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Szanowni Państwo, 

W imieniu Zarządu Powiatu w Staszowie chciałbym przedstawić raport o stanie powiatu 

staszowskiego, zawierający podsumowanie aktualnej sytuacji naszego powiatu, obszary jego 

funkcjonowania, a także podstawowe zadania realizowane w 2019 r. 

Przystępując do opracowania raportu przyjęliśmy założenie, że nie będzie to wyłącznie dokument 

stanowiący realizację ustawowego obowiązku przygotowania podsumowania działalności zarządu 

powiatu w roku poprzednim. Założyliśmy, że oprócz sprawozdania z realizacji polityk, programów, 

strategii oraz uchwał rady powiatu wskażemy na szerszy kontekst realizowanych działań 

i podejmiemy próbę całościowego ujęcia funkcjonowania samorządu powiatu staszowskiego. 

Uznaliśmy, że warto przygotować raport, będący kompendium wiedzy o podejmowanych 

inicjatywach. W trakcie przygotowania dokumentu dostrzegliśmy duży potencjał realizacji 

przyjętych założeń opracowywania tego raportu. Utrzymanie przyjętych założeń w przyszłości 

pozwoli przekazać zainteresowanym bogaty i rzetelny materiał do szczegółowych analiz 

i opracowań tematycznych zarówno w poszczególnych dziedzinach, jak i w kontekście całego 

powiatu. 

Przygotowany dokument został podzielony na pięć  części. W pierwszej przedstawiamy ogólną 

charakterystykę powiatu, sytuację demograficzną, ,zadania powiatu. W drugiej prezentujemy 

sytuację finansową powiatu, ze szczególnym uwzględnieniem wykonania budżetu  powiatu za 2019 

rok.   W trzeciej - najobszerniejszej części podsumowano realizację zadań we wszystkich obszarach 

realizowanych przez nasz powiat z uwzględnieniem  realizowanych strategii, programów i planów , 

które realizowano w 2019 roku. W czwartej  części podsumowano realizację uchwał Rady Powiatu 

w Staszowie. Piata natomiast zawiera zwięzłe podsumowanie  opracowania. 

Mam nadzieję, że przygotowany raport będzie dla mieszkańców źródłem wiedzy w zakresie 

aktywności samorządu powiatu staszowskiego  w 2019 r. i punktem wyjścia do dyskusji 

o kierunkach rozwoju Powiatu w przyszłości. 

Przewodniczący Zarządu Powiatu w Staszowie 

Józef Żółciak 

Starosta Staszowski 
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WPROWADZENIE 

 

Obowiązek opracowania Raportu o stanie powiatu wynika z zapisów art. 30a ustawy z dnia 

5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 511 z późn. zm.). 

Raport ten obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w Staszowie w roku 2019, 

w szczególności realizację zadań powiatu,  polityk, programów i strategii, uchwał Rady Powiatu 

Staszowskiego. 

Opracowanie stanowi zachętę do podjęcia  działań  zwiększających udział obywateli w procesie 

wybierania, funkcjonowania i kontrolowania organów publicznych. Dokument jest punktem 

wyjścia do debaty, w której udział wziąć mogą zarówno radni powiatowi jak i mieszkańcy powiatu 

staszowskiego na zasadach określonych w art. 30a ust. 7 i 8 ustawy o samorządzie powiatowym. 

Ponadto dokument będzie podstawą do udzielenia wotum zaufania dla Zarządu Powiatu w 

Staszowie. 

Podstawą przygotowania Raportu są sprawozdania i informacje przekazane przez wydziały 

i komórki Starostwa Powiatowego w Staszowie oraz jednostki organizacyjne powiatu ze stanem na 

koniec 2019 roku. W warstwie statystycznej podstawowym źródłem informacji są publikacje 

Głównego Urzędu Statystycznego oraz innych instytucji publicznych i samorządowych. Zakres 

rzeczowy Raportu za rok 2019 jest spójny z podstawowymi dokumentami strategicznymi 

w oparciu, o które Zarząd Powiatu w Staszowie  funkcjonuje i realizuje zadania. 

I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA POWIATU 

 

Powiat staszowski leży w południowo-wschodniej części województwa świętokrzyskiego. 

Zajmuje powierzchnie 925 km
2
 i liczy ok. 72 tys. mieszkańców. W jego skład wchodzi osiem 

jednostek samorządowych: pięć miast i gmin oraz trzy gminy. Od szeregu stuleci byt to region 

typowo rolniczy z drobnym przemysłem opartym głównie na warsztatach rzemieślniczych 

i manufakturach. 

W ostatnim pięćdziesięcioleciu, rozwój regionu staszowskiego oparty byt na wydobyciu 

siarki w Grzybowie, zapoczątkowanym w połowie lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku. 

Mniej więcej w tym samym okresie, bo w 1971 roku, zapadła decyzja o budowie 

Elektrowni w Połańcu, która szybko stała się inwestycją wiodącą na terenie obecnego powiatu.  

W wyniku procesów restrukturyzacyjnych trwających od początku lat dziewięćdziesiątych, 

w gospodarce powiatu dominują obecnie średnie i mniejsze zakłady pracy, obok kilku 

strategicznych pracodawców do których należą: Enea Elektrownia Połaniec S.A., Grupa Azoty 

Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol S.A. w Grzybowie, Huty Szkła Gospodarczego 

Tadeusz Wrześniak, Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie, 
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Ekoplon S.A w Grabkach Dużych. Na inwestorów czekają dwa obszary inwestycyjne, na terenie 

miasta i gminy Staszów – około 15 ha oraz miasta i gminy Połaniec – blisko 60 ha. 

 

Powiat posiada zróżnicowane warunki do produkcji rolnej. W ogólnej powierzchni 

użytków rolnych grunty orne stanowią 80,4%, użytki zielone 17,2%, sady 2,4%. Średnia 

powierzchnia gospodarstwa wynosi 7,45 ha. W ostatnich latach nastąpił szybki rozwój uprawy 

warzyw pod folią. Równie dynamicznie wzrasta produkcja owoców. Przoduje w tym gmina 

Szydłów, gdzie powierzchnia sadów, głównie śliwkowych, wynosi ponad 1100 ha. Wraz 

z regionem sandomierskim, powiat staszowski stanowi znaczącą bazę surowcową owoców 

i warzyw dla przemysłu spożywczego.  

Obszar lasów - 33% powierzchni powiatu staszowskiego, wynosi ogółem 24 tys. 929 ha, w tym 

lasów państwowych: 18 tys. 105 ha. tj. 72,6% oraz lasów prywatnych 6 tys. 824 ha tj. 27,4% ogółu 

powierzchni lasów powiatu staszowskiego.  

Ziemia staszowska jest zamknięta od północy Pasmem Wygiełzowskim, będącym częścią 

Gór Świętokrzyskich, od wschodu Sandomierszczyzną, od południa rzeką Wisłą, a od zachodu 

dolinami Ponidzia. To piękna i urokliwa kraina. Tutaj do dziś szumią dostojne dęby i buki, 

pamiętające jeszcze świetność Puszczy Sandomierskiej. Przy drogach biegnących przez pola 

uprawne i łąki, spotkać można strzeliste topole i płaczące wierzby, przypominające krajobraz z 

minionych wieków, ubogacony leśnymi i nadrzecznymi ustroniami oraz wzgórzami, z których 

rozciągają się przepiękne widoki. Atmosfery tajemniczości dodają liczne wąwozy porosłe 

krzewami i dziką roślinnością. Tereny obecnego powiatu staszowskiego były, w minionych 

wiekach, własnością wielu znanych i możnych rodów Rzeczypospolitej, z tego też powodu 

znajdują się u nas tak liczne dwory i pałace, a także świątynie, których fundatorami byli przeważnie 

dawni właściciele tych ziem. Historia, niestety, nie oszczędziła wielowiekowego dorobku naszych 

przodków, dlatego też stan tych budowli jest różny. Jednak, w ostatnich latach zaznaczył się 

wyraźny postęp w ich renowacji, wykonywanych głównie przy pomocy środków unijnych. Kilka 

z zabytkowych kompleksów, jak chociażby: klasztor pokamedulski w Rytwianach, zespół 

dworski w Sichowie Dużym, pałac w Rytwianach czy Zespół Pałacowy w Kurozwękach, z 

hodowlą bizonów amerykańskich, zostały pomysłowo adaptowane do funkcji turystyczno-

wypoczynkowych, co dobrze wróży ich przyszłości.  

W ramach reformy administracyjnej kraju w 1999 roku, utworzony powiat staszowski stał 

się organem prowadzącym dla 4 szkół ponadgimnazjalnych. Bardzo ważną instytucją powiatu jest 

staszowski szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, który posiada w 

swej strukturze 13 Oddziałów Szpitalnych, 18 Poradni Specjalistycznych, Ośrodek Rehabilitacji 

Dziennej oraz Zespoły Ratownictwa Medycznego. Rocznie hospitalizuje ponad 20 tys. pacjentów, a 

także wykonuje się blisko 4 000 zabiegów operacyjnych.  

Powiat staszowski zarządza siecią dróg powiatowych o łącznej długości 480 km w ciągu 

których znajdują się 34 obiekty drogowe. W okresie ostatnich 20 lat na drogach powiatowych 

zrealizowano szereg inwestycji związanych z budową, przebudową oraz remontem nawierzchni na 

odcinkach o łącznej dł. 445 km, co stanowi 92% stanu posiadania dróg. Przebudowano także trzy 

obiekty mostowe.  
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W powiecie funkcjonuje Powiatowe Centrum Sportowe. W skład kompleksu wchodzi 

pełnowymiarowa hala sportowa oraz pływalnia. Powierzchnia hali sportowej wynosi 1087 m
2
, 

a pływalnia składa się z dwóch basenów: sportowego o wymiarach 12,5 x 25 m i głębokości 

od 1,35 do 1,80 metra wyposażonego w sześć torów pływackich oraz basenu rekreacyjnego 

o wymiarach: 8 x 12,5 metra z gejzerami i biczami wodnymi i głębokości od 0,8 do 1,1 metra. 

Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie jest w gronie partnerów Karty Dużej Rodziny, 

programu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, skierowanego do rodzin wielodzietnych.  

Powiat staszowski z podziałem na gminy 
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1. Demografia 

Teren powiatu zamieszkuje 72 000 mieszkańców (stan na koniec czerwca 2019 roku). Średnia 

gęstość zaludnienia w powiecie wynosi 77.75 osób/km
2
 i jest niższa od średniej dla 

woj. Świętokrzyskiego wynoszącej 107,1 osób/km
2
. Najgęściej zaludnioną jest gmina Połaniec (158 

osób/km
2
), będąca powierzchniowo jedną (z wyjątkiem gminy Oleśnica) najmniejszych z gmin 

powiatu, a najrzadziej zaludnioną jest gmina Szydłów (44 osób/km
2
). 

