiegał w dwóch etapach. Pierwszy: usunięcie i zagospodarowanie 

zmieszanych odpadów stanowiących zniszczone opakowania po 

odpadach (złom), drugi: usunięcie i zagospodarowanie pozostałych 

odpadów niebezpiecznych znajdujących się na nieruchomości. Termin 

wskazany w decyzji na usunięcie odpadów to 30.06.2021 roku,  

z możliwością jego zmiany - przedłużenia, 

Niezwłocznie przystąpiono do realizacji I etapu. W dniu 27.08.2020r. 

podpisano umowę na usunięcie i zagospodarowanie odpadów 

stanowiących zniszczone opakowania po odpadach (złom), pozostałych 

po pożarze.  W ramach umowy wywieziono 11,12 Mg złomu. 

Dnia 27.10.2020r. podpisano drugą umowę na usunięcie pozostałego 

złomu – wywieziono 48,42 Mg. Ogółem z terenu pogorzeliska 

wywieziono 59,54 Mg złomu.   

15.12.3020r. ogłoszono przetar na usunięcie i zagospodarowanie 

odpadów niebezpiecznych, pozostałych po pożarze na działce  

w Nowinach. 

Ponadto, w celu pozyskania środków zewnętrznych na usunięcie 

odpadów, w 2020r. prowadzono rozmowy i wystosowano pisma do 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Kielcach oraz Narodowego FOŚiGW w Warszawie. 

Prace porządkowe są kontynuowane, a ich zakończenie 

przewidziane jest w 2021r. 

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

Nie dotyczy 

 

 

Nazwa zadania Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo śródlądowe 

Czy dla zadania została 
opracowana polityka/ 
strategia/program.  

Jeżeli tak, wskazać 
nazwę/datę/tryb przyjęcia 
danego dokumentu oraz 
jego podstawowe założenia 
i stan realizacji na koniec 
2020r. Jeżeli nie, wskazać 
czy w innym dokumencie 
powiatu o takim 
charakterze są odniesienia 
do realizacji zadania  

Uchwałą Nr XXII/82/2016 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 grudnia 

2016 roku przyjęto do realizacji „Program ochrony środowiska dla 

Powiatu Kieleckiego na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2025”. 
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z danego obszaru i wskazać 
stan realizacji na koniec 
2020r. 

Jednostki organizacyjne 
powiatu/komórki 
organizacyjne 
w jednostkach realizujące 
zadanie. 

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Środowiska 

Najważniejsze informacje 
dotyczące realizacji zadania 
w 2020r.  

W 2020 roku, w ramach realizacji Programu ochrony środowiska, 

zlecono opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasu  

i inwentaryzacji stanu lasu w lasach niestanowiących własności Skarbu 

Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych. 

Przedmiotowa dokumentacja obowiązuje przez okres 10 lat (od  

1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2030 r.) i określa zasoby lasu oraz 

ustala zasady gospodarowania w nim. 

Wykonanie przedmiotowych prac zlecono na terenie gmin: Masłów, 

Nowa Słupia i Raków (część) – na łącznej powierzchni ok. 2.500 ha. 

Łączny koszt opracowania wyniósł 97.500,00 zł. 

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

Nie dotyczy 

 

Nazwa zadania Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli 

Czy dla zadania została 
opracowana polityka/ 
strategia/program.  

Jeżeli tak, wskazać 
nazwę/datę/tryb przyjęcia 
danego dokumentu oraz 
jego podstawowe założenia 
i stan realizacji na koniec 
2020r. Jeżeli nie, wskazać 
czy w innym dokumencie 
powiatu o takim 
charakterze są odniesienia 
do realizacji zadania z 
danego obszaru i wskazać 
stan realizacji na koniec 
2020r. 

Został opracowany Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości 

oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego 

Powiatu Kieleckiego na lata 2020-2025 zatwierdzony Uchwałą  

nr  XVIII / 21 / 2020 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 23 marca 2020 r. 

Starosta  kielecki wykonuje  zadania z zakresu bezpieczeństwa 

publicznego i porządku  poprzez nadzór nad powiatowymi inspekcjami, 

służbami i strażami, które realizują obowiązki określone w ustawach 

regulujących ich funkcjonowanie.  

Zarządzeniem wewnętrznym Nr 142/2017 Starosty Kieleckiego   

z dnia 29 grudnia 2017r. powołana została Komisja Bezpieczeństwa  

i Porządku dla Powiatu na lata 2018-2020.   

Komisję Bezpieczeństwa i Porządku, zgodnie z art. 38a, ust. 1 ustawy  

z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2020r., 

poz.920) utworzono w celu realizacji zadań starosty   

w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami   

i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku 

publicznego i bezpieczeństwa obywateli.   

Zarządzeniem Nr 222/2020 Starosty Kieleckiego z dnia 30 grudnia 

2020r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 
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powołano ww. komisję na kolejną kadencję – na lata 2021-2023. 

Jednostki organizacyjne 
powiatu/komórki 
organizacyjne 
w jednostkach realizujące 
zadanie. 

Starostwo Powiatowe w Kielcach /Komenda Miejska Policji  

w Kielcach /Komenda  Miejska Państwowej Straży Pożarnej  w Kielcach 

/Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach /Powiatowy Lekarz Weterynarii  

w Kielcach /Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach 

/Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach 

Najważniejsze informacje 
dotyczące realizacji zadania 
w 2020r.  

Działalność powiatowych służb, inspekcji i straży za 2020r.  

w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom oraz 

przestrzegania porządku publicznego na terenie powiatu,  

podsumowano na połączonym posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa  

i Porządku i Powiatowego Zespołu Zarzadzania Kryzysowego w dniu 

17.12.2020 r. Posiedzenie odbyło się w formie zdalnej a jego celem była  

ocena dotychczasowych efektów i wypracowanie wspólnych kierunków 

działań poszczególnych instytucji dla poprawy bezpieczeństwa  

w powiecie. 

W trakcie posiedzenia zostały przedstawione:  

1. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego   

w Kielcach o sytuacji epidemiologicznej w powiecie oraz 

perspektywach i prognozach rozwoju sytuacji.  

2. Informacja Dyrektora Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej  

o funkcjonowaniu placówek służby zdrowia – powiatowych 

jednostek organizacyjnych w związku z sytuacją epidemiologiczną. 

3. Informacja Kierownika Referatu Edukacji w Wydziale Edukacji, 

Kultury, Sportu i Turystyki o funkcjonowaniu szkół powiatowych  

w warunkach pandemii i obowiązujących ograniczeń oraz 

perspektywach na dalszą część roku szkolnego.  

4. Informacja Komendanta Miejskiego Policji w Kielcach o stanie 

bezpieczeństwa na terenie powiatu kieleckiego za okres  

11 miesięcy 2020 r. 

5. Informacja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej  

w Kielcach o stanie ochrony przeciwpożarowej i działaniach 

ratowniczych na terenie powiatu kieleckiego za okres 11 miesięcy 

2020 r. 

6. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kielcach  

o ewentualnych zmianach sytuacji epizootycznej i zagrożeniach dla 

powiatu kieleckiego w związku z afrykańskim pomorem świń (ASF) 

i ptasią grypą. 

7. Informacja Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach  

o zrealizowanych inwestycjach podnoszących bezpieczeństwo  

i przygotowaniu służb drogowych do okresu zimowego. 

8. Informacja Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 

Kielcach o przygotowaniu PCPR do udzielania wsparcia osobom 

potrzebującym pomocy na wypadek zdarzeń losowych,  

w tym pomocy dla osób bezdomnych w okresie silnych mrozów. 
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9. W rejonie działania Komendy Miejskiej Policji w Kielcach w 2020r. 

ogółem odnotowane zostały 1852 przestępstwa, w tym: 1195 

przestępstw kryminalnych, 417 przestępstw w grupie siedmiu 

najbardziej uciążliwych: kradzież mienia - 13, kradzież samochodu - 

4, kradzież z włamaniem -138, rozbój i wymuszenie rozbójnicze - 

26, uszczerbek na zdrowiu - 31, bójka i pobicie - 9, uszkodzenie 

mienia - 77. 

