Raport z monitoringu i oceny realizacji
Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego
do roku 2020
za rok 2020

za rok 2017

Wstęp
Prezentowany dokument zawiera sprawozdanie z realizacji celów wynikających
ze Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020, która została przyjęta przez Radę
Powiatu w Kielcach Uchwałą Nr XXVII/22/10 z dnia 30 marca 2010r. i zaktualizowana
uchwałą Nr XXIV/16/2017 z dnia 20 marca 2017r.
Monitoring jest procesem systematycznego zbierania i analizowania ilościowych
i jakościowych informacji dotyczących postępów i efektów wdrażania Strategii Rozwoju.
Dane monitoringowe służą do oceny skuteczności i efektywności realizowanych działań.
Ocena postępów we wdrażaniu Strategii dokonywana jest w cyklu rocznym. Istotą
prowadzonego monitoringu jest ocena, jakie zadania w ramach wyznaczonych celów
i kierunków działań zostały zrealizowane.
Na podstawie danych pozyskanych z jednostek organizacyjnych Powiatu Kieleckiego
oraz wydziałów i samodzielnych komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego
w Kielcach, przygotowano raport prezentujący stan realizacji zdań ujętych w Planie
Finansowym Strategii.
Niniejszy Raport sporządzony został w układzie opisowym i obejmuje dane za rok 2020, który
jest jednocześnie ostatnim rokiem obowiązywania Strategii. Raport zawiera również
tabelaryczne

zestawienie

wartości

wskaźników

monitoringowych

sporządzone

w przeważającej części w oparciu o dane statystyczne Banku Danych Lokalnych GUS oraz
dane Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach. Przyjęty przy aktualizacji Strategii przedział
czasowy w latach 2011-2015 traktowany jest jako okres bazowy dla poszczególnych
wskaźników i stanowi punkt odniesienia do pomiaru wskaźników w kolejnych latach
wdrażania Strategii.
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CEL STRATEGICZNY I
ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH I INSTYTUCJONALNYCH

Cel operacyjny I.1. Rozwój edukacji i dostosowanie oferty edukacyjnej do wymogów rynku pracy.
Kierunek działań operacyjnych I.1.1. Diagnoza potrzeb edukacyjnych i dostosowanie kierunków
kształcenia do wymogów rynku pracy.
Zadanie 1: Wsparcie procesów ewaluacji wewnętrznej prowadzonej w szkołach i placówkach.
Realizator zadania: Wszystkie szkoły i placówki (Powiatowy Zespół Szkół w Łopusznie, Powiatowy
Zespół Szkół w Chęcinach, Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku, Powiatowy Zespół Szkół
w Bodzentynie, Powiatowy MOW w Rembowie i Powiatowy MOW w Podzamczu, Powiatowe
Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, Powiatowe Szkolne Schronisko Młodzieżowe.
Planowany okres realizacji: 2016-2020
W ramach realizacji tego zadania powiatowe jednostki organizacyjne zrealizowały w roku 2020
następujące działania:
Powiatowy Zespół Szkół w Bodzentynie:
Głównym celem podejmowanych działań było zwiększenie naboru do szkoły, promocja szkoły
w środowisku lokalnym (głównie w formie elektronicznej w mediach społecznościowych i na stronie
internetowej szkoły). Prowadzone działania skupiały się na: rozwijaniu zainteresowań uczniów,
określeniu w jakim stopniu szkoła identyfikuje rzeczywiste potrzeby środowiska i wykorzystuje jego
możliwości, określeniu w jakim stopniu wykorzystywane są zasoby lokalnego środowiska na rzecz
wzajemnego rozwoju. W roku 2020 zrealizowano następujące zadania:
− zakończono ewaluację z obszaru „Kształtowane są podstawy i normy społeczne”, a rozpoczęto
„Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej”;
− prowadzono zajęcia dodatkowe zgodne z zainteresowaniami młodzieży;
− zorganizowano: Świętokrzyski Piknik Strzelecki, Plener malarski, III Nocny maraton wokół
świętokrzyskich zalewów wodnych, Zimowe wyczyny z bodzentyńskiej doliny, szkolne projekty
(#kreatywna kwarantanna, Ja i moja pasja), konkursy ( plastyczny, na najpiękniejszą pisankę
wielkanocną).
Powiatowy Zespół Szkół w Chęcinach:
W roku szkolnym 2019/2020 w trakcie ewaluacji wewnętrznej badano obszar ”Szkoła wspomaga
rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji”. Badaniu zostali poddani uczniowie,
rodzice, nauczyciele i pracownicy. Badanie miało na celu uzyskanie informacji, na temat:
− w jaki sposób nauczyciele rozpoznają potrzeby rozwojowe uczniów;
− w jaki sposób nauczyciele indywidualizują procesy edukacyjne i motywują uczniów do pracy;
− czy organizowane zajęcia służące rozwojowi uczniów są odpowiednie do rozpoznanych potrzeb
uczniów;
− jakie formy pomocy organizuje szkoła dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
− czy uczniowie otrzymują wsparcie odpowiadające ich potrzebom;
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−
−

w jaki sposób szkoła współpracuje z PPP i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc
uczniom;
jakie działania antydyskryminacyjne realizowane są w szkole.

Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku:
Ewaluacja wewnętrzna prowadzona przez szkołę obejmowała obszar pn. „Procesy edukacyjne
są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się”.
Badaniu zostali poddani uczniowie, rodzice, nauczyciele. Badanie miało na celu dostarczenie
informacji:
− czy uczniowie mają wpływ na sposób organizowania i przebieg procesu uczenia się i czy znają
stawiane przed nimi cele,
− czy organizacja procesów edukacyjnych umożliwia uczniom powiązanie różnych dziedzin wiedzy
i jej wykorzystanie,
− czy u uczniów kształtowane są umiejętności uczenia się i planowania indywidualnego rozwoju;
− jak uczniowie i rodzice oceniają użyteczność informacji zwrotnej oraz oceniania;
− czy nauczyciele współpracują ze sobą w zakresie planowania, organizowania, realizowania
i modyfikowania procesów edukacyjnych.
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Chmielniku:
− kontynuowano pracę w punktach konsultacyjnych, w szkołach i placówkach z terenu działania
poradni - w Morawicy, Bilczy, Obicach, Ociesękach, Daleszycach, Pierzchnicy, w Rakowie,
Sukowie, w Słopcu, Brzezinach, Brzechowie, w Lisowie, w Dębskiej Woli, których pracownicy
udzielali pomocy psychologiczno – pedagogicznej w formach odpowiednich do potrzeb dla
uczniów, nauczycieli i rodziców;
− w ramach grupy wymiany doświadczeń samorządowców z kilku powiatów nauczycielki wystąpiły
z prelekcją na temat „Praca z uczniem zdolnym – działania podejmowane przez PPPP
w Chmielniku”;
− pracownicy prowadzili zajęcia dla uczniów związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu,
pomagali rodzicom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych predyspozycji i uzdolnień
swoich dzieci;
− prowadzono badania preferencji uczniów w zakresie dalszego kształcenia i wyboru zawodu oraz
aktywizację uczniów w zakresie wyboru kierunku kształcenia (zajęcia warsztatowe z uczniami);
− kontynuowana była współpraca z nauczycielami – sieci dla logopedów i doradców zawodowych.
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Piekoszowie:
− utworzono trzy punkty konsultacyjne doradztwa zawodowego w szkołach z rejonu działania
poradni;
− realizowano wsparcie w formie porad i konsultacji dla rodziców i uczniów w zakresie wyboru
zawodu i kierunku kształcenia;
− prowadzono sieć współpracy z nauczycielami - doradcami zawodowymi ze szkół;
− przeprowadzano badania preferencji i predyspozycji zawodowych uczniów oraz porady
po badaniach.
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Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Bodzentynie:
− w ramach zadań statutowych realizowano działania związane z doradztwem zawodowym
(badania psychologiczno – pedagogiczne pod kątem wyboru zawodu i ścieżki kształcenia);
− prowadzono zajęcia z doradztwa zawodowego w klasach VIII szkół podstawowych oraz
indywidualne konsultacje po zajęciach.
W Powiatowym Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Chęcinach w ramach przeprowadzonych
diagnoz, w celu polepszenia warunków i bezpieczeństwa w placówkach oraz lepszej promocji
turystycznej wykonano: ulotki i wizytówki wszystkich schronisk. Informacje o ofercie umieszczane są
na stronie „Meteor” oraz w ogólnopolskim Katalogu PTSM. Na bieżąco aktualizowana jest strona
internetowa.
ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI
Zadanie 2: Specjalizacja szkół i placówek wg zasady – tworzenie szkół patronackich, specjalnych.
Realizator zadania: Powiatowy Zespół Szkół w Łopusznie, Powiatowy Zespół Szkół w Chęcinach,
Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku, Powiatowy Zespół Szkół w Bodzentynie
Planowany okres realizacji: 2016-2020
Szkoły i placówki edukacyjne nie realizowały działań w kierunku utworzenia szkół patronackich
i specjalnych.
ZADANIE NIE BYŁO REALIZOWANE
Kierunek działań operacyjnych I.1.2. Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół
ponadgimnazjalnych powiatu kieleckiego.
Zadanie 3: „Wsparcie rozwoju szkół poprzez doskonalenie nauczycieli”.
Realizator zadania: Zespół ds. Edukacji
Planowany okres realizacji: 2015-2017
Głównym celem projektu było uatrakcyjnienie zajęć lekcyjnych poprzez zastosowanie różnorodnych
technik nauczania, wykorzystujących innowacyjne technologie.
Projekt realizowany był w okresie od 31.12.2015r. do 30.12.2017r. Łączny koszt realizacji projektu
wyniósł: 228 878,00 PLN (w całości finansowany ze środków UE).
ZADANIE ZREALIZOWANE
Kierunek działań operacyjnych I.1.3. Wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych i rozwój kompetencji
kluczowych uczniów szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących.
Zadanie 4: „Rozszerzona matura - świadoma inwestycja na przyszłość”.
Realizator zadania: Powiatowy Zespół Szkół w Łopusznie
Planowany okres realizacji: 2016-2017
Projekt realizowany był w okresie od 01.10.2016r. do 30.09.2017r. Koszt całkowity realizacji projektu
wyniósł 317 008,75 PLN, w tym: dofinansowanie z UE w wysokości 269 457,44 PLN oraz środki
Budżetu Państwa w wysokości 10 389,56PLN.
ZADANIE ZREALIZOWANE
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Kierunek działań operacyjnych I.1.4. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego i dostosowanie
form i metod jego prowadzenia do konkretnych wymagań świętokrzyskiego rynku pracy.
Zadanie 5: „Dobre doświadczenia zawodowe szansą na lepszą przyszłość”.
Realizator zadania: Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku
Planowany okres realizacji: 2016-2018
Projekt realizowany w ramach Poddziałania: RPSW.08.05.01 Podniesienie jakości kształcenia
zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.
Łączny koszt realizacji zadania wyniósł 988 727 PLN, w tym: wkład własny - 62 950 PLN, środki UE 84 0417,95 PLN, Budżet Państwa - 85 359,05 PLN.
Założenia projektu dotyczyły podniesienia kwalifikacji i umiejętności zawodowych 50 uczniów,
zwiększenia kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, rozwoju współpracy szkoły
z pracodawcami i zwiększania szans zatrudnienia. W ramach projektu:
− zrealizowano bezpłatne kursy i szkolenia dające dodatkowe kwalifikacje zawodowe,
− zorganizowano odpłatne praktyki zawodowe w zakładach pracy (min. 150 godzin na jednego
ucznia),
− utworzono pracownię spawalnictwa,
− doposażono pracownię mechaniczną.
Kursy realizowane w ramach projektu:
Kurs operatora wózków widłowych z wymianą butli gazowej;
Kurs operatora koparki;
Kurs spawania metodą MAG blach i rur ze stali ferrytycznych spoinami pachwinowymi;
Kurs prawa jazdy kat B;
Kurs wizażu i stylizacji’;
Kurs fryzjerski;
Kurs „elektryk z uprawnieniami do1kV”.
ZADANIE ZREALIZOWANE
Zadanie 6: „Wyższe kwalifikacje – pewniejsza przyszłość”.
Realizator zadania: Powiatowy Zespół Szkół w Łopusznie
Planowany okres realizacji: 2016-2017
Projekt realizowany był w okresie od 1.03.2018r. do 31.01.2020r. i był finansowany w ramach RPOWŚ
na lata 2014-2020 EFS Oś Priorytetowa 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo dla Poddziałania
8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.
W ramach projektu uczniowie szkół zawodowych (technikum hotelarskiego, budowlanego,
informatycznego, ekonomicznego, mechanicznego i fryzjerskiego) uczestniczyli w kursach
zawodowych podnoszących kwalifikacje w obszarach zgodnych z kierunkiem kształcenia. Były to m.in.
kursy: barmański, kelnerski, barista, obsługa pakietu insert i pakietów finansowo – księgowych,
nowoczesne techniki strzyżenia i koloryzacji, odnowa włosa, botoks na włosy, kurs montera
rusztowań, operator ładowarko – koparki, operator wózka widłowego, Photoshop, tworzenie stron
www, tworzenie grafiki 3D. Dla uczestników projektu przeprowadzono również zajęcia z doradztwa
zawodowego oraz zajęcia wyrównawcze z matematyki, języka angielskiego oraz przygotowujące do
egzaminu zawodowego. Doposażono pracownie: mechaniczną, hotelarską, informatyczną, fryzjerską
ekonomiczną oraz budowlaną
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Koszt całkowity realizacji zadania wyniósł 1 180 274,00 PLN, w tym: środki UE - 1 056 218,00 PLN,
Budżet Państwa - 124 056,00 PLN.
Wydatki poniesione w roku 2019 wyniosły - 494 653,42 PLN, w tym: środki UE - 450 469,68 PLN,
Budżet Państwa - 44 183,74 PLN.
ZADANIE ZREALIZOWANE
Zadanie 7: „Nowoczesna szkoła, nowoczesny region”.
Realizator zadania: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego /Powiat Kielecki
(Powiatowy Zespół Szkół w Łopusznie, Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku, Zespół ds. Edukacji)
Planowany okres realizacji: 2016-2018
Projekt realizowany był w partnerstwie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego
ze ŚCITT, Gminą Kielce – Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach, Świętokrzyskim Związkiem
Pracodawców Prywatnych Lewiatan oraz Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli.
Zrealizowano następujące działania:
− udział uczniów w szkoleniu Blended e-learningowym z doradztwa zawodowego w Wólce
Milanowskiej;
− praktyka zawodowa dla nauczycieli w hotelu „Markiz” w Łopusznie;
− warsztaty naukowo – techniczne (zajęcia z fizyki);
− zajęcia z języka angielskiego w zakresie tematyki zawodowej (po 6h dla każdej z grup);
− warsztaty z elementami kształcenia dualnego z udziałem przedsiębiorcy – Hotel Bristol Busko
Zdrój (zajęcia w szkole i u przedsiębiorcy);
− udział w kursach branżowych Kurs „Barista, Kurs „Barman”, Kurs „Manager restauracji”, Kurs
„Event manager”, Kurs „Kelner”;
− udział w konkursach „Kreatywna Szkoła”;
− wyjazd edukacyjny na targi turystyczne do Berlina;
− warsztaty z elementami kształcenia dualnego z udziałem przedsiębiorcy- hotel „Markiz”
w Łopusznie;
− szkolenie w branży targowo - kongresowej;
− warsztaty postaw przedsiębiorczych i kreatywności;
− płatne staże u przedsiębiorców.
ZADANIE ZREALIZOWANE
Zadanie 8: „Dobre doświadczenia zdobyte na europejskim rynku pracy krokiem do sukcesu
zawodowego”
Realizator zadania: Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku
Planowany okres realizacji: 2016-2018
Projekt realizowany był na zasadach programu Erasmus+. Beneficjentami byli uczniowie
Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku (technik żywienia i usług gastronomicznych, technik
hotelarstwa, technik budownictwa - łącznie 40 osób), którzy realizowali zagraniczne praktyki
zawodowe, podczas których poznali walory turystyczne, kulturowe oraz historię Włoch, a ponadto
uzyskali certyfikat Europass Mobilność.
Głównym celem odbywania przez uczniów praktyk za granicą było:
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−
−
−
−

poznanie standardów europejskich oraz zasad dobrej organizacji pracy we włoskich hotelach,
nowoczesnych technologii i europejskich norm jakości,
przełamywanie barier kulturowych,
wzmocnienie poczucia europejskiej tożsamości i obywatelstwa,
kształtowanie postaw takich jak: odpowiedzialność, sumienność, komunikatywność,

− nabycie doświadczenia zawodowego.
Całkowity koszt zadania finansowany w całości ze środków UE wyniósł: 449 024,43 PLN.
ZADANIE ZREALIZOWANE
Zadanie 9: „Specjalista na europejskim rynku pracy”
Realizator zadania: Powiatowy Zespół Szkół w Chęcinach
Planowany okres realizacji: 2016-2017
W ramach realizacji zadania dwie grupy uczniów, uczestniczyły w czterotygodniowych stażach
zagranicznych w Wielkiej Brytanii. Całkowity koszt zadania finansowany w całości ze środków UE
wyniósł: 419 457,89 PLN.
ZADANIE ZREALIZOWANE
Zadanie 10: „Hotelarze z Łopuszna zdobywają Europę”
Realizator zadania: Powiatowy Zespół Szkół w Łopusznie
Planowany okres realizacji: 2016-2018
W ramach realizacji zadania w roku sprawozdawczym zrealizowano następujące działania:
− przeprowadzenie kursów z języka angielskiego i hiszpańskiego – I grupa,
− przeprowadzenie zajęć kulturowych – 30 osób,
− organizacja wyjazdu dla I grupy uczestników oraz dwóch nauczycieli (wykupiono ubezpieczenie
zakwaterowanie, wyżywienie, przejazd),
− wycieczki kulturowe.
Koszt całkowity realizacji projektu finansowany był ze środków UE i wyniósł: 313 028,00 PLN.
ZADANIE ZREALIZOWANE
Kierunek działań operacyjnych I.1.5. Skuteczne lokalne partnerstwo na rzecz rozwoju edukacji
Zadanie 11: Organizacja lokalnych sieci współpracy i wsparcie dla organizacji pozarządowych
działających na rzecz rozwoju edukacji.
Realizator zadania: Wszystkie szkoły i placówki (Powiatowy Zespół Szkół w Łopusznie, Powiatowy
Zespół Szkół w Chęcinach, Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku, Powiatowy Zespół Szkół
w Bodzentynie, Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rembowie i Powiatowy
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podzamczu)
Planowany okres realizacji: 2016-2020
Powiatowy Zespół Szkół w Bodzentynie za pośrednictwem Uczniowskiego Ludowego Klubu
Sportowego „Jodła” w Bodzentynie oraz we współpracy z Fundacją Promocji i Rozwoju Sportu
„PROLAND-SPORT” podejmował działania ukierunkowane na realizację celów statutowych klubu,
oraz fundacji. W roku 2020 podobnie jak w poprzednich latach, ULKS „Jodła” organizował
pozalekcyjne życie sportowe dzieci i młodzieży, tworzył warunki do uprawiania różnych dyscyplin
sportowych, jednocześnie popularyzując je w najbliższej okolicy. Szczególny nacisk położony został
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na upowszechnianie strzelectwa sportowego i biegania. Prowadzone były różnorodne, atrakcyjne
i efektywne treningi na różnych obiektach sportowych, co pozwoliło na utrzymanie wysokich
wyników sportowych. Szkolna sportowa strzelnica pneumatyczna została zmodernizowana - ułożona
została nowa podłoga i ściana z kulochwytami, wyłożona profesjonalnymi płytami
antyrykoszetowymi. W roku 2020 zrealizowano następujące działania:
1. Projekty realizowane za pośrednictwem ULKS „Jodła” Bodzentyn:
1. „Świętokrzyski Piknik Strzelecki” - W związku z ograniczeniami związanymi z COVID - 19
impreza została przeprowadzona tylko dla społeczności szkolnej (Powiatowego Zespołu Szkół
w Bodzentynie). Zadanie realizowano w okresie od 7 września do 30 października 2020r.
Projekt współfinansowany był przez Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu
i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego.
2. „ULKS Jodła Bodzentyn – pielęgnujemy tradycję sportową klubu i biegniemy do przodu” Celem tego projektu było podnoszenie sprawności fizycznej młodzieży, kształtowanie
zdrowego stylu życia i umiejętności aktywnego spędzania czasu wolnego oraz
upowszechnianie strzelectwa sportowego, sportów obronnych oraz biegania. Projekt
realizowany był w okresie od 17 lutego do 31 grudnia 2020r. Projekt współfinansowany był
przez Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie.
3. „Zimowe wyczyny z bodzentyńskiej doliny” – Projekt obejmował uczniów Szkoły
Podstawowej w Bodzentynie i Powiatowego Zespołu Szkół w Bodzentynie. W założeniach
projektu zajęcia miały się odbywać z narciarstwa zjazdowego, snowboardu, strzelectwa
sportowego. W związku z niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi (brak śniegu), zajęcia
odbywały się w formie alternatywnej, tj. prowadzono zajęcia ze strzelectwa i gier
zespołowych oraz zabawy ruchowe. Projekt współfinansowany był ze środków Samorządu
Miasta i Gminy Bodzentyn. Działania realizowano w okresie od 10 lutego do 16 marca 2020r.
2. Projekty, o realizacje których wnioskowano za pośrednictwem Fundacji Promocji i Rozwoju
Sportu PROLAND-SPORT:
− III Nocny Maraton Wokół Świętokrzyskich Zalewów Wodnych – projekt obejmujący serię
dwóch biegów oraz marszy nordic-walking wokół zalewów w Wąchocku oraz w Wilkowie.
Projekt służył promocji regionu i realizowany był we współpracy z samorządami gmin:
Bodzentyn i Wąchock oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego
w Kielcach.
− „Plener malarski im. Józefa Szermentowskiego” – projekt wspierający artystyczne talenty
młodzieży PZS w Bodzentynie, propagujący tradycję szkoły i okolicy poprzez nawiązanie do
sylwetki pochodzącego z Bodzentyna malarza – Józefa Szermentowskiego. W ramach
projektu odbył się wykład absolwentki Akademii Sztuk Pięknych Uniwersytetu Jagiellońskiego
- pani Moniki Iwan, a następnie plener malarski. Projekt był współfinansowany ze środków
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.
Powiatowy Zespół Szkół w Chęcinach w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi
realizował, m.in. następujące działania:
− wolontariusze Szkolnego Klub Wolontariatu działającego w ramach Caritas Polska
organizowali wsparcie i pomoc materialną i niematerialną dla osób potrzebujących z terenu
Miasta i Gminy Chęciny;
− organizowano zbiórki charytatywne we współpracy z Fundacją na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych „Pomóż i Ty”;
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−
−

−

współpraca z Ośrodkiem Terapii Uzależnień „San Damiano” w zakresie realizacji programu
przeciwdziałania uzależnieniom;
udział uczniów w akcjach: „Świąteczne kartki dobroczynne” we współpracy ze
Stowarzyszeniem SURSUM CORDA, „Góra grosza” - z Towarzystwem „Nasz Dom”, „Dzień
Pluszowego Misia” – z Fundacją „Mam Marzenie”;
pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu świątecznej Zbiórki Żywności we współpracy
z Bankiem Żywności.

Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi
i instytucjami kultury realizował, m.in. następujące działania:
− Organizacja zbiórki żywności dla potrzebujących rodzin we współpracy z Caritas Diecezji
Kieleckiej;
− Uczestnictwo w Akcji edukacyjnej „Twoja krew moje życie” prowadzonej przez Regionalne
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach;
− Współpraca z ośrodkiem Edukacyjno – Muzealnym „Świętokrzyski Sztetl” w zakresie
czynnego udziału młodzieży w organizowanych przez OEM wydarzeniach;
− Współorganizacja z Chmielnickim Centrum Kultury oraz Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy
Chmielnik Narodowego Czytania 2020;
− Udział młodzieży w organizowanym przez OSP Chmielnik konkursie wiedzy Pożarniczej.
Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podzamczu
Kontynuowana była współpraca z Franciszkańskim Centrum Profilaktyki i Leczenia Uzależnień,
którego celem jest szeroko rozumiana profilaktyka uzależnień oraz udzielanie profesjonalnej pomocy
osobom zagrożonym i uzależnionym.
Realizowane działania umożliwiły wychowankom:
− poznanie specyfiki choroby, jaką jest uzależnienie oraz zagrożeń wynikających z używania
narkotyków,
− nabycie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresowych,
− zapoznania się ze sposobami na poprawę relacji z bliskimi.
Powiatowe Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Chęcinach
W ramach realizacji zadnia „Skuteczne lokalne partnerstwo na rzecz rozwoju edukacji” PSSM
w Chęcinach i jego filie nawiązały porozumienia i współpracę z uczelniami wyższymi, instytucjami
oświatowymi i pozarządowymi: Uniwersytetem Gdańskim, Uniwersytetem Toruńskim, Politechniką
Śląską, Związkiem Harcerstwa Polskiego, AISEC Polska Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży,
Polskim Towarzystwem Schronisk Młodzieżowych, Stowarzyszeniem Pomocy Rodzinie PRO
w Kielcach, Winnickim Dobroczynnym Stowarzyszeniem „Dom Polski” im. Tomasza Leoniuka,
Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Promyk”, Stowarzyszeniem KulturalnoTurystycznym „Jagiellonia” z Puław, Związkiem Strzeleckim Kielce im. Józefa Piłsudskiego,
Stowarzyszeniem „Jodła” i „Kadrówka”, Klubami sportowymi – Znicz Chęciny, Stella Kielce, Akademia
Korony Kielce, Partyzant Radoszyce, Anilana Łódź.
ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI
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Zadanie 12: Nawiązanie porozumień i współpracy z uczelniami wyższymi i instytucjami oświatowymi
na rzecz rozwoju edukacji
Realizator zadania: Wszystkie szkoły i placówki (Powiatowy Zespół Szkół w Łopusznie, Powiatowy
Zespół Szkół w Chęcinach, Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku, Powiatowy Zespół Szkół
w Bodzentynie, Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rembowie i Powiatowy
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podzamczu)
Planowany okres realizacji: 2016-2020
W ramach zadania w 2020 roku powiatowe jednostki organizacyjne zrealizowały następujące
działania:
Powiatowy Zespół Szkół w Chęcinach:
1. Współpraca z UJK w Kielcach w ramach podpisanego porozumienia o współpracy z Wydziałem
Prawa, Administracji i Zarządzania. Przedmiotem porozumienia jest m.in.:
− realizacja założeń eksperymentu pedagogicznego w klasach o profilu policyjno – prawnym;
− inicjowanie, wspieranie i organizacja przedsięwzięć poświęconych problematyce
bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;
− opracowanie autorskich programów do realizacji bloku tematycznego policyjno –prawnego;
− przygotowanie i realizacja projektów edukacyjnych;
− udział uczniów i nauczycieli w konferencjach i sympozjach organizowanych przez Uczelnię;
− wymiana informacji i doświadczeń.
2. Współpraca z Politechniką Świętokrzyską w Kielcach - udział w Salonie Maturzystów i spotkaniach
z wykładowcami.
3. Współpraca z WSEPiNM w Kielcach, Staropolską Szkołą Wyższą oraz Szkołą Główną Handlową
w Warszawie w zakresie rozwijania kompetencji, umiejętności oraz wiedzy uczniów;
4. Współpraca ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno - Wychowawczym nr 2 w Kielcach mająca na celu
uwrażliwienie młodzieży na potrzeby osób niepełnosprawnych.
5. Współpraca ze Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach mająca na celu
rozwijanie umiejętności dydaktycznych nauczycieli poprzez udział w kursach i szkoleniach.
ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI
Kierunek działań operacyjnych I.1.6. Partnerska współpraca i realizacja wspólnych przedsięwzięć
edukacyjnych szkół z terenu powiatu kieleckiego z jednostkami oświatowymi z innych krajów.
Zadanie 13: Międzynarodowa wymiana młodzieży w zakresie podnoszenia kompetencji.
Realizator zadania: Wszystkie szkoły i placówki (Powiatowy Zespół Szkół w Łopusznie, Powiatowy
Zespół Szkół w Chęcinach, Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku, Powiatowy Zespół Szkół
w Bodzentynie, Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rembowie i Powiatowy
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podzamczu)
Planowany okres realizacji: 2016-2020
Powiatowy Zespół Szkół w Chęcinach w ramach zadania realizuje następujące projekty:
1. „Mobilność edukacyjna uczniów Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach w ramach projektów
międzynarodowych Erasmus+ – Staż na start”. Działania projektowe realizowano w latach 20192020. W 2019 roku 30 uczniów kształcących się w zawodzie technik mechatronik, technik
mechanik i technik informatyk odbyło 2 tygodniowe praktyki zawodowe w Grecji. W 2020 roku
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zakupiono sprzęt o wartości 12 246,00 PLN (tablicę interaktywną, projektor, notebook i drukarkę)
oraz tusze, papier, tonery, ksero oraz wydrukowano materiały promocyjne.
Łączny koszt realizacji zadania wyniósł 237 846 PLN i w całości finansowany był ze środków UE.
2. „Mobilność edukacyjna uczniów Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach w ramach projektów
międzynarodowych Erasmus+ - Uczniowie Powiatowego Zespołu Szkól W Chęcinach na drodze do
sukcesu w karierze zawodowej”. Realizację projektu zaplanowano na lata 2020-2021. W roku
2020 powołano komisję rekrutacyjną, przeprowadzono rekrutację uczniów i nauczycieli. Ustalono
listę uczestników oraz listę rezerwową.
Planowany koszt realizacji zadnia to 236 634,49 PLN.
Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku w ramach zadania realizuje następujące projekty:
1. „Innowacyjna Praktyka Zawodowa dobrym startem w dorosłość”
Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Konkursu wniosków 2020 „Mobilność edukacyjna
w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego w roku 2020”. Projekt realizowany będzie
na zasadach Programu Erasmus+ przy współpracy ze Styryjską Izbą Gospodarczą WKO Steiermark
w Graz (Austria). Szkoła na realizację zadania otrzymała dotację w wysokości 105 452,00 Euro.
Uczestnikami projektu będą uczniowie kształcący się w zawodach technik żywienia i usług
gastronomicznych, technik informatyk oraz technik pojazdów samochodowych. Dla 40 uczniów
zaplanowano odbycie czterotygodniowych staży w Austrii (w rejonie Styrii). Innowacyjny program
stażu jest zgodny z podstawą programową kształcenia zawodowego oraz stanowi istotny
element kształcenia dualnego. Działania projektowe realizowane będą w latach 2021 - 2022.
2. „Staż we Włoszech to dobry start w dorosłe życie”
Projekt skierowany jest do 40 uczniów kształcących się w zawodach: technik żywienia i usług
gastronomicznych, technik pojazdów samochodowych i technik informatyk. Celem projektu jest
umożliwienie uczniom lepszego przygotowania się do warunków jakie panują na europejskim
rynku pracy. Uczniowie zakwalifikowani do projektu odbędą czterotygodniowe staże w Riminii
we Włoszech. Wyjazdy poprzedzone będą
zajęciami przygotowawczymi obejmującymi
przygotowanie językowe i kulturowe.
Planowany koszt realizacji zadania – 451 113,11 PLN, w tym dofinansowanie z UE – 425 354,55
PLN.
Z uwagi na panującą sytuację epidemiczną realizacja projektu została przesunięta na lata
2021 – 2022.
Powiatowy Zespół Szkół w Łopusznie w ramach zadania realizował następujące działania:
1. W roku 2019 zakończono realizację projektu „Praktyka zawodowa kluczem do sukcesu” (okres
realizacji projektu: 01.07.2018r. – 30.06.2019r.). Koszt całkowity realizacji zadania wyniósł –
557 171,00 PLN i w całości finansowany był ze środków UE. W okresie sprawozdawczym
poniesiono wydatki w wysokości – 534 435,55 PLN. Działaniami w ramach projektu objęci byli
uczniowie technikum hotelarskiego. Dwie grupy uczniów (łącznie 62 osoby) zrealizowały kursy
językowe z języka angielskiego i podstaw greckiego oraz szkolenie z zakresu zasad kultury
panującej w Grecji. Następnie uczestnicy odbyli miesięczne praktyki zawodowe w hotelach na
terenie Grecji.
2. Od września 2019r. realizowany jest projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów pierwszy
krok do kariery”. Zakończenie projektu planowane było na sierpień 2020r., jednak ze względu
na panujący stan epidemii termin ten został przesunięty na listopad 2021r. Celem projektu jest
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podniesienie praktycznych umiejętności i kompetencji w zakresie IT oraz języka angielskiego.
Zaplanowano organizację wyjazdów kulturoznawczych na Litwę dla dwóch grup uczestników.
W roku 2019 zrealizowano działania przygotowawcze do wyjazdu oraz wyjazd dla I grupy
uczestników.
Planowany całkowity koszt zadania wynosi – 177 992,00 PLN, w tym: środki z UE – 167 829,00
PLN i środki z Budżetu Państwa – 10 163,00 PLN. W okresie sprawozdawczym poniesiono
wydatki w wysokości – 47 466,28 PLN.
ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI
Kierunek działań operacyjnych I.1.7. Rozwój lokalnego kształcenia przez całe życie.
Zadanie 14: Przygotowanie szkół/placówek do realizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych, (KKZ),
kompetencji w zawodach na które występuje zapotrzebowanie.
Realizator zadania: Szkoły (Powiatowy Zespół Szkół w Łopusznie, Powiatowy Zespół Szkół
w Chęcinach, Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku, Powiatowy Zespół Szkół w Bodzentynie)
Planowany okres realizacji: 2016-2020
Powiatowy Zespół Szkół w Chęcinach - realizował zadania związane z organizacją
i przeprowadzeniem Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego przygotowującego do egzaminu
wyodrębnionego w zawodzie Operator obrabiarek skrawających - 722307, Technik mechanik 311504, w zakresie kwalifikacji MG.19 Użytkowanie obrabiarek skrawających. Słuchacze uczestniczyli
w zajęciach teoretycznych i praktycznych. Praktyki zawodowe odbywały się w zakładach i firmach
znajdujących się w obrębie: Kielc, Jędrzejowa, Chęcin, Opoczna, Masłowa, Radoszyc, Buska-Zdroju,
Trzciany, Wodzisława. Koszt realizacji zadania wyniósł: 67 950,00 PLN.
Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku w roku szkolnym 2019/2020 zrealizował działania związane
z organizacją kwalifikacyjnego kursu zawodowego dla osób dorosłych w zawodzie Rolnik – RL.03.
ZADANIE ZREALIZOWANE
Cel operacyjny I.2. Przeciwdziałanie bezrobociu, aktywizacja rynku pracy i wzrost kompetencji
zawodowych mieszkańców powiatu.
Kierunek działań operacyjnych I.2.1. Pomoc osobom zaliczonym do grup defaworyzowanych
w zdobyciu doświadczenia zawodowego i podnoszeniu lub zmianie kwalifikacji zawodowych oraz ich
lepsze dopasowanie do potrzeb lokalnego rynku pracy.
Zadanie 15: Statutowe działania PUP w Kielcach w zakresie aktywnych form przeciwdziałania
bezrobociu.
Realizator zadania: Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach
Planowany okres realizacji: 2016 i kolejne lata
Celem zadania jest: organizacja szkoleń indywidualnych i grupowych dla osób bezrobotnych
i poszukujących pracy, finansowanie kosztów egzaminów, licencji oraz studiów podyplomowych,
organizacja staży, prac interwencyjnych, robót publicznych, skierowanie na nowo utworzone
stanowiska pracy, wypłata bonów na zasiedlenie. W roku 2020 zorganizowano szkolenia
indywidualne, grupowe oraz studia podyplomowe dla 157 osób bezrobotnych, na staże skierowano
353 osoby, do prac interwencyjnych – 58 osób, do robót publicznych skierowano 15 osób, na
refundowane stanowisko pracy – 40 osób, a także wypłacono 44 bony na zasiedlenie.
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Łączny koszt udzielonego wsparcia finansowanego z Funduszu Pracy wyniósł: 5 128 082,89 PLN.
ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI
Kierunek działań operacyjnych I.2.2. Aktywizacja oraz reorientacja zawodowa osób pozostających bez
pracy, szczególnie kobiet, osób do 29 roku życia, osób długotrwale bezrobotnych, ale także osób po 50
roku życia i innych wskazanych jako zagrożone wykluczeniem społecznym.
Zadanie 16: ,,Rynek pracy pełen Szans!”
Realizator zadania: Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach
Planowany okres realizacji: 2016-2018
Projekt ,,Rynek pracy pełen Szans!” realizowany był w okresie od 01.11.2016 r. do 31.07.2018r.
Projekt skierowany był do 64 osób, w ramach którego uczestnicy skorzystali z :
a) pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego oraz obowiązkowego IPD;
b) szkoleń zawodowych;
c) stażu zawodowego.
Zespół zarządzający projektem monitorował sytuację uczestników w projekcie, realizację założonych
celów i wskaźników.
Koszt całkowity zadania wyniósł 905 461,25 PLN w tym: wkład własny - 45 325,00 PLN, środki UE 769 642,06 PLN, Budżet Państwa - 90 494,19 PLN.
W okresie od 1.08.2018r. do 31.07.2020r. PUP w Kielcach realizował projekt pt. ,,Rynek pracy pełen
Szans! 2”. Projekt skierowany był do 70 osób. Uczestnicy korzystali z:
a) pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego oraz obowiązkowego IPD, a także ze zwrotu
kosztów dojazdu;
b) szkoleń zawodowych;
c) stażu zawodowego wraz z refundacją kosztów badań wstępnych/wyrobienia książeczki sanitarnoepidemiologicznej lub zwrotu kosztów zakupu odzieży roboczej.
W okresie sprawozdawczym realizowane były następujące formy wsparcia dla uczestników:
a) pośrednictwo pracy i doradztwo zawodowe;
b) szkolenia zawodowe;
c) staż zawodowy.
Całkowity koszt realizacji projektu wyniósł: 1 030 482,72 PLN, w tym dofinansowanie ze środków
UE w wysokości: 875 910,31 PLN.
W roku sprawozdawczym wydatkowano łącznie kwotę: 318 380,14 PLN.
ZADANIE ZREALIZOWANE
Zadanie 17: „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie
kieleckim (III)”.
Realizator zadania: Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach
Planowany okres realizacji: 2016 i kolejne lata
Celem projektu pt. „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy
w powiecie kieleckim (III)” było zwiększenie możliwości zatrudnienia osób powyżej 29 roku życia,
pozostających bez pracy w powiecie kieleckim. W roku 2017 ze wsparcia skorzystało 617 osób
zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kielcach.
W ramach projektu w 2017 realizowane były następujące zadania:
− staże – dla 270 osób,
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− szkolenia – dla 231 osób;
− prace interwencyjne – dla 36 osób;
− środki na podjęcie działalności gospodarczej – dla 44 osób;
− refundacja kosztów doposażenia stanowiska pracy – dla 36 osób.
Wszystkie zaplanowane zadania zostały zrealizowane zgodnie z założeniami we wniosku
o dofinansowanie. Zostały poniesione wydatki kwalifikowalne w kwocie: 4 690 846,26 PLN.
W okresie sprawozdawczym PUP w Kielcach realizował projekt pt. „Aktywizacja zawodowa
osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie kieleckim (VI)”. Uczestnikami
projektu są osoby powyżej 29 roku życia, pozostające bez pracy, zarejestrowane w Powiatowym
Urzędzie Pracy w Kielcach jako osoby bezrobotne, które znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku
pracy tj. należą do przynajmniej jednej z poniższych kategorii: osoby w wieku 50 lat i więcej (od dnia
50 urodzin), kobiety, osoby z niepełnosprawnościami (osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności),
osoby długotrwale bezrobotne (osoba bezrobotna nieprzerwanie przez okres ponad 12 m-cy przed
dniem przystąpienia do projektu), osoby z niskimi kwalifikacjami (osoba posiadająca wykształcenie na
poziomie do ISCED 3 włącznie). Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób
w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie kieleckim. Realizację działań
zaplanowano do dnia 31.03.2021r.
Do dnia 31.12.2020r. zrealizowano następujące zadania:
− staże - dla 121 osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Kielcach,
− szkolenia - dla 142 osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Kielcach,
− prace interwencyjne – dla 65 osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Kielcach,
− jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – dotacje dla 90 osób bezrobotnych,
− refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy - dla 55 osób
zarejestrowanych w PUP w Kielcach, które podjęły pracę w ramach refundacji stanowisk pracy.
W ramach realizowanych działań, wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom
pandemii COVID-19 – objętych zostało 2677 osób.
Koszt realizacji zadania w okresie sprawozdawczym wyniósł: 12 142 545,44 PLN w tym: środki UE
w wysokości: 10 321 163,62 PLN.
ZADANIE ZREALIZOWANE – Działania są kontynuowane
Zadanie 18: Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kieleckim (III)”.
Realizator zadania: Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach
Planowany okres realizacji: 2016 i kolejne lata
Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kieleckim (III) był
realizowany od 01.01.2017r. do 30.09.2018r.
Uczestnikami projektu były osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy, w tym osoby
z niepełnosprawnościami, zarejestrowane w PUP jako bezrobotne (dla których został ustalony I lub II
profil pomocy), które nie uczestniczyły w kształceniu i szkoleniu. Projekt skierowany był również do
osób długotrwale bezrobotnych oraz niepełnosprawnych.
Udział w projekcie dał szansę osobom młodym do:
− nabywania lub uzupełniania doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności
w zakresie wykonywania danego zawodu,
− nabywania, podwyższenia lub dostosowania kompetencji i kwalifikacji niezbędnych na rynku
pracy,
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−