Tabela nr 1 Dane demograficzne powiatu staszowskiego i gmin wchodzących w jego  skład 

Liczba ludności i powierzchnia gmin powiatu staszowskiego   

jednostka 

administracyjna  

ludność 

powierzchnia 

stan na 30.06.2018 r. stan na 30.06.2019 r. 

 

miasto i gmina Staszów 

25 838 

 

 

25 695 

228 km² 

 

 

miasto i gmina Połaniec 

 

 

11883 

 

11 814 
75 km² 

 

 

miasto i gmina Osiek 

7745 

 

 

7744 

129 km² 

 

 

miasto i gmina Szydłów 

4708 

 

4692 
108  km²  

 

miasto i gmina Oleśnica 

3867 

 

3869 
53 km²  

 

gmina Bogoria 

7805 

 

7703 
123 km²  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Liczba_ludności
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powierzchnia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Staszow_herb.svg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Staszów_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:POL_gmina_Połaniec_COA.svg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Połaniec_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:POL_Osiek_COA.svg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Osiek_(gmina_w_województwie_świętokrzyskim)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:POL_gmina_Szydłów_COA.svg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Szydłów_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Gmina_olesnica_sw_herb.svg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Oleśnica_(gmina_w_województwie_świętokrzyskim)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:POL_gmina_Bogoria_COA.svg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bogoria_(gmina)
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Wskaźnik feminizacji w Polsce to średnio 107 kobiet na 100 mężczyzn  i dla powiatu 

staszowskiego jest on typowy  tzn. z przewagą kobiet -  jednak przewaga ta  jest stosunkowo 

niewielka (102 kobiety na 100 mężczyzn).                                                                                                                                                        

Najliczniejszymi gminami w powiecie staszowskim  pod względem liczby  mieszkańców są: 

Staszów (35,8%  mieszkańców całego powiatu), Połaniec  (16,4%)  oraz porównywalnie Osiek                  

i Bogoria (10,7%).  Z kolei do najmniej zaludnionych należą:  Oleśnica (5,4%),  Łubnice (5,7%), 

Szydłów  (6,5%)  i Rytwiany  (8,8%).  

 

gmina Łubnice 

4108 

 

4116 
84 km²  

 

gmina Rytwiany 

6364 

 

6367 125 km²  

Razem  

powiat staszowski 

72318 

 

72 000 

 

924,80 km² 

Dodatkowe dane – ludność  (powiat staszowski ogółem) 

 stan na 30.06.2018 r. stan na 30.06.2019 r. 

mężczyźni 35 801 35 634 

kobiety 36 517 36 366 

ludność w miastach  w % ogółu 

ludności   

34,6% 38,6 

ludność na km
2
   78 

kobiety na 100 mężczyzn 102 

ilość małżeństw zawartych                  

w I półroczu 2019 r. 

120 

ilość urodzeń w I półroczu 2019 r. 388 

ilość zgonów w I półroczu 2019 r. 420 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Gmina_lubnice_herb.svg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Łubnice_(gmina_w_województwie_świętokrzyskim)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:POL_gmina_Rytwiany_COA.svg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rytwiany_(gmina)
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Analizując dane dot. liczby ludności  powiatu  zauważalny jest spadek ilości jego mieszkańców 

(),44 %) . Jest to w znacznym  stopniu spowodowane starzeniem się społeczeństwa, emigracją 

zarobkową mieszkańców oraz ujemnym przyrostem naturalnym. Tendencja depopulacyjna 

zauważalna jest jednak  w całej Polsce.  

2. Zadania powiatu 

 

 

Powiat wykonuje zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie dziedzin 

wymienionych w art. 4 ustawy o samorządzie powiatowym. Zadania te obejmują pięć 

zasadniczych grup tematycznych, takich jak: 

1. infrastruktura społeczna – przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku 

pracy, edukacja publiczna, promocja i ochrona zdrowia, opieka społeczna, pomoc 

społeczna,  wspieranie osób niepełnosprawnych, polityka prorodzinna kultura, kultura 

fizyczna i turystyka, 

2. infrastruktura techniczna transport lokalny, drogi publiczne, utrzymanie powiatowych 

obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, mienie 

powiatu  i skarbu  państwa oraz nimi gospodarowanie 

3. porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli –obronność, ochrona przeciwpożarowa, 

ochrona przeciwpowodziowa, zapobieganie innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia 

i zdrowia ludzi oraz środowiska, 

4. działalność administracyjna –gospodarka wodna, rolnictwo, leśnictwo i rybactwo 

śródlądowe, geodezja i kartografia, budownictwo, rejestracja pojazdów 

5. działalność organizatorska ochrona praw konsumenta, nieodpłatna pomoc prawna, ochrona 

dóbr kultury, promocja powiatu, współpraca z organizacjami pozarządowymi. 

Do zakresu działania powiatu należy także wykonywanie zadań przez działające w ramach 

powiatowej administracji zespolonej inspekcje, służby i straże, w tym powiatową komendę 

policji, powiatową komendę państwowej straży pożarnej, a także inspekcję sanitarną, 

weterynaryjną i nadzór budowlany. Zasady współdziałania samorządu powiatowego 

z organami szczebla wojewódzkiego i centralnego w zakresie działania tych służb określone 

są w stosownych aktach prawnych. 

Wśród zadań realizowanych przez samorząd powiatowy można wyróżnić trzy zasadnicze ich 

rodzaje, a mianowicie: 

 lokalne, które mierzy się w kompetencjach powiatu i które muszą być realizowane poprzez jego 

struktury organizacyjne, 

 ponadgminne, wychodzące poza ustawowe kompetencje powiatu, możliwe do    zrealizowania 

przy współudziale samorządów gmin wchodzących w skład powiatu, 

 ponad powiatowe,  które wymagają zaangażowania władz regionalnych, tworzenia lobbingu na 

rzecz zmian gospodarczych, ustawowych, czy polityki krajowej.  
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Do najważniejszych zadań „lokalnych” należy między innymi: organizowanie i zapewnienie 

usług w domach pomocy społecznej, prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych, 

organizowanie i prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 

organizowanie i prowadzenie placówek oświaty ponadgimnazjalnej i oświaty specjalnej oraz 

szkolnictwa zawodowego. Pomimo braku szczegółowych i jasnych zapisów określających zadania 

powiatów i gmin w zakresie ochrony zdrowia, powszechną praktyką stała się organizacja bądź 

prowadzenie placówek podstawowej opieki zdrowotnej przez gminy. Natomiast otwarte lecznictwo 

specjalistyczne, a w szczególności lecznictwo zamknięte (szpitale) leży w gestii powiatu. 

Starostom, jako organom działającym w imieniu administracji rządowej, powierzono rozpatrywanie 

spraw i wydawanie decyzji administracyjnych dotyczących budownictwa, transportu (ewidencja 

pojazdów i wydawanie praw jazdy), gospodarki nieruchomościami skarbu państwa i powiatu, 

rolnictwa leśnictwa. Powiat odpowiada za przeprowadzenie poboru do wojska i zapobieganie 

kryzysom wynikającym z zagrożeń pożarowych, powodziowych i innych. Szczegółowy wykaz 

zadań zawarty jest w ustawach kierunkowych i rozporządzeniach.
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II. FINANSE POWIATU 

 

Podstawę gospodarki finansowej powiatu stanowi uchwała budżetowa podejmowana przez 

radę powiatu. Budżet powiatu to opracowywany, uchwalany i wykonywany, w sposób określony w 

przepisach prawnych, plan finansowy powiatu, obejmujący jego wydatki nie przekraczające 

dochodów wraz z wpływami zwrotnymi na czas roku kalendarzowego, na podstawie którego 

prowadzona jest w powiecie, w sposób jawny i samodzielny, gospodarka finansowa. Projekt 

budżetu powiatu przygotowuje zarząd powiatu i przedkłada radzie najpóźniej do 15 listopada roku 

poprzedzającego rok budżetowy. Uchwała budżetowa powinna być uchwalona przez radę powiatu 

przed rozpoczęciem roku budżetowego, nie później jednak niż do dnia 31 stycznia roku 

budżetowego. Dochody budżetu ujmuje się według źródeł i działów klasyfikacji w podziale na 

dochody: bieżące i majątkowe. Do dochodów majątkowych zalicza się dotacje i środki otrzymane 

na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa 

użytkowania wieczystego w prawo własności. Przez dochody bieżące budżetu rozumie się dochody 

budżetowe, niebędące dochodami majątkowymi. 

Zgodnie z zapisami ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego do dochodów 

powiatu zalicza się: udział, w wysokości 10,25%wpływów, ze stanowiącego dochód budżetu 

państwa podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na terenie powiatu, 

uwzględniając tzw. współczynnik korygujący, który preferuje powiaty z niską średnią dochodów jej 

mieszkańców oraz 1,4%wpływów podatku dochodowego od osób prawnych, subwencję ogólną, 

dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe oraz wpłaty od powiatowych zakładów 

budżetowych, dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań służb, inspekcji i straży, 

o których mowa w ustawie o samorządzie powiatowym, dotacje celowe z budżetu państwa na 

zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat na podstawie odrębnych 

ustaw, dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu, odsetki od 

środków finansowych powiatu gromadzonych na rachunkach bankowych, dochody z majątku 

powiatu. Dochodami powiatu mogą być również: dotacje celowe na dofinansowanie zadań 

własnych powiatu, dotacje celowe z budżetu państwa na usuwanie bezpośrednich zagrożeń dla 

bezpieczeństwa i porządku publicznego, dotacje z funduszy celowych, dotacje celowe na zadania 

realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej lub z innymi 

jednostkami samorządu terytorialnego, spadki, zapisy i darowizny, odsetki od pożyczek 

udzielanych przez powiat, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących 

dochody powiatu, odsetki i dywidendy od kapitału wniesionego do spółek, dochody z kar 

pieniężnych i grzywien określonych odrębnymi przepisami, inne dochody należne powiatowi na 

podstawie odrębnych przepisów. Wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego ujmuje się w 

podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe. Do wydatków majątkowych zalicza się wydatki 

na inwestycje i zakupy inwestycyjne, zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek 

prawa handlowego. Przez wydatki bieżące rozumie się wydatki budżetowe niebędące wydatkami 

majątkowymi. Zgodnie z unormowaniami zawartymi w art. 216 ust. 2 ustawy o finansach 

publicznych wydatki są przeznaczone na realizację zadań określonych w ustawach, 

a w szczególności na: zadania własne, zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania 

zlecone ustawami, zadania przejęte do realizacji w drodze umowy lub porozumienia, zadania 

realizowane wspólnie przez jednostki samorządowe, a także na pomoc rzeczową lub finansową. 
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1.Wykonanie budżetu Powiatu Staszowskiego za 2019 rok 

TABELA 1. WYKONANIE BUDŻETU POWIATU STASZOWSKIEGO W 2019 ROKU (W PLN) 

Wyszczególnienie Plan 
Plan po 

zmianach 
Wykonanie  

%  

wykonania 

1. Dochody ogółem 71 165 729 82 168 024 79 159 596 91,92 

1.2. dochody bieżące 66 456 367 71 853 573 69 746 074 94,05 

1.2 dochody majątkowe 7 709 362 10 314 451 9 413 522 72,49 

2. Wydatki ogółem 69 856 129 80 858 424 71 841 919 90,20 

2.1. wydatki bieżące 59 393 915 65 553 167 59 995 490  92,63 

2.2. wydatki majątkowe 10 462 214 15 305 257 11 846 429  71,97 

3. Wynik budżetu  1 309 600 1 309 600 7 317 677 x 

4. Przychody budżetu 890 400 890 400 896 889 x 

5. Rozchody budżetu 2 200 000 2 200 000 2 200 000 100 

ŹRÓDŁO: SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU STASZOWSKIEGO 

Budżet powiatu w 2019 roku zamknął się nadwyżką w wysokości 7.317.677 PLN. 