Do dnia 30.11.2020r. doszło do 152 wypadków drogowych  

i 1775 kolizji drogowych. W tym okresie w wypadkach drogowych 

śmierć poniosło 18 osób, a 200 osób zostało rannych. 

Do dnia 30.11.2020r. w powiecie kieleckim kwarantanną domową 

zostało objętych 22 103 osób, natomiast w izolacji domowej 

przebywało 6 905 osób. 

W okresie 11 miesięcy 2020r. na terenie powiatu odnotowano 2390 

zdarzeń wymagających interwencji jednostek ochrony 

przeciwpożarowej. W tej liczbie pożary to 1236 zdarzeń (spadek  

o 22,9%), a miejscowe zagrożenia to 1075 zdarzeń (wzrost o 4,8%). 

Ogólna liczba zdarzeń uległa zmniejszeniu w porównaniu do 11 

miesięcy 2019 r. o 11,7%.  

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

Powiat kielecki przekazał wsparcie finansowe  na nagrody dla 

wyróżniających się funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji  

w Kielcach w wysokości 5.000,00 zł. 

Udzielono wsparcia Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej  

w Kielcach w wysokości 43.000,00 zł, które wydatkowano na zakup 

pierwszego wyposażenia nowego budynku Jednostki Ratowniczo-

Gaśniczej nr 1 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej  

w Kielcach. 

Udzielono również wsparcia w wysokości 3 000 zł dla Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Miedzianej Górze na zakup zestawu sprzętu 

ratownictwa medycznego z zestawem szyn Kramera i deską 

ortopedyczną 

 

„Powiat Kielecki – w walce z koronawirusem SARS-COV-2 – działania 

zmierzające do przeciwdziałania i zwalczania epidemii” to jedno              

z największych przedsięwzięć jakie było realizowane w roku 2020             

z zakresu bezpieczeństwa obywateli. W ramach środków 

wygospodarowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 został przez Urząd 

Marszałkowski ogłosił konkurs na projekty, które swym działaniem 

przyczyniają się do walki z epidemią.  

Powiat Kielecki niezwłocznie przystąpił do złożenia wniosku 

aplikacyjnego i pozyskał największe dofinansowanie w całym 

województwie, które ostatecznie wyniosło 6 525 027,32 PLN. 

Pierwotne zapisy wniosku zakładały objęcie wsparciem aż 206 różnego 

rodzaju podmiotów działających na naszym terenie. Wkrótce liczba ta 
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zwiększyła się do 213 jednostek.  Całość realizacji zadania odbywała się 

w trybie pilnym, w ścisłej współpracy z  19 gminami z terenu powiatu. 

Głównym celem projektu było i jest nadal zwiększenie potencjału 

podmiotów zdrowotnych i społecznych działających na terenie powiatu 

kieleckiego, do przeciwdziałania i walki z epidemią. Projekt przewidywał 

wsparcie personelu medycznego szpitali, ośrodków zdrowia, i innych 

podmiotów narażonych na kontakt z nosicielami wirusa w postaci 

zakupu środków ochrony indywidualnej, płynów do dezynfekcji rąk  

i powierzchni, sprzętu medycznego zarówno drobnego jak i wysoce 

specjalistycznego.   

Bezpośrednimi beneficjentami działań projektowych są 

personel medyczny oraz pracownicy, takich placówek jak: 

Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka  - Szpital Specjalistyczny  

w Kielcach, Szpital Powiatowy w Chmielniku, Powiatowe Centrum Usług 

Medycznych, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowe 

Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze w Rembowie i Podzamczu, 

Powiatowe Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Chęcinach wraz  

z filiami, rodzinne domy dziecka, zastępcze rodziny zawodowe, 

Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze typu Rodzinnego, Komenda 

Miejska Policji w Kielcach - komisariaty i posterunki na terenie powiatu 

kieleckiego, Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, 

Poradnie Psychologiczno - Pedagogiczne oraz jednostki oświatowe 

powiatu kieleckiego, Komenda Miejska Straży Pożarnej w Kielcach, 

Ochotnicze Straże Pożarne z terenu powiatu kieleckiego, Gminne  

i Miejsko-Gminne ośrodki pomocy społecznej; Publiczne/Samorządowe 

Zakłady Opieki Zdrowotnej, Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej, 

Domy Opieki (publiczne i niepubliczne), Środowiskowe Domy 

Samopomocy, Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze, placówki oświatowe, 

mieszkańcy powiatu kieleckiego. 

W ramach całkowitego dofinansowania projektu Powiat 

Kielecki w 2020 r. wydatkował kwotę 3 362 751,93 PLN, co pozwoliło na 

zakup m.in.: 

• 1 708 300 szt. rękawiczek nitrylowych; 

• 30 000 kompletów rękawiczek chirurgicznych; 

• 219 204 szt. maseczek chirurgicznych; 

• 2 800 szt. maseczek z filtrem FFP3; 

• 3 950 szt. Przyłbic ochronnych;  

• 2 350 szt. Gogli ochronnych; 

• 8 903 szt. Kombinezonów ochronnych; 

• 10 000 szt. Półmasek ochronnych; 

• 10 002 szt. Prześcieradeł szpitalnych; 

• 80 650 szt. Fartuchów ochronnych;  

• 600 kompletów ubrań ochronnych; 

• 2 360 opakowań 0,5 litrowych płynów do dezynfekcji rąk, 
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• 1 200 opakowań 0,5 litrowych mydła; 

• 17 700 litrów płynu do dezynfekcji powierzchni; 

• 20 365 litrów płynu do dezynfekcji rąk; 

W ramach tych środków zakupiono również 13 szt. lamp 

bakteriobójczych, 4 szt. aparatów do EKG,  2 szt. pomp infuzyjnych, 

aparat do dekontaminacji, 2 szt. sterylizatorów, które zostały 

przekazane do powiatowych jednostek medycznych.  

Na podkreślenie zasługuje fakt zakupu wysoce wyspecjalizowanego 

urządzenia, którym jest Aparat do szybkiej diagnostyki molekularnej w 

kierunku wirusa CoV-2, wraz z systemem do pobierania próbek, 

którego wartość wyniosła łącznie 276 869,92 PLN. Urządzenie  

to zostało przekazane do Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka 

w Kielcach, gdzie wykonywane są testy na obecność zakażenia wirusem 

SARS-CoV-2. 

Dalsza realizacja zadań projektowych przewidziana jest do końca 2021 

roku. 

 

Nazwa zadania 

Ochrona przeciwpowodziowa, w tym wyposażenie i utrzymanie 

powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, przeciwpożarowa 

 i zapobieganie innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia 

ludzi oraz środowiska 

Czy dla zadania została 
opracowana polityka/ 
strategia/program.  

Jeżeli tak, wskazać 
nazwę/datę/tryb przyjęcia 
danego dokumentu oraz 
jego podstawowe założenia 
i stan realizacji na koniec 
2020r. Jeżeli nie, wskazać 
czy w innym dokumencie 
powiatu o takim 
charakterze są odniesienia 
do realizacji zadania z 
danego obszaru i wskazać 
stan realizacji na koniec 
2020r. 

Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego (zaktualizowany w 2020r.) 

opracowany zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy  z dnia  26 kwietnia 2007r.  

o zarządzaniu kryzysowym.  

Celem planowania w zarządzaniu kryzysowym jest zapewnienie 

administracji publicznej możliwości optymalnego zarządzania 

dostępnymi siłami i środkami w sytuacjach kryzysowych oraz  w czasie 

stanów nadzwyczajnych i w czasie wojny, przejmowania nad nimi 

kontroli, reagowania w sytuacjach kryzysowych oraz odtwarzania 

infrastruktury i przywracania jej pierwotnego charakteru. Plan 

Zarządzania Kryzysowego określa struktury i zasady organizacji 

instytucji i zespołów odpowiedzialnych za funkcjonowanie organów 

administracji publicznej w powiecie oraz realizację zadań mających na 

celu złagodzenie prognozowanych skutków zdarzenia oraz 

przywracanie i odtwarzanie warunków bytowania po zdarzeniu. 