zatrudnienia u przedsiębiorcy lub innego pracodawcy (poprzez pokrycie kosztów zatrudnienia dla
osób, u których zidentyfikowano adekwatność tej formy wsparcia),
− uzyskania wsparcia w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej poprzez
udzielenie pomocy bezzwrotnej (dotacji).
Działania realizowane w ramach projektu miały charakter kompleksowy. Wszyscy uczestnicy mieli
równy dostęp do wszystkich oferowanych zadań. Łącznie projektem objęto 1 584 osoby bezrobotne.
Koszt całkowity zadania sfinansowany ze środków UE wyniósł: 10 458 784,00 PLN.
W okresie od 01.01.2020r. do 31.03.2021r. PUP w Kielcach realizuje projekt „Aktywizacja
osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kieleckim VI”.
Uczestnikami projektu są osoby młode w wieku 18-29 lat, w tym osoby z niepełnosprawnościami,
zarejestrowane w PUP jako bezrobotne.
W okresie sprawozdawczym w ramach projektu wsparciem objęto:
− 719 osób bezrobotnych (w tym: 399 długotrwale bezrobotnych),
− 960 osób w zakresie zwalczania pandemii,
− 12 osób z niepełnosprawnością,
− 381 osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy,
− 181 osób, które uzyskały kwalifikacje po zakończeniu szkolenia,
− 243 osoby skierowane na staż .
W ramach przyznanych bonów na zasiedlenie prace podjęło 53 osoby. W ramach prac
interwencyjnych zatrudnienie znalazło 43 uczestników projektu. Dotacje na rozpoczęcie działalności
gospodarczej przyznano 140 uczestnikom.
Wartość wydatków kwalifikowanych przeznaczonych na działania związane z COVID-19 to:
4 675 469,83 PLN (stan na XII 2020).
Łączny koszt działań zrealizowanych w ramach projektu w roku 2020 wyniósł: 10 268 523,62 PLN,
w tym wkład z UE w wysokości: 10 049 916,73 PLN.
ZADANIE ZREALIZOWANE – Działania są kontynuowane
Cel operacyjny I.3. Podniesienie poziomu wiedzy i kwalifikacji kadr pod potrzeby nowych specjalizacji
gospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem profilu powiatu.
Kierunek działań operacyjnych I.3.1. Realizacja wsparcia w postaci usług rozwojowych adekwatnych
do potrzeb i możliwości rozwojowych firm.
Zadanie 19: Analizy potrzeb szkoleniowych, organizowanie szkoleń i doradztwa.
Realizator zadania: Starostwo Powiatowe, Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach
Planowany okres realizacji: 2016-2020
Realizacja zadania obejmuje finansowanie
szkoleń zawodowych, studiów podyplomowych,
egzaminów dla osób pracujących, zgodnie z priorytetami wydatkowania określonymi przez Ministra
ds. pracy oraz Radę Rynku Pracy.
W roku 2020 w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego swoje kwalifikacje i kompetencje
podwyższyły 484 osoby pracujące. Szkolenia zawodowe organizowane w ramach KFS dotyczyły
głównie zawodów deficytowych, takich jak: spawacze, brukarze, magazynierzy, operatorzy maszyn do
robót ziemnych, elektromechanicy, kosmetyczki i fryzjerki oraz robotnicy budowlani.
Koszt realizacji zadania w roku sprawozdawczym wyniósł: 1 194 570,65 PLN.
ZADANIE ZREALIZOWANE – Działania są kontynuowane
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Kierunek działań operacyjnych I.3.2. Wsparcie typu Outplacement na rzecz pracodawców i ich
pracowników przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne.
Zadanie 20: „Aktualizacja i uzupełnianie kart opisu usług”
Realizator zadania: Starostwo Powiatowe, Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach
Planowany okres realizacji: 2016-2020
Zarządzeniem Wewnętrznym nr 31/2020 Starosty Kieleckiego z dnia 12 lutego 2020r. dotyczącym
zmiany Zarządzenia wewnętrznego nr 86/2018 Starosty kieleckiego z dnia 10 sierpnia 2018r.
w sprawie zatwierdzenia dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością wg. norm ISO 9001:2015
w Starostwie Powiatowym w Kielcach została wprowadzona nowa „Procedura Aktualizacji Katalogu
Usług”.
ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI
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.
Zadanie 21: „Dostosowanie niektórych obiektów Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka Szpital Specjalistyczny w Kielcach do obowiązujących przepisów oraz zakup wysokospecjalistycznego
sprzętu medycznego”
Realizator zadania: Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka - Szpital Specjalistyczny w Kielcach
Planowany okres realizacji: 2017 – 2019
W roku 2019 ŚCMiN podpisało umowy o dofinansowanie realizacji dwóch projektów:
1) Projekt „Podniesienie jakości i dostępności specjalistycznych usług medycznych
Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka – Szpital Specjalistyczny w Kielcach” obejmuje
wymianę i zakup sprzętu medycznego na Oddział Neonatologiczny. Zakupione zostaną m.in.:
respiratory, kardiomonitory, pompy infuzyjne, inkubatory, lampy do fototerapii, przyłóżkowy
apart RTG, itp. W roku 2020 aneksem do umowy rozszerzono zakres projektu w związku
z wprowadzaniem ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych o zakup sprzętu medycznego pomagającego zwalczać
skutki epidemii wirusem COVID-19.
Projekt realizowany będzie do 31.07.2021r. Planowany całkowity koszt zadania wynosi:
8 136 782,79 PLN, w tym: 6 894 950,27 PLN stanowi dofinansowanie ze środków UE.
W roku 2020 na podstawie ustawy o COVID-19 zakupiono bronchofiberoskop z kanałem
roboczym, aparaty EKG (2 szt.), elektryczne łóżka do intensywnej terapii (2 szt.), 4 wózki
do przewożenia chorych, ssaki elektryczne jezdne (4 szt.), wózek resuscytacyjny, 3 deski
Rollobord do przewożenia chorych, kardiomonitor transportowy oraz kardiomonitory
stacjonarne dla dorosłych (6 szt.). Na realizację działań w roku sprawozdawczym poniesiono
wydatki w wysokości: 253 612,24 PLN.

str. 17

2) Projekt „Modernizacja zespołu porodowego Szpitala Świętokrzyskiego Centrum Matki
i Noworodka w Kielcach” zakłada dostosowanie infrastruktury dla potrzeb pacjentów poprzez
modernizację pomieszczeń zespołu porodowego oraz wyposażenie zmodernizowanych
pomieszczeń. W ramach inwestycji przewiduje się wydzielić 4 sale porodowe z łazienkami, 2 sale
cięć cesarskich, salę poporodową, pomieszczenia pomocnicze, itd.
W roku sprawozdawczym w ramach realizacji zadania wyłoniono inwestora zastępczego, który
będzie pełnił nadzór inwestorski nad inwestycją.
Planowany całkowity koszt zadania wynosi: 4 705 538, PLN, w tym: 3 999 708,00 PLN stanowi
dofinansowanie ze środków UE.
ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI
Zadanie 22: „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury budowlanej PCUM oraz zakup sprzętu
medycznego w celu poszerzenia zakresu i poprawy jakości świadczonych usług”
Realizator zadania: Powiatowe Centrum Usług Medycznych w Kielcach
Planowany okres realizacji: 2017 – 2019
W ramach zadania planowano nadbudowę nad Poradnią Rehabilitacyjną, modernizację Pracowni
Kinezyterapii i Fizykoterapii oraz doposażenie w sprzęt medyczny. Projekt nie został zrealizowany
z powodu braku środków finansowych.
ZADANIE NIE BYŁO REALIZOWANE
Zadanie 23: „Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Chmielniku dla potrzeb opieki długoterminowej
i geriatrycznej”
Realizator zadania: Szpital Powiatowy w Chmielniku
Planowany okres realizacji: 2018-2020
W ramach zadania planowano nadbudowę pomieszczeń nad Blokiem Operacyjnym, zwiększenie
liczby łózek ZOL oraz utworzenie Oddziału Geriatrii. Projekt nie został zrealizowany z powodu braku
środków finansowych.
ZADANIE NIE BYŁO REALIZOWANE
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.4.2. Aktywne uczestnictwo powiatu w realizacji krajowych
i regionalnych programów profilaktycznych w zakresie chorób będących istotnym problemem
zdrowotnym na terenie Powiatu.
Zadanie 24: „Program profilaktyki raka prostaty u mężczyzn powyżej 50 roku życia zamieszkujących
na terenie Powiatu Kieleckiego”.
Realizator zadania: Powiatowe Centrum Usług Medycznych w Kiecach/Powiat Kielecki
Planowany okres realizacji: 2017-2019
Zadanie nie może być realizowane ponieważ Agencja Oceny Technologii Medycznej i Certyfikacji
w Warszawie nie opiniuje takich programów (te świadczenia zdrowotne finansuje NFZ).
ZADANIE NIE BYŁO REALIZOWANE
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Zadanie 25: „Program profilaktyki oraz zapobiegania chorobom cukrzycy wśród mieszkańców
Powiatu Kieleckiego na lata 2018-2020”.
Realizator zadania: Szpital Powiatowy w Chmielniku, Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka Szpital Specjalistyczny w Kielcach, Powiatowe Centrum Usług Medycznych w Kielcach.
Planowany okres realizacji: 2018 – 2020
Zadanie nie było realizowane z powodu braku środków finansowych.
ZADANIE NIE BYŁO REALIZOWANE
Kierunek działań operacyjnych I.4.3. Promowanie zdrowia i profilaktyka zdrowotna w Powiecie
Kieleckim
Zadanie 26: „Profilaktyka i promowanie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Powiatu
Kieleckiego”.
Realizator zadania: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Kielcach/
Jednostki Organizacyjne Powiatu Kieleckiego
Planowany okres realizacji: 2018 – 2020
Zadanie nie było realizowane z powodu braku środków finansowych.
ZADANIE NIE BYŁO REALIZOWANE
Cel operacyjny I.5. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa publicznego
Kierunek działań operacyjnych I.5.1. Współpraca samorządu powiatowego z instytucjami powołanymi
do ochrony bezpieczeństwa publicznego.
Zadanie 27: Cykliczne dofinansowywanie Komendy Miejskiej Policji w Kielcach do zakupu
radiowozów (corocznie).
Realizator zadania: Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa
Planowany okres realizacji: 2016 i kolejne lata
Z uwagi na brak środków finansowych, w roku 2020 zadanie nie było realizowane.
ZADANIE NIE BYŁO REALIZOWANE
Zadanie 28: Przekazywanie nagród finansowych dla najlepszych policjantów pracujących na terenie
Powiatu Kieleckiego.
Realizator zadania: Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa
Planowany okres realizacji: 2016 i kolejne lata
Na wniosek Komendanta Miejskiego Policji w Kielcach Zarząd Powiatu w Kielcach podjął decyzję
o przekazaniu środków finansowych na nagrody dla funkcjonariuszy KMP w Kielcach za osiągnięcia
w służbie. Na mocy Porozumienia zawartego w dniu 2 lipca 2020r. pomiędzy Powiatem Kieleckim,
a Komendantem Miejskim Policji w Kielcach przekazano dofinansowanie w kwocie 5 000,00 PLN.
ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI
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Zadanie 29: Zakup wyposażenia dla jednostek OSP w systemie KSRG oraz spoza KSRG.
Realizator zadania: Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa
Planowany okres realizacji: 2016 i kolejne lata
Zgodnie z umową z dnia 14 kwietnia 2020r. Powiat Kielecki przekazał Gminie Miedziana Góra dotację
celową z przeznaczeniem na zakup zestawu sprzętu ratownictwa medycznego z kompletem szyn
Kramera i deską ortopedyczną dla OSP w Miedzianej Górze.
Koszt realizacji zadania w roku 2020 wyniósł 3 000,00 PLN.
ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI
Zadanie 30: Dofinansowanie Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach do zakupu artykułów
związanych z poprawą bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz wykorzystanych w ramach
działań profilaktycznych na terenie powiatu kieleckiego.
Realizator zadania: Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa
Planowany okres realizacji: 2016 i kolejne lata
W dniu 31 marca 2020r. podpisane zostało Porozumienie pomiędzy Powiatem Kieleckim a Komendą
Wojewódzką Policji w Kielcach dotyczące uczestnictwa w pokrywaniu kosztów zakupu i materiałów
niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem choroby zakaźnej COVID-19
dla potrzeb Policji.
Koszt realizacji zadania w roku 2020 wyniósł 20 000,00 PLN.
ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI.
Zadanie 31: Dofinansowywanie KM PSP odnośnie budowy nowych obiektów i zakupu sprzętu
ratowniczego.
Realizator zadania: Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa
Planowany okres realizacji: 2016 i kolejne lata
W dniu 8 kwietnia 2020r. podpisane zostało Porozumienie pomiędzy Powiatem Kieleckim a Komendą
Wojewódzką PSP w Kielcach dotyczące uczestnictwa w pokrywaniu kosztów zakupu i materiałów
niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem choroby zakaźnej COVID-19
dla potrzeb Komendy Miejskiej PSP w Kielcach. Zgodnie z zawartym porozumieniem przekazano
dofinansowanie w wysokości: 20 000,00 PLN
Na mocy Porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Kielecki a Komendą Wojewódzką PSP dnia
2 września 2020r. przekazana została dotacja w wysokości: 43 000,00 PLN na zakup pierwszego
wyposażenia Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 1 KM PSP w Kielcach.
ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI.
Kierunek działań operacyjnych I.5.2. Realizacja działań prewencyjnych i edukacyjnych mających na
celu wzrost świadomości społeczeństwa na temat występujących zagrożeń.
Zadanie 32: Szkolenie pracowników PCPR i OPS z zakresu pracy z rodziną w kryzysie, w szczególności
w sytuacji przemocy w rodzinie.
Realizator zadania: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach.
Planowany okres realizacji: 2016 i kolejne lata
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Ze względu na sytuację epidemiologiczną oraz wprowadzone ograniczenia, m.in. w organizacji imprez
i zgromadzeń w roku 2020 nie realizowano zadania dotyczącego szkoleń dla pracowników PCPR i OPS
z zakresu pracy z rodziną w kryzysie.
ZADANIE NIE BYŁO REALIZOWANE
Zadanie 33: Udzielanie pomocy specjalistycznej tj. psychologicznej, prawnej, socjalnej, schronienia
osobom w sytuacji kryzysowej.
Realizator zadania: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach / organizacja pozarządowa.
Planowany okres realizacji: 2016 i kolejne lata
W roku sprawozdawczym w ramach poradnictwa specjalistycznego udzielono 106 porad prawnych
dla mieszkańców powiatu kieleckiego z zakresu prawa rodzinnego oraz 508 porad psychologicznych.
Poradnictwo świadczone było głównie w formie telefonicznej, jak również osobistej w miejscu
zamieszkania osób zainteresowanych, jeżeli wymagała tego sytuacja.
W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju realizowano IV Moduł Programu „Pomoc osobom
niepełnosprawnym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.
Pomoc skierowana została do osób dorosłych, młodzieży i do dzieci z niepełnosprawnościami oraz
członków ich rodzin, którzy w związku z ograniczeniami wynikającymi z niepełnosprawności oraz
braku dostępu do specjalistycznych form wsparcia przeżywają różnego rodzaju kryzysy. PCPR
w Kielcach udzielał pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej, interwencji kryzysowej w formie:
telefonicznej oraz indywidualnej w postaci wizyty w miejscu zamieszkania beneficjenta
z zachowaniem reżimu sanitarnego. Koszt realizacji tego zadania wyniósł: 16 326,17 PLN, z czego:
14 063,78 PLN stanowiły środki z PFRON.
Wsparcie specjalistyczne realizowane było także przez utworzone w strukturze PCPR Centrum Usług,
które realizuje działania skierowane do osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym i ich
otoczenia. Utworzenie i działalność Centrum jest elementem projektu „Centrum Usług – Współpraca
na rzecz społeczności lokalnej” Projekt realizowany jest od 1 lutego 2019r. do 31 maja 2021r.
Koszt całkowity zadania to: 6 213 358,04 PLN, w tym dofinansowanie z UE – 5 281 354,33 PLN.
W roku 2020 wydatki poniesione w ramach projektu wyniosły łącznie: 2 724 593,17 PLN, z czego
dofinansowanie ze środków UE stanowiło kwotę - 2 291 599,73 PLN.
Działania realizowane w ramach projektu w roku 2020 obejmowały:
1. Świadczenie specjalistycznego wsparcia w formie dyżurów w Centrum Usług, w lokalach
udostępnionych na terenie gmin Partnerskich oraz w miejscu zamieszkania uczestników projektu:
a) psychologiczne - 2 psychologów udzieliło wsparcia 183 osobom,
b) prawne - 48 godzin (14 osób),
c) pedagogiczne - 300 godzin (83 osoby),
d) konsultacje terapeuty ds. uzależnień - 200 godzin (74 osoby),
e) konsultacje terapeuty rodziny/psychoterapeuty - 200 godzin (42 osoby),
f) konsultacje i terapia logopedyczna - 250 godzin (59 osób).
g) Warsztaty z doradztwa zawodowego pn. „Aktywne formy poszukiwania pracy” dla dzieci
z pieczy zastępczej w wymiarze 5 godzin zegarowych.
2. Organizację telefonicznego poradnictwa specjalistycznego. Linia telefoniczna obsługiwana
w formie dyżurów: w każdy wtorek i piątek.
3. Udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach przysługujących osobom niepełnosprawnym
i ich rodzinom.
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4.