Dochody i przychody ogółem wyniosły 80 056 485 PLN, zaś wydatki i rozchody ogółem wyniosły 

74 041 919 PLN. 

Z analizy wykonania dochodów i wydatków bieżących wynika, że w roku 2019 wydatki bieżące 

zostały w pełni pokryte dochodami bieżącymi. 

Z analizy wykonania dochodów i wydatków ogółem wynika, że w 2019 roku rozchody budżetu 

powiatu zostały pokryte w pełni wypracowanymi dochodami ogółem. 
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 2. Dochody 

TABELA 2. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH POWIATU STASZOWSKIEGO 

W 2019 ROKU WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA (W PLN) 

Wyszczególnienie Plan 
Wykonanie w 

%  

Struktura 

dochodów w 

%   

Dochody ogółem 82 168 024 79 159 596 100 

1. Dochody bieżące, w tym 71 853 573 69 746 074 88,11 

1.1. Dochody własne 20 406 988 20 338 185 25,69 

Dochody z tytułu udziału we wpływach z 

podatku dochodowego od osób fizycznych 
13 488 306 13 615 851  17,20 

Dochody z tytułu udziału we wpływach z 

podatku dochodowego od osób prawnych 
1 082 014  1 237 034 1,56 

Podatki i opłaty 4 016 146 3 904 210 4,93 

Inne dochody 1 820 522 1 581 090 2,00 

1.2. Subwencja ogólna  34 032 444 34 032 444 42,99 

1.3. Dotacje i środki na cele bieżące 12 793 033 13 169 636 16,64 

1.4. Środki UE przeznaczonych na cele 

bieżące 
4 621 108 2 205 809 2,79 

2. Dochody majątkowe, w tym 10 314 451 9 413 522 11,89 

2.1.Ze sprzedaży majątku 327 6 097 0,01 

2.2.Dotacje i środki na cele majątkowe 7 103 444 8 470 464 10,70 

2.3.Środki UE przeznaczonych na cele 

majątkowe 
3 210 680 936 961 1,18 

ŹRÓDŁO: SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU STASZOWSKIEGO 
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WYKRES 1. UDZIAŁ DOCHODÓW Z POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDEŁ W BUDŻECIE POWIATU 

STASZOWSKIEGO W 2019 ROKU (W %) 

Jak wynika z powyższego wykresu dominującym źródłem dochodów Powiatu w roku 2019, 

stanowiącym 42,99%, była subwencja ogólna na kwotę 34 032 444 PLN, która obejmuje: 

- część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 25 085 658 PLN 

- część wyrównawczą subwencji ogólnej w kwocie 6 402 725 PLN 

- część równoważącą subwencji ogólnej w kwocie 2 459 391 PLN 

- środki na uzupełnienie dochodów powiatów w kwocie 84 670 PLN. 

 

Drugim co do wielkości źródłem dochodów Powiatu w 2019 roku były dotacje z różnych źródeł i 

środki zagraniczne niepodlegające zwrotowi na kwotę 24 782 870 PLN, stanowiące 31,31% 

ogólnych dochodów. 

TABELA 3. DOCHODY BUDŻETU POWIATU PRZYPADAJĄCE NA 1 MIESZKAŃCA W 

LATACH 2017–2019 

 2017 2018 2019 

Dochody ogółem 62 289 764 66 721 525 79 159 596 

Dochody ogółem na 1 mieszkańca 859,69 930,85 1 099,44 
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3.Wydatki 

TABELA 4. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH POWIATU STASZOWSKIEGO ZA 

2019 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH (W PLN) 

Wyszczególnienie Plan 
Plan po 

zmianach 
Wykonanie  

%  

wykonania 

Wydatki ogółem 69 856 129 80 858 424 71 841 919 88,85 

Rolnictwo i łowiectwo 10 000 27 000 17 000 62,96 

Leśnictwo 299 242 297 742 269 604 90,55 

Transport i łączność 5 389 302 9 635 190 9 416 798 97,73 

Turystyka 71 71 0 0 

Gospodarka mieszkaniowa 245 100 299 620 178 237 59,49 

Działalność usługowa 3 069 979 2 960 683 1 175 348 39,70 

Informatyka 30 000 30 000 15 000 50,00 

Administracja publiczna 8 704 063 8 701 118 8 001 801 91,96 

Obrona narodowa 0 32 400 32 400 100 

Bezpieczeństwo publiczne i 

ochrona przeciwpożarowa 
4 252 860 

4 795 219 
4 744 230 98,94 

Wymiar sprawiedliwości 198 000 198 000 192 995 97,47 

Obsługa długu publicznego  554 643 554 643 529 147 95,40 

Różne rozliczenia 90 000 28 538 0 0 
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Oświata i wychowanie 29 847 125 30 801 766 30 090 472 97,69 

Ochrona zdrowia 1 577 877 6 655 632 6 589 052 99,00 

Pomoc społeczna 1 613 015  2 723 663 2 454 186 90,11 

Pozostałe zadania w zakresie 

polityki społecznej 
3 067 849 

3 410 993 
3 260 676 95,59 

Edukacyjna opieka 

wychowawcza 
2 704 254 

2 902 356 
2 896 119 99,79 

Rodzina 1 602 858 1 688 512 1 395 118 82,62 

Gospodarka komunalna i 

ochrona środowiska 
3 760 524 

2 269 011 
510 576 22,50 

Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego 
2 822 367 

2 823 867 
51 000 1,81 

Kultura fizyczna 17 000 22 400 22 160 98,93 

ŹRÓDŁO: SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU STASZOWSKIEGO 

Jak wynika z poniższego wykresu, z poniesionych wydatków Powiatu w 2019 roku, wydatki na 

oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą stanowią największą część 

wynoszącą 32 986 591 PLN, co stanowi 45,92% ogólnych wydatków.  

Drugim  co do wielkości działem wydatków w roku 2019 były wydatki na ochronę zdrowia, pomoc 

społeczna, pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej oraz rodzinę wynoszące 13 699 032 

PLN, co stanowi 19,07% ogólnych wydatków. 

Trzecim co do wielkości działem wydatków w roku 2019 były wydatki na transport i łączność 

wynoszące 9 416 798 PLN, co stanowi 13,11% ogólnych wydatków. 
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WYKRES 2. UDZIAŁ WYBRANYCH DZIAŁÓW KLASYFIKACJI W WYDATKACH BUDŻETU 

POWIATU W 2019 ROKU (W %) 

 

TABELA 5. WYDATKI BUDŻETU POWIATU PRZYPADAJĄCE NA 1 MIESZKAŃCA W 

LATACH 2017–2019 

 2017 2018 2019 

Wydatki ogółem 61 786 040 63 489 500 71 841 919 

Wydatki ogółem na 1 mieszkańca 852,74 885,76 997,80 

Dochody budżetu powiatu w roku 2019 na 1 mieszkańca wyniosły 1 099,44 PLN, a wydatki 

na 1 mieszkańca – 997,80 PLN. 

Jak wynika z analizy dochodów i wydatków budżetu powiatu przypadających w latach 2017-2019  

w odniesieniu na 1 mieszkańca należy stwierdzić, że wskazują one tendencję wzrostową. 

W 2019 roku wykonanie wydatków bieżących wyniosło 59 995 490 PLN (91,52% planu), 

a majątkowych 11 846 429 PLN (71,40% planu). 

Na wydatki bieżące przy udziale środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi w latach 

2017-2019 przeznaczono kwotę 4 949 666 PLN, zaś na inwestycje realizowane przy udziale 

środków z UE w latach 2017-2019 przeznaczono kwotę 5 743 156 PLN.  

W ramach wydatków bieżących finansowanych lub wspófinansowanych ze środków UE w roku 

2019 na łączną kwotę 1 790 908 PLN zrealizowano następujące zadania: 

1. Europejski rynek bez granic dla uczniów staszowskiego Ekonomika w ZSE w Staszowie  - 

631 880 PLN, 
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2. Mobilność ucznia w ramach praktyk europejskich w ZS Staszów – 330 358 PLN, 

3. Staż z energią - inwestycja w przyszłość w ZS w Połańcu – 9 550 PLN, 

4. Ponadnarodowa mobilność uczniów - "Poznajmy się w Portugalii” w ZS w Połańcu – 

40 116 PLN, 

5. Razem możemy więcej - praktyki europejskie w Ostrawie w ZS w Staszowie – 119 998 

PLN, 

6. Nauka nowej generacji - poprawa jakości kształcenia ogólnego i w zakresie TIK w Liceum 

Ogólnokształcącym im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie 213 561 PLN, 

7. Bo jednak z rodziną realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie- 

364 054 PLN, 

8. Zachowanie trwałości projektów: e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury 

Informatycznej JST, Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elncusion w Powiecie 

Staszowskim, Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie staszowskim z 

wykorzystaniem metod e-learningowych – 81 391 PLN. 

Strukturę wydatków bieżących przy udziale środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 

latach 2017-2019 przedstawia tabela nr 6. 