Powiatowy Plan Zarzadzania Kryzysowego został uzgodniony  

z instytucjami zaangażowanymi w zarządzanie  i reagowanie kryzysowe 

oraz organami administracji wszystkich szczebli, uprawnionymi do 

zatwierdzania planu i podlega aktualizacji co najmniej raz na dwa lata. 

Realności założeń Planu ZK jest sprawdzana i weryfikowana w trakcie 

ćwiczeń struktur zarządzania kryzysowego oraz instytucji 

współdziałających.  

Do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 

Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przekazano 
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informację o zmianach w PPZK dokonanych w ramach jego aktualizacji. 

Jednostki organizacyjne 
powiatu/komórki 
organizacyjne 
w jednostkach realizujące 
zadanie. 

Starosta/ Dyrektor Wydziału Organizacji i Zarządzania Kryzysowego/ 

Kierownik Biura Zarządzania Kryzysowego/ Komendant Miejski Policji/ 

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej/ Powiatowy 

Państwowy Inspektor Sanitarny/ Powiatowy Lekarz Weterynarii/ 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego/  Dyrektor PCPR/ 

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg/ Dyrektor Wydziału Rolnictwa, 

Leśnictwa i Środowiska/ Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki 

Społecznej/ Kierownik Zespołu Informacji i Promocji/ Wydział 

Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki/ Dyrektor Wydziału Budownictwa/ 

Skarbnik Powiatu/ Dyrektor Wydziału Komunikacji i Transportu 

Najważniejsze informacje 
dotyczące realizacji zadania 
w 2020r.  

Największym zdarzeniem w powiecie kieleckim, powodującym 

największe koszty przy jego likwidacji był pożar składowiska odpadów 

przemysłowych w Nowinach przy ul. Perłowej 18, który miał miejsce 

 w dniu 19 kwietnia. 

Główny wysiłek służb w 2020 r. był skierowany na zapobieganie oraz 

ograniczanie skutków pandemii choroby Covid-19 

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

Uwzględniając potrzeby komisariatów Policji działających  

w gminach, Powiat Kielecki udzielił wsparcia dla kieleckiej Policji  

w wysokości 25.000,00 zł. Środki te wydatkowano na zakup sprzętu  

i materiałów na walkę z COVID–19 w kwocie 20.000,00 zł.  

W związku z trwającą pandemią  COVID-19, na podstawie 

porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Kieleckim  

a Wojewodą Świętokrzyskim zapewniono miejsca do odbywania 

kwarantanny zbiorowej w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym 

„Polanika” w Chrustach gm. Zagnańsk i Hotelu SiLL w Kielcach przy  

ul. Urzędniczej 13. Przed zawarciem porozumień z ww. podmiotami 

pierwsza siedmioosobowa gruba osób odbywała kwarantannę  

w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Chęcinach – filia w Łagowie. 

Koszty kwarantanny zbiorowej w miejscach wyznaczonych przez 

Starostę dla 232 osób za okres od 19 marca do 16 grudnia 2020r. 

wyniosły 312 724,37 zł.  

Powiat poniósł również koszty uporządkowania pogorzeliska  

(w wysokości 174 660 zł) po  pożarze składowiska odpadów 

przemysłowych w dniu 19 kwietnia 2020r. w Nowinach przy  

ul. Perłowej 18. Poprzedni pożar ww. obiektu w mniejszej skali miał 

miejsce w dniu 11 lutego 2020r. 

 

Nazwa zadania 
Przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego  

rynku pracy 

Czy dla zadania została 
opracowana polityka/ 
strategia/program.  

Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach realizuje zadania w zakresie 

przeciwdziałania bezrobociu   oraz    aktywizacji  lokalnego  rynku   

pracy  w   oparciu o ustawę  z dn. 20.04.2004 r o promocji zatrudnienia i 
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Jeżeli tak, wskazać 
nazwę/datę/tryb przyjęcia 
danego dokumentu oraz 
jego podstawowe założenia 
i stan realizacji na koniec 
2020r. Jeżeli nie, wskazać 
czy w innym dokumencie 
powiatu o takim 
charakterze są odniesienia 
do realizacji zadania z 
danego obszaru i wskazać 
stan realizacji na koniec 
2020r. 

instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U z 2020 r poz. 1409 z późn. zm.). 

 

 

 

Jednostki organizacyjne 
powiatu/komórki 
organizacyjne 
w jednostkach realizujące 
zadanie. 

Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach 

Najważniejsze informacje 
dotyczące realizacji zadania 
w 2020r.  

W 2020 roku Urząd skierował na poszczególne formy aktywizacji 

zawodowej łącznie 2012 osób bezrobotnych w ramach algorytmu 

(Kwoty środków , jakie mogą być wydatkowane w roku budżetowym na 

realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia 

skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych 

fakultatywnych zadań w województwie, są ustalane przez ministra 

właściwego do spraw pracy według algorytmu), projektów 

finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego – systemowych  

i konkursowych, programów finansowanych z Funduszu Pracy 

pozostających w rezerwie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii, 

programów specjalnych) w tym: 

− na prace interwencyjne skierowano 166 osób (objętych* tą formą 

wsparcia były 274 osoby) – kwota wydatkowana 722.200,00 zł 

− na roboty publiczne skierowano 15 osób (objętych tą formą 

wsparcia było 17 osób) – kwota wydatkowana – 88.600,00 zł 

− na szkolenia skierowano 517 osób – kwota wydatkowana 

2.298.900,00 zł 

− na staże skierowano 720 osób (objętych tą formą wsparcia było 795 

osób) – kwota wydatkowana 5.631.034,00 zł 

− do pracy w ramach prac społecznie użytecznych skierowano 94 

osoby – kwota wydatkowana 86.600,00 zł 

− do pracy w ramach wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 

skierowano 96 osób (objętych tą forma wsparcia było 258 osób) – 

kwota wydatkowana 1.474.000,00 zł; 

− w ramach refundacji wynagrodzenia osób do 30 roku życia   

skierowano 14 osób (osoby te zostały skierowane w ramach 

uzupełnienia stanowisk pracy) 

− bon na zasiedlenie przyznano 85 osobom – kwota wydatkowana 
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684.000,00 zł 

− jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej 

wypłacono 305 osobom – kwota wydatkowana 6.680.900,00 zł 

* Objęte osoby daną formą wsparcia są to osoby skierowane w danym 

roku sprawozdawczym + osoby, które kontynuują formę wsparcia  

z roku/lat poprzednich. 

 

Projekty realizowane w 2020 roku przez Powiatowy Urząd Pracy  

w Kielcach współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego: 

I.  „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy  

w powiecie kieleckim (VI)”. 

Projekt zakładał objęciem wsparciem 719 osób bezrobotnych  

w wieku od 18 do 29 roku życia, zarejestrowanych w Powiatowym 

Urzędzie Pracy w Kielcach, w tym co najmniej 10 osób 

niepełnosprawnych i 144 osoby długotrwale bezrobotne, należących 

do tzw. kategorii NEET. 

W okresie od stycznia do grudnia 2020 roku: 

• Na staż zostały skierowane 243 osoby bezrobotne. 

• 181 osób bezrobotnych uzyskało kwalifikacje po zakończeniu 

szkolenia.  

• 43 osoby skierowano do prac interwencyjnych. 

• Przyznano 140 dotacji. 

• W ramach przyznanego bonu na zasiedlenie umowę o pracę 

podjęły 43 osoby bezrobotne. 

Przyjęta 31 marca 2020 roku ustawa o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych oraz niektórych innych ustaw stanowiła podstawę do 

uruchomienia dofinansowania wynagrodzeń i części kosztów 

prowadzenia działalności gospodarczej ze środków Funduszu Pracy  

z wykorzystaniem środków EFS.  

Na podstawie uchwały nr 303 Komitetu Monitorującego PO WER  

w sprawie zastosowania odstępstwa od obowiązku spełnienia przez 

beneficjentów kryteriów wyboru projektów w ramach PO WER w celu 

złagodzenia negatywnego wpływu pandemii koronawirusa SARS-CoV-

2 została wprowadzona nowa grupa docelowa i typ operacji – 

pracownicy danego podmiotu lub osoby fizyczne prowadzące 

samodzielnie działalność gospodarczą (niezatrudniające 

pracowników) dla których jedyną formą wsparcia jest dofinansowania 

do wynagrodzenia lub kosztów prowadzenia działalności 

gospodarczej. Do końca 2020 roku w ramach realizowanego przez 

Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach projektu systemowego zostało 

objętych ww. wsparciem 960 osób. 