Organizację zajęć dla dzieci z pieczy zastępczej i rodzin wykazujących bezradność w sprawach
opiekuńczo wychowawczych – 42 godziny.
5. Organizację i koordynację usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym: usług
asystenckich, usług opiekuńczych, dowozu osób niepełnosprawnych/niesamodzielnych.
6. Grupy wsparcia (comiesięczne spotkania) dla opiekunów faktycznych niepełnosprawnych dzieci
uczestniczących w projekcie z gminy Pierzchnica.
7. Warsztaty dla opiekunów faktycznych osób niepełnosprawnych uczestniczących w projekcie.
8. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla 39 dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej i rodzin
niewydolnych wychowawczo - 371 godzin.
9. Organizację indywidualnego wsparcia dla uczestnika z chorobą Autyzmu - 40 godzin.
10. Grupy wsparcia dla opiekunów zastępczych - 12 trzygodzinnych spotkań, w których uczestniczyło
32 osób.
11. Grupy wsparcia dla rodziców biologicznych - 12 trzygodzinnych spotkań, w których
uczestniczyło, łącznie 7 rodziców.
12. Szkolenie dla opiekunów pieczy zastępczej.
13. Warsztaty dla rodzin zastępczych rozwijających kompetencje wychowawcze. Zrealizowano pięć
czterogodzinnych spotkań. W warsztatach wzięło udział 20 opiekunów zastępczych.
14. „Prelekcje profilaktyczne i edukacji zawodowej” dla dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej.
W ramach zadania zrealizowano 50 godzin indywidualnego doradztwa zawodowego dla 25 osób
oraz przeprowadzono 3 spotkania warsztatowe dla 17 osób.
15. Zapewnienie schronienia w mieszkaniach treningowych (w Podzamczu 46, gm. Chęciny) dwóm
rodzinom w trudnej sytuacji (kryzysie).
16. Zorganizowanie i przeprowadzenie kompleksowych działań kompetencyjno-motywujących 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;
− Warsztaty z pedagogiki zabawy dla rodziców - 6 spotkań dla 13 rodziców.
ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI
Zadanie 34: Przygotowanie i realizacja oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób
stosujących przemoc – zlecenie zadania.
Realizator zadania: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach.
Planowany okres realizacji: 2016 i kolejne lata
Program korekcyjno - edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie był realizowany przez
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w miesiącach wrzesień - grudzień 2020r. W 14 warsztatach
grupowych wzięło udział 15 osób (11 mężczyzn i 4 kobiety). Cały program składający się z 53 godzin
ukończyło 7 osób, w tym 6 mężczyzn i 1 kobieta.
Koszt całkowity realizacji zadania wyniósł: 10 992,74PLN.
ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI
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Zadanie 35: Współudział w akcjach - kampaniach społecznych, dotyczących zwalczania zjawiska
przemocy.
Realizator zadania: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach, NGO, OPS, poradnie
psychologiczno -pedagogiczne, policja.
Planowany okres realizacji: 2016 i kolejne lata
W roku 2020 zadanie nie było realizowane ze względu na sytuację epidemiologiczną oraz
wprowadzone w związku z tym ograniczenia i zakazy dotyczące możliwości organizowania imprez
masowych.
ZADANIE NIE BYŁO REALIZOWANE
Kierunek działań operacyjnych I.5.3. Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych.
Zadanie 36: Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu kieleckiego
Realizator zadania: Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
Planowany okres realizacji: 2016-2020
W ramach zadania zaplanowano budowę chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu
o łącznej długości 40 km.
W okresie sprawozdawczym zbudowano chodniki na odcinkach dróg powiatowych o numerach:
0368T, 0357T, 0325T, 0326T, 0582T, 0297T, 0288T, 0488T o łącznej długości 10491 mb.
Łączny koszt zrealizowanych prac wyniósł 25 495 349,00 PLN, w tym: wkład własny - 6 278 047,00
PLN, środki z budżetów gmin - 5 746 176,00 PLN, środki BP – 13 471 126,00 PLN.
ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI
Cel operacyjny I.6. Zwiększenie skuteczności i efektywności działań administracji i wzrost kompetencji
kadr w zakresie użycia TIK
Kierunek działań operacyjnych I.6.1. Podnoszenie kwalifikacji kadr administracji samorządowej.
Wzmocnienie bazy wiedzy i potencjału kadrowego Starostwa i jednostek Powiatu w zakresie realizacji
projektów w formule partnerstwa publiczno-prywatnego oraz innowacyjnych rozwiązań w zakresie
stosowania prawa zamówień publicznych.
Zadanie 37: Realizacja planu szkoleń opracowanego na podstawie wniosków przedłożonych przez
naczelników wydziałów kierowników samodzielnych komórek organizacyjnych.
Realizator zadania: Starostwo Powiatowe w Kielcach
Planowany okres realizacji: 2016-2020
Realizacja zadania ma na celu podnoszenie kwalifikacji pracowników Starostwa Powiatowego
w Kielcach w obszarze realizowanych zadań zgodnych z przyjętym zakresem czynności.
W 2020 roku przeszkolono 140 pracowników Starostwa Powiatowego w Kielcach. Wydatki z tym
związane wyniosły: 38 496,05 PLN.
ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI
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Zadanie 38: Realizacja zadania – kurs służby przygotowawczej zakończony egzaminem. Projekt
„Szkolenia i pomoc doradcza w zakresie etyki i unikania konfliktu interesu w samorządzie
terytorialnym”.
Realizator zadania: Starostwo Powiatowe w Kielcach
Planowany okres realizacji: 2016-2020
Dla pracowników podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym na
kierowniczym stanowisku urzędniczym organizowany jest kurs służby przygotowawczej zakończony
egzaminem. W 2020 roku kurs służby przygotowawczej z wynikiem pozytywnym egzaminu ukończyło
38 osób.
ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI
Kierunek działań operacyjnych I.6.2. Podniesienie jakości obsługi interesantów w Starostwie
Powiatowym w Kielcach i w jednostkach organizacyjnych powiatu.
Zadanie 39: Dzienniki elektroniczne. Internet szerokopasmowy. Uruchomienie pełnego EZD
i zwiększenie liczby e-usług.
Realizator zadania: Szkoły powiatowe, Starostwo Powiatowe w Kielcach
Planowany okres realizacji: 2016-2017
W Powiatowym Zespole Szkół w Bodzentynie w ramach realizacji tego zadania planowane jest:
zbudowanie sieci szkieletowej składającej się z 80 gniazd abonenckich, dalsza rozbudowa
infrastruktury informatycznej, zakup dodatkowych Switch i modernizacja sieci Wi-Fi, objęcie
zasięgiem sieci Wi-Fi całego budynku szkoły.
W roku 2020r. zakończono realizację działań w ramach zawartej w 2019r. umowy z operatorem OSE
na dostarczenie bezpłatnego Internetu dla szkoły. Zainstalowano sprzęt służący temu celowi.
Pozyskano 50 szt. tabletów wraz z oprogramowaniem i dostępem do Internetu z OSE.
Ponadto zakupiono: 2 tablice interaktywne (w ramach programu „Aktywna Tablica”), 2 szt.
odtwarzaczy MP3, laptopa oraz tablet graficzny. Wydatki z tym związane wyniosły: 22 999,00 PLN.
Powiatowy Zespół Szkół w Chęcinach
Do września 2020r. szkoła korzystała z dziennika edudziennik firmy Helion SA (usługa płatna 1990
zł/rok). Od września 2020r. dziennik elektroniczny UONET+ udostępniany jest w ramach abonamentu
Optivum firmy Vulcan (koszt abonamentu 4320 zł/rok). Szkoła korzysta także z dostępu
do Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej – szerokopasmowy Internet dla szkół (usługa bezpłatna).
W Starostwie Powiatowym w Kielcach w 2020 roku zainstalowano i wdrożono kilkanaście poprawek
do obecnie używanego EZD PUW w celu poprawienia funkcjonalności systemu komputerowego
do Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją. Nowe funkcjonalności dotyczą m.in.:
1. API – DokumentMonit- ustawienia monitu na dokumencie;
2. Wydruk listy dokumentów zawierających dokumenty będące elementem zbioru dokumentów
archiwizowanych;
3. Podpis eDowodem;
4. Zwrotki, słownik aplikacji pozycja „Zwrotki_Pracownicy_Odbierający-1288”.
ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI
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Kierunek działań operacyjnych I.6.3. Utrzymanie nowoczesnych metod i narzędzi zarządzania (System
zarządzania jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2008).
Zadanie 40: Utrzymanie certyfikatu jakości wg normy ISO 9001
Realizator zadania: Starostwo Powiatowe w Kielcach
Planowany okres realizacji: 2018-2020
Głównym celem realizacji zadnia jest utrzymanie i doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością
w Starostwie Powiatowym w Kielcach. W okresie sprawozdawczym zrealizowano następujące
działania:
− Udział 21 osób w szkoleniu on-line z zakresu „Audytor wewnętrzny ISO 9001:2015 oraz ISO
27001:2017;
− Dostosowano zapisy dokumentacji systemowych do nowej struktury organizacyjnej Starostwa
Powiatowego w Kielcach;
− Wprowadzono nową procedurę „Aktualizacja katalogu usług” do dokumentacji systemowych
(Katalogu usług świadczonych w Starostwie Powiatowym w Kielcach);
− Przeprowadzono przegląd systemu zarządzania jakością z wykorzystaniem narzędzi komunikacji
elektronicznej, podczas którego omówiono m.in.: status działań podjętych w następstwie
wcześniejszych przeglądów zarządzania, zmiany czynników zewnętrznych i wewnętrznych
istotnych dla systemu zarządzania jakością, funkcjonowanie SZJ, skuteczność podejmowanych
działań uwzględniających ryzyka i szanse, adekwatność zasobów oraz możliwości ciągłego
doskonalenia;
− Przeprowadzono 12 audytów wewnętrznych SZJ;
− W dniach 24-2.08.2020r. został przeprowadzony audit nadzoru II – z zakresu „Świadczenie usług
dla klientów indywidualnych, instytucji i firm w ramach zadań publicznych realizowanych przez
Starostwo Powiatowe w Kielcach”. W trakcie auditu sprawdzono praktyczne funkcjonowanie
systemu zarządzania. Audit przeprowadzono zdalnie zgodnie z procedurami PCBC. W wyniku
przeprowadzonego auditu przedłużona została certyfikacja ISO 9001:2015.
Całkowity planowany koszt realizacji zadania wynosi: 47 674,80 PLN, w tym w roku 2019
wydatkowano kwotę: 12 164,00 PLN.
ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI
Zadanie 41: Wdrożenie systemu zarządzania usługami w IT zgodnego z ISO / IEC 20000-1
Realizator zadania: Starostwo Powiatowe w Kielcach/ Zespół ds. Informatyzacji
Planowany okres realizacji: 2017-2020
Zadanie ma na celu zapewnienie wysokiego poziomu i jakości świadczonych usług, a co za tym idzie
zwiększenie efektywności. Wdrożenie systemu zmierza również do wprowadzenia nadzoru nad
infrastrukturą, która jest wykorzystywana do świadczenia usług. Przez nadzór należy rozumieć takie
zagadnienia jak:
− Zarządzanie wersjami,
− Zapewnienie rozdzielności środowisk testowych i produkcyjnych,
− Zarządzanie zmianą w środowisku,
− Zapewnienie backupów sprzętowych, danych, softu,
− Zapewnienie bezpieczeństwa środowisk i łączy,
− Zapewnianie kompatybilności wersji i rodzajów sprzętu i oprogramowania,
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−

Zapewnienie klientowi „przyjaznego” środowiska usługi i wsparcia usługi (Helpdesk).
W okresie sprawozdawczym wdrożono nowe oprogramowanie do tworzenia kopi bezpieczeństwa.
W związku z dużą efektywnością oprogramowania nastąpiła zmiana harmonogramu wykonywania
kopi. Dokonano zmian struktury oraz ustawień części urządzeń sieciowych, co znacząco wpłynęło na
stabilność pracy sieci oraz środowiska wirtualnego. Dzięki wdrożeniu systemu obsługi zdarzeń
serwisowych OTRS znacząco wzrosła efektywność wykonywanych zadań oraz zamykania zleceń.
ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI
Kierunek działań operacyjnych I.6.4. Zwiększenie potencjału instytucjonalnego Administracji
Publicznej w zakresie planowania przestrzennego oraz usprawnienie procesów inwestycyjnobudowlanych. Dostęp do nowoczesnych narzędzi w zakresie analizy, przetwarzania, interpretacji
i prezentacji danych.
Zadanie 42: Udział w zadaniach realizowanych w partnerstwie, mających na celu poszerzenie
funkcjonalności zbudowanego w ramach projektu e-świętokrzyskie systemu SIP Województwa
Świętokrzyskiego, bieżąca praca z systemem i zasilanie go danymi z komórek Starostwa
Powiatowego.
Realizator zadania: Starostwo Powiatowe w Kielcach
Planowany okres realizacji: 2017-2020
W roku 2020 realizowana była bieżąca praca z systemem i zasilanie go danymi z komórek Starostwa
Powiatowego w Kielcach.
Ponadto, trwa realizacja projektu „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny powiatów: Buskiego,
Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego. Realizowane są działania polegające na cyfryzacji
zasobów geodezyjnych powiatów, a także modernizację infrastruktury teleinformatycznej. W efekcie
prac 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 roku 2020 w ramach projektu realizowane były
zadania związane z modernizacją Ewidencji Gruntów i Budynków oraz utworzeniem inicjalnej bazy
GESUT oraz bazy BDOT 500. Prace w ramach projektu realizowane będą do końca 2022 roku. Łączny
planowany koszt realizacji zadań przez Powiat Kielecki to: 14 954 588,00 PLN, w tym dofinansowanie
ze środków UE – 12 711 398,80.
ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI
Kierunek działań operacyjnych I.6.5. Opracowanie i wdrożenie efektywnego modelu zarządzania
kompetencjami kadr uwzględniającego bieżące monitorowanie luk kompetencyjnych i potrzeb
szkoleniowych.
Zadanie 43: Sukcesywne pozyskiwanie środków z KFS na przeprowadzanie szkoleń merytorycznych
dla pracowników Starostwa, wykorzystanie sali szkoleniowej do prowadzenia szkoleń kaskadowych
Realizator zadania: Starostwo Powiatowe w Kielcach
Planowany okres realizacji: 2017-2020
W okresie sprawozdawczym nie podejmowano działań w tym zakresie.
ZADANIE NIE BYŁO REALIZOWANE
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Kierunek działań operacyjnych I.6.6. Rozwój i podnoszenie jakości usług rodzinnej i instytucjonalnej
pieczy zastępczej oraz pomocy w życiowym usamodzielnieniu na rzecz wychowanków pieczy
zastępczej.
Zadanie: 44 „Myśląc o rodzinie”
Realizator zadania: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie /organizacje pozarządowe/gminy powiatu
kieleckiego: Masłów, Górno, Łopuszno
Planowany okres realizacji: 2016 -2018
Projekt konkursowy „Myśląc o Rodzinie” realizowany był w okresie od 01.05.2016r. do
31.12.2018r. w partnerstwie z Fundacją „Przystanek Dziecko” oraz przy współpracy OPS z gmin:
Łopuszno, Masłów i Górno w ramach RPOWŚ na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9. Wyłączenie
społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług
społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.
Wsparciem w ramach projektu łącznie zostały objęte 473 osoby zamieszkujące na terenie
powiatu kieleckiego, w tym:
− 71 osób z rodzin przejawiających bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych
z terenu współpracujących gmin,
− 354 osoby funkcjonujące w ramach rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej (187 dzieci
umieszczonych w pieczy oraz 167 opiekunów zastępczych),
− 9 pełnoletnich wychowanków opuszczających pieczę zastępczą, objętych procesem
usamodzielniania przebywających w mieszkaniach chronionych,
− 21 rodziców biologicznych, których dzieci zostały umieszczone w pieczy zastępczej,
− 6 rodzin w sytuacji kryzysowej, zmuszonych do opuszczenia dotychczasowego miejsca
zamieszkania w celu zapewnienia bezpieczeństwa i prawidłowego funkcjonowania swojego
i dzieci, którym zorganizowano pobyt w mieszkaniach chronionych.
Działania projektowe, koncentrowały się na poprawie jakości funkcjonowania systemu rodzinnego
poprzez zwiększenie dostępności usług społecznych oraz wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.
Szczególny nacisk kładziony był na działania profilaktyczne i wspierające prowadzone przez
specjalistów, ukierunkowane na ograniczenie zagrożenia umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej,
bądź umożliwienie powrotu dziecka do rodziny biologicznej.
Koszt całkowity realizacji zadania wyniósł: 1 481 148,00 PLN, w tym: wkład własny - 115 710,00 PLN,
środki UE - 1 365 438,00 PLN.
ZADANIE ZREALIZOWANE
Kierunek działań operacyjnych
zastępczej.

I.6.7. Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy społecznej i pieczy

Zadanie 45: Szkolenie i prowadzenie grup wsparcia dla pracowników OPS.
Realizator zadania: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach
Planowany okres realizacji: 2016 i kontynuacja
W roku 2020 ze względu na pandemię, kadra pomocy społecznej oraz pieczy zastępczej nie
uczestniczyła w szkoleniach w siedzibie PCPR w Kielcach. Nie organizowano również spotkań dla
asystentów rodzin. Pracownicy brali udział jedynie w szkoleniach on-line organizowanych przez
Urząd Marszałkowski oraz Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
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W I kwartale 2020r. zorganizowano tylko 2 szkolenia dla pracowników podnoszące kompetencje
zawodowe.
ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI
Cel operacyjny I.7. Zintegrowana polityka społeczna.
Kierunek działań operacyjnych I.7.1. Organizacja wolontariatu dla rodzin zastępczych.
Zadanie 46: „Starszy brat, Starsza siostra”.
Realizator zadania: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach / Centrum wolontariatu.
Planowany okres realizacji: 2016 i kolejne lata
Zadanie realizowane jest poprzez współpracę z Regionalnym Centrum Wolontariatu w Kielcach.
Od lutego 2019r. Regionalne Centrum Wolontariatu, jako Partner projektu „Centrum Usług –
Współpraca na rzecz społeczności lokalnej” realizuje zadanie na rzecz osób zagrożonych ubóstwem
i wykluczeniem społecznym pn. „Wolontariat – Włączanie społeczności lokalnej w działania
edukacyjno-aktywizacyjne na rzecz grupy docelowej”. Zakres zadania przewiduje organizację
lokalnego wolontariatu, zaangażowanie mieszkańców (osoby uczące się, studentów, seniorów)
w działania na rzecz rodzin i osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji życiowej zamieszkujących
środowisko lokalne.
W roku 2020 w ramach zadania Partner - Regionalne Centrum Wolontariatu w 2020 realizowało
następujące działania:
a) Zrekrutowano 32 wolontariuszy;
b) Prowadzono współpracę z Partnerami celem określenia potrzeb środowiska w zakresie wsparcia
wolontarystycznego;
c) Zorganizowano spotkania on-line przygotowujące wolontariuszy do pracy z dziećmi z pieczy
zastępczej;
d) Wolontariusze wspierali działania realizowane dla rodzin niewydolnych wychowawczo poprzez
organizację czasu wolnego dzieciom;
e) Wolontariusze wspierali w nauce dzieci przebywające w pieczy zastępczej.
Zadanie realizowane będzie do 31 maja 2021r. Całkowity planowany koszt realizacji zadania wynosi:
244 140,00 PLN, w tym dofinansowanie ze środków UE w wysokości 224 344,86 PLN. W roku 2020
wydatkowano łącznie kwotę: 52 488,46 PLN, z czego: 48 232,64 PLN środków pochodzących
z dofinansowania.
ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI

Kierunek działań operacyjnych I.7.2. Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży powyżej
10 roku życia w instytucjonalnej pieczy zastępczej.
Zadanie 47: Utworzenie dwóch placówek opiekuńczo wychowawczych dla 28 osób.
Realizator zadania: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach.
Planowany okres realizacji: 2017
Planowano utworzenie 2 placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego (po 14 miejsc
w każdej). Zadanie nie zostało zrealizowane w roku 2020.
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Powiat Kielecki w roku 2020 pozyskał środki w wysokości 4 000 000,00 PLN z Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem
na wybudowanie trzech placówek opiekuńczo- wychowawczych dla dzieci i młodzieży.
ZADANIE NIE BYŁO REALIZOWANE
Kierunek działań operacyjnych
I.7.3. Pomoc w życiowym usamodzielnieniu i integracji
ze środowiskiem pełnoletnich osób opuszczających rodziny zastępcze i całodobowe placówki
opiekuńczo – wychowawcze.
Zadanie 48: Mieszkania chronione.
Realizator zadania: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach.
Planowany okres realizacji: 2016 i kolejne lata
W 2013r. podpisano z Powiatowym Zespołem Szkół w Chęcinach umowę najmu dwóch mieszkań
o powierzchni 50,02m² i 49,20m² celem utworzenia mieszkań chronionych. Mieszkania chronione
działają na podstawie Regulaminu Mieszkań Chronionych przyjętego Uchwałą Nr 220/128/2018
Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 28 marca 2018r. Szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności
za pobyt w w/w mieszkaniach są uregulowane Uchwałą Nr XXXVI/35/2018 Rady Powiatu w Kielcach
z dnia 23 kwietnia 2018r. Mieszkania są przeznaczone dla 6 osób. Pomoc w formie mieszkania
chronionego jest przyznawana czasowo. Pobyt w w/w mieszkaniach chronionych pozwolił zapewnić
osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej czasowe wsparcie mieszkaniowe i terapeutyczne,
w tym opiekę pracownika socjalnego i psychologa.
W 2020 r. w mieszkaniach chronionych mieszkało 4 wychowanków z rodzinnej pieczy zastępczej.
Wychowankowie przebywający w mieszkaniach chronionych w roku 2020 nie ponosili odpłatności
za swój pobyt, ponieważ był on finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu
„Centrum Usług – współpraca na rzecz społeczności lokalnej”. W 2020 roku wydano 3 decyzje
administracyjne dot. pobytu w mieszkaniu chronionym. Wychowankowie są objęci dodatkowymi
działaniami, w tym: pracą socjalną i poradnictwem specjalistycznym (prawnym i psychologicznym).
W/w działania prowadzone są zarówno w miejscu zamieszkania podopiecznych, jak również
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach. W 2020 roku w ramach projektu pokrywano
koszty utrzymania (opłat za media i usługi) mieszkań dla 4 usamodzielnianych wychowanków pieczy
zastępczej.
Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym na realizację tego zadania wyniosły: 13 045,37 PLN,
w tym: wkład własny - 8 214,09 PLN, środki UE - 4 439,55 PLN, środki z BP – 391,73PLN.
ZADANIE ZREALIZOWANE – Działania są kontynuowane
Kierunek działań operacyjnych I.7.4. Aktywizacja społeczna, zawodowa, edukacyjna i zdrowotna
osób niepełnosprawnych.
Zadanie 49: „Aktywny Samorząd”.
Realizator zadania: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach.
Planowany okres realizacji: 2016 i kolejne lata
Program „Aktywny Samorząd” obejmuje dwa moduły - Moduł I - likwidacja barier utrudniających
aktywizację społeczną i zawodową oraz Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie
wyższym. W roku sprawozdawczym zrealizowane zostały następujące działania:
− przygotowanie i nabór wniosków,
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− ocena formalna i merytoryczna wniosków,
− przygotowanie i zawarcie umów o dofinansowanie,
− wypłata środków i rozliczanie umów, sporządzenie sprawozdań cząstkowych do PFRON.
Koszt realizacji zadania w roku 2020 wyniósł: 443 445,23 PLN i był finansowany ze środków PFRON.
ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI
Kierunek działań operacyjnych
I.7.5. Likwidacja barier architektonicznych, urbanistycznych,
transportowych w komunikowaniu się, technicznych w dostępie do środowiska wewnętrznego
i zewnętrznego osób niepełnosprawnych.
Zadanie 50: Program wyrównywania różnic między regionami.
Realizator zadania: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach.
Planowany okres realizacji: 2016
Działania planowane do realizacji w ramach zadania dotyczyły likwidacji barier transportowych
poprzez dofinansowanie zakupu autobusu dla WTZ w Osinach.
Zadanie zrealizowano w 2018r. Koszt realizacji zadania wyniósł 266 910,00 PLN, w tym; wkład własny
- 53 328,00 PLN, dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości - 213 528,00 PLN.
ZADANIE ZREALIZOWANE
Kierunek działań operacyjnych I.7.6. Wsparcie lokalowe i specjalistyczne osób i rodzin wykluczonych
lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Zadanie 51: „Projekt Myśląc o rodzinie”. Mieszkania chronione w Podzamczu.
Realizator zadania: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach.
Planowany okres realizacji: 2016 i kolejne lata
W ramach projektu „Myśląc o Rodzinie” realizowanym do końca 2018 roku uruchomiono trzy
mieszkania chronione w Podzamczu 46, gm. Chęciny (wyposażono w meble, sprzęt gospodarstwa
domowego oraz inne rzeczy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania rodzin oraz zatrudniono
pracownika socjalnego) dla rodzin w kryzysie, borykających się z brakiem odpowiednich warunków
mieszkaniowych.
W ramach projektu „Centrum Usług - Współpraca na rzecz społeczności lokalnej” kontynuuje się
wsparcie w mieszkaniach treningowych.
W 2020 roku w ramach projektu realizowano wsparcie w zakresie mieszkań chronionych
treningowych dla 2 rodziców wychowujących dzieci w sytuacji kryzysowej. W mieszkaniach na koniec
roku sprawozdawczego przebywało łącznie 7 osób. Mieszkańcy zostali objęci pracą socjalną, mogli
również w razie potrzeby korzystać z pomocy specjalistów (psychologa i prawnika) w Centrum Usług.
W związku z realizacją zadania w roku 2020 wydatkowano kwotę 30 601,86 PLN, z czego 28 120,63
PLN stanowiły środki z UE
ZADANIE ZREALIZOWANE – Działania są kontynuowane
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Cel operacyjny I.8. Rozwijanie aktywnych form integracji zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych.
Kierunek działań operacyjnych
I.8.1. Organizacja i finansowanie poradnictwa, wsparcia
indywidualnego i grupowego dla osób niepełnosprawnych oraz ich otoczenia w zakresie podniesienia
kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych umożliwiających docelowo powrót do życia
społecznego, w tym powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową.
Zadanie 52: Wyłączenie społeczne i walka z ubóstwem. Aktywna integracja zwiększająca szanse na
zatrudnienie.
Realizator zadania: Starostwo Powiatowe/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach/
Powiatowy Urząd Pracy
Planowany okres realizacji: 2016 i kolejne lata
W okresie od 1.09.2017. do 31.05.2019r. PCPR w Kielcach realizowało projekt pn. „Centrum
Asystentury Społecznej – Krok w stronę samodzielności”. W ramach projektu porozumienie
o współpracy podpisało 8 gmin z terenu powiatu (Chęciny, Górno, Łopuszno, Miedziana Góra,
Morawica, Nowa Słupia, Sitkówka - Nowiny oraz Zagnańsk). Samorządy zadeklarowały m.in.
zachowanie trwałości usług asystenta osoby niepełnosprawnej po zakończeniu projektu przez
co najmniej 21 miesięcy.
Celem projektu była minimalizacja barier i braków uniemożliwiających samodzielne funkcjonowanie
osobom niepełnosprawnym w środowisku lokalnym poprzez zwiększenie dostępu do usług
asystenckich oraz podniesienie kompetencji osób sprawujących opiekę nad niepełnosprawnym
członkiem rodziny.
Głównym założeniem projektu było utworzenie w ramach struktury Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Kielcach - Centrum Asystentury Społecznej, miejsca organizacji zindywidualizowanego
wsparcia, uwzględniającego najważniejsze aspekty funkcjonowania osób niepełnosprawnych oraz ich
opiekunów w środowisku lokalnym, w szczególności:
1. Usług asystenta osoby niepełnosprawnej w zakresie świadczenia wsparcia odpowiadającego
indywidualnym potrzebom osób niepełnosprawnych.
2. Konsultacji psychiatrycznych.
3. Poradnictwa psychologicznego indywidualnego i grupowego.
4. Pomocy prawnej.
5. Wsparcia logopedycznego.
6. Doradztwa w zakresie praw i uprawnień przysługujących osobom niepełnosprawnym i ich
opiekunom.
7. Zajęć usprawniająco - rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych.
8. Bezpłatnego dowozu uczestników dla osób niepełnosprawnych.
W okresie od 01.01.2019r. do 31.05.2019r. w ramach projektu realizowano następujące zadania:
1. Świadczono specjalistyczne wsparcie dla uczestników i ich opiekunów, w szczególności:
− prawne (25 godz.),
− psychiatryczne (16 godz.),
− logopedyczne (64 godz.).
2. Świadczono usługi asystenckie dla osób niepełnosprawnych uczestniczących w projekcie z terenu
8 współpracujących gmin powiatu kieleckiego.
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3. Zorganizowano zajęcia usprawniająco - rehabilitacyjne (1000 godz.). Zadanie realizowane było
przez Kieleckie Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane z siedzibą przy ulicy Zagórskiej
14 w Kielcach. Zajęcia odbywały się w CAS, w siedzibie Kieleckiego Stowarzyszenia Chorych
Na Stwardnienie Rozsiane, bądź w miejscu zamieszkania ON.
4. Organizowano dowóz osób niepełnosprawnych na zajęcia organizowane w CAS (poradnictwo
specjalistyczne oraz zajęcia usprawniająco - rehabilitacyjne), do placówek medycznych i instytucji
działających w obszarze wsparcia ON.
Dodatkowo zorganizowano działania o charakterze integracyjnym, umożliwiające uczestnictwo
w życiu społecznym - kulturalnym poza miejscem zamieszkania:
a) Spotkania o charakterze kulturalno-edukacyjnym:
− 1 spotkanie z muzyką,
− 1 spotkanie z malarstwem.
b) 3 spotkania z psychologami pn. „Rozwijanie zainteresowań jako sposób radzenia sobie
z przeżywaniem niepełnosprawności”.
c) Warsztaty psychologiczne w formie plenerowej służące budowaniu trwalszych więzi
pomiędzy uczestnikami oraz dotyczące rozwoju osobistego osób niepełnosprawnych
w zakresie usamodzielniania i umożliwienia pełnego uczestnictwa w życiu społecznym – dla
uczestników projektu oraz ich opiekunów, połączone z podsumowaniem projektu.
d) Uczestnicy otrzymali bilety/vouchery do kina „Moskwa”.
Koszt całkowity zadania wyniósł: 1 460 478,05 PLN, w tym: wkład własny - 109 551,88 PLN, środki UE
1 350 926,17 PLN.
ZADANIE ZREALIZOWANE
Cel operacyjny I.9. Likwidacja barier architektonicznych, urbanistycznych, transportowych
w komunikowaniu się, technicznych w dostępie do środowiska wewnętrznego i zewnętrznego osób
niepełnosprawnych.
Kierunek działań operacyjnych I.9.1. Dostosowanie budynków użyteczności publicznej do potrzeb
osób niepełnosprawnych, m.in. poradni psychologiczno – pedagogicznych, zakładów opieki
zdrowotnej należących do powiatu lub gmin oraz innych podmiotów prowadzących działalność na
rzecz osób niepełnosprawnych.
Zadanie 53: Program Wyrównywanie Różnic Między Regionami.
Realizator zadania: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach
Planowany okres realizacji: 2016 i kolejne lata
Zgodnie z ogłoszeniem Powiatu Kieleckiego ( grudzień 2019 r.) dotyczące „Programu wyrównywania
różnic między regionami III” podmioty uprawnione miały możliwość złożenia wniosku w ramach
przedmiotowego programu do 31 stycznia 2020 roku. 4 gminy złożyły 5 wniosków w obszarze B i D.
Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie i zostało przyznane dofinansowanie:
• w obszarze B:
− Gmina Bodzentyn „Budowa pochylni dla niepełnosprawnych przy budynku Miasta
i Gminy w Bodzentynie”;
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−

Gmina Strawczyn „Dostosowanie budynku Urzędu Gminy w Strawczynie do potrzeb osób
niepełnosprawnych”;
• w obszarze D:
− Miasto i Gmina Morawica „Likwidacja barier transportowych – zakup samochodu osobowego
typu „autobus” przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Miasta
i Gminy Morawica”;
− Gmina Nowa Słupia „Likwidacja barier transportowych – zakup samochodu dla
niepełnosprawnych”;
− Gmina Strawczyn „Zakup mikrobusu do przewozu osób z niepełnosprawnościami,
gm. Strawczyn”.
Wszystkie gminy, które podpisały umowy otrzymały dofinansowanie.
Łączna kwota wypłaconego dofinansowania w ramach obszaru B to: 189 726,38 PLN oraz 4 743,16
PLN za obsługę.
Łączna kwota wypłaconego dofinansowania w ramach obszaru D: 357 113, 00 PLN oraz 8 927,82
PLN za obsługę.
ZADANIE W TRAKCIE REALIZAJI
Kierunek działań operacyjnych I.9.2. Zakup urządzeń i usług w zakresie likwidacji barier technicznych,
transportowych i w komunikowaniu się dla środowiska osób niepełnoprawnych.
Zadanie 54: Zakup 9-miejscowego
niepełnosprawnych.
Realizator zadania: DPS w Łagiewnikach
Planowany okres realizacji: 2016

samochodu

przystosowanego

do

przewozu

osób

W roku 2017 zakupiono fabrycznie nowy samochód dla DPS. Jest to 9-osobowy BUS przystosowany
do przewozu osób niepełnosprawnych, który po adaptacji posiada miejsca do przewozu 7 osób
niepełnosprawnych + kierowca, + 1 osoba na wózku inwalidzkim. Koszt zakupu to 139 415,00 PLN,
z czego 80 000,00 PLN stanowiło dofinansowanie z PFRON.
ZADANIE ZREALIZOWANE
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CEL STRATEGICZNY 2
OCHRONA I RACJONALNE WYKORZYSTANIE ŚRODOWISKA
I DÓBR KULTURY

Cel operacyjny II.1. Ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego.
Kierunek działań operacyjnych II.1.1. Realizacja programu edukacji ekologicznej.
Zadanie 55: Program edukacji ekologicznej powiatu kieleckiego „Dla ziemi, dla siebie”.
Realizator zadania: Starostwo Powiatowe w Kielcach Wydział Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony
Środowiska.
Planowany okres realizacji: 2016-2020
W XVI edycji Programu edukacji ekologicznej pn. „Dla Ziemi, dla siebie”, realizowanej w roku
szkolnym 2019/2020, wzięło udział 2 192 dzieci wraz z nauczycielami i opiekunami.
Głównym celem Programu jest stałe poszerzanie wiedzy mieszkańców powiatu kieleckiego
o elementach środowiska naturalnego i formach ochrony przyrody, wzbudzanie poczucia
odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego, troski o najbliższe otoczenie, jak również
promowanie i rozwijanie nawyku segregacji odpadów.
Realizując założenia Programu
przeprowadzono następujące konkursy:
1) Konkurs plastyczny „Zabawka z surowców wtórnych”
Konkurs kierowany był do dzieci z oddziałów przedszkolnych i klas „0”, oraz uczniów klas I-III
ze szkół podstawowych. Najmłodsi mieszkańcy powiatu wykonali zabawkę z surowców wtórnych:
plastikowych opakowań, folii, makulatury, puszek, kapsli, kartonów oraz skrawków materiałów.
W ramach konkursu zostały poruszone zagadnienia dotyczące zasad prawidłowej segregacji
odpadów komunalnych oraz ich powtórnego wykorzystania. Dzieci poznały rodzaje opakowań
i czas, po którym ulegną one rozkładowi, a nauczyciele wskazali korzyści jakie płyną dla
środowiska z zastąpienia jednorazówek opakowaniami wielokrotnego użytku. Przedszkolaki
i najmłodsi uczniowie zaskoczyli pomysłowością i do siedziby starostwa przyniesiono lalki,
samochody, domki, zamki, kuchenki, samochody, roboty, gry planszowe oraz przeróżne postacie
z bajek wykonane dowolną techniką plastyczną.
Ogółem na konkurs wpłynęło 96 prac z 48 placówek oświatowych, w tym: 33 prace z oddziałów
przedszkolnych i klas „0”, oraz 63 prace ze szkół podstawowych klas I-III. Laureatom konkursu
w poszczególnych kategoriach wiekowych przyznano nagrody.
2) Konkurs „Segreguj razem z nami - butelki typu PET oraz papier”
Wzorem lat ubiegłych, 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 z czego tylko 8 placówek, z uwagi
na pandemię COVID-19, udokumentowało przeprowadzenie ww. konkursu.
Ogólnie wszyscy uczestnicy zebrali 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
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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 (5 800 kg makulatury i 67 kg
butelek typu PET).
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 jeszcze bardziej 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. Uczestnicy
konkursu wykonując fotografie mogli w najbliższym otoczeniu/regionie, poznać świat roślin,
zwierząt, walory krajobrazowe, wartości historyczne i kulturowe, a tym samym pogłębili swoją
wiedzę o powiecie kieleckim. Ważną ideą konkursu było również rozwijanie wrażliwości
emocjonalnej, rozbudzanie i pogłębianie zainteresowań przyrodniczych oraz wyzwolenie chęci
działania na rzecz ochrony środowiska. Na konkurs ogółem wpłynęło 26 prac od 13 uczestników
(13 placówek oświatowych). Nagrodzeni uczniowie otrzymali sprzęt sportowy.
Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł: 26 587,10 PLN, w tym: wkład własny - 8 946,23 PLN oraz
dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach 17 640,87 PLN.
ZADANIE ZREALIZOWANE
Kierunek działań operacyjnych II.1.2. Zalesianie gruntów rolnych.
Zadanie 56: Zalesienia gruntów rolnych na terenie powiatu kieleckiego.
Realizator zadania: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa / Wydział Rolnictwa, Leśnictwa
i Ochrony Środowiska
Planowany okres realizacji: 2016-2020
Z uwagi na brak wniosków w tym zakresie, w 2020 roku zadanie nie było realizowane.
ZADANIE NIE BYŁO REALIZOWANE
Kierunek działań operacyjnych
i inwentaryzacji stanu lasów.

II.1.3. Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu

Zadanie 57: Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasów.
Realizator zadania: Starostwo Powiatowe w Kielcach - Wydział Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony
Środowiska
Planowany okres realizacji: 2018 – 2024
W ramach realizacji projektu zaplanowano wykonanie prac urządzeniowych, obejmujących
opracowanie uproszczonego planu urządzenia lasu lub inwentaryzacji stanu lasu (stosownie do
powierzchni kompleksów leśnych w ramach obrębu ewidencyjnego) wraz z opracowaniem prognozy
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oddziaływania na środowisko projektów planów, dla których wymagane będzie przeprowadzenie
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
W okresie sprawozdawczym zlecono wykonanie przedmiotowych prac na łącznej powierzchni
2 486,03 ha, na terenie gmin: Masłów, Nowa Słupia i Raków, zgodnie z lokalizacją wskazaną przez
Zleceniodawcę.
Opracowaniem objęte zostały grunty niestanowiące własności Skarbu Państwa (należące do osób
fizycznych i wspólnot gruntowych):
− ujęte w rejestrze gruntów jako lasy,
− zalesione z wykorzystaniem dotacji, których wykaz dostarczył Zamawiający.
Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł: 97 500,00 PLN.
ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI

Kierunek działań operacyjnych II.1.4. Ochrona populacji pszczół i innych owadów zapylających
poprzez nasadzanie drzew i krzewów miododajnych na terenie powiatu kieleckiego.
Zadanie 58: Nasadzanie drzew i krzewów miododajnych na terenie powiatu kieleckiego.
Realizator zadania: Starostwo Powiatowe w Kielcach - Wydział Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony
Środowiska
Planowany okres realizacji: 2016-2020
W roku 2020 gminy wykorzystały pomoc finansową w wysokości 44 499,99 PLN, za którą zakupiły
a następnie nasadziły 1 542 sztuki sadzonek drzew i krzewów miododajnych przy szkołach i innych
miejscach użyteczności publicznej. Sadzonki zostały także przekazane osobom prywatnym.
Jest to bardzo ważne zadanie, ponieważ w ostatnich latach zapylacze, a szczególnie pszczoła miodna,
narażone są na działanie wielu niekorzystnych dla nich zjawisk. Przemysłowa działalność człowieka,
zmiany w systemie uprawy roślin powodujące zanik naturalnej bioróżnorodności, stosowanie
pestycydów w rolnictwie, sadownictwie i leśnictwie, to tylko niektóre z przyczyn wymierania rojów
pszczelich i innych owadów zapylających. Stanowi to olbrzymie zagrożenie dla człowieka, gdyż
większość roślin występujących na Ziemi wymaga zapylenia przez owady. Zaistniała sytuacja zachęciła
Powiat Kielecki do podjęcia działań na rzecz ochrony owadów zapylających i w konsekwencji, od roku
2014 prowadzone są działania związane z nasadzaniem drzew i krzewów miododajnych na terenie
powiatu kieleckiego. Na przestrzeni tych lat Gminy zakupiły 20 494 sadzonek, które nasadzane są przy
szkołach i innych miejscach użyteczności publicznej lub przekazywane osobom prywatnym, głównie
pszczelarzom. Pomoc finansową na realizację ww. zadania, uzyskał także w 2014 roku Świętokrzyski
Związek Pszczelarzy w Kielcach, który zakupił 15 800 drzew (15 000 lip i 800 klonu) i przekazał
je pszczelarzom z Gminy Chęciny, Mniów, Łagów, Nowa Słupia i Łopuszno. W celu uniknięcia
wprowadzenia gatunków obcego pochodzenia oraz silnie inwazyjnych, lista drzew i krzewów
miododajnych, została w roku 2014, 2015 i 2020 uzgodniona z Mazowiecko-Świętokrzyskim
Towarzystwem Ornitologicznym z siedzibą przy Kozienickim Parku Krajobrazowym.
ZADANIE ZREALIZOWANE
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Kierunek działań operacyjnych II.1.5. Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest
w jednostkach powiatowych.
Zadanie 59: Usunięcie odpadów zawierających azbest z Obwodu Drogowego w Łagowie
Realizator zadania: Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
Planowany okres realizacji: 2017 – 2018
W ramach zadania dokonano wymiany dachu o powierzchni 265 m2 na budynku gospodarczym
Obwodu Drogowego w Łagowie wraz z utylizacją odpadów azbestowych. Łączny koszt realizacji
zadania wyniósł: 21 500,00 PLN.
ZADANIE ZREALIZOWANE
Zadanie 60: Usunięcie odpadów zawierających azbest z budynków gospodarczych Powiatowego
Zespołu Szkół w Bodzentynie
Realizator zadania: Powiatowy Zespół Szkół w Bodzentynie
Planowany okres realizacji: 2017 – 2020
Budynek gospodarczy, pokryty materiałami zawierającymi azbest jest w złym stanie technicznym
uniemożliwiającym jego prawidłowe użytkowanie. Po dokonaniu analizy zakresu robót budowlanych
i kosztów z tym związanych uznano, że remont budynku, a nawet sama wymiana pokrycia
dachowego nie jest opłacalna. W roku 2020 budynek został rozebrany, a szkodliwe pokrycie
zutylizowano. Koszt realizacji zadnia wyniósł: 20 000,00 PLN
ZADANIE ZREALIZOWANE
Zadanie 61: Usunięcie odpadów zawierających azbest z budynków gospodarczych Powiatowego
Zespołu Szkół w Chmielniku
Realizator zadania: Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku
Planowany okres realizacji: 2017 – 2020
W roku sprawozdawczym nie podjęto działań w tym zakresie.
ZADANIE NIE BYŁO REALIZOWANE
Kierunek działań operacyjnych II.1.6. Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności
publicznej powiatu kieleckiego, ze szczególnym zwróceniem uwagi na wykorzystanie odnawialnych
źródeł energii.
Zadanie 62: Zmiana systemu ogrzewania budynku szkoły ZSP Nr 1 w Bodzentynie (wymiana okien,
przyłącze do miejskiej sieci ciepłowniczej).
Realizator zadania: Powiatowy Zespół Szkół w Bodzentynie.
Planowany okres realizacji: 2016-2020
W ramach zadania planuje się: przeprowadzenie termomodernizacji budynku szkoły (wymiana okien,
grzejników, docieplenie i wymiana pokrycia dachowego), wykonanie przyłącza cieplnego wraz
z wymiennikownią oraz zmianę sposobu zaopatrywania budynku w ciepło przez zewnętrznego
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dostawcę ciepła. Dotychczas nie podjęto działań z uwagi na brak środków finansowych. Prace planuje
się zrealizować w latach następnych.
ZADANIE NIE BYŁO REALIZOWANE
Zadanie 63: Wykonanie instalacji solarnej – DPS w Łagiewnikach.
Realizator zadania: Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach.
Planowany okres realizacji: 2016 – 2020
Dla realizacji instalacji solarnej zaprojektowano: przebudowę drogi wewnętrznej, budowę
zewnętrznych odcinków instalacji wodno - kanalizacyjnej, budowę zewnętrznych odcinków instalacji
pomiarowej i sterowniczej oraz teletechnicznej. Projektowana instalacja solarna dla DPS zbudowana
jest z dwóch pól z kolektorami słonecznymi. Pola montażu kolektorów słonecznych zaprojektowano
na dachach budynków technicznego i terapii zajęciowej. W budynku technicznym zaprojektowano
układy pompowe dla obu zestawów kolektorów solarnych. Planowany całkowity koszt realizacji
zadani oszacowano na kwotę 1 335 332,40 PLN.
W roku 2020 nie realizowano działań w tym zakresie. W związku z tym, że Urząd Miasta
i Gminy Chmielnik planuje realizację dalszej gazyfikacji gminnych miejscowości, zasadne stanie się
doprowadzenie do kotłowni DPS gazu ziemnego do ogrzewania wszystkich budynków i ciepłej wody
użytkowej (c.w.u.), dzięki czemu uzyskany efekt ekologiczny byłby zdecydowanie korzystniejszy niż
przy zastosowaniu instalacji solarnej do ogrzewana tylko c.w.u. Należy nadmienić, że
z ekonomicznego punktu widzenia, na dzień dzisiejszy nie ma uzasadnienia dla dalszego realizowania
projektu, gdyż koszt instalacji gazowej wyniósłby prawdopodobnie ok. 8 % kosztów wykonania
instalacji solarnej, która zwracałaby się ponad 20 lat.
ZADANIE NIE BYŁO REALIZOWANE
Zadanie 64: Budowa instalacji fotowoltaicznej (oświetlenie terenu kompleksu sportowego).
Realizator zadania: Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach.
Planowany okres realizacji: 2019 – 2020
Zadanie przewiduje budowę zadaszenia trybun przy wielofunkcyjnym boisku sportowym, na którym
zainstalowane byłyby ogniwa fotowoltaiczne. Odnawialne źródło energii wykorzystane byłoby do
oświetlenie terenu kompleksu sportowego będącego w zasobach DPS. Szacowany koszt realizacji
zadania to około 600 000,00 PLN.
W roku 2020 nie realizowano żadnych działań z uwagi na brak środków finansowych.
ZADANIE NIE BYŁO REALIZOWANE