TABELA 6. WYDATKI BIEŻĄCE W LATACH 2017–2019 (W PLN) 

 2017 2018 2019 

Wydatki bieżące ogółem 54 349 717 57 533 930 59 995 490 

Wydatki bieżące przy udziale środków 

zagranicznych niepodlegających zwrotowi 
1 467 925 1 690 833 1 790 908 

Udział do wydatków bieżących ogółem w 

% 
2,70 2,94 2,99 

ŹRÓDŁO: SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU STASZOWSKIEGO 

Wydatki majątkowe w budżecie Powiatu za 2019 rok wyniosły 11 846 429 PLN, co stanowi 

16,49% wydatków ogółem i zostały poniesione na:  

1. Inwestycje na drogach powiatowych i zakupy inwestycyjne w Zarządzie Dróg Powiatowych w 

Staszowie w kwocie 3 130 315 PLN, co pozwoliło na odnowę około 5 km nawierzchni dróg, 
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2. e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny powiatów: Sandomierskiego, Opatowskiego 

i Staszowskiego w kwocie 14 863 PLN, 

3. Zakup plotera dla potrzeb wydziału geodezji i ewidencji gruntów – 19 617 PLN, 

4. Wpłata na Fundusz Wsparcia na dofinansowanie zakupu samochodów oznakowanych 

i nieoznakowanych oraz urządzenia do badania zawartości narkotyków dla Komendy 

Powiatowej Policji w Staszowie – 177 500 PLN, 

5. Wydatki majątkowe w Komendzie Powiatowej PSP w Staszowie w kwocie 111 900 PLN (lekki 

samochód operacyjnego, zestaw poduszek pneumatycznych wysokościowych, pralnico-

wirówko-suszarki), 

6. Wydatki majątkowe na pomoc finansową na utrzymanie w gotowości bojowej OSP z terenu 

powiatu – 8 500 PLN, 

7. Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej Powiatu 

Staszowskiego i Gminy Połaniec na kwotę 2 380 365 PLN, 

8. Przekazane dotacje dla SPZZOZ w Staszowie w kwocie 5 154 214 PLN na: 

 dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja i rozbudowa szpitalnego oddziału ratunkowego” 

– 111 324 PLN, 

 Modernizacja Oddziału Intensywnej Terapii Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów 

Opieki Zdrowotnej w Staszowie – 4 714 165 PLN, 

 Docieplenie pawilonu od strony południowej w SPZZOZ w Staszowie - I piętro -V piętro – 

328 725 PLN, 

9. Wydatki majątkowe w ramach programu „Wyrównywanie różnic w regionie” 

współfinansowanych ze środków PFRON  –316 005 PLN (zakup mikrobusu w DPS Rudki i 

autobusu w Środowiskowym Domu Samopomocy w Połańcu do przewozu osób 

niepełnosprawnych), 

10. Wydatki majątkowe w Internacie ZS Staszów – 32 000 PLN (patelni elektrycznej głębokiego 

smażenia), 

11. Pomoc finansowa udzielona gminom z terenu powiatu na dofinansowanie realizowanych zadań 

z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na kwotę 501 150 PLN, 

W ramach wydatków majątkowych finansowanych lub wspófinansowanych ze środków UE w roku 

2019 na łączną kwotę 2 395 228 PLN realizowano następujące zadania: 

1. e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny powiatów: Sandomierskiego, Opatowskiego 

i Staszowskiego – 14 863 PLN, 
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2. Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej Powiatu 

Staszowskiego i Gminy Połaniec 2 380 365 PLN. 

Strukturę wydatków majątkowych przy udziale środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi 

w latach 2017-2019 przedstawia tabela nr 7. 

TABELA 7. WYDATKI MAJĄTKOWE W LATACH 2017–2019 (W PLN) 

 2017 2018 2019 

Wydatki majątkowe ogółem 7 436 324 5 955 570 11 846 429 

Wydatki majątkowe przy udziale środków 

zagranicznych niepodlegających zwrotowi 
2 462 200 885 728 2 395 228 

Udział do wydatków majątkowych ogółem w % 33,11 14,87 20,22 

ŹRÓDŁO: SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU STASZOWSKIEGO 

TABELA 8. WYDATKI NA ZADANIA FINANSOWANE I WSPÓŁFINANSOWANE ZE 

ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W 2019 ROKU WEDŁUG 

ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (W PLN) 

 Wykonanie ogółem 

z tego 

środki własne fundusze UE inne źródła 

Wydatki ogółem, z tego: 4 186 136 1 600 836 2 551 235 34 065 

zadania bieżące 1 790 908 120 553 1 636 290 34 065 

zadania inwestycyjne 2 395 228 1 480 283 914 945 0 

ŹRÓDŁO: SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU STASZOWSKIEGO 

Wydatki na zadania finansowane i współfinansowane ze środków zagranicznych niepodlegających 

zwrotowi w roku 2019 wyniosły 4 186 136 PLN. Z poniesionych wydatków 60,95% stanowią 

fundusze UE, 39,05% stanowią środki krajowe, w tym 38,24% środki własne powiatu. 
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4.Przychody i rozchody 

Przychody budżetu powiatu w 2019 roku wyniosły 896 889 PLN, a rozchody 2 200 000 PLN. 

Poniesione rozchody wiązały się ze spłatą kredytów zaciągniętych w roku 2013 i 2016. 

ZADŁUŻENIE POWIATU STASZOWSKIEGO 

Zadłużenie powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31.12.2019 r. wynosi 21 464 715 

PLN, co stanowi 37,12% kwoty wykonanych dochodów, z tego: umowa kredytowa z 2013 roku – 

11 724 336 PLN z terminem zapadalności 31.12.2024 r., umowa kredytowa z 2016 r.- 9 740 379 

PLN z terminem zapadalności 31.12.2027 r. 

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o 

finansach publicznych na dzień 31.12.2019 r. wynosi 3,45% przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty 

zobowiązań 7,70%. 

2.ANALIZA PŁYNNOŚCI I SAMODZIELNOŚCI FINANSOWEJ POWIATU 

STASZOWSKIEGO  

1. WPF1 – wskaźnik płynności natychmiastowej I stopnia pokazujący stopień pokrycia dochodami 

ogółem i przychodami – sumy wydatków ogółem, rozchodów                      i zobowiązań 

wymagalnych. 

WPF1=(DO+P)/(WO+R+ZW)=1 lub>1(jeżeli wskaźnik ten kształtuje się na poziomie równym 

1 lub większym od 1 to jednostka nie ma problemów z płynnością) 

WPF1 = (79 159 596+896 889)/(71 841 919+2 200 000,00) = 1,08 

2. WPF2 - wskaźnik płynności natychmiastowej II stopnia pokazujący stopień pokrycia 

dochodami ogółem i przychodami – sumy wydatków ogółem, rozchodów,  zobowiązań 

wymagalnych i niewymagalnych. 

WPF2=(DO+P)/(WO+R+ZW+Z)=1 lub>1(jeżeli wskaźnik ten kształtuje się na poziomie 

równym 1 lub większym od 1 to jednostka nie ma problemów z płynnością) 

WPF2 == (79 159 596+896 889)/(71 841 919+2 200 000+3 387 577) =1,03  

W roku 2019 WPF1 wynosi 1,08, zaś WPF2 wynosi 1,03 świadczy to o tym iż, na dzień 

31.12.2019 r. Powiat Staszowski nie ma problemów z płynnością finansową. 

3. WSF – wskaźnik samodzielności finansowej informuje o możliwości generowania dochodów 

własnych, na które dana JST ma wpływ – im niższy wskaźnik tym większe uzależnienie od 

sytuacji budżetu państwa, (rynkowej itp.). 

WSF  (DW+DM-U)/DO  

gdzie: 
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DO – dochody ogółem 

DW- dochody własne 

DM – dochody majątkowe 

U – udziały PIT i CIT 

S – subwencja ogólna 

WSF = 5 491 397/79 159 596,00=6,94% 

4. WSF1 – wskaźnik samodzielności finansowej I stopnia informuje o dochodach możliwych do 

wydatkowania wobec których nie obowiązują żadne algorytmy.  

WSF1 (DW+DM)/DO (oceniając samodzielność finansową jednostki wskaźnik ten powinien 

oscylować od 40-50%). 

WSF1 = 20 344 282/79 159 596,00=25,70% 

5. WSF2 – wskaźnik samodzielności finansowej II stopnia informuje o dochodach wobec których 

ma nadal pełną swobodę decyzyjną, choć mogą pojawiać się tu pewne warunki do spełnienia.  

WSF2 (DW+DM+S)/DO (oceniając samodzielność finansową jednostki w oparciu o informuje 

o dochodach, wobec których ma nadal pełną swobodę decyzyjną, choć mogą pojawiać się tu 

pewne warunki do spełnienia wskaźnik ten powinien zawierać się w granicy 70-90%). 

WSF2 = (20 344 282+34 032 444)/ 79 159 596,00=68,69% 

 Poziom kształtowania się wskaźnika WSF, WSF1 i WSF2 wyliczony na podstawie 

dochodów wykonanych na dzień 31.12.2019 r. świadczy o małej samodzielności finansowej 

Powiatu Staszowskiego. Możliwości finansowe uzależnione są w dużej mierze od sytuacji budżetu 

państwa lub rynkowej oraz warunków do spełnienia w sytuacji ubiegania się              o datacje i 

środki z UE.  

TABELA 9. ZESTAWIENIE WSKAŹNIKÓW PŁYNNOŚCI I SAMODZIELNOŚCI 

FINANSOWEJ POWIATU STASZOWSKIEGO W LATACH 2018-2019 

ROK WPF1 WPF2 WSF WSF1 WSF2 

2018 1,02 0,97 8,21 27,25 72,55 

2019 1,08 1,03 6,94 25,70 68,69 
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Różnica +0,06 +0,06 -1,27 -1,55 -3,86 

Z analizy wskaźników płynności natychmiastowej WPF1 i WPF2 za lata 2018-2019 wynika, 

że Powiat Staszowski nie ma problemów z płynnością finansową. Wskaźniki te za rok 2019 

w stosunku do roku 2018 są korzystniejsze o 0,06 pkt.  

Oceniając samodzielność finansową Powiatu Staszowskiego w oparciu o wskaźniki 

samodzielności finansowej WSF w latach 2018-2019 należy zauważyć, że swoboda decyzyjna co 

do możliwości nieograniczonego dysponowania dochodami budżetowymi jest nieco niższa w 2019 

roku w porównaniu do roku 2018. Świadczy to o malejącej samodzielności finansowej Powiatu 

Staszowskiego. 

Oznacza to, że możliwości generowania dochodów własnych w roku budżetowym 2019, na 

które powiat miał wpływ, są niższe w porównaniu do roku 2018.
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III. REALIZACJA ZADAŃ POWIATU 

 

Zestawienie dokumentów programowych powiatu 

 

Lp. Nazwa dokumentu Akt wprowadzający Okres 

obowiązywania 

1.  Strategia Rozwoju Powiatu Staszowskiego na 

lata 2016 - 2025 

Uchwała Nr 

XXVIII/63/16 Rady 

Powiatu w Staszowie z 

dnia 22.07.2016r. 