Wartość projektu: 11.924.438,45 zł. 

Wydatki poniesione na dzień 31.12.2020 r.: 11.494.528,83 zł 
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II.  „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia 

pozostających bez pracy w powiecie kieleckim (VI)”. 

 Z projektu mogły skorzystać osoby bezrobotne, które ukończyły 30 

rok życia i znajdowały się w szczególnej sytuacji na rynku pracy: 

osoby powyżej 50 roku życia, kobiety, osoby z niepełnospra-

wnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi 

kwalifikacjami. Projekt zakładał objęcie wsparciem 479 osób 

bezrobotnych.  

W okresie od stycznia do grudnia 2020 roku: 

• Na staż zostało skierowanych 121 osób bezrobotnych. 

• Na szkolenia zostały skierowane 142 osoby bezrobotne.  

• Do pracy w ramach prac interwencyjnych zostało skierowanych 65 

osób bezrobotnych. 

• Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej 

zostały wypłacone 90 osobom bezrobotnym. 

• W ramach refundacji kosztów doposażenia lub wyposażenia 

stanowiska pracy – pracę podjęło 55 osób bezrobotnych. 

Liczba osób objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub 

przeciwdziałania skutkom pandemii COVID – 19 – 2.677 osób  

(w celu złagodzenia negatywnego wpływu pandemii koronawirusa 

SARS-COV-2 została wprowadzona nowa grupa docelowa i typ 

operacji – pracownicy danego podmiotu lub osoby fizyczne 

prowadzące samodzielnie działalność gospodarczą - 

niezatrudniające pracowników - dla których jedyną formą wsparcia 

było dofinansowania do wynagrodzenia lub kosztów prowadzenia 

działalności gospodarczej). 

Wartość projektu: 12.352.672,20 zł. 

Wydatki poniesione na dzień 31.12.2020 r.: 12.142.545,44 zł 

III. „Rynek pracy pełen Szans!2”.  

Okres realizacji projektu: 01.08.2018 r. – 31.07.2020 r. 

Celem projektu był wzrost aktywności zawodowej  

i zatrudnienia wśród grupy osób bezrobotnych powyżej 29 roku 

życia z terenu powiatu kieleckiego, zarejestrowanych  

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kielcach. 

W ramach zadania zrealizowano: 

− Pośrednictwo pracy i doradztwo zawodowe; 

− Szkolenia ukończone przez 57 osób bezrobotnych; 

− Staże zawodowe – na które skierowane zostały 63 osoby 

bezrobotne, z czego 51 osób zakończyło odbywanie stażu.  

Wartość projektu: 1 030 482,72 zł. 

Wydatki poniesione na dzień 31.07.2020 roku – 975.252,65 zł. 
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IV. „KAŻDY MOŻE BYĆ AKTYWNY – kompleksowy program wsparcia 

dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z Gminy 

Mniów”. 

Celem projektu jest wzmocnienie szans na zatrudnienie dla 20 

osób z terenów wiejskich gminy Mniów, tzw. lokalnych 

społeczności wśród osób/rodzin zagrożonych ubóstwem/ 

wykluczeniem społecznym, poprzez ich kompleksową aktywizację. 

W ramach projektu są przewidziane działania skierowane do 

dwóch grup docelowych: 

1.  Aktywizacja społeczno-zawodowa, terapia, poradnictwo 

zawodowe, kursy podnoszące kwalifikacje/kompetencje 

zawodowe, organizacja staży - skierowana do 20 osób 

zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. 

2. Organizacja Mikołajek i kolonii dla dzieci skierowana do 40 

dzieci pochodzących z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem 

 i wykluczeniem. 

3. Organizacja 2 spotkań integrujących lokalne społeczeństwo 

gminy. 

Termin realizacji projektu: 01.04.2019r. – 31.03.2021r. 

Całkowita wartość projektu: 649.973,31 zł, kwota dofinansowania: 

552.453,31 zł, środki przeznaczone dla PUP w Kielcach: 23.905,00 

zł. 

Do końca grudnia 2020 roku doradca zawodowy z Powiatowego 

Urzędu Pracy w Kielcach w ramach spotkań w Gminie Mniów  

z uczestnikami projektu przeprowadził zajęcia z zakresu 

opracowywania indywidualnej ścieżki w zakresie planowania  

i rozwoju kariery zawodowej. Doradca przeprowadzał oceny 

uczestnika projektu oraz umożliwiał mu podjęcie decyzji co do 

dalszego postępowania, potwierdzał zasadność udziału 

uczestników projektu w formach wsparcia. Przeprowadził porady 

grupowe, których celem było poznanie swoich mocnych i słabych 

stron, wzmocnienie poczucia własnej wartości, zaprezentowanie 

swoich zainteresowań oraz w jaki sposób przygotować się do 

rozmowy kwalifikacyjnej, savoir-vivre i autoprezentacji w procesie 

rekrutacji. 

 

V.  „Integracja szansą na zatrudnienie”. 

Liderem projektu jest firma FORMAC zaś partnerem Powiatowy 

Urząd Pracy w Kielcach. Ze względu na wprowadzenie na terenie 

kraju stanu epidemii (a tym samym realizowanie przez Powiatowy 

Urząd Pracy w Kielcach zadań wynikających z ustawy z dnia 2 marca 

2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U.  

z 2020r. poz. 374, z późn. zm.) zwróciliśmy się  z prośbą do firmy 
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FORMAC (lidera projektu) o złożenie do Urzędu Marszałkowskiego  

w Kielcach zmian odnośnie terminu realizacji ww. projektu.  

Okres realizacji projektu po zmianie: 01.10.2020r. – 31.03.2022r. 

Celem projektu jest wzrost aktywności społecznej i zawodowej 

rodzin, grup wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym  

z gmin: Chęciny, Masłów, Piekoszów, Sitkówka-Nowiny, Miedziana 

Góra, Morawica i Nowa Słupia poprzez realizację instrumentów 

aktywnej integracji. Projekt jest skierowany do 50 osób (w tym 30 

kobiet).  

Od 01 października 2020 roku rozpoczęła się rekrutacja uczestników 

do projektu. 10 uczestników projektu – byłych nauczycieli  

i pedagogów, rozpoczęło ścieżkę zaplanowaną w projekcie (zajęcia  

z doradcą zawodowym). 23 listopada 2020r. 10 uczestników 

rozpoczęło zajęcia z trenerem aktywności zawodowo-społecznej.  

Za szkolenia dla grupy nauczycieli odpowiedzialny jest lider projektu. 

Do końca grudnia 2020 roku 45 osób złożyło formularze 

rekrutacyjne na szkolenia: opiekunka w żłobku lub klubie 

dziecięcym, operator obrabiarek sterowanych numerycznie, 

rejestratorka medyczna, spawacz TIG+MAG. Rekrutacja na powyższe 

szkolenia będzie trwała do 28.02.2021r. z możliwością przedłużenia. 

Wartość projektu: 1.027.523,00 zł 

 

Program finansowany z Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Rozwoju, 

Pracy i Technologii realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy  

w Kielcach w 2020 roku:  

I. Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych w regionach 

wysokiego bezrobocia. 

Formy wsparcia: 

• Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – 49 

osób bezrobotnych; 

• Prace interwencyjne – 20 osób bezrobotnych; 

• Bon na zasiedlenie – 11 osób bezrobotnych; 

• Staż zawodowy – 47 osób bezrobotnych; 

• Szkolenia zawodowe – 52 osoby bezrobotne. 

Kwota wydatkowana w 2020 roku – 1.764.375,17 zł 

 

Programy specjalne realizowane w ramach 10% algorytmu:  

1. „Krok do przodu” – okres realizacji od 02.03.2020 roku do 

31.05.2021 roku. Grupę docelową stanowi 13 osób bezrobotnych nie 

posiadających kwalifikacji zawodowych. Do końca grudnia w ramach 

programu specjalnego 13 osób ukończyło szkolenie pn. „Pielęgnacja  

i zagospodarowanie terenów zielonych z obsługą pił spalinowych”. Po 

zakończonym szkoleniu uczestnicy programu zostali skierowani do 

pracy (w ramach prac interwencyjnych) do Urzędów Gmin. W ramach 

premii finansowej (element specyficzny) zostały zrefundowane koszty 



Strona 86 z 100 
 

za odzież roboczą. 