Cel operacyjny II.2. Rozwój i promocja turystyki, kultury oraz tworzenie i modernizacja infrastruktury
turystycznej i kulturowej.
Kierunek działań operacyjnych II.2.1. Tworzenie i promocja oferty kulturalnej i turystycznej powiatu
kieleckiego na rynku lokalnym i zagranicznym.
Zadanie 65: Organizacja cyklicznych imprez: Powiatowy Przegląd Kapel, Orkiestr Dętych, Zespołów
Folklorystycznych i Solistów, Zespołów Chóralnych, Jarmark Świętokrzyski, Chańcza – Świętokrzyska
Perła, Konkurs na Najsmaczniejszą Potrawę Powiatu Kieleckiego, Turniej Piłki Nożnej Pracowników
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Samorządowych i Radnych i Puchar Piłki Siatkowej o Puchar Przewodniczącego Rady Powiatu
w Kielcach.
Realizator zadania: Starostwo Powiatowe w Kielcach.
Planowany okres realizacji: 2017-2020
Na rok 2020 zaplanowano organizację imprez cyklicznych, tj.:
− Powiatowego Przeglądu Zespołów Folklorystycznych i Solistów,
− Powiatowego Przeglądu Kapel Ludowych,
− Powiatowego Przeglądu Orkiestr Dętych,
− Powiatowego Przeglądu Zespołów Chóralnych,
− Jarmarku Świętokrzyskiego,
− Konkursu na Najsmaczniejszą Potrawę Powiatu Kieleckiego,
− Turnieju Piłki Nożnej Pracowników Samorządowych i radnych o puchar Starosty Kieleckiego,
− Turnieju Piłki Siatkowej o puchar Przewodniczącego Rady Powiatu w Kielcach,
− Rajdu pieszego samorządowców.
Z uwagi na panujący stan epidemii zorganizowane zostały tylko: Konkurs na Najsmaczniejszą Potrawę
Powiatu Kieleckiego w Strawczynku oraz Rajd Pieszy dla Samorządowców.
Łączne wydatki poniesione w związku z organizacją tych wydarzeń wyniosły: 10 624,00 PLN.
ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI
Kierunek działań operacyjnych II.2.2. Promocja działań w zakresie kultury, turystyki i sportu oraz
produktów turystycznych.
Zadanie 66: Szeroka informacja na temat podejmowanych działań na płaszczyznach turystyki, sportu
i kultury w mediach, wydawnictwach, podczas dużych wydarzeń regionalnych.
Realizator zadania: Starostwo Powiatowe w Kielcach we współpracy z gminami, instytucjami kultury
i organizacjami pozarządowymi.
Planowany okres realizacji: 2017-2020
W roku 2020 na bieżąco prowadzono promocję działań powiatu kieleckiego w zakresie sportu,
kultury, turystyki i najważniejszych wydarzeń poprzez zamieszczanie artykułów, wywiadów i spotów
reklamowych w lokalnych mediach. Łączny koszt tych działań w roku sprawozdawczym wyniósł
39 238,27 PLN.
Ponadto, okresie od maja do września br. prowadzona była szeroka informacja o atrakcjach
turystycznych znajdujących się na terenie powiatu kieleckiego: na stronie www.powiat.kielecki.pl,
Facebooku i Świętokrzyskie Travel (filmy, zdjęcia). Szeroko informowano o organizowanym Konkursie
na Najsmaczniejsza Potrawę Powiatu Kieleckiego oraz o Rajdzie Samorządowców. Wydano
przewodnik Powiat Kielecki z kodami QR w dwóch wersjach językowych po polsku i angielsku po 1000
sztuk i wydawnictwo kulinarne „Ambaras drobiowy i inne potrawy” w ilości 1000 sztuk. Łączny koszt
publikacji wydawnictw wyniósł: 18 690,00 PLN.
ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI
Kierunek działań operacyjnych II.2.3. Wsparcie rozwoju infrastruktury turystycznej.
Zadanie 67: Znakowanie i modernizacja szlaków turystycznych na terenie powiatu, modernizacja
tablic informacji turystycznych w gminach, aktualizacja wirtualnego spaceru po powiecie kieleckim.
Realizator zadania: Starostwo Powiatowe w Kielcach.
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Planowany okres realizacji: 2017-2020
W 2020 roku w ramach zadnia zrealizowane zostały następujące działania:
− Odnowiono szlak rowerowy czerwony o dł. 57 km, przebiegający przez gminy: Mniów, Zagnańsk,
Miedziana Góra i Strawczyn.
− Przeprowadzono modernizację tablic informacji turystycznej, tzw. przyobiektowych z aktualnymi
danymi dla turysty (12 tablic informacji turystycznej i 1 gablota obustronna pod zamkiem
w Chęcinach).
Koszty zrealizowanych działań wyniosły:
- 6 000,00 PLN – odnowienie szlaku rowerowego,
- 21 645,00PLN – modernizacja tablic informacyjnych.
ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI
Kierunek działań operacyjnych II.2.4. Prowadzenie punktu informacji turystycznej.
Zadanie 68: Regionalne Centrum Informacji Turystycznej w Kielcach.
Realizator zadania: Powiat Kielecki, Urząd Miasta Kielce, Regionalna Organizacja Turystyczna
Planowany okres realizacji: 2017-2020
Regionalne Centrum Informacji Turystycznej w Kielcach ma siedzibę przy Placu Artystów i ma
za zadanie informować turystów o największych atrakcjach powiatu kieleckiego i miasta Kielce.
Regionalne Centrum Informacji Turystycznej jest finansowane ze środków własnych powiatu
kieleckiego, we współpracy z Regionalną Organizacją Turystyczną Województwa Świętokrzyskiego
i Miastem Kielce.
W roku 2020 powiat kielecki przekazał coroczną składkę na działalność RCIT w wysokości 30 000,00
PLN. Dzięki pozyskanym przez RCINT środkom finansowym w okresie wakacyjnym kursował autobus
na trasie Kielce – Święty Krzyż, w którym przewodnik świętokrzyski zapoznawał uczestników
wycieczki z historią odwiedzanych miejsc, ciekawostkami geograficznymi i postaciami związanymi
z miejscowościami zlokalizowanymi na trasie przejazdu.
ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI
Kierunek działań operacyjnych II.2.5. Opracowanie koncepcji zintegrowanego produktu turystycznego
oraz jego rozwój w wymiarze ponadregionalnym.
Zadanie 69: Współpraca z ROT, LOT i gminami powiatu kieleckiego w ramach opracowania
wspólnego produktu turystycznego.
Realizator zadania: Regionalna Organizacja Turystyczna, Lokalne Organizacje Turystyczne, gminy
z terenu Powiatu Kieleckiego.
Planowany okres realizacji: 2017-2020
Współpraca powiatu kieleckiego z ROT polega na podejmowaniu działań wspólnych polegających na
promocji atrakcji turystycznych powiatu w kraju i poza jego granicami. Powiat Kielecki otrzymuje
wydawnictwa przygotowane przez ROT i zaproszenia na targi turystyczne.
Współpraca z gminami ma na celu szeroką promocję zabytków, kuchni regionalnej i kultury ludowej
oraz integrację środowiska.
W ramach współpracy z gminami planowane były:
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−

Halowe Mistrzostwa Radnych i Pracowników Samorządowych w Piłce Nożnej o Puchar Starosty
Kieleckiego;
− Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Przewodniczącego Rady Powiatu w Kielcach;
− Jarmark Świętokrzyski – Bieliny i Nowa Słupia;
− Przegląd Zespołów Folklorystycznych i Solistów w Chmielniku;
− Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych;
− Konkurs na Najsmaczniejszą Potrawę Powiatu Kieleckiego oraz Powiatowy Przegląd Kapel
Ludowych;
− Powiatowy Przegląd Zespołów Chóralnych na Świętym Krzyżu;
− Rajd Pieszy Samorządowców.
Z uwagi na panujący stan epidemii zorganizowane zostały tylko: Konkurs na Najsmaczniejszą Potrawę
Powiatu Kieleckiego w Strawczynku oraz Rajd Pieszy dla Samorządowców.
ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI
Kierunek działań operacyjnych II.2.6. Zachowanie dziedzictwa lokalnego.
Zadanie 70: Podejmowanie działań mających na celu ochronę gwary, muzyki ludowej, obrzędów
i kuchni regionalnej.
Realizator zadania: Starostwo Powiatowe w Kielcach, Wojewódzki Dom Kultury, Muzeum Wsi
Kieleckiej.
Planowany okres realizacji: 2017-2020
W 2020 Starostwo Powiatowe w Kielcach zorganizowało XIII Konkurs na Najsmaczniejszą Potrawę
Powiatu Kieleckiego w Strawczynku gmina Strawczyn. Koszt organizacji tego wydarzenia wyniósł
5 055,00 PLN.
W ramach zawartej umowy zadania z zakresu ochrony gwary, muzyki ludowej, obrzędów
i kuchni regionalnej są realizowane w imieniu powiatu przez Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach.
W roku WDK w Kielcach zorganizował: Dziecięcą Estradę Folkloru, Świętokrzyski Przeglądu Teatrów
Wiejskich, Przegląd Gawędziarzy „Toto nase ludowe gadanie”, Buskie Spotkania z Folklorem oraz
Świętokrzyski Konkurs Kolęd i Pastorałek. Powiat przekazał na ten cel kwotę 5 500,00 PLN,
w formie dotacji celowej.
ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI

Kierunek działań operacyjnych II.2.7. Podejmowanie działań mających na celu promocje gospodarstw
agroturystycznych na terenie Powiatu Kieleckiego.
Zadanie 71: Szkolenia dla właścicieli gospodarstw agroturystycznych, wydawnictwa w tym zakresie,
aktualizacja danych na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kielcach, promocja poprzez
organizację konkursu na najpiękniejsze gospodarstwo agroturystyczne w Powiecie Kieleckim.
Realizator zadania: Starostwo Powiatowe w Kielcach.
Planowany okres realizacji: 2017-2020
Zaplanowane na rok 2020 działania w zakresie szkolenia dla właścicieli gospodarstw
agroturystycznych oraz organizacji konkursu na najpiękniejsze gospodarstwo agroturystyczne
powiatu kieleckiego, nie zostały zrealizowane ze względu na panujący stan epidemii COVID-19.
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Została zaktualizowana baza informacji turystycznej znajdująca się na stronach Powiatu Kieleckiego.
W okresie od czerwca do września 2020r. na stronie internetowej powiatu, facebooku i portalu
„Świętokrzyskie Travel” prezentowane były materiały multimedialne o atrakcjach turystycznych
Powiatu Kieleckiego. Promowane były zabytki, zbiorniki wodne, ścieżki rowerowe i osobliwości
przyrodnicze oraz występy artystyczne kapel, solistów i instrumentalistów gór świętokrzyskich
wykonujących muzykę ludową.
ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI
Cel operacyjny II.3. Opracowanie i wdrożenie skutecznej kampanii promocyjnej dla potencjalnych
inwestorów i turystów.
Kierunek działań operacyjnych II.3.1. Promocja gospodarcza i turystyczna powiatu w ramach
prowadzonej przez Powiat współpracy krajowej i zagranicznej.
Zadanie 72: Udział w targach krajowych i zagranicznych.
Realizator zadania: Starostwo Powiatowe w Kielcach, Regionalna Organizacja Turystyczna.
Planowany okres realizacji: 2017-2020
Realizacja tego zadania ma na celu promocję Powiatu Kieleckiego i jego atrakcji turystycznych
na arenie międzynarodowej, nawiązywanie współpracy i kontaktów międzynarodowych, promowanie
polskich produktów. W 2020 roku powiat uczestniczył w XXV Międzynarodowych Targach Rolnych
w Plauen w Niemczech tradycyjne promując regionalne potrawy i wyroby. Nasz region
reprezentowany był przez: Przetwórnię Mięsa Zychowicz oraz Gospodarstwo Pasieczne „Ryś”
Ryszarda Szymczucha z Mąchocic Kapitulnych.
ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI

Kierunek działań operacyjnych II.3.2. Rozwój współpracy zagranicznej.
Zadanie 73: Nawiązywanie współpracy z zagranicznymi regionami o podobnym potencjale
gospodarczym, terenowym, edukacyjnym, turystycznym, biznesowym w celu wymiany informacji
i wiedzy. Koordynacja współpracy międzynarodowej z partnerami biznesowymi, edukacyjnymi,
kulturowymi, turystycznymi. Przygotowanie oferty terenów inwestycyjnych, stworzenie mapy
terenów przeznaczonych na inwestycje zagraniczne.
Realizator zadania: Starostwo Powiatowe w Kielcach.
Planowany okres realizacji: 2017-2022
W roku sprawozdawczym nie realizowano działań w tym zakresie.
ZADANIE NIE BYŁO REALIZOWANE
Kierunek działań operacyjnych II.3.3. Ochrona i opieka nad zabytkami.
Zadanie 74: Realizacja wniosków o udzielenie dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich
restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do Rejestru Zabytków. Współpraca
ze Świętokrzyskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
Realizator zadania: Starostwo Powiatowe w Kielcach.
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Planowany okres realizacji: 2017-2022
Powiat kielecki współpracuje z Świętokrzyskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków
w Kielcach na różnych płaszczyznach, m.in. 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,
przeprowadzania oględzin i kontroli stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków. Powiat
kielecki otrzymuje na bieżąco informacje o przekazywanych przez Wojewódzki Urząd Ochrony
Zabytków w Kielcach dotacjach na prace konserwatorskie przy zabytkach.
W roku 2020 powiat kielecki nie realizował wniosków o udzielenie dotacji na dofinansowanie prac
konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do Rejestru
Zabytków.
ZADANIE NIE BYŁO REALIZOWANE
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CEL STRATEGICZNY 3
ROZWÓJ GOSPODARCZY ORAZ ROZWÓJ INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ I SPOŁECZNEJ

Cel operacyjny III.1. Zwiększenie i poprawa dostępności komunikacyjnej powiatu oraz infrastruktury
komunalnej.
Kierunek działań operacyjnych III.1.1. Usprawnienie systemu komunikacyjnego łączącego drogi
nadrzędne (drogi krajowe i wojewódzkie).
Zadanie 75: „Poprawa dostępności transportowej Powiatu Kieleckiego poprzez przebudowę dróg
powiatowych nr 0355T Suków – Borków i nr 0332T Borków – Daleszyce w obrębie drogi ekspresowej
S73”.
Realizator zadania: Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach.
Planowany okres realizacji: 2016-2020
Zadanie obejmuje przebudowę dróg powiatowych nr 0332T i 0355T na terenie gmin Daleszyce
i Górno. W ramach programu „Fundusz Dróg Samorządowych” zrealizowano zadanie pn. „Remont
drogi powiatowej na 0332T na odcinku Daleszyce – Borków” i „Remont drogi powiatowej nr 0355T na
odcinku Suków – Borków”. Wyremontowano łącznie 5,9 km dróg.
W okresie sprawozdawczym na realizację zadania wydatkowano łącznie 2 776 641,00 PLN, w tym:
wkład własny – 277 665,00 PLN, środki z Budżetu Państwa – 2 221 311,00 PLN, inne - 277 665,00
PLN.
ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI
Zadanie 76: „Przebudowa dróg powiatowych usprawniających komunikację z węzłami drogowymi na
drogach ekspresowych S7 i S74”.
Realizator zadania: Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach.
Planowany okres realizacji: 2016-2020
Zadanie obejmuje przebudowę dróg powiatowych na terenie Gmin Chęciny, Piekoszów, Miedziana
Góra, Masłów, Zagnańsk, Górno, Łagów, Raków.
W roku 2020r. zrealizowano zadania obejmujące przebudowę i remont dróg powiatowych: 0353T,
0368T, 0297T, 0298T, 0288T, 0308T, 0156T, 0349T, 0342T, 0338T, 0327T, 0484T na odcinkach
o łącznej długości 21,3 km.
Z tytułu wykonanych prac w roku 2020 poniesiono wydatki w łącznej wysokości – 15 649 499,00 PLN,
w tym: wkład własny – 5 383 040,00 PLN, środki Budżetu Państwa – 8 094 902,00 PLN, inne – 2 171
557,00 PLN.
ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI
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Kierunek działań operacyjnych III.1.2. Przebudowa lub modernizacja dróg poprawiających dostępność
komunikacyjną i mobilność mieszkańców powiatu.