Do 2025r. 

2.  Strategia Rozwiązywania Problemów 

Społecznych dla Powiatu Staszowskiego na 

lata 2016-2022 

Uchwała Nr XXII/3/16 

Rady Powiatu w 

Staszowie 

Do 2022r. 

3.  Powiatowy Program Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie  na lata 2018 – 2020  

Uchwałą Nr LIV/7/18 

Rady Powiatu w 

Staszowie z dnia 27 

marca 2018 r. 

Do 2020r. 

4.  Powiatowy Program Rozwoju Systemu Pieczy 

Zastępczej dla Powiatu Staszowskiego na lata 

2018 – 2020 przyjęty  

 

Uchwałą nr LIV/6/18  

Rady Powiatu w 

Staszowie z dnia 27 

marca 2018 r. 

Do 2020r. 

5.  Powiatowy Program działań, na rzecz osób 

niepełnosprawnych na lata 2016 – 2022   

Uchwałą nr XXV/18/16 

z dnia 19.04.2016 r. 

Rady Powiatu w 

Staszowie. 

Do 2022r 

6.  Powiatowy Program Zapobiegania 

Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa 

Obywateli i Porządku Publicznego na lata 

2019-2023”   

 

uchwałą nr VII/23/19 

Rady Powiatu w 

Staszowie z dnia 28 

marca 2019 roku. 

Do 2023r. 

7.  Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego 

 

Zatwierdzony przez 

Wojewodę 

Obowiązujący 

8.  Plan Operacyjny Ochrony przed Powodzią 

 

Zatwierdzony przez 

Starostę 

Obowiązujący 
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1. Infrastruktura społeczna 

1.1 Przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku   

   pracy 

Zadania powiatu z zakresu promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz 

aktywizacji zawodowej określone ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

realizuje powiatowy urząd pracy wchodzący w skład powiatowej administracji zespolonej. 

Do zadań samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy określonych ustawą o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U.  2018. 997 z późniejszymi zmianami) należy: 

 opracowanie i realizacja programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku 

pracy stanowiącego część powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych;  

 pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi na realizację zadań z zakresu 

aktywizacji lokalnego rynku pracy; 

 udzielanie informacji o możliwościach i zakresie pomocy określonej w ustawie;  

 udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu pracy oraz pracodawcom 

w pozyskiwaniu pracowników przez pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe;  

 kierowanie bezrobotnych do wyłonionego przez marszałka województwa realizatora działań 

aktywizacyjnych; 

 realizacja zadań związanych z Krajowym Funduszem Szkoleniowym (KFS), w szczególności 

udzielanie pomocy pracodawcom poprzez finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników 

i pracodawcy; 

 rejestrowanie bezrobotnych i poszukujących pracy oraz do 14 czerwca 2019r. ustalanie profili 

pomocy dla bezrobotnych;  

 inicjowanie, organizowanie i finansowanie usług i instrumentów rynku pracy;  

 opracowywanie badań, analiz i sprawozdań, w tym prowadzenie monitoringu zawodów 

deficytowych i nadwyżkowych, oraz dokonywanie ocen dotyczących rynku pracy na potrzeby 

powiatowej rady rynku pracy oraz organów zatrudnienia; 

 inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć mających na celu rozwiązanie lub złagodzenie 

problemów związanych z planowanymi zwolnieniami grup pracowników z przyczyn 

dotyczących zakładu pracy;  

 współdziałanie z powiatowymi radami rynku pracy w zakresie promocji zatrudnienia oraz 

wykorzystania środków Funduszu Pracy;  

 współpraca z gminami w zakresie upowszechniania ofert pracy i informacji o usługach 

poradnictwa zawodowego, szkoleniach, przygotowaniu zawodowym dorosłych, stażach, 

organizacji robót publicznych oraz prac społecznie użytecznych, realizacji Programu 

Aktywizacja i Integracja, zatrudnienia socjalnego; 

 współpraca z wojewódzkimi urzędami pracy w zakresie świadczenia podstawowych usług 

rynku pracy, w tym w opracowywaniu i aktualizacji informacji zawodowych;  

 przyznawanie i wypłacanie zasiłków i innych świadczeń z tytułu bezrobocia; 

 wydawanie decyzji związanych z ustalaniem statusu bezrobotnego, ustaleniem prawa do 

świadczeń, z obowiązkiem zwrotu świadczeń, kosztów lub należności; 
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 realizowanie zadań wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw 

w zakresie świadczeń dla bezrobotnych; 

 realizowanie zadań wynikających z prawa swobodnego przepływu pracowników między 

państwami, w szczególności przez realizowanie działań sieci EURES 

 realizowanie zadań związanych z międzynarodowym przepływem pracowników, wynikających 

z odrębnych przepisów, umów międzynarodowych i innych porozumień zawartych z partnerami 

zagranicznymi;  

 badanie i analizowanie sytuacji na lokalnym rynku pracy w związku z postępowaniem  

o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca lub postępowaniem o udzielenie zezwolenia na 

pobyt czasowy,  

 realizowanie zadań związanych z podejmowaniem przez cudzoziemców pracy na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej;  

 organizowanie i finansowanie szkoleń pracowników powiatowego urzędu pracy;  

 opracowywanie i realizowanie indywidualnych planów działania;  

 realizowanie projektów w zakresie promocji zatrudnienia, w tym przeciwdziałania bezrobociu, 

łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych, wynikających z 

programów operacyjnych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego i Funduszu Pracy;  

 organizacja i realizowanie programów specjalnych; 

 realizowanie programów regionalnych na podstawie porozumienia zawartego z wojewódzkim 

urzędem pracy;  

 inicjowanie i realizowanie badań i analiz wykorzystywanych w działaniach prowadzonych 

przez urząd pracy 

 przetwarzanie informacji o bezrobotnych, poszukujących pracy i cudzoziemcach 

zamierzających wykonywać lub wykonujących pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

 współpraca z ministrem właściwym do spraw pracy w zakresie tworzenia rejestrów centralnych;  

 inicjowanie i realizowanie projektów pilotażowych. 

Zadania powiatu z zakresu promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz 

aktywizacji zawodowej określone ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

realizuje powiatowy urząd pracy wchodzący w skład powiatowej administracji zespolonej. 

Realizacja zadań jest spójna z celami określonymi w Krajowym Planie Działań na rzecz 

Zatrudnienia na lata 2018 – 2020, Świętokrzyskim Planie Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 

2019 oraz Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Staszowskiego na lata 

2016 – 2022 (uchwała Nr XXII/3/16 rady Powiatu w Staszowie). 

Podstawowe usługi rynku pracy wykonywane przez urząd to pośrednictwo pracy, poradnictwo 

zawodowe i organizacja szkoleń. Są one wspierane przez instrumenty rynku pracy, do których 

należy dofinansowanie wyposażenia miejsc pracy tworzonych przez pracodawców 

i przedsiębiorców, dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej przez bezrobotnych, 

refundowanie pracodawcom i przedsiębiorcom, w ramach różnych form, części kosztów 

poniesionych w związku z zatrudnieniem skierowanych osób bezrobotnych i poszukujących pracy, 

organizowanie staży, finansowanie dodatków aktywizacyjnych, bonów na zasiedlenie. 
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Na konie grudnia 2019r. w ewidencji bezrobotnych pozostawało 2107 osób. Bezrobotni 

z miasta i gminy Staszów stanowili 35,3% ogółu bezrobotnych (743 osoby), miasta i gminy 

Połaniec – 14,8% (311 osób), miasta i gminy Osiek – 12,4% (262 osób), gminy Bogoria – 12,4% 

(262 osoby), gminy Rytwiany – 9,7% (205 osoby), gminy Oleśnica – 6,1% (129 osób), gminy 

Szydłów – 5,3% (112 osób), gminy Łubnice – 3,9% (83 osoby) 

Liczba bezrobotnych w powiecie staszowskim według gmin 

Wyszczególnienie 

Stan na dzień 

31.12.2018 31.12.2019 

Staszów 804 743 

Połaniec 347 311 

Osiek 274 262 

Rytwiany 213 205 

Bogoria 289 262 

Łubnice 82 83 

Oleśnica 134 129 

Szydłów 122 112 

Bezrobotni ogółem 2265 2107 

 

W 2019 roku następowało w powiecie staszowskim dalsze zmniejszanie się liczby 

bezrobotnych notowane w ostatnich latach od 2012 roku. 

Poza gminą Łubnice, w której zamieszkuje najmniej bezrobotnych i w 2019 roku ich liczba 

zwiększyła się o 1 osobę, we wszystkich pozostałych gminach powiatu staszowskiego liczba 

bezrobotnych zmniejszyła się. 
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W okresie 2019 roku w powiecie staszowskim dokonały rejestracji jako bezrobotne 3524 

osoby a 3682 osoby wykreślono z ewidencji bezrobotnych. W porównaniu z rokiem 2018 

zmniejszył się napływ osób do bezrobocia. 

 

Liczba bezrobotnych w powiecie staszowskim 

Wyszczególnienie 

Napływ 

w 2018 

roku 

Odpływ 

w 2018 

roku 

Stan na 

dzień 

31.12.2018 

Napływ 

w 2019 

roku 

Odpływ 

w 2019 

roku 

Stan na 

dzień 

31.12.2

019 

Liczba bezrobotnych 4184 4258 2265 3524 3682 2107 

Zarejestrowani po raz 

pierwszy 
633 649 278 576 555 299 

Zarejestrowani w 

okresie 12 miesięcy od 

dnia ukończenia szkoły 

588 592 143 449 458 134 

 

Wśród ogółu osób dokonujących rejestracji w 2019 roku, jako bezrobotne po raz pierwszy 

zarejestrowało się 576 oósb, które stanowiły 16,3% ogółu rejestrujących si. Pozostałe 2948 osób 

(83,7%) rejestrujących się to powracający do bezrobocia. 

W ogólnej liczbie bezrobotnych zarejestrowanych w końcu grudnia 2019 roku 299 osób 

było zarejestrowanych po raz pierwszy (14,2% ogółu) a 134 osoby bezrobotne były w okresie 12 

miesięcy od ukończenia szkoły (6,4% ogółu). 