Kwota wydatkowana do końca 2020 roku – 79.789,32 zł 

2. „Nowa droga” – okres realizacji od 02.03.2020 roku do 30.06.2021  

roku. Grupę docelową stanowi 10 osób bezrobotnych, które po odbyciu 

kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia. Zadania 

przewidziane w programie: 

- pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe; 

- szkolenie zawodowe; 

- sześciomiesięczny staż zawodowy; 

- zwrot kosztów dojazdu na szkolenie i staż; 

Specyficznymi elementami wspierającymi zatrudnienie są: 

- dodatek motywacyjny dla 10 os. zależny od liczby godzin 

szkoleniowych; 

- dodatek motywacyjny dla 10 os. od min. 95% frekwencji na stażu; 

- jednorazowa premia dla uczestnika za podjęcie zatrudnienia na co 

najmniej 3 m-ce.  

Do końca roku 2020 szkolenia indywidualne: 

• zakończyło 9 osób (3 osoby szkolenie pn. „Operator wózka 

jezdniowego”, 3 osoby szkolenie pn. „Operator koparko ładowarki” ,2 

osoby szkolenie pn. „Przedstawiciel handlowy + prawo jazdy kat. B”, 1 

osoba kurs „prawo jazdy kat. C, C+E + kwalifikacje); 

• przerwał 1 uczestnik szkolenia pn. „Operator wózka jezdniowego”; 

Na staż zostały skierowane 4 osoby. 

Kwota wydatkowana do końca 2020 roku – 40.165,11 zł 

 

Realizacja pomocy w zakresie Tarczy Antykryzysowej w 2020 roku 

W roku 2020 z uwagi na ogłoszony stan epidemii działania 

Powiatowego Urzędu Pracy w przeważającej większości zostały 

skierowane na pomoc pracodawcom i przedsiębiorcom w ramach 

działań tzw. „Tarczy antykryzysowej”. Usługi wspierające prowadzenie 

działalności gospodarczej cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem 

klientów, przykładem jest niskooprocentowana pożyczka dla 

mikroprzedsiębiorców, z której skorzystało do końca 2020 r. 9 015 

podmiotów. 

W ramach Tarczy Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach realizował 

następujące działania mające na celu ochronę miejsc pracy                               

i wspieranie przedsiębiorców: 

1. Niskooprocentowane pożyczki z Funduszu Pracy dla 

mikroprzedsiębiorców oraz dla organizacji pozarządowych: 

- liczba wniosków złożonych do Urzędu – 11.133 

- liczba wniosków rozpatrzonych pozytywnie – 9.015 

- liczba wniosków rozpatrzonych negatywnie – 2.114 

- kwota wydatkowana do końca 2020 roku – 44.712.759,22 zł 

2. Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności 
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gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną 

niezatrudniającą pracowników: 

- liczba wniosków złożonych do Urzędu – 2.184 

- liczba wniosków rozpatrzonych pozytywnie – 1.831 

- liczba wniosków rozpatrzonych negatywnie – 351 

- kwota wydatkowana do końca 2020 roku – 10.005.320,00 zł 

3. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników 

oraz należnych od nich składek na ubezpieczenie społeczne dla 

mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców: 

- liczba wniosków złożonych do Urzędu – 1.045 

- liczba wniosków rozpatrzonych pozytywnie – 811 

- liczba wniosków rozpatrzonych negatywnie – 228 

- kwota wydatkowana do końca 2020 roku – 18.509.895,55 zł 

4. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników 

oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla 

organizacji pozarządowych: 

- liczba wniosków złożonych do Urzędu – 16 

- liczba wniosków rozpatrzonych pozytywnie – 6 

- liczba wniosków rozpatrzonych negatywnie – 10 

- kwota wydatkowana do końca 2020 roku – 69.832,96 zł 

5. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników 

oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia 

społeczne kościelnych osób prawnych. 

- liczba wniosków złożonych do Urzędu – 5 

- liczba wniosków rozpatrzonych pozytywnie – 3 

- kwota wydatkowana do końca 2020 roku – 11.804,79 zł 

6. Dotacja dla mikro i małych przedsiębiorstw określonych 

branż. 

- liczba wniosków złożonych do Urzędu – 204 

- liczba wniosków rozpatrzonych pozytywnie – 126 

- liczba wniosków rozpatrzonych negatywnie – 40 

- liczba rezygnacji - 38 

- kwota wydatkowana do końca 2020 roku – 200.000,00 zł 

 

Pośrednictwo pracy i doradztwo zawodowe: 

W 2020 roku pośrednicy pracy wydali skierowania: 

− do pracy – 2.309; 

− na staż – 1.100; 

− na prace społecznie użyteczne – 103; 

− łączna liczba wizyt u Doradcy Klienta – 71.801 

− sporządzono 8.665 Indywidualnych Planów Działania; 

− 791 osób skorzystało z porad indywidulanych; 

− 118 osób skorzystało z porad grupowych (liczba grup – 15); 

− udzielono 46 indywidualnych informacji zawodowych; 
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− zorganizowano 3 Giełdy pracy; 

− Targi Pracy – z uwago na zagrożenie epidemiczne, związane  

z rozprzestrzenianiem się na terytorium Polski koronawirusa SARS-

CoV-2, zorganizowanie Powiatowych Targów Pracy było 

niemożliwe; 

− wpłynęło do Urzędu 2.476 wniosków o wydanie zezwolenia na 

pracę sezonową cudzoziemców z czego wydano 1.535 zezwoleń  

i 2.268 zaświadczeń; 

− 2.856 zarejestrowanych oświadczeń o powierzeniu wykonywania 

pracy cudzoziemcowi. 

 

Rejestracja i wyrejestrowania: 

− na przestrzeni 2020 roku włączono do ewidencji Powiatowego 

Urzędu Pracy w Kielcach 9.527 osób bezrobotnych; 

− na przestrzeni 2020 roku wyłączono z ewidencji Powiatowego 

Urzędu Pracy w Kielcach 10.194 osoby, w tym min.: 

• z powodu podjęcia pracy – 5.254 osoby (praca 

niesubsydiowana 4.560 osób, praca subsydiowana 694 osoby) 

• z powodu niepotwierdzenia gotowości do pracy – 1.418 osób 

• z powodu dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego – 

1.076 osób 

• z powodu odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia 

propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy – 201 

osób 

• z powodu osiągnięcia wieku emerytalnego – 126 osób 

• z powodu nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego – 

71 osób 

• z powodu podjęcia nauki – 43 osoby 

• z powodu nabycia praw emerytalnych lub rentowych – 57 osób. 

 

Krajowy Fundusz Szkoleniowy w 2020 roku: 

- liczba pracodawców, którzy złożyli wnioski do Powiatowego Urzędu 

  Pracy w Kielcach – 229; 

- liczba pracodawców z którymi zawarto umowy w ramach KFS– 169; 

- liczba przeszkolonych pracodawców – 104; 

- liczba przeszkolonych pracowników – 378. 

W 2020 roku środki z KFS mogły być przeznaczone na: 

• wsparcie kształcenia ustawicznego dla osób powracających na 

rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad 

dzieckiem; 

• wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia; 

• wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego  

w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie 

zawodach deficytowych; 
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• wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z rozwojem  

w firmach technologii i zastosowaniem wprowadzonych przez 

firmy narzędzie pracy; 

• wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach 

kluczowych dla rozwoju powiatu/województwa wskazanych  

w dokumentach strategicznych/planach rozwoju; 

• wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki 

zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, 

opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego 

oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego; 

• wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych  

w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, 

wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej 

przez MRPiT, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych lub 

pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej. 

Wydatki poniesione na KFS w 2020 roku – 1.194.570,65 zł 

 

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

Nie dotyczy 

 

Nazwa zadania Ochrony praw konsumenta 

Czy dla zadania została 
opracowana polityka/ 
strategia/program.  