Zadanie 77: Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu kieleckiego.
Realizator zadania: Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach.
Planowany okres realizacji: 2016-2020
Zadanie dotyczy przebudowy i remontu dróg powiatowych na terenie powiatu o łącznej długości 180
km. W okresie sprawozdawczym w ramach zadania wykonano: przebudowę i remonty na odcinkach
dróg powiatowych o numerach 0384T, 0353T, 0368T, 0357T, 0325T, 0326T, 0582T, 0297T, 0298T,
0288T, 0469T, 0488T, 0308T, 0156T, 0362T, 0365T, 0376T, 0024T, 0349T, 0364T, 0355T, 0332T,
0349T, 0342T, 0338T, 0599T, 0707T, 0588T, 0327T, 0469T, 0470T, 0463T, 0469T, 0450T, 0487T,
0286T, 0485T, 0484T o łącznej długości 67 375 mb.
Wydatki poniesione w roku 2020 wyniosły - 45 037 319,00 PLN, w tym: wkład własny - 8 858 366,00
PLN, Budżet Państwa – 28 380 277,00 PLN, inne (środki finansowe z gmin) - 7 7 98 675,00 PLN.
ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI
Zadanie 78: Zmiana nawierzchni drogi powiatowej nr 0396T na odc. Łopuszno - Jasień granica Powiatu.
Realizator zadania: Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach.
Planowany okres realizacji: 2016-2017
W ramach zadania wykonano zmianę nawierzchni poprzez wykonanie na istniejącej nawierzchni
warstwy wyrównawczej i ścieralnej z betonu asfaltowego oraz umocnienie poboczy. Długość drogi 3,934 km. Zadanie zostało zrealizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014 – 2020. Całkowity koszt wykonanych prac to: 653 301,00 PLN, w tym środki UE w wysokości:
415 695,00 PLN.
ZADANIE ZREALIZOWANE
Zadanie 79: Zmiana nawierzchni drogi powiatowej nr 0587T na odc. Psary Kąty – Psary - Bodzentyn.
Realizator zadania: Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach.
Planowany okres realizacji: 2016-2017
W ramach zadania wykonano zmianę nawierzchni poprzez wykonanie na istniejącej nawierzchni
podbudowy z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej, warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu
asfaltowego oraz umocnienie poboczy i remont przepustu pod drogą. Długość drogi - 4,580 km.
Zadanie zostało zrealizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
Całkowity koszt wykonanych prac to 906 347,00PLN, w tym: środki UE w wysokości 576 708,00 PLN
oraz 164 819,00 PLN ze środków miasta i gminy Bodzentyn.
ZADANIE ZREALIZOWANE
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Zadanie 80: Zmiana nawierzchni drogi powiatowej nr 0021T na odc. Chmielnik-Śladków Duży.
Realizator zadania: Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach.
Planowany okres realizacji: 2016-2017
W ramach zadania wykonano zmianę nawierzchni poprzez wykonanie na istniejącej nawierzchni
warstwy wyrównawczej, wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego oraz umocnienie poboczy
i oczyszczenie rowów z namułu. Długość drogi - 2,270 km.
Zadanie zostało zrealizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
Całkowity koszt wykonanych prac to 489 412,00PLN, w tym: środki UE w wysokości 311 412,00 PLN
oraz 89 000,00 PLN ze środków Miasta i Gminy Chmielnik.
ZADANIE ZREALIZOWANE
Zadanie 81: Przebudowa drogi powiatowej nr 0353T w msc. Radomice I, Skrzelczyce, Pierzchnica
i Osiny
Realizator zadania: Gmina Pierzchnica/Gmina Morawica/Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
Planowany okres realizacji: 2016-2017
W ramach zadnia przewidziano wykonanie: poszerzenia jezdni do 5,5 m, ułożenie nowej nawierzchni
na całej szerokości jezdni wraz poszerzeniem, budowę chodnika, umocnienie poboczy, odtworzenie
odwodnienia drogi oraz ustawienie słupów oświetlenia ulicznego o zasilaniu hybrydowym.
W roku 2020 zrealizowano roboty budowlane na odcinkach o łącznej długości 3015 mb.
Koszt prac zrealizowanych w roku 2020 wyniósł - 1 434 469,00 PLN, w tym: wkład własny 171 891,00 PLN, środki z Budżetu Państwa – 1 090 689,00 PLN, środki finansowe gmin Pierzchnica
i Morawica - 136 336,00PLN.
ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI
Zadanie 82: Przebudowa drogi powiatowej nr 0285T w msc. Micigózd i Podzamcze Piekoszowskie.
Realizator zadania: Gmina Piekoszów/ Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach.
Planowany okres realizacji: 2016-2017
W ramach zadania wykonano: poszerzenia jezdni do 5,5 m wraz z nową nawierzchnią, przebudowę
skrzyżowania z drogą gminną, budowę chodnika, umocnienie skarp i dna rowów płytami ażurowymi.
Długość przebudowanej drogi - 2702 mb, długość chodnika - 1729 mb.
Zadanie zrealizowane w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej
na lata 2016-2019". Całkowity koszt wykonanych prac to 3 289 242,00PLN, w tym: środki z Budżetu
Państwa w wysokości 1 634 178,00 PLN oraz 823 298,00 PLN ze środków gminy Piekoszów.
ZADANIE ZREALIZOWANE
Zadanie 83: Przebudowa drogi powiatowej nr 0396T w msc. Eustachów i Łopuszno.
Realizator zadania: Gmina Łopuszno/ Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach.
Planowany okres realizacji: 2016-2017
W ramach zadania przewidziano wykonanie: poszerzeń jezdni do 5,5 m wraz z nową nawierzchnią
na całej szerokości jezdni, budowę chodnika, uzupełnienie poboczy, odmulenie rowów wraz
z remontem przepustów pod zjazdami.
Długość drogi - 3312 mb długość chodnika - 2894 mb.
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W 2019 roku złożono wniosek o dofinansowanie w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych”
na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0396T od km 0+000 do skrzyżowania z DW 786
w msc. Łopuszno”. Projekt otrzymał dofinansowanie. Podpisano umowę z wykonawcą. Trwa
realizacja prac projektowych.
Całkowity planowany koszt realizacji zadania wynosi – 3 460 000,00 PLN, w tym: wkład własny 860 000,00 PLN, środki Budżetu Państwa – 1 730 000,00 PLN, inne - 870 000,00 PLN.
W roku 2020 z tytułu zrealizowanych prac wydatkowano łącznie kwotę – 383 760,00 PLN, w tym:
wkład własny – 4 380,00 PLN, środki Budżetu Państwa – 375 000,00 PLN, inne – 4 380,00 PLN.
ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI.
Zadanie 84: Przebudowa drogi powiatowej nr 0297T Jaworze - Gruszka.
Realizator zadania: Gmina Zagnańsk/ Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach.
Planowany okres realizacji: 2016-2017
W ramach zadania przewidziano wykonanie: nowej nawierzchni, budowę chodników, budowę
kanalizacji deszczowej, oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, budowę zatok
autobusowych (8 szt.), oznakowania pionowego i poziomego, uzupełnienia poboczy.
W 2018 złożono wniosek o dofinansowanie realizacji zadania pn. „Usprawnienie dostępu do drogi
ekspresowej S7 i drogi krajowej nr 73 poprzez rozbudowę drogi powiatowej nr 0297T i przebudowę
drogi powiatowej nr 0298T w miejscowościach Jaworze i Gruszka”. W 2019r. wykonano część
zaplanowanych robót budowlanych. Realizację wszystkich prac zakończono w roku 2020.
Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł: 8 651 556,02 PLN, w tym: wkład własny - 2 931 556,02
PLN, środki Budżetu Państwa – 3 000 000,00 PLN, środki gm. Zagnańsk - 2 720 000,00 PLN.
ZADANIE ZREALIZOWANE
Zadanie 85: Remont drogi powiatowej nr 0349T w msc. Drogowle.
Realizator zadania: Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
Planowany okres realizacji: 2016-2017
W ramach zadania przewidziano: wykonanie ścinki poboczy, oczyszczenie rowów, ułożenie nowej
nawierzchni i uzupełnienie poboczy.
W 2019r. złożono wniosek o dofinansowanie ze środków „Funduszu Dróg Samorządowych”
na realizację zadań pn."Remont drogi powiatowej nr 0349 T na odcinku Pierzchnianka - Ujny od km
1+135 do km 3+720" i "Remont drogi powiatowej nr 0349 T Pierzchnica Ujny - Holendry - Smyków Korzenno - Drogowle - Raków - Rakówka - gr. gminy pow. kielecki od km 20+462 do km 21+525".
Projekty otrzymały dofinansowanie. W roku 2019 podpisano umowy z wykonawcami. W roku 2020
wykonano roboty budowlane na odcinkach o łącznej długości 3648 mb.
Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł: 787 583,00 PLN, w tym: wkład własny - 78 759,00 PLN,
Budżet Państwa - 630 065,00 PLN, inne – 78 759,00 PLN.
ZADANIE ZREALIZOWANE
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Cel operacyjny III.2. Budowa, rozbudowa, modernizacja i wyposażenie obiektów użyteczności
publicznej.
Kierunek działań operacyjnych III.2.1. Przebudowa, rozbudowa i modernizacja Domów Pomocy
Społecznej.
Zadanie 86: Budowa pawilonu mieszkalnego na terenie DPS w Zgórsku.
Realizator zadania: Dom Pomocy Społecznej w Zgórsku.
Planowany okres realizacji: 2016-2017
Celem zadania była budowa pawilonu mieszkalnego na terenie DPS w Zgórsku. Realizacja
obejmowała pełen zakresu robót związanych z budową budynku.
Koszt realizacji zadania wyniósł: 2 555 147,12 PLN
ZADANIE ZREALIZOWANE
Zadanie 87: „Przebudowa pawilonu mieszkalnego (gr. nr V) z dostosowaniem dla osób
niepełnosprawnych na terenie DPS w Zgórsku”.
Realizator zadania: Dom Pomocy Społecznej w Zgórsku.
Planowany okres realizacji: 2017
Prace w ramach zadania realizowano w latach 2017 -2018, a Wykonawcą inwestycji była firma ZURiP
S.A ul. Warszawska 109, 28-366 Małogoszcz wyłoniona w przetargu nieograniczonym. Wartość
umowy – 1 593 300 PLN. Nadzór inwestorki sprawowała Pracownia Usług Inwestycyjnych
i Projektowych „WEKTOR”. Wartość umowy 28 679,40 PLN.
W związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych podpisano aneks do umowy z firmą ZURiP
S.A na kwotę 439 999,93 PLN. Zakres robót opisano w protokole konieczności z dnia 02.08.2018r.
Z uwagi na powyższe niezbędne stało się również aneksowanie umowy z Pracownią Usług
Inwestycyjnych i Projektowych „WEKTOR” sprawującą nadzór inwestorki. Wartość umowy została
zwiększona o kwotę 7 920,00 zł.
Realizacja zadania obejmowała wykonanie: robót budowlanych - tynków i okładzin wewnętrznych,
elewacji, stolarki okiennej i drzwiowej, prac wykończeniowych wewnętrznych i zewnętrznych,
instalacji sanitarnej, instalacji elektrycznej, zakup wyposażenia oraz zagospodarowanie terenu.
Koszt całkowity zadania wyniósł: 2 069 900,00 PLN,
ZADANIE ZREALIZOWANE
Zadanie 88: Przebudowa budynku mieszkalnego oddziału Nr 1 Domu Pomocy Społecznej
w Łagiewnikach.
Realizator zadania: Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach.
Planowany okres realizacji: 2016-2020
Realizacja zadania prowadzona była w okresie od września 2016r. do marca 2017r. i obejmowała:
− roboty rozbiórkowe przewodów kominowych, ścianek działowych, posadzek itd.;
− nowe wewnętrzne instalacje: c.o., wod-kan, przywoławczej, systemu sygnalizacji pożaru wraz
z przyłączeniem go do głównego systemu przeciwpożarowego kompleksu DPS, AZART,
teletechnicznych, elektrycznych itp. klapy oddymiającej połączonej
z oknem, drzwi
przeciwpożarowe automatycznie zamykane w trakcie zaistnienia pożaru,
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−
−

wymianę stolarki okiennej (w niewielkiej części) i drzwiowej,
wykonanie balustrad wewnętrznych i zewnętrznych oraz wszelkich pochwytów ze stali
nierdzewnej,
− wykonanie tynków wewnętrznych i malowanie ścian i sufitów,
− wykonanie posadzek winylowych homogenicznych oraz posadzek i ścian z płytek ceramicznych
(np. w łazienkach, sanitariatach, rozdzielni posiłków itp.),
− wykonanie odbojnic we wszystkich pomieszczeniach i korytarzach,
− montaż nowej armatury sanitarnej , wentylacji wymuszonej, wykonanie nowych ścianek
działowych w pomieszczeniach, przebudowę schodów zewnętrznych i podjazdu wraz
z wymianą poręczy,
− wykonanie renowacji elewacji i wejścia do budynku (w tym wymianę rynien i rur spustowych),
osuszenie części budynku,
− wykonanie szybu windowego i montaż dźwigu osobowego,
− zakup urządzeń i pełnego wyposażenia wszystkich pomieszczeń budynku,
− wykonanie charakterystyki energetycznej budynku oraz świadectwa charakterystyki
energetycznej,
− wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, rozmieszczenie urządzeń przeciwpożarowych
oraz oznakowania ewakuacyjnego.
Koszt realizacji zadania wyniósł: 1 610 947,00 PLN.
ZADANIE ZREALIZOWANE
Kierunek działań operacyjnych III.2.2. Utworzenie Ponadgminnych Mieszkań Chronionych.
Zadanie 89: Utworzenie mieszkań chronionych dla osób będących w kryzysie.
Realizator zadania: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach.
Planowany okres realizacji: 2016-2020
Mieszkania chronione w Podzamczu funkcjonują od 2016 roku.
ZADANIE ZREALIZOWANE
Kierunek działań operacyjnych III.2.3. Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej i oświatowej.
Zadanie 90: Budowa boiska do piłki plażowej przy Powiatowym MOW w Rembowie o wymiarach
12x20.
Realizator zadania: Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rembowie.
Planowany okres realizacji: 2017-2019
W 2020 roku nie realizowano działań w tym zakresie.
ZADANIE NIE BYŁO REALIZOWANE
Zadanie 91: Budowa basenu odkrytego, sezonowego o wymiarach 20x30x2 z możliwością ogrzewania
wody kolektorami słonecznymi.
Realizator zadania: Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rembowie.
Planowany okres realizacji: 2017-2020
W 2020 roku nie realizowano działań w tym zakresie.
ZADANIE NIE BYŁO REALIZOWANE
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Zadanie 92: Budowa infrastruktury edukacyjnej na potrzeby Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie
(budowa budynku szkoły wraz z salą gimnastyczną i wyposażeniem).
Realizator zadania: Powiatowy Zespół Szkół w Łopusznie.
Planowany okres realizacji: 2017-2019
Realizacja projektu pn. „Rozwój infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5
w Łopusznie poprzez budowę obiektu i zakup wyposażenia” dofinansowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Osi
priorytetowej VII „Sprawne usługi publiczne”, Działanie 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej
i szkoleniowej”, rozpoczęła się w dniu 16.09.2016r. i trwała do dnia 30.09.2019r.
Całkowita wartość projektu wyniosła 21 652 521,08 PLN, a dofinansowanie z funduszy UE wyniosło
11 504 157,00 PLN.
W ramach projektu dofinansowano następujące czynności:
1. Zakup działek niezbędnych do budowy obiektu – dofinansowanie 92 330,52 PLN;
2. Przygotowanie dokumentacji projektowej (Program Funkcjonalno-użytkowy, Studium
wykonalności inwestycji, Projekt budowlany) – dofinansowanie 218 772,46;
3. Roboty budowlane – dofinansowanie 10 589 430,67 PLN;
4. Zakup wyposażenia placówki – dofinansowanie 603 208,83 PLN;
5. Promocja projektu – dofinansowanie 414,52 PLN;
W ramach projektu zrealizowano 100 % zakładanych wskaźników projektowych, a łączna liczba
uczących się w placówce oświatowej w roku szkolnym 2019/2020 wynosi 633 osoby.
Projekt został rozliczony pozytywnie, otrzymano 100 % zakładanego dofinansowania.
ZADANIE ZREALIZOWANE
Zadanie 93: Budowa boiska wielofunkcyjnego, kortu tenisowego i strzelnicy sportowej przy Zespole
Szkół Powiatowych w Bodzentynie.
Realizator zadania: Powiatowy Zespół Szkół w Bodzentynie.
Planowany okres realizacji: 2017-2020
W ramach zadnia planowana jest budowa kompleksu sportowego przy PZS w Bodzentynie
obejmującego:
− boisko piłkarskie o nawierzchni z trawy syntetycznej,
− boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową,
− strzelnica sportowa na 6 stanowisk,
− kort tenisowy,
− plac zabaw,
− zaplecze socjalne.
Z uwagi na brak środków finansowych nie zrealizowano działań w tym zakresie.
ZADANIE NIE BYŁO REALIZOWANE
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Kierunek działań operacyjnych III.2.4. Rozszerzenie zakresu i podniesienie poziomu świadczonych
usług medycznych.
Zadanie 94: Działania polegające na rozbudowie infrastruktury placówek medycznych, zakupu
sprzętu medycznego w celu poszerzenia świadczeń medycznych i poprawy jakości świadczonych
usług.
Realizator zadania: Szpital Powiatowy w Chmielniku, Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka Szpital Specjalistyczny w Kielcach, Powiatowe Centrum Usług Medycznych w Kielcach
Planowany okres realizacji: 2017-2020
W 2018r. powiatowe jednostki ochrony zdrowia otrzymały z budżetu Powiatu Kieleckiego
dotacje w kwocie ogółem: 991 886,70 PLN, w tym:
1) Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka – Szpital Specjalistyczny w Kielcach – 399 546,75
PLN z przeznaczeniem na:
− pokrycie części wydatków w ramach projektu „Podniesienie jakości i dostępności
specjalistycznych usług medycznych” – 159 787,19PLN,
− wykonanie modernizacji serwerowni w ramach projektu „Informatyzacja Placówek
Medycznych Województwa Świętokrzyskiego” – 39 759,56 PLN,
− zakup kardiotokografów i stołu operacyjnego – 200 000,00 PLN;
2) Szpital Powiatowy w Chmielniku – 392 339,95 PLN z przeznaczeniem na:
− wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby projektu „Zwiększenie efektywności
energetycznej budynków Szpitala Powiatowego w Chmielniku” – 15 995,76 PLN,
− opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Rozbudowa i modernizacja Szpitala
Powiatowego w Chmielniku – 39 852,00 PLN (ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych),
− adaptację pomieszczeń na nową serwerownię oraz rozbudowę sieci telefonicznej w ramach
projektu „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego” –
36 492,19 PLN,
− zakupy inwestycyjne (zakupiono m.in.: videogastroskop, videokolonoskop, detektor
bezprzewodowy, duplikator płyt CD/DVD/BR, stację przeglądową) – 300 000,00 PLN;
3) Powiatowe Centrum Usług Medycznych w Kiecach – 200 000,00 PLN na zakup aparatu USG
z wyposażeniem oraz diatermii chirurgicznej.
ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI
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Cel operacyjny III.3. Rozwój wybranych elementów infrastruktury mającej wpływ na bezpieczeństwo
i wysoki komfort życia mieszkańców.
Kierunek działań operacyjnych III.3.1. Poszerzanie zakresu dostępności do łączy szerokopasmowych,
wprowadzanie szybkich sieci internetowych oraz wspieranie wprowadzania nowych technologii i sieci
dla gospodarki cyfrowej.
Zadanie 95: Połączenie jednostek podległych z główną siedzibą Starostwa za pomocą łącza
szerokopasmowego. Organizowanie kampanii edukacyjno-informacyjnych na rzecz zwiększenia
e-umiejętności oraz upowszechnienia korzyści płynących w wykorzystywania TIK (technologii
informacyjno – komunikacyjnych).
Realizator zadania: Jednostki powiatowe/ partnerstwa publiczno -prywatne
Planowany okres realizacji: 2018-2020
W roku sprawozdawczym nie podjęto działań w tym zakresie.
ZADANIE NIE BYŁO REALIZOWANE

Cel operacyjny III.4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego.
Kierunek działań operacyjnych III.4.1. Rozwój infrastruktury teleinformatycznej.
Zadanie 96: e-geodezja – Cyfrowy zasób geodezyjny województwa świętokrzyskiego.
Realizator zadania: Starostwo Powiatowe. Wydział Geodezji i Wydział Obsługi Infrastruktury.
Planowany okres realizacji: 2017-2020
Powiat kielecki w charakterze Partnera uczestniczy w realizacji projektu „e-Geodezja – cyfrowy zasób
geodezyjny powiatów: buskiego, jędrzejowskiego, kieleckiego i pińczowskiego”, współfinansowanego
ze środków RPOWŚ na lata 2014-2020, oś priorytetowa VII – Sprawne usługi publiczne, Działania 7.1
Rozwój e-społeczeństwa. Całkowita wartość projektu dla powiatu kieleckiego wynosi: 14 954 588,00
PLN, w tym dofinansowanie ze środków UE w wysokości – 12 711 400,00 PLN.
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. Działania w ramach projektu realizowane będą do
końca 2022 roku.
W roku 2020 kontynuowane były prace rozpoczęte w 2019r. związane z modernizacją ewidencji
gruntów i budynków w 7 obrębach ewidencyjnych. W miesiącach sierpniu i październiku 2020r.
zawarto kolejne umowy dotyczące realizacji prac geodezyjnych polegających na: modernizacji bazy
danych EGiB w 19 obrębach ewidencyjnych, utworzeniu inicjalnej bazy GESUT oraz inicjalnej bazy
BDOT 500.
ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI
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Kierunek działań operacyjnych III.4.2. Tworzenie i rozwój systemu usług elektronicznych.
Zadanie 97: „Utworzenie formularzy usług na platformie e-PUAP, pełny EZD”.
Realizator zadania: Starostwo Powiatowe, Zespół ds. Informatyzacji Starostwa.
Planowany okres realizacji: 2016-2020
W roku sprawozdawczym nie realizowano działań w tym zakresie.
ZADANIE NIE BYŁO REALIZOWANE
Cel operacyjny III.5. Wsparcie rozwoju oraz promocja atrakcyjności i konkurencyjności inwestycyjnej
przedsiębiorstw w zakresie innowacji oraz rozwój instytucji otoczenia biznesu.
Kierunek działań operacyjnych III.5.1. Rozwój platformy współpracy powiatu ze środowiskiem
przedsiębiorców w zakresie rozeznania lokalnych problemów gospodarczych.
Zadanie 98: Powołanie Powiatowej Rady Biznesu, Utworzenie Powiatowej Mapy Terenów
Inwestycyjnych.
Realizator zadania: Starostwo Powiatowe w Kielcach.
Planowany okres realizacji: 2017-2020
Nie podejmowano działań w ramach realizacji zadania w 2020r.
ZADANIE NIE BYŁO REALIZOWANE
Kierunek działań operacyjnych III.5.2. Wzmacnianie powiązań pomiędzy nauką, przedsiębiorcami
oraz instytucjami otoczenia biznesu.
Zadanie 99: Tworzenie oraz wspieranie partnerstwa, powiązań kooperacyjnych i inicjatyw oddolnych
na rzecz rozwoju kluczowych dla powiatu sektorów gospodarczych.
Realizator zadania: Starostwo Powiatowe w Kielcach.
Planowany okres realizacji: 2016-2020
W 2020 roku nie realizowano działań w tym zakresie.
ZADANIE NIE BYŁO REALIZOWANE
Kierunek działań operacyjnych III.5.3. Inicjowanie dialogu w obszarze rozwiązywania lokalnych
problemów gospodarczych i społecznych.
Zadanie 100: Cykliczne organizowanie debat gospodarczych i forów dyskusyjnych.
Realizator zadania: Starostwo Powiatowe w Kielcach.
Planowany okres realizacji: 2016-2020
W roku 2020 nie podejmowano działań w tym zakresie.
ZADANIE NIE BYŁO REALIZOWANE
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Kierunek działań operacyjnych III.5.4. Budowa prestiżu powiatowego środowiska przedsiębiorców
oraz dbałość o przestrzeganie etyki w biznesie.
Zadanie 101: Ustanowienie powiatowej nagrody w dziedzinie przedsiębiorczości.
Realizator zadania: Starostwo Powiatowe w Kielcach.
Planowany okres realizacji: 2016-2020
W roku 2020 nie podejmowano działań w tym zakresie.
ZADANIE NIE BYŁO REALIZOWANE

Kierunek działań operacyjnych
tworzenia nowych miejsc pracy.