 

Liczba bezrobotnych według wykształcenia 

Wyszczególnienie 

Stan na dzień 
% spadek 

liczby 

bezrobotn

ych 

31.12.2018 31.12.2019 

liczba 

bezrobotnych 
% ogółu 

liczba 

bezrobotnych 
% ogółu 

wyższe 350 15,5 342 16,2 -2,3 

policealne i średnie 

zawodowe 
524 23,1 475 22,6 -9,4 

średnie ogólnokształcące 265 11,7 241 11,4 -9,1 
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zasadnicze zawodowe 697 30,8 660 31,3 -5,3 

podstawowe i niepełne 

podstawowe 
429 18,9 389 18,5 -9,3 

Bezrobotni ogółem 2265 100 2107 100 -7,0 

 

Wykształcenie wyższe posiadało 342 osoby (16,2% ogółu bezrobotnych), policealne 

i średnie zawodowe 475 osób (22,6%), średnie ogólnokształcące 241 osób (11,4%), zasadnicze 

zawodowe 660 osób (31,3%) a podstawowe i niepełne podstawowe 389 osób (18,5%). 

W 2019 roku zmniejszyły się wszystkie grupy bezrobotnych wyodrębnionych według 

wykształcenia a w największym stopniu zmniejszyła się liczba i udział w ogólnej liczbie 

bezrobotnych osób z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym, podstawowym i 

niepełnym podstawowym oraz średnim ogólnokształcącym. 

Liczba bezrobotnych według wieku 

Wyszczególnienie 

Stan na dzień 

% spadek 

liczby 

bezrobotnych 

31.12.2018 31.12.2019 

liczba 

bezrobotnych 
% ogółu 

liczba 

bezrobotnych 
% ogółu 

18 – 24 385 17,0 382 18,1 -0,8 

25 – 34 721 31,8 607 28,8 -15,8 

35 – 44 470 20,8 422 20,0 -10,2 

45 – 54 390 17,2 376 17,9 -3,6 

55 – 59 190 8,4 199 9,5 +4,7 

60 i więcej 109 4,8 121 5,7 +11,0 

Bezrobotni ogółem 2265 100 2107 100 -7,0 

 

W wieku 18-24 lata było 382 osoby (18,1% ogółu bezrobotnych), w wieku 25-34 lata było 

607 osób (28,8%), w wieku 35-44 lata było 422 osoby (20,0%), w wieku 45-54 lata było 376 osób 

(17,9%), w wieku 55-59 lat było 199 osób (9,5%) a w wieku 60 lat i więcej było 121 osób (5,7%). 

W grupach bezrobotnych wyodrębnionych według wieku w 2019 roku w największym 

stopniu zmniejszyły się liczby i udział w ogólnej liczbie bezrobotnych osób w wieku 25-34 lata 
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oraz 35-44 lata. Natomiast zwiększyła się liczba i jej udział w ogólnej liczbie bezrobotnych osób w 

wieku 60 lat i więcej. 

  

Wyłączeni z ewidencji bezrobotnych 

Wyszczególnienie 
Liczba osób 

Rok 2018 Rok 2019 

praca stała 1696 1425 

podjęcie działalności gospodarczej – niesubsydiowanej 51 48 

praca sezonowa 190 191 

formy subsydiowane 960 601 

niepotwierdzania gotowości do podjęcia pracy 632 601 

odmowa przyjęcia propozycji zatrudnienia, uczestnictwa w 

programie 
228 251 

dobrowolna rezygnacja ze statusu bezrobotnego 287 354 

podjęcie nauki 21 14 

osiągnięcie wieku emerytalnego 38 17 

nabycie praw emerytalnych lub rentowych / świadczenia 

przedemerytalnego 
35 15 

inne 120 165 

OGÓŁEM 4258 3682 

Ogółem w 2019 roku 2265 osób bezrobotnych zgłosiło podjęcie pracy stałej, sezonowej lub 

podjęcie działalności gospodarczej a także realizowało subsydiowane formy aktywizacji 

zawodowej współfinansowane ze środków Funduszu Pracy. Ponadto 601 osób nie potwierdziło 

gotowości do podjęcia pracy, 354 osoby zrezygnowały ze statusu bezrobotnego a 251 osób 

odmówiło przyjęcia propozycji pracy lub uczestnictwa w programie aktywizacji zawodowej. 

Pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe 

Wyszczególnienie 
Liczba osób 

Rok 2018 Rok 2019 
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liczba zgłoszonych krajowych miejsc pracy 1615 1213 

liczba zgłoszonych miejsc pracy za granicą 5576 3109 

liczba wizyt pośredników pracy w zakładach pracy 427 287 

poradnictwo indywidualne 91 82 

poradnictwo grupowe 55 112 

informacja zawodowa 111 144 

 

W 2019 roku w ramach zgłoszonych ofert pracy urząd proponował 1213 miejsc pracy na lokalnym 

rynku oraz w ramach usług EURES dostępne było 3109 stanowisk pracy za granicą. O malejącej 

liczbie ofert pracy na lokalnym rynku pracy zdecydowały miedzy innymi możliwości finansowe 

powiatowego urzędu pracy, które w 2019 roku zmniejszyły się o 52%. 

Zatrudnianie cudzoziemców 

Wyszczególnienie Rok 2018 Rok 2019 

Wnioski o wydanie zezwolenia na pracę sezonową 

cudzoziemca na terytorium RP 
461 776 

Zaświadczenie o wpisie wniosku do ewidencji wniosków 

w sprawie pracy sezonowej 
186 334 

Zezwolenie na pracę sezonową cudzoziemca 381 585 

Umorzenie postępowania 72 214 

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy 

cudzoziemcowi 
345 371 

 

W związku z podejmowaniem przez cudzoziemców pracy w powiecie staszowskim 

zarejestrowano 776 wniosków pracodawców i wydano 585 zezwoleń na pracę sezonową na 

terytorium RP oraz zarejestrowano 379 oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy 

cudzoziemcowi. W 2019 roku nastąpił znaczny wzrost zainteresowania pracodawców 

zatrudnianiem cudzoziemców. Liczba złożonych wniosków wzrosła o 315, liczba wydanych 

zezwoleń o 204 a liczba oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi o 26. 

 W ramach posiadanych w 2019 roku środków na aktywne formy przeciwdziałania 

bezrobociu organizowano staże, prace interwencyjne, szkolenia, prace społecznie użyteczne, 
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przyznawano środki na podjęcie działalności gospodarczej, refundowano koszty wyposażenia lub 

doposażenia stanowisk pracy, dofinansowywano wynagrodzenia osób powyżej 50 roku życia, 

przyznawano bony zatrudnieniowe, bony na zasiedlenie oraz finansowano koszty studiów 

podyplomowych i badań lekarskich. Ponadto ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego 

finansowano szkolenia pracowników i pracodawców wspierające kształcenie ustawiczne zgodnie 

z obowiązującymi priorytetami. 

 Najwięcej środków w 2019 roku przeznaczono na staże 2436336 zł. (49% ogółu wydatków), prace 

interwencyjne 1258121 zł. (25,3%), podjęcie działalności gospodarczej 561414 zł. (11,3%), wyposażenie 

tworzonych stanowisk pracy 275000 zł. (5,5%), bony na zasiedlenie 234700 zł. (4,7%). 

Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu 

Wyszczególnienie 

Rok 2018 Rok 2019 

kwota liczba osób kwota liczba osób 

prace interwencyjne 1561338 259 1258121 159 

środki na podjęcie działalności 

gospodarczej 
1467120 59 561414 25 

wyposażenie stanowiska pracy 1155725 77 275000 35 

szkolenia 231732 57 125609 30 

staże 3027048 369 2436336 262 

bon zatrudnieniowy 101358 5 33644 3 

bon na zasiedlenie 430600 42 234700 32 

dofinansowanie wynagrodzenia 49375 3 35887 2 

prace społecznie użyteczne 7798 5 6470 4 

refundacja wynagrodzeń osób do 

30 roku życia 
2331344 58 0 26 

rozpoczęcie indywidualnego 

programu socjalnego 
 26  23 

inne wydatki (studia podyplomowe, 

badania lekarskie) 
12915  5461  

Ogółem 10376353 960 4972642 601 

Krajowy Fundusz Szkoleniowy 186756 221 321414 481 
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Łącznie w 2019 roku udział w poszczególnych formach aktywizacji zawodowej 

bezrobotnych oraz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców rozpoczęło 1082 osoby a 

razem z umowami kontynuowanymi z poprzedniego roku finansowano udział 1319 osób. 

Najwięcej osób podjęło staż  tj. 262 osoby (43,6% ogółu) oraz prace interwencyjne 159 osób 

(26,5%), a szkolenia w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego odbyło 481 pracowników 

i pracodawców.     Całość działań urzędu, o których wyżej mowa wspierających zatrudnienie i aktywizację 

bezrobotnych możliwa była dzięki pozyskiwaniu dostępnych środków w ramach różnych programów rynku 

pracy. 

Programy  

Wyszczególnienie 

Rok 2018 Rok 2019 

Wydatki Wydatki 

Algorytm 1724534 1600629 

Refundacja wynagrodzeń osób do 30 roku życia 2331344  

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie 

staszowskim III 
1062364  

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie 

staszowskim IV 
871994 97317 

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie 

staszowskim V (POWER V) 
 1732501 

Razem POWER 1934358 1829818 

 

Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez 

pracy w powiecie staszowskim III 
110200  

Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez 

pracy w powiecie staszowskim IV 
1192484 20164 

Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez 

pracy w powiecie staszowskim V (PRO WŚ V) 
 1290643 
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Razem PRO WŚ 1302684 1310807 

 

Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych w wieku 45 lat i powyżej 131187  

Program aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych 230927  

Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych niepełnosprawnych 86042  

Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi 658982 204479 

Programy aktywizacji zawodowej bezrobotnych w regionach wysokiego 

bezrobocia oraz na terenach rewitalizacyjnych, a także realizowanych w 

ramach Narodowego Programu Mieszkaniowego „Mieszkania Plus” I 

659681  

Programy aktywizacji zawodowej bezrobotnych w regionach wysokiego 

bezrobocia oraz na terenach rewitalizacyjnych, a także realizowanych w 

ramach Narodowego Programu Mieszkaniowego „Mieszkania Plus” II 

946211  

Programy aktywizacji zawodowej bezrobotnych w regionach wysokiego 

bezrobocia oraz na terenach rewitalizacyjnych, a także realizowanych w 

ramach Narodowego Programu Mieszkaniowego „Mieszkania Plus” III 

348510  

Inny program, którego realizacja wynika z diagnozy bieżących potrzeb 

rynku pracy (ARiMR) 
21893 26909 

Razem środki z rezerwy FP 3083433 231388 

OGÓŁEM 10376353 4972642 

PFRON 65293 52362 

Krajowy Fundusz Szkoleniowy 186756 321414 

Objaśnienia: 

 III,IV,V – kolejna część realizowanego programu unijnego 

 „Mieszkanie Plus”I,II,III – kolejne środki z FP przyznane z rezerwy Ministerstwa 
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Na realizację programów Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie 

staszowskim IV,V (POWER) oraz Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez 

pracy w powiecie staszowskim IV,V  (RPO WŚ) w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

w 2019 r. urząd pozyskał środki na łączną kwotę 3 140 625 zł.  