Jeżeli tak, wskazać 
nazwę/datę/tryb przyjęcia 
danego dokumentu oraz 
jego podstawowe założenia 
i stan realizacji na koniec 
2020r. Jeżeli nie, wskazać 
czy w innym dokumencie 
powiatu o takim 
charakterze są odniesienia 
do realizacji zadania z 
danego obszaru i wskazać 
stan realizacji na koniec 
2020r. 

Brak opracowanej polityki konsumenckiej na szczeblu samorządowym. 

Jednostki organizacyjne 
powiatu/komórki 
organizacyjne 
w jednostkach realizujące 
zadanie. 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Kielcach 
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Najważniejsze informacje 
dotyczące realizacji zadania 
w 2020r.  

W 2020r. udzielono  1732 porady w ramach poradnictwa 

konsumenckiego, w tym 1486 ustnych oraz 246 pisemnych. Wpłynęły 

44 sprawy, a w 23 pisemnie wystąpiono do przedsiębiorców. W 12 

sprawach stwierdzono: brak właściwości miejscowej (3), braki formalne 

(3), brak właściwości rzeczowej (1), wysłanie pisma do wiadomości 

rzecznika (2), pismo o zakończenie sprawy jeszcze przed jej 

merytorycznym rozpatrzeniem (3). W pozostałych 9 udzielono pisemnie 

porady prawnej i skierowano 1 zawiadomienie do UOKiK. 

Zawiadomienie dotyczyło praktyk mogących naruszać zbiorowe 

interesy konsumentów, a polegających na używaniu we wzorcach 

umownych zapisów, mogących mieć charakter abuzywny. UOKiK 

podzielił uwagi rzecznika i wystąpił do przedsiębiorcy z branży 

nieruchomości, o ich usunięcie. 

Ponadto w jednej sprawie z zakresu telekomunikacji, z uwagi na toczący 

się proces sądowy, rzecznik wystąpił do Prezesa UOKiK 

o wyrażenie istotnego poglądu w sprawie. Sprawa była istotna, gdyż 

rozstrzygnięcie zasadności nakładania kary umownej, miało 

zastosowanie nie tylko w tej konkretnej sprawie, ale i w innych 

sprawach o charakterze konsumenckim.  

Jedna sprawa z zakresu funduszy inwestycyjnych, po wyczerpaniu 

interwencji, została przekazana do Rzecznika Finansowego. 

W 2020 r. toczyły się przed sądem 2 sprawy, do których rzecznik 

wstąpił. W jednej sprawie rzecznik przygotował sprzeciw od nakazu 

zapłaty, a następnie do niej wstąpił. Wyrok jest już prawomocny. 

Edukacja konsumencka realizowana była poprzez: 2 spotkania  zdalne 

z młodzieżą (04.12.2020 r. - Chęciny, 09.12.2020 r. – Łopuszno). 

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

Nie dotyczy 

 

Nazwa zadania Nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna 

Czy dla zadania została 
opracowana polityka/ 
strategia/program.  

Jeżeli tak, wskazać 
nazwę/datę/tryb przyjęcia 
danego dokumentu oraz 
jego podstawowe założenia 
i stan realizacji na koniec 
2020r. Jeżeli nie, wskazać 
czy w innym dokumencie 
powiatu o takim 
charakterze są odniesienia 
do realizacji zadania  

Dla zadania nie opracowano polityki / strategii / programu. 
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z danego obszaru i wskazać 
stan realizacji na koniec 
2020r. 

Jednostki organizacyjne 
powiatu/komórki 
organizacyjne 
w jednostkach realizujące 
zadanie. 

Starostwo Powiatowe w Kielcach – Wydział Organizacji i Zarządzania 

Kryzysowego – Referat Organizacji 

Najważniejsze informacje 
dotyczące realizacji zadania 
w 2020r.  

W związku z  realizacją  przez Powiat Kielecki zadania z zakresu 

udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego 

poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej, na terenie powiatu 

od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku działało ogólnie osiem 

punktów świadczących powyższe usługi nieodpłatnej pomocy w tym: 

dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz dwa punkty 

świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w których 

realizacja tego zadania została powierzona Stowarzyszeniu „Sursum 

Corda”.  

Ogółem w 2020 roku zostało udzielonych 1 139 nieodpłatnych porad 

prawnych przez adwokatów oraz radców prawnych, posiadających 

umowy o ich świadczenie zawarte z Powiatem Kieleckim, w tym liczba 

porad prawnych w punktach prowadzonych przez Stowarzyszenie 

„Sursum Corda”  wyniosła 585 oraz 243 porady z zakresu 

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kwota dotacji wynosiła  

528 000,00 zł 

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

Nie dotyczy 

 

Nazwa zadania 
Utrzymanie powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej 

oraz obiektów administracyjnych 

Czy dla zadania została 
opracowana polityka/ 
strategia/program.  

Jeżeli tak, wskazać 
nazwę/datę/tryb przyjęcia 
danego dokumentu oraz 
jego podstawowe założenia 
i stan realizacji na koniec 
2020r. Jeżeli nie, wskazać 
czy w innym dokumencie 
powiatu o takim 
charakterze są odniesienia 
do realizacji zadania  

Dla zadania nie opracowano polityki/strategii/programu.  

Rokrocznie Uchwałą Zarządu  przyjmuje się informację o inwestycjach  

i remontach przeprowadzonych w roku poprzednim na 

nieruchomościach będących w zasobie Powiatu Kieleckiego. Informacja 

ta  przekładana jest Przewodniczącemu Rady Powiatu w Kielcach.  
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z danego obszaru i wskazać 
stan realizacji na koniec 
2020r.  

Jednostki organizacyjne 
powiatu/komórki 
organizacyjne 
w jednostkach realizujące 
zadanie. 

Utrzymanie powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej 

leży w zakresie poszczególnych  jednostek organizacyjnych powiatu. 

W Starostwie Powiatowym w Kielcach zakres zadań związanych  

z utrzymaniem obiektu realizuje Wydział Organizacji i Zarządzania 

Kryzysowego - Referat infrastruktury, zgodnie z Regulaminem 

Organizacyjnym Starostwa. 

Najważniejsze informacje 
dotyczące realizacji zadania 
w 2020r.  

Z podsumowania Informacji o inwestycjach i remontach 

przeprowadzonych w roku 2020 na nieruchomościach będących  

w zasobie Powiatu Kieleckiego wynika, że wydatki na inwestycje  

i remonty poniesione w 2020r. ogółem stanowią łączną  

kwotę   53 845 287,73  PLN, w tym: 

- środki Powiatu                                                        13 521 507,83 

- środki własne jednostek                                         1 133 344,78 

- dotacje gmin                                                             7 695 595,75  

- dotacje UE                                                                 1 034 413,35  

- budżet państwa                                                             31 991,52                                                         

- Fundusz Dróg Samorządowych                           30 382 432,50 

- odszkodowanie z firm ubezpieczeniowych              46 002,00 

W Starostwie Powiatowym w Kielcach wydatki bieżące poniesione   

w 2020 roku na utrzymanie budynku Starostwa w Kielcach przy ul. 

Wrzosowej wyniosły prawie 1,6 mln zł, w tym znalazły się koszty: 

− zakup energii elektrycznej i energii cieplnej  na potrzeby c.o.  

i ciepłej   wody, 

− zakup wody i odbiór ścieków, 

− odbiór nieczystości stałych, 

− koszty napraw i remontów, 

− koszty przeglądów oraz konserwacji instalacji  i urządzeń, 

ochrona budynku  

− utrzymania w czystości budynku i terenu zewnętrznego oraz 

odśnieżania 

− koszty związane z funkcjonowaniem Fili Starostwa  

W związku z najmem pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego 

w Kielcach uzyskano w 2020r. dochód w wysokości  403 725 zł. 