III.5.5. Wspieranie działań w zakresie samozatrudnienia oraz

Zadanie 102: Przyznawanie środków oraz dotacji na podjęcie działalności gospodarczej.
Realizator zadania: Starostwo Powiatowe w Kielcach, Powiatowy Urząd Pracy, Powiat Kielecki
- POZiRON.
Planowany okres realizacji: 2016-2020
W roku 2020r. Powiatowy Ośrodek Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizował
działania, których głównym celem było osiągnięcie odpowiedniego poziomu aktywności zawodowej
osób niepełnosprawnych, niedyskryminowanie i równe traktowanie na rynku pracy oraz zmniejszenie
liczby bezrobotnych wśród osób niepełnosprawnych.
W okresie sprawozdawczym zaktywizowano zawodowo 17 osób niepełnosprawnych (mieszkańców
powiatu), którzy rozpoczęli własną działalność gospodarczą. Zrefundowano również koszty
wyposażenia 9 stanowisk pracy utworzonych dla osób niepełnosprawnych. Sfinansowano 3 staże
oraz 3 szkolenia przekwalifikowania zawodowego dla osób niepełnosprawnych zarejestrowanych
w PUP w Kielcach.
Ponadto POZiRON realizował projekt „Rehabilitacja zawodowa” w ramach „Programu wyrównywania
różnic między regionami III” - obszar G, w ramach którego samozatrudnienie podjęła 1 osoba oraz
utworzono i wyposażono 10 stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych.
Łączny koszt udzielonego wsparcia finansowanego wyniósł: 1 509 786,04 PLN.
W ramach działań realizowanych przez PUP w Kielcach w zakresie wspierania samozatrudnienia,
wypłacono dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Na sfinansowanie 75 dotacji
wydatkowano łącznie kwotę: 1 649 297,31 PLN.
ZADANIE ZREALIZOWANE
Kierunek działań operacyjnych III.5.6. Promocja zatrudnienia oraz lokalnego rynku pracy.
Zadanie 103: Cykliczna Organizacja Powiatowych Targów Pracy.
Realizator zadania: Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach.
Planowany okres realizacji: 2016-2020
Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach zaplanował na rok 2020 organizację trzech edycji Powiatowych
Targów Pracy. Planów nie zrealizowano z uwagi na pandemię i wprowadzony w związku z nią zakaz
organizowania spotkań grupowych.
ZADANIE NIE BYŁO REALIZOWANE
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Kierunek działań operacyjnych
III.5.6. Wspieranie
z wykorzystaniem nowoczesnych systemów infrastruktury.

konkurencyjności

przedsiębiorstw

Zadanie 104: Rozbudowa infrastruktury technicznej i społecznej poprzez modernizację sieci
drogowej, systemów teleinformatycznych i łączności.
Realizator zadania: Starostwo Powiatowe w Kielcach.
Planowany okres realizacji: 2016-2020
Zadania w zakresie modernizacji sieci drogowej realizowane są sukcesywnie w miarę posiadanych
i pozyskiwanych środków finansowych.
ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI
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REJESTR WSKAŹNIKÓW MONITORINGOWYCH – WSKAŹNIKI ODDZIAŁYWANIA
CEL STRATEGICZNY I. Rozwój Zasobów Ludzkich i Instytucjonalnych
Wartość
bazowa
Nazwa wskaźnika

Wartość wskaźnika Procentowa zmiana
w roku
rok bazowy/rok
monitoringowym:
monitorowany

Tendencja
(rosnąca/malejąca/stała)

Interpretacja (charakter
zmian: pozytywny, bez
zmian, negatywny)

Jednostka
miary

Źródło
weryfikacji
(lata 20112015)

2019

2019

2019

2019

LICZBA LUDNOŚCI

os.

208 526

211 259

1,31%

rosnąca

pozytywny

GUS: BDL

LUDNOŚĆ W WIEKU NIEPRODUKCYJNYM NA
100 OSÓB W WIEKU PRODUKCYJNYM

%

54,6

59,20

8,42%

rosnąca

negatywny

GUS: BDL

PRZYROST NATURALNY NA 1000 LUDNOŚCI

‰

0,62

0,70

12,90%

rosnąca

pozytywny

GUS: BDL

SALDO MIGRACJI WEWNĘTRZNYCH
I ZAGRANICZNYCH NA POBYT STAŁY
NA 1000 LUDNOŚCI

‰

1,5

2,10

40,00%

rosnąca

pozytywny

GUS: BDL

LICZBA OSÓB PRACUJĄCYCH NA 1000
MIESZKAŃCÓW

os.

104

115,00

10,58%

rosnąca

pozytywny

GUS: BDL

LICZBA OSÓB PRACUJĄCYCH W SEKTORZE
PRZEMYSŁOWYM

os.

7 618

8 444,00

10,84%

rosnąca

pozytywny

GUS: BDL

LICZBA OSÓB PRACUJĄCYCH W SEKTORZE
USŁUGOWYM

os.

14126

15 893,00

12,51%

rosnąca

pozytywny

GUS: BDL

LICZBA OSÓB PRACUJĄCYCH W SEKTORZE
ROLNICZYM

os.

26 475

26 420,00

-0,21%

malejąca

negatywny

GUS: BDL

WYSOKOŚĆ PRZECIĘTNEGO MIESIĘCZNEGO
WYNAGRODZENIA BRUTTO

zł

3 246,51

4 056,90

24,96%

rosnąca

pozytywny

GUS: BDL

STOPA BEZROBOCIA REJESTROWANEGO

%

15,5

10,03

-35,29%

malejąca

pozytywny

GUS: BDL, PUP

UDZIAŁ BEZROBOTNYCH
ZAREJESTROWANYCH W LICZBIE LUDNOŚCI
W WIEKU PRODUKCYJNYM

%

8,3

5,80

-30,12%

malejąca

pozytywny

GUS: BDL
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LICZBA ZAREJESTROWANYCH
BEZROBOTNYCH BEZ KWALIFIKACJI
ZAWODOWYCH
LICZBA ZAREJESTROWANYCH
BEZROBOTNYCH BEZ DOŚWIADCZENIA
ZAWODOWEGO

os.

1 517

1 470,00

-3,10%

malejąca

pozytywny

PUP

os.

1 642

1 688,00

2,80%

rosnąca

negatywny

PUP

LICZBA OSÓB DŁUGOTRWALE
BEZROBOTNYCH

os.

5 608

3 519,00

-37,25%

malejąca

pozytywny

PUP

UDZIAŁ BEZROBOTNYCH
ZAREJESTROWANYCH W LICZBIE LUDNOŚCI
W WIEKU PRODUKCYJNYM

%

8,3

5,80

-30,12%

malejąca

pozytywny

GUS: BDL

LICZBA OFERT PRACY

szt.

11 177

2 119,00

-81,04%

malejąca

negatywny

PUP

LICZBA PORAD PODSTAWOWEJ OPIEKI
ZDROWOTNEJ UDZIELONYCH NA 1
MIESZKAŃCA

szt.

3,4

3,69

8,53%

rosnąca

pozytywny

GUS: BDL

LUDNOŚĆ PRZYPADAJĄCA NA 1
PRZYCHODNIĘ

os.

2 972

2 736,00

-7,94%

malejąca

pozytywny

GUS: BDL

ILOŚĆ PRZYCHODNI

szt.

70

76,00

8,57%

rosnąca

pozytywny

GUS: BDL

LICZBA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z POMOCY
SPOŁECZNEJ

os.

24 423

14 958,00

-38,75%

malejąca

pozytywny

GUS: BDL

UDZIAŁ OSÓB KORZYSTAJĄCEJ Z POMOCY
SPOŁECZNEJ W LUDNOŚCI OGÓŁEM

%

11,8

7,10

-39,83%

malejąca

pozytywny

GUS: BDL

LICZBA DZIECI W WIEKU 3-5 LAT NA 1 TYS.
DZIECI W PLACÓWKACH WYCHOWANIA
PRZEDSZKOLNEGO

os.

799

839,00

5,01%

rosnąca

pozytywny

GUS: BDL

LICZBA DZIECI W WIEKU 3-5 LAT
PRZYPADAJĄCE NA JEDNO MIEJSCE W
PRZEDSZKOLACH

os.

1,72

1,65

-4,07%

malejąca

pozytywny

GUS: BDL

LICZBA UCZNIÓW PRZYPADAJĄCA NA 1
ODDZIAŁ W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

os.

16

15,00

-6,25%

malejąca

negatywny

GUS: BDL

LICZBA UCZNIÓW PRZYPADAJĄCA NA 1
ODDZIAŁ W SZKOŁACH GIMNAZJALNYCH

os.

21

0,00

n.d.

n.d

n.d

GUS: BDL

LICZBA UCZNIÓW PRZYPADAJĄCA NA 1
ODDZIAŁ W SZKOŁACH
PONADGIMNAZJALNYCH I POLICEALNYCH

os.

21

23,00

9,52%

rosnąca

pozytywny

GUS: BDL
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WIELKOŚĆ WSPÓŁCZYNNIKA SKOLARYZACJI
(BRUTTO) W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I
GIMNAZJALNYCH

%

89,34

89,45

0,12%

rosnąca

pozytywny

GUS: BDL

LICZBA MIESZKAŃCÓW NA 1 PLACÓWKĘ
BIBLIOTECZNĄ (ŁĄCZNIE Z PUNKTAMI
BIBLIOTECZNYMI)

os.

4 437

4 593,00

3,52%

rosnąca

pozytywny

GUS: BDL

LICZBA CZYTELNIKÓW W BIBLIOTEKACH
PUBLICZNYCH NA 1000 LUDNOŚCI

os.

109

109,00

0,00%

stała

bez zmian

GUS: BDL

LICZBA MIESZKAŃ

szt.

59 255

62 062,00

4,74%

rosnąca

pozytywny

GUS: BDL

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA MIESZKAŃ

m2

5 219 936

5 566 902,00

6,65%

rosnąca

pozytywny

GUS: BDL

PRZECIĘTNA POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 1
MIESZKANIA

m2

88,1

89,70

1,82%

rosnąca

pozytywny

GUS: BDL

PRZECIĘTNA POWIERZCHNIA UŻYTKOWA
MIESZKANIA NA 1 OSOBĘ

m2

25

26,40

5,60%

rosnąca

pozytywny

GUS: BDL

MIESZKANIA ODDANE DO UŻYTKOWANIA
NA 1 000 MIESZKAŃCÓW

szt.

4,1

4,10

0,00%

stała

bez zmian

GUS: BDL

LICZBA KLUBÓW SPORTOWYCH

szt.

66

66,00

0,00%

stała

bez zmian

GUS: BDL

LICZBA CZŁONKÓW W KLUBACH
SPORTOWYCH

os.

3 065

3 223,00

5,15%

rosnąca

pozytywny

GUS: BDL

LICZBA STWIERDZONYCH PRZESTĘPSTW
OGÓŁEM

szt.

2 299

1 944,00

-15,44%

malejąca

pozytywny

GUS: BDL

%

72

75,10

4,31%

rosnąca

pozytywny

GUS: BDL

WSKAŹNIK WYKRYWALNOŚCI SPRAWCÓW
PRZESTĘPSTW OGÓŁEM
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CEL STRATEGICZNY II. Ochrona i racjonalne wykorzystanie środowiska, przestrzeni i dóbr kultury

Nazwa wskaźnika

Jednostka
miary

Wartość
wskaźnika
w roku
monitoringo-wym:

Procentowa zmiana
rok bazowy/rok
monitorowany

Tendencja
(rosnąca/malejąca/stała)

(lata 20112015)

2019

2019

2019

2019

Wartość
bazowa

Interpretacja
(charakter zmian:
pozytywny, bez
zmian, negatywny)

Źródło weryfikacji

ŚREDNIA POWIERZCHNIA
UŻYTKÓW ROLNYCH OGÓŁEM

ha

3,03

3,03

0,00%

stała

bez zmian

GUS: BDL

LESISTOŚĆ

%

34,4

34,50

0,29%

rosnąca

pozytywny

GUS: BDL

LICZBA TURYSTYCZNYCH OBIEKTÓW
NOCLEGOWYCH OGÓŁEM

szt.

81

74,00

-8,64%

malejąca

negatywny

GUS: BDL

LICZBA MIEJSC NOCLEGOWYCH W
TURYSTYCZNYCH OBIEKTACH
NOCLEGOWYCH NA TERENIE POWIATU

szt.

4254

4 294,00

0,94%

rosnąca

pozytywny

GUS: BDL

LICZBA UDZIELONYCH NOCLEGÓW
OGÓŁEM

szt.

203005

289 550,00

42,63%

rosnąca

pozytywny

GUS: BDL

STOPIEŃ WYKORZYSTANIA MIEJSC
NOCLEGOWYCH W TURYSTYCZNYCH
OBIEKTACH NOCLEGOWYCH OGÓŁEM

%

17,40

21,80

25,29%

rosnąca

pozytywny

GUS: BDL

LICZBA PRODUKTÓW TRADYCYJNYCH

szt.

11

16,00

45,45%

rosnąca

pozytywny

ILOŚĆ WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
NA TERENIE POWIATU (*zaktualizowano
wartość wskaźnika bazowego)

kg

103 316 526

86 768 761,00

-16,02%

malejąca

pozytywny

ILOŚĆ UNIESZKODLIWIONYCH ODPADÓW
ZAWIERAJĄCYCH AZBEST NA TERENIE
POWIATU

kg

4 341 954,00

20 031 569,00

361,35%

rosnąca

pozytywny

ILOŚĆ INSTALACJI WYTWARZAJĄCYCH
ENERGIĘ ODNAWIALNĄ NA TERENIE
POWIATU

szt.

20

29,00

45,00%

rosnąca

pozytywny

http://www.mi
nrol.gov.pl
http://www.baz
aazbestowa.gov
.pl/stats/index
http://www.baz
aazbestowa.gov
.pl/stats/index
http://www.ure
.gov.pl

str. 59

MOC WSZYSTKICH INSTALACJI
WYTWARZAJĄCYCH ENERGIĘ
ODNAWIALNĄ NA TERENIE POWIATU

MW

3,527

7,61

115,85%

rosnąca

pozytywny

Interpretacja
(charakter zmian:
pozytywny, bez
zmian, negatywny)

http://www.ure
.gov.pl

CEL STRATEGICZNY III. Rozwój gospodarczy oraz rozwój infrastruktury technicznej i społecznej

Nazwa wskaźnika

Jednostka
miary

Wartość
wskaźnika
w roku
monitoringowym:

Procentowa zmiana
rok bazowy/rok
monitorowany

Tendencja
(rosnąca/malejąca/stała)

(lata 20112015)

2019

2019

2019

20019

Wartość
bazowa

Źródło weryfikacji

DŁUGOŚĆ DRÓG POWIATOWYCH

km

1 121,38

1 135,36

1,25%

rosnąca

pozytywny

PZD

DŁUGOŚĆ SIECI WODOCIĄGOWEJ
NA TERENIE POWIATU

km

2 730,40

2 889,30

5,82%

rosnąca

pozytywny

GUS: BDL

DŁUGOŚĆ SIECI KANALIZACYJNEJ
NA TERENIE POWIATU

km

1 526,60

1 643,00

7,62%

rosnąca

pozytywny

GUS: BDL

DŁUGOŚĆ SIECI GAZOWEJ NA TERENIE
POWIATU

km

332,54

390,26

17,36%

rosnąca

pozytywny

GUS: BDL

DROGI PUBLICZNE O TWARDEJ
NAWIERZCHNI (POWIATOWE I GMINNE)
NA 100 KM2

km

79,80

86,40

8,27%

rosnąca

pozytywny

GUS: BDL

KORZYSTAJĄCY Z SIECI WODOCIĄGOWEJ
NA TERENIE POWIATU W % OGÓŁU
LUDNOŚCI

%

95,70

96,00

0,31%

rosnąca

pozytywny

GUS: BDL

KORZYSTAJĄCY Z SIECI KANALIZACYJNEJ
WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE POWIATU
W % OGÓŁU LUDNOŚCI

%

47,10

52,80

12,10%

rosnąca

pozytywny

GUS: BDL

KORZYSTAJĄCY Z SIECI WODOCIĄGOWEJ
NA TERENIE POWIATU W % OGÓŁU
LUDNOŚCI

%

5,20

7,80

50,00%

rosnąca

pozytywny

GUS: BDL
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LICZBA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH
OGÓŁEM

szt.

15 719,00

18 300,00

16,42%

rosnąca

pozytywny

GUS: BDL

PODMIOTY GOSPODARCZE WPISANE DO
REJESTRU REGON NA 10 TYS. LUDNOŚCI

szt.

754,00

866,00

14,85%

rosnąca

pozytywny

GUS: BDL

JEDNOSTKI NOWO ZAREJESTROWANE W
REJESTRZE REGON NA 10 TYS. LUDNOŚCI

szt.

76,00

86,00

13,16%

rosnąca

pozytywny

GUS: BDL

FUNDACJE, STOWARZYSZENIA I
ORGANIZACJE SPOŁECZNE NA 1 TYS.
MIESZKAŃCÓW

szt.

2,84

3,24

14,08%

rosnąca

pozytywny

GUS: BDL

SAMOCHODY OSOBOWE
ZAREJESTROWANE
NA 1 000 LUDNOŚCI

szt.

498,40

598,60

20,10%

rosnąca

pozytywny

GUS: BDL

%

17,30

21,95

26,88%

rosnąca

pozytywny

GUS: BDL

UDZIAŁ PROCENTOWY WYDATKÓW
MAJĄTKOWYCH INWESTYCYJNYCH DO
WYDATKÓW OGÓŁEM

GUS: BDL,
Centralny System
Teleinformatyczny
(SL2014)
GUS: BDL,
Centralny System
Teleinformatyczny
(SL2014)
GUS: BDL,
Centralny System
Teleinformatyczny
(SL2014)

ŚRODKI W DOCHODACH OGÓŁEM
BUDŻETU
NA FINANSOWANIE I WSPÓŁFIN.
PROJEKTÓW UE

mln

9,20

13,01

41,41%

rosnąca

pozytywny

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTÓW ZE
ŚRODKÓW UE 2007-2013
ZREALIZOWANYCH NA TERENIE POWIATU

mln

2 775,40

2 775,40

0,00%

stała

bez zmian

WARTOŚĆ CAŁK. PROJEKTÓW ZE ŚR. UE
ZREALIZOWANYCH NA TERENIE POWIATU
NA 1 MIESZKAŃCA W LATACH 2007-2013

zł

13 356,00

13 356,00

0,00%

stała

bez zmian

POZIOM WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH
DO WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU
OGÓŁEM

%

19,48

21,95

12,68%

rosnąca

pozytywny

GUS: BDL

DOCHODY OGÓŁEM BUDŻETU POWIATU
NA 1 MIESZKAŃCA

zł

617,00

963,80

56,21%

rosnąca

pozytywny

GUS: BDL

WYDATKI OGÓŁEM BUDŻETU POWIATU
NA 1 MIESZKAŃCA

zł

694,00

738,05

6,35%

rosnąca

pozytywny

GUS: BDL

szt.

2,00

2,00

0,00%

stała

bez zmian

GUS: BDL,
Starostwo
Powiatowe

ILOŚĆ PODSTREF SPECJALNYCH STREF
EKONOMICZNYCH

str. 61

Ocena systemu wskaźników
CEL STRATEGICZNY I. Rozwój Zasobów Ludzkich i Instytucjonalnych.
Liczba wskaźników monitorujących

38

Liczba wskaźników o pozytywnym charakterze zmian

29

Liczba wskaźników o negatywnym charakterze zmian

5

Liczba wskaźników o neutralnym charakterze zmian

4

CEL STRATEGICZNY II. Ochrona i racjonalne wykorzystanie środowiska, przestrzeni i dóbr kultury.
Liczba wskaźników monitorujących

11

Liczba wskaźników o pozytywnym charakterze zmian

9

Liczba wskaźników o negatywnym charakterze zmian

1

Liczba wskaźników o neutralnym charakterze zmian

1

CEL STRATEGICZNY III. Rozwój gospodarczy oraz rozwój infrastruktury technicznej i społecznej.
Liczba wskaźników monitorujących

21

Liczba wskaźników o pozytywnym charakterze zmian

18

Liczba wskaźników o negatywnym charakterze zmian

0

Liczba wskaźników o neutralnym charakterze zmian

3

Podsumowanie
Monitoring strategii stanowi stały i ciągły proces obserwacji, która ma na celu
zapewnienie źródła informacji o skuteczności realizowanych działań.
Analizując informacje przekazane przez Wydziały i jednostki zaangażowane w realizację
poszczególnych

zdań,

można

pozytywnie

ocenić

stopień

realizacji

Strategii.

W roku sprawozdawczym i w latach wcześniejszych Powiat realizował zadania w ramach
większości wyznaczonych kierunków działań. Podejmowane i realizowane działania
stanowiły i stanowią adekwatną odpowiedź na potrzeby rozwojowe Powiatu.
W okresie objętym niniejszym raportem oraz w latach poprzednich podjęto się realizacji
(72%) większość z zaplanowanych zadań. Ukończono realizację 33 zadań, a 42 zadania są
w trakcie realizacji. Wiele zadań ujętych w dokumencie ma charakter zadań cyklicznych.
Nie realizowano działań w przypadku 28 zdań, głównie z powodu braku środków
finansowych. Kolejnym czynnikiem, który znacząco wpłynął w roku 2020 na brak lub
ograniczenie działań w niektórych obszarach, był trwający stan epidemii COVID-19.
str. 62

W okresie sprawozdawczym Powiat skutecznie realizował głównie przedsięwzięcia z zakresu
infrastruktury drogowej, edukacji, wspierania rodziny i osób wykluczonych społecznie oraz
aktywnych form walki z bezrobociem, pozyskując na ich realizację środki ze źródeł
zewnętrznych.
Podejmowane przez Powiat działania przyczyniają się do polepszenia warunków życia
mieszkańców powiatu kieleckiego, co ma odzwierciedlenie w przedstawionych w sposób
tabelaryczny

wartościach

wskaźników

monitoringowych.

Większość

wskaźników

monitoringowych w porównaniu z ich wartością bazową wskazuje na pozytywny charakter
zmian zachodzących w Powiecie Kieleckim - 56 (80%), negatywny charakter zmian –
6 (8,57%), neutralny charakter zmian - 8 (11,43%).

str. 63