W ramach środków Funduszu Pracy przyznanych w 2019r. według algorytmu wydatkowano 

kwotę 1 600 929 zł, a z rezerwy Funduszu Pracy kwotę 231 388 zł. Ponadto w ramach szkoleń 

z Krajowego Funduszu Szkoleniowego wydatkowano kwotę 321 414 zł,  

Uwzględniając niskie bezrobocie w kraju oraz dobrą sytuację na krajowym rynku pracy w 

2019 roku znacznie zmniejszono w budżecie państwa środki na aktywizację bezrobotnych a w 

związku z tym bardzo ograniczone zostały kwoty środków Funduszu Pracy przyznawane powiatom 

według obowiązującego algorytmu oraz możliwości pozyskiwania dodatkowych środków z rezerwy 

FP. 

Ponadto  zakończyło się współfinansowanie wynagrodzeń osób bezrobotnych do 30 roku 

życia na podstawie art. 150f ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

Wydatki Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie w latach 

Wyszczególnienie 

Rok 2018 Rok 2019 

kwota kwota 

świadczenia dla bezrobotnych 4018788 3658499 

aktywne formy 10376353 4972642 

Krajowy Fundusz Szkoleniowy 186756 321414 

PFRON 65293 52362 

wydatki budżetowe 2776345 2882521 

składki na ubezpieczenie zdrowotne osób 

bezrobotnych bez prawa do zasiłku 
1400477 1308210 

pozostałe wydatki 288779 304625 

Ogółem 19112791 13500273 

W 2019 roku Powiatowy Urząd Pracy w Staszowie realizując ustawowe zadania 

wydatkował łącznie ponad 13,5 mln złotych. Największą cześć, blisko 5 mln złotych (36,98% ogółu 

wydatków) stanowiły wydatki na aktywne formy przeciwdziałaniu bezrobociu czyli związane 

głownie z finansowaniem szkoleń, tworzeniem miejsc pracy i podejmowaniem działalności 

gospodarczej oraz wspieraniem zatrudnienia i organizowaniem staży. Kolejne kwoty wydatków to 
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wypłacanie osobom bezrobotnym zasiłków w kwocie ponad 3,5 mln złotych (27,20%) oraz składki 

na ubezpieczenie społeczne bezrobotnych nie posiadających prawa do zasiłku w kwocie ponad 

1,3 mln złotych (9,73%).  

Szczegółowe informacje o realizowanych zadaniach w 2019 roku zawiera załącznik do niniejszej 

informacji. 
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1.2 Pomoc społeczna 

 

Realizując zadania wynikające z ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej, 

w oparciu o strategię rozwiązywania problemów społecznych, osoby z terenu powiatu 

staszowskiego w ramach funkcjonowania  Punktu Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie 

i Osobom w Kryzysie  nieodpłatnie oferowane jest mieszkańcom z terenu powiatu staszowskiego 

wsparcia psychologiczne, socjalne i pomoc prawna. Łącznie udzielono 56 porad psychologicznych, 

45 prawnych i socjalnych. Oferowana jest pomoc osobom znajdującym się w trudnych życiowych 

sytuacjach spowodowanych m. in. śmiercią kogoś bliskiego, doświadczeniem przestępstwa, utratą 

środków do życia, nagłym załamaniem zdrowia. Na wsparcie mogą również liczyć osoby 

doświadczające przemocy w rodzinie oraz osoby doświadczające traumy. 

Osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, 

niemogące samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, którym nie można zapewnić 

niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych mogą zostać umieszczone w domu pomocy 

społecznej.  Na terenie powiatu staszowskiego funkcjonują 3 domy pomocy społecznej, które 

dysponują  208 miejscami. Dwa domy są prowadzone na zlecenie Powiatu przez:  

1. Zgromadzenie SS Miłosierdzia  W. a Paulo – Prowincja Warszawska - Dom Pomocy 

Społecznej w Kurozwękach dla osób przewlekle somatycznie chorych i w podeszłym wieku dla 

100 osób. 

Wydatki  poniesione na działalność domu wyniosły w 2019roku  – 4.186.972,58 zł. , w tym dotacja 

z budżetu państwa na bieżące funkcjonowanie domu – 837.105,00 zł.  DPS Kurozwęki na bieżące 

remonty i doposażenie zakup rolet do okien domu wydatkował kwotę 16.000,00 zł. 

2. „Caritas”  Diecezji Kieleckiej – Dom Pomocy Społecznej w Rudkach dla osób przewlekle 

psychicznie chorych, z 40 miejscami,  

Wydatki poniesione na działalność domu w 2019 r. wyniosły – 1.632.651,78 zł. w tym dotacja 

z budżetu państwa na bieżące funkcjonowanie  – 150.776,00  zł. Na remonty bieżące i doposażenie 

kuchni  w urządzenia kuchenne oraz na bramkę garażową przeznaczono dodatkową dotację celową 

w wysokości 24.000,00 zł.   

Ponadto od września 2019 r. powstał w Kurozwękach Powiatowy Środowiskowy Dom 

Samopomocy typu B dla 24 osób niepełnoprawnych intelektualnie , który jest prowadzony na 

zlecenie powiatu przez Polskie Stowarzyszenie  na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie 

koło w Staszowie. W prowadzonym domu udzielane są poprzez treningi umiejętności 

w funkcjonowaniu w codziennym życiu, w tym: trening kosmetyczno-higieniczny, kulinarny, 

umiejętności praktycznych, budżetowych, lekowy, umiejętności społecznych interpersonalnych, 

umiejętności komunikacyjnych, trening spędzania wolnego czasu, zajęć rozwijających  aktywność 

i ekspresję twórczą zajęć kucharskich, krawieckich, rękodzielniczych. Dotacja na realizację zadań 

w ŚDS wyniosła 191.373,00 zł. Na jednego uczestnika dotacja 1.752,50 zł.  
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Trzeci dom w Pęcławicach Górnych, gmina Bogoria z miejscami dla 68 osób prowadzony jest 

przez samorząd gminny. 

W oparciu o  ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  z 09.06.2011 r.  – 

Realizowano poradnictwo specjalistyczne dla rodzin zastępczych, wychowanków rodzin 

zastępczych i osób niepełnosprawnych  - łącznie udzielono porad specjalistycznych i informacji 

3484, w tym porady: prawne  - 45, psychologiczne – 247, i socjalne 384 oraz 2808 informacji dot. 

między innymi uprawnień osób niepełnosprawnych, wydawanych orzeczeń korzystania ze 

świadczeń społecznych ZUS, KRUS, kart parkingowych, legitymacji osób niepełnosprawnych, 

ustanawiania i funkcjonowania rodzin zastępczych. 

Zapewniano opiekę i wychowanie dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki 

rodzicielskiej. Ogółem na  terenie powiatu staszowskiego w 2019 r. funkcjonowało 48 rodzin 

zastępczych w których wychowywało się 65 dzieci,  dla porównania w 2018 r. funkcjonowało 51 

rodzin zastępczych w których przebywało 70 dzieci, spostrzega się tendencję spadkową w 

rodzinach zastępczych. 

 Na pomoc pieniężną dla rodzin została wydatkowana kwota -  639.294,38 zł. Realizując 

zadania organizatora pieczy zastępczej na terenie powiatu staszowskiego funkcjonuje Placówka 

Opiekuńczo -  Wychowawcza typu Rodzinnego w Połańcu w której przebywało 7 małoletnich 

wychowanków na realizację zadań powiat przeznaczył kwotę 210.116,00 zł. W związku z 

problemem umieszczania w rodzinnej pieczy zastępczej do 10-go roku życia małoletnich, powiat 

wystąpił o zwiększenie liczby miejsc w placówce o 1 miejsce. Jest to problem ogólnopolski dot. 

umieszczania do 10 r. życia dzieci. Realizując założenia ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej, małoletnie umieszczane były w rodzinnej pieczy zastępczej, jednak 1 

wychowanka w wieku powyżej 10 roku życia została umieszczona  w instytucjonalnej pieczy 

zastępcze z uwagi na brak odpowiedniej rodziny niezawodowej lub zawodowej.  

Łącznie na zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej na realizację zadań z zakresu 

pomocy społecznej  Powiat Staszowski Przeznaczył środki  finansowe w wysokości: 2.999.991,45 

zł. w tym dotacja z budżetu państwa: 1.421.146,36, środki własne powiatu: 1.578.845,09 zł. 

Dotacja budżetowa na funkcjonowanie domów pomocy społecznej – 1.027.881,00 zł, dotacja 

budżetowa na opłatę składek na ubezpieczenia  zdrowotne dla wychowanków RDD Połaniec – 

3.348,00 zł.,  dotacja celowa na wypłatę dla koordynatora pieczy zastępczej – 31.779,91 zł., pomoc 

pieniężna dla rodzin zastępczych, pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych na 

kontynuowanie nauki i usamodzielnienie łącznie – 703.883,75 zł, Placówka Opiekuńczo – 

Wychowawcza typu Rodzinnego w Połańcu – 206.768,00 zł. Wydatki na pokrycie  kosztów 

utrzymani dzieci z powiatu staszowskiego przebywających w placówkach opiekuńczo – 

wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów – 96.939,92 zł. w tym w 

placówkach opiekuńczo wychowawczych 23.293,52 zł. w placówkach opiekuńczo – 

wychowawczych typu interwencyjnego w rodzinach zastępczych – 73.646,40 zł., pomoc pieniężna 

na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie  dla pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo 

– wychowawczych – 2.020,38 zł. Utrzymanie PCPR – 569.233,04. Dodatek wychowawczy „500+” 

– rodziny zastępcze – 305.949,45 zł., dodatek do zryczałtowanej kwoty w wysokości dodatku 
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wychowawczego „500+” – placówka opiekuńczo – wychowawcza typu rodzinnego – 36.360,00 zł., 

program „dobry start 300 dla ucznia” – 16.120,00 zł. 

W 2019 r. decyzji dot. rodzin zastępczych wydano 92. Dotyczyły: 1.przyznawania świadczeń na 

pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej, 2. Przyznawania świadczeń na 

pokrycie niezbędnych potrzeb na przyjmowane dziecko do rodziny zastępczej, dodatku na pokrycie 

zwiększonych kosztów utrzymania dziecka zaliczonego do osób niepełnosprawnych, dodatkowych 

środków na utrzymanie domu jednorodzinnego, zwrotu nienależnie pobranego świadczenia, 

wygaszające przyznaną pomoc, decyzje przyznające dodatek wychowawczy 500+. PCPR 

realizował 19 porozumień z innymi powiatami w sprawie określenia warunków pobytu dzieci 

w rodzinach zastępczych i wysokości wydatków na ich utrzymanie. Łącznie na terenie powiatu 

staszowskiego przebywa 19 dzieci pochodzących z innych powiatów. Są to powiaty: Lipno, Kielce, 

Mińsk Mazowiecki, Włoszczowa, Tarnobrzeg, Ustrzyki Dolne, Miasto Kraków, Miasto 

Tarnobrzeg, Miasto Lublin, Chorzów, Sandomierz i Tarnów. Realizowano 9 porozumień (9  dzieci 

pochodzących z terenu powiatu staszowskiego), a umieszczonych na terenie innych powiatów 

tj. Powiat Pruszcz Gdański, Bielsko Biała, Lipsko, Opatów, Ostrowiec Św2. Oraz miasto Kielce. 