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

Zestawienie wszystkich inwestycji i remontów zawiera „Informacja  

o inwestycjach i remontach przeprowadzonych w roku 2020 na 

nieruchomościach będących w zasobie Powiatu Kieleckiego”, wśród 

nich do ważniejszych należą: 

− Rozpoczęcie realizacji dwóch projektów w Szpitalu Powiatowym  

w Chmielniku:  „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków 

Szpitala Powiatowego w Chmielniku” – projekt zakłada 

zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych  
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termomodernizacji budynków szpitala. Projekt informatyczny pn. 

„Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa 

Świętokrzyskiego „InPlaMed WŚ” dotyczy adaptacji pomieszczenia 

na nową serwerownię oraz rozbudowę sieci teleinformatycznej  

w szpitalu wraz z dostawą  i wdrożeniem infrastruktury serwerowej            

i sieciowej oraz oprogramowania dla szpitalnego systemu 

informatycznego (SSI). Zakończenie zadania planowane na 2021r.  

− Kontynuacja adaptacji pomieszczeń budynku na potrzeby apteki 

szpitalnej w Świętokrzyskim Centrum Matki i Noworodka Szpital 

Specjalistyczny w Kielcach poprzez montaż klimatyzatorów 

(dostosowanie do nowych wytycznych Izby Aptekarskiej). 

− Wykonanie remontu starego budynku administracyjnego Domu 

Pomocy Społecznej w Łagiewnikach. 

− Przebudowa pawilonu nr 14 z przystosowaniem dla osób 

niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku. 

− Modernizacja stołówki wraz zapleczem technicznym pomieszczeń 

kuchni przy Powiatowym Zespole Szkół w Chęcinach oraz remont 

pomieszczeń internatu. 

− Modernizacja pomieszczeń higieniczno-sanitarnych oraz 

przyległych pokoi oraz inne prace remontowe budynku PSSM                      

w Chęcinach.  

− Zakup specjalistycznego sprzętu do Świętokrzyskim Centrum Matki 

i Noworodka Szpital Specjalistyczny w Kielcach m.in. stołu 

operacyjnego, diatermii chirurgicznej, kardiografów. 

− Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego do Szpitala 

Powiatowego w Chmielniku m.in. videogastroskopu 

i videokolonoskopu, respiratora oraz aparatu do bezinwazyjnej 

wentylacji mechanicznej, ergospirometru przenośnego, 

przyłóżkowego aparatu RTG z detektorem, kardiomonitorów.  

 

Inwestycje drogowe realizował bezpośrednio Powiatowy Zarząd Dróg  

w Kielcach. Większość inwestycji drogowych w 2020r. zrealizowano  

z udziałem dofinansowania z gmin, z Funduszu Dróg Samorządowych,  

i UE.  

Starostwo Powiatowe w Kielcach w 2020 roku w ramach utrzymania 

obiektu ze środków inwestycyjnych zrealizowało budowę systemu 

parkingowego na terenie Starostwa Powiatowego w Kielcach wraz  

z rozbudową parkingu o 20 dodatkowych  miejsc postojowych.  Koszt 

inwestycji wyniósł 509 220 zł. 

 

Nazwa zadania Obronność 

Czy dla zadania została 
opracowana polityka/ 
strategia/program.  

W styczniu 2020 r. opracowano „Plan działania obrony cywilnej 

powiatu kieleckiego na 2020 rok”, „Plan zasadniczych przedsięwzięć  

w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych w powiecie 
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Jeżeli tak, wskazać 
nazwę/datę/tryb przyjęcia 
danego dokumentu oraz 
jego podstawowe założenia 
i stan realizacji na koniec 
2020 r. Jeżeli nie, wskazać 
czy w innym dokumencie 
powiatu o takim 
charakterze są odniesienia 
do realizacji zadania z 
danego obszaru i wskazać 
stan realizacji na koniec 
2020r. 

kieleckim w 2020r.” oraz „Plan szkolenia obronnego w powiecie 

kieleckim na 2020r.” 

Jednostki organizacyjne 
powiatu/komórki 
organizacyjne 
w jednostkach realizujące 
zadanie. 

Wydział Organizacji i Zarzadzania Kryzysowego, komórki organizacyjne 

Starostwa, jednostki organizacyjne powiatu. 

Najważniejsze informacje 
dotyczące realizacji zadania 
w 2020r.  

Zrealizowano zadanie zlecone ustawą z zakresu administracji rządowej 

w zakresie przejęcia niektórych zadań związanych  z przeprowadzeniem 

kwalifikacji wojskowej od Wojewody Świętokrzyskiego. Kwalifikacja 

wojskowa została przygotowana i  była przeprowadzona w dniach 3 luty 

– 13 marca 2020 r. Na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej prace 

komisji zostały przerwane i zakończyły się wcześniej, niż planowano  

z powodu epidemii  Covid - 19. W tym czasie w celu określenia kategorii 

zdolności do czynnej służby wojskowej przed Powiatową Komisję 

Lekarską Nr 2 w Kielcach stawiło się:  

− 848 mężczyzn rocznika podstawowego, 

− 4 mężczyzn rocznika starszego 1996-2000 o nieuregulowanym 

stosunku do powszechnego obowiązku obrony, 

− 3 kobiety, które ochotniczo zgłosiły się do kwalifikacji wojskowej. 

Z powodu pandemii choroby Covid-19 zadania takie jak ćwiczenia, 

treningi i szkolenia zostały odwołane i przesunięte na termin 

późniejszy. Kwota dotacji na kwalifikację wojskową w 2020r. wynosiła 

75 195 zł. 

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

Nie dotyczy 
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Nazwa zadania Promocja powiatu 

Czy dla zadania została 
opracowana polityka/ 
strategia/program.  

Jeżeli tak, wskazać 
nazwę/datę/tryb przyjęcia 
danego dokumentu oraz 
jego podstawowe założenia 
i stan realizacji na koniec 
2020r. Jeżeli nie, wskazać 
czy w innym dokumencie 
powiatu o takim 
charakterze są odniesienia 
do realizacji zadania z 
danego obszaru i wskazać 
stan realizacji na koniec 
2020r. 

Dla zdania nie zostały opracowane żadne dokumenty planistyczne.  

Jednostki organizacyjne 
powiatu/komórki 
organizacyjne 
w jednostkach realizujące 
zadanie. 

Wydział Edukacji Kultury, Sportu i Turystyki/ Zespół Informacji  

i Promocji Starostwa Powiatowego w Kielcach  

 

Najważniejsze informacje 
dotyczące realizacji zadania 
w 2020r.  

Zespół Informacji i Promocji w roku 2020 realizował zdania obejmujące:  

1. Informowanie środków masowego przekazu o działaniach 

realizowanych przez  Starostwo Powiatowego w Kielcach oraz 

jednostki organizacyjne powiatu. 

2. Współpracę z mediami w zakresie promocji i rozwoju powiatu,  

w tym udostępnianie za pośrednictwem mediów lokalnych (Echo 

Dnia, Radio Kielce, Radio Fama, Radio eM, TVP 3 Kielce, RMF 

MAXXX, Meloradio, Ckinfo.pl)  informacji o organizowanych przez 

powiat kielecki wydarzeniach. 

3. Redagowanie strony internetowej Starostwa i merytoryczny nadzór 

nad jej zawartością. 

4.  Przygotowywanie i redagowanie we współpracy z Wydziałami 

merytorycznymi  wydawnictw informacyjnych i promocyjnych 

Powiatu.  

5. Organizację II Rajdu Szlakiem Brygady Świętokrzyskiej NSZ.  

6. Współorganizację XIII Konkursu na Najsmaczniejszą Potrawę 

Powiatu Kieleckiego.  

7. Przekazanie nagród dla uczestników: 

− Plebiscytu Sportowiec Roku i Świętokrzyskiej Matury Próbnej - 

organizowanych przez gazetę Echo Dnia;  

− 12-tych Mistrzostw Polski Wyższych Seminarium Duchownych  

w Piłce Nożnej, 12-go Pieszego Rajdu Szlakiem Powstania 

Styczniowego, Noworocznego Turnieju Piłki Halowej o Puchar 

Wójta Gminy Mniów, Maratonu Przedwiośnie, Czy znasz życie, 
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mowę swoich przodków,  5-tego Chmielnickiego Rajdu Rodzinnego,   

Świętokrzyskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. M. Kolbego, 

Międzyszkolnego Konkursu Kolęd i Pastorałek Online”. 

8. Promowanie potencjału kulturalnego, turystycznego  

i ekonomicznego powiatu w kraju i za granicą poprzez udział 

delegacji powiatu kieleckiego w XXV Międzynarodowych Targach 

Rolnych w Plauen w Niemczech. 

9. Zakup materiałów promujących powiat (m.in. toreb ekologicznych i 

sportowych, albumów, bidonów). 

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

Nie dotyczy 

 

Nazwa zadania 

Współpraca i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz 

podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

Czy dla zadania została 
opracowana polityka/ 
strategia/program.  

Jeżeli tak, wskazać 
nazwę/datę/tryb przyjęcia 
danego dokumentu oraz 
jego podstawowe założenia 
i stan realizacji na koniec 
2020r. Jeżeli nie, wskazać 
czy w innym dokumencie 
powiatu o takim 
charakterze są odniesienia 
do realizacji zadania  
z danego obszaru i wskazać 
stan realizacji na koniec 
2020r. 

„Program Współpracy Powiatu Kieleckiego z Organizacjami 

Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego w 2020 roku”, przyjęty Uchwałą nr XLII/105/ 2018 

Rady Powiatu w Kielcach z dnia 10 października 2018r. 

 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”. 

Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej wynikało z art. 12 pkt 11 ustawy  

z dnia 5 czerwca 1998 r.  o samorządzie powiatowym oraz 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 

mieszkańców powiatu kieleckiego oraz wiarygodność organizacji, 

efektywność i skuteczność realizacji założonych celów. 

Radni Powiatu Kieleckiego uznali za priorytetowe do realizacji we 

współpracy z organizacjami pozarządowymi następujące zadania  

z zakresu: 

• 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), 

• kultury, edukacji, oświaty i wychowania (wspieranie i promocja 

wartościowych przedsięwzięć naukowych, edukacyjnych, 

oświatowych i wychowawczych), 
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• 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 i jest 

dostępny na stronie www.powiat.kielce.pl w zakładce: „Organizacje 

pozarządowe” oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu. 

Program został zaopiniowany pozytywnie przez Powiatową Radą 

Działalności Pożytku Publicznego w Kielcach. Konsultowano go również 

z organizacjami pozarządowymi z terenu powiatu kieleckiego. 

W Programie Współpracy 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 oraz 

uczciwej konkurencji i jawności. 

Pogram był realizowany w formie finansowej i pozafinansowej. Łączna 

kwota środków finansowych przekazanych organizacjom 

pozarządowym  w 2020 r. wyniosła: 1 683 619,87 zł. 

Jednostki organizacyjne 
powiatu/komórki 
organizacyjne 
w jednostkach realizujące 
zadanie. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach/ Powiatowy Urząd 

Pracy w Kielcach/szkoły i placówki oświatowe Powiatu Kieleckiego/ 

Starostwo Powiatowe w Kielcach - Wydział Zdrowia i Polityki 

Społecznej, Wydział Edukacji Kultury, Sportu i Turystyki, Wydział 

Organizacji i Zarządzania Kryzysowego/ Powiatowy Ośrodek 

Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,  

Najważniejsze informacje 
dotyczące realizacji zadania 
w 2020r.  

         Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Kielcach 

działa w oparciu o ustawę  z dnia  24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Uchwałę   Nr IV/31/11 Rady 

Powiatu w Kielcach z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie określenia 

organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku 

Publicznego w Kielcach oraz trybu powoływania jej członków. 

          W 2020 r. odbyło się jedno posiedzenie Powiatowej Rady 

Działalności Pożytku Publicznego w Kielcach. 

Uczestnicy spotkań  zaczerpnęli na nich informacji nt.: 

− wspierania sektora ekonomii społecznej, którą zaprezentował -  

http://www.powiat.kielce.pl/
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koordynator projektu „Kielecko –  Ostrowieckiego Ośrodka 

Wsparcia Ekonomii Społecznej” przedstawiciel Stowarzyszenia 

Integracja i Rozwój, 

− funkcjonowania  Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku 

Publicznego  w Kielcach. 

Członkowie Rady zdalnie pozytywnie zaopiniowali „Program 

Współpracy Powiatu Kieleckiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego   

w 2021 roku” oraz wyrazili pozytywną opinię  dla pana A. 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.  

  W dniu 11 lutego 2020r. w siedzibie Starostwa Powiatowego  

w Kielcach Członkowie Powiatowej Rady Działalności Pożytku 

Publicznego  w Kielcach wraz z Wydziałem Zdrowia i Polityki Społecznej 

Starostwa Powiatowego w Kielcach zorganizowali  spotkanie 

szkoleniowe  pn.: „Pozyskiwanie środków finansowych na działalność 

organizacji pozarządowych w 2020r.”. Podczas szkolenia przedstawiono 

zasady i możliwości pozyskania dotacji na projekty  sportowe, 

kulturalne a także wspierające osoby niepełnosprawne.  

 W szkoleniu wzięli udział przedstawiciele organizacji pozarządowych, 

urzędów gmin/ miast i gmin oraz zaproszeni goście oraz przedstawiciele 

Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego  w Kielcach. 

Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem. W spotkaniu 

uczestniczyło ok 100 os. 

W 2020 r. na terenie powiatu działało: 534 stowarzyszenia, 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. 

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

Nie dotyczy 
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Nazwa zadania Działalność w zakresie telekomunikacji 

Czy dla zadania została 
opracowana polityka/ 
strategia/program.  

Jeżeli tak, wskazać 
nazwę/datę/tryb przyjęcia 
danego dokumentu oraz 
jego podstawowe założenia 
i stan realizacji na koniec 
2020r. Jeżeli nie, wskazać 
czy w innym dokumencie 
powiatu o takim 
charakterze są odniesienia 
do realizacji zadania  
z danego obszaru i wskazać 
stan realizacji na koniec 
2020r. 

Dla zadania nie opracowano polityki / strategii / programu 

Jednostki organizacyjne 
powiatu/komórki 
organizacyjne w 
jednostkach realizujące 
zadanie. 

Zespół Wsparcia Informatycznego Starostwa Powiatowego w Kielcach 

Najważniejsze informacje 
dotyczące realizacji zadania 
w 2020r.  

W roku 2020 zrealizowano następujące zadania:  

1. Modernizacja Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów EZD 

PUW autorstwa Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego  

w Białymstoku. 

W 2020 roku wprowadzono szereg zmian w obecnie działającym 

Elektronicznym Systemie Obiegu Dokumentów. Aktualizacje zapewniły 

poszerzenie funkcjonalności EZD PUW o m.in.: 

a) API –DokumentMonit  - ustawianie monitu na dokumencie 

b) Wydruk listy dokumentów zawierający dokumenty będące 

elementem zbioru dokumentów archiwizowanych 

c) Podpis eDowodem 

d) Zwrotki, słownik aplikacji pozycja „Zwrotki Pracownicy 

Odbierający 1288” 

e) E. zwrotka  

Dzięki wdrożeniu Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów EZD 

PUW autorstwa Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, 

Starostwo Powiatowe w Kielcach zaoszczędziło znaczą cześć środków 

publicznych. 

2. Wdrożenie nowej strony internetowej do rezerwacji terminów 

rejestracji pojazdów dla Wydziału Komunikacji  

i Transportu. Strona internetowa została utworzona przez 

pracowników zespołu wsparcia informatycznego. Dzięki 

zaangażowaniu pracowników nie poniesiono żadnych kosztów 
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związanych z wdrożeniem 

3. Aktualizacja systemu kolejkowego w Wydziale Komunikacji  

i Transportu. Wdrożenie najnowszego oprogramowania oraz 

nowych rozwiązań w tym m.in. biletu mobilnego. 

4. Migracja centrali telefonicznej do środowiska wirtualnego. 

Aktualizacja oprogramowania centrali oraz uruchomienie systemu 

zapowiedzi słownej z monitorowaniem kolejki oczekujących. 

5. Zakup oraz wdrożenie nowego oprogramowania do tworzenia 

kopii zapasowych. 

6. Zakup i wdrożenie nowej zapory sieciowej klasy UTM. 

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

Nie dotyczy 

 