Realizowano 2 porozumienia dot. umieszczenia małoletnich w placówkach opiekuńczo – 

wychowawczych. 1 dziecko z trenu powiatu staszowskiego umieszczone na terenie powiatu 

sandomierskiego, a 1 dziecko z terenu powiatu Busko Zdrój a umieszczone na terenie powiatu 

staszowskiego. Gminy w zależności od miejsca pochodzenia dziecka ponoszę odpłatność 

w wysokości: 10 %, 20% i 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka. 8 gmin ponosi koszty 

i dot. to gm: Bogoria, Łubnice, Oleśnica, Osiek, Połaniec, Rytwiany, Staszów, Szydłów. Łączna 

kwota ponoszona przez gminy wynosi: 141.350,65 zł. Powiat realizuje zadania na rzecz rodziny  

zastępczej dziecka umieszczonego w tej rodzinie zastępczej poprzez współpracę i wsparcie 

koordynatorów pieczy zastępczej i organizatora pieczy zastępczej.  Zatrudnieni psycholodzy 

przeprowadzali badania psychologiczne rodziców zastępczych pod względem predyspozycji 

osobowościowych i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, których w 2019 wykonali 

20, prowadzili również warsztaty psycho-edukacyjne dla 19 wychowanków rodzin zastępczych  

łącznie 13 warsztatów, 12 grup  wsparcia dla rodziców zastępczych dla 22 rodziców. Ponadto  

psycholog prowadził dla 10 wychowanków diagnozy predyspozycji zawodowych w  ramach 

projektu p.n. „Bo jednak z rodziną”. Projekt ten w 2019 roku realizowany był z Europejskiego 

Funduszu Społecznego w partnerstwie z Urzędem Gminy Połaniec/OPS, Stowarzyszeniem 

Amazonek Ziemi Staszowskiej w okresie od kwietnia 2019 do grudnia 2020. Ogólny plan projektu 

– 909.721,91 zł. Środki wspólnotowe – 773.270,42 zł. środki własne – powiatu 61..032,08 zł. 

Realizując art. 193 ustawy  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, za pobyt dziecka w 

pieczy rodzice biologiczni solidarnie ponoszą miesięczną opłatę w wysokości przyznanych 

świadczeń i dodatków. Opłatę za pobyt dziecka w pieczy zastępczej ustala się w drodze decyzji. 

Rada Powiatu Staszowskiego w drodze uchwały określiła warunki umarzania w całości lub w 

części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od 

ustalenia opłaty za pobyt dziecka w piczy zastępczej. W 2019 r. w sprawach dot. odpłatności 

rodziców za pobyt dzieci w pieczy zastępczej wydano 49 dec. W tym w 4 przypadkach prowadzone 

było postępowanie administracyjne z urzędu a w 45 na wniosek strony. Realizując art. 38 ust. 2 

ustawy z dn. 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, pracownicy tut. PCPR 

3 rodzinom zastępczym udzielili pomocy  przy przygotowaniu pozwów o zasądzenie alimentów od 
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rodziców biologicznych. Łącznie do sądu trafiły 3 pozwy i ustalone zostały w 3 przypadkach  przez 

sąd alimenty na rzecz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. Pomoc na kontynuowanie nauki i 

usamodzielnienie pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – 

wychowawczych, młodzieżowych ośrodków  wychowawczych i zakładów poprawczych w 2019 r. 

PCPR pomocą  mającą na celu życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem, objęło 

wsparciem 12 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – 

wychowawczych w tym: 7 wychowankom pomoc na kontynuowanie nauki, 3 przyznano pomoc 

pieniężną na usamodzielnienie i 3 pomoc na zagospodarowanie. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie za realizację działań na rzecz osób niepełnosprawnych w 

mieszkaniu treningowym w Sichowie Dużym został doceniony przez Wojewodę Świętokrzyskiego 

i wyróżniony nagroda – Laureata Nagrody Wojewody Świętokrzyskiego „Czyste Serce”. Koalicja 

na rzecz rodzinnej opieki zdrowotnej wyróżniła Powiat Staszowski i Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Staszowie za powierzanie dzieci wyłącznie do rodzinnych form pieczy zastępczej. 

Realizacja zadań na rzecz osób niepełnosprawnych w 2019 roku przedstawiała się 

następująco: 

Realizacja zadań na rzecz osób niepełnosprawnych w 2019 roku przedstawiała się następująco: 

1. Udzielanie jednorazowych środków PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej – 

50.000,00 zł, liczba beneficjentów  

2. Zwrot kosztów utworzenia nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych ze środków 

PFRON: 124.000,00 zł, liczba nowo utworzonych stanowisk pracy -3.  

3. Realizacja Modułu I pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”: 136.485,00  zł, liczba  

beneficjentów –25. 

4. Realizacja Modułu II pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”: 117.842,00 zł, liczba 

beneficjentów –23. 

5. Wsparcie ze środków Powiatu działań statutowych organizacji pozarządowych – 4.000 zł,  

liczba organizacji pozarządowych objętych wsparciem: 1.  

6. Współorganizacja ze środków Powiatu imprez realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych 

– 3000,00 zł, liczba imprez objętych wsparciem: 2.  

7. Organizowanie w Starostwie Powiatowym w Staszowie wyjazdowych posiedzeń składów 

orzekających Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opatowie-   

8.400,00zł, liczba odbytych wyjazdowych posiedzeń zespołu –43.  

8. Wsparcie edukacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną ze środków 

subwencji oświatowej-  2.357.882,00  zł. Wsparciem na dzień 31.12.2019r. objęto 42 osoby 

niepełnosprawne. Zadanie było merytorycznie realizowane przez Wydział Edukacji, Kultury i 

Sportu.  
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9. Realizacja Obszaru D programu pn. „Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III”. 

Otrzymane z PFRON środki finansowe przeznaczono na dofinansowanie następujących 

projektów:  

a. projekt Miasta i Gminy Połaniec pn. „Zmniejszenie barier transportowych na rzecz 

uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Połańcu poprzez zakup autobusu 

dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych”. W wyniku realizacji projektu 

Beneficjent zakupił autobus 23 miejscowy,  przystosowany do przewozu osób 

niepełnosprawnych,  na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Połańcu. 

Kwota dofinansowania projektu ze środków PFRON - 236.005,00 zł. 

b.  projekt Caritas Diecezji Kieleckiej pn. „Wyrównywanie szans mieszkańców DPS w 

Rudkach w dostępie do usług publicznych oraz rehabilitacji społecznej poprzez 

likwidację barier transportowych”. W wyniku realizacji projektu Beneficjent zakupił 

mikrobus 9 – miejscowy, przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, na 

potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rudkach. Kwota dofinansowania projektu ze 

środków PFRON - 80.000,00  zł. 

        1.3 Promocja i ochrona zdrowia 

 Powiat  jest  podmiotem tworzącym  dla  Samodzielnego  Publicznego  Zespołu Zakładów 

Opieki Zdrowotnej w Staszowie (Szpitala). Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki 

Zdrowotnej,  posiada  w  swej  strukturze  13  Oddziałów  Szpitalnych,  18  Poradni 

Specjalistycznych,  Ośrodek  Rehabilitacji  Dziennej  oraz  Zespoły  Ratownictwa  Medycznego. 

Rocznie  hospitalizuje  ponad  20  tys. pacjentów,  a  także  wykonuje  się  blisko  4  000  zabiegów 

operacyjnych rocznie. W 2019 roku szpital osiągnął dodatni wynik finansowy w kwocie 80 934,22 

zł. na który złożyły się: 

Lp.  2018 2019 

1. Przychody netto ze sprzedaży 68 940 604,51 77 701 089 zł 

2. Koszty działalności operacyjnej 72 044 513,24 81 828 235,37 zł. 

3. Strata ze sprzedaży 3 103 908,73 4 127 145,86 zł. 

4. Pozostałe przychody operacyjne 4 276 888,01 5 197 096,04 zł. 

5. Pozostałe koszty operacyjne 473 564,05 651 362.52 zł. 

6. Zysk z działalności operacyjnej 699 415,23 418 587,66 zł. 

7. Przychody finansowe 92 423,00 79 158,14zł. 

8.  Koszty finansowe 230 479,10 405 026,58 zł. 

9. Zysk netto 561 359,13 80 394,42  zł. 
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Na dzień 31 grudnia 2019 r. stan należności wynosi 8 387 873,74 zł. w tym: 

Lp. Należności 2018 2019 

1. ZFŚS 33 871,25 28 070,00 zł. 

2. Należności niewymagalne 6 546 148,51 6 984 137,95 zł. 

3. Należności wymagalne 87 801,09 1 375 665,79 zł. 

 

Należności niewymagalne dotyczą głównie Narodowego Funduszu Zdrowia z tytułu wykonanych 

świadczeń  zdrowotnych. 

  Należności  wymagalne  dotyczą  głównie  osób  fizycznych z tytułu udzielonych świadczeń oraz 

należność za nieprawidłowe wykonanie warunków umowy. 

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2019 r. wynoszą 25 261 852,67w tym: 

Lp. Zobowiązania 2018 2019 

1. Zobowiązania niewymagalne 15 708 o41,01 21 747 264,19 zł. 

2. Zobowiązania wymagalne  3 656 912,38 3 514 588,48 zł 

- z tytułu dostaw towarów i usług 3 495 693,23 3 240 875,00 zł. 

- ZFŚS 161 219,15 273 713,48 zł. 

 

W szpitalu sukcesywnie prowadzone są prace modernizacyjne poszczególnych oddziałów. 

Dokonywane są zakupy nowoczesnego sprzętu  medycznego. Priorytetowymi  inwestycjami 

w 2019 roku były: 

1. Modernizacja i rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. 

2. Modernizacja Oddziału Intensywnej Terapii SPZZOZ w Staszowie. 

3. Poprawa warunków i skuteczności działań ratowniczych SOR w Staszowie.  

4. Modernizacja i rozbudowa Oddziału Chorób Wewnętrznych. 

5. Modernizacja i rozbudowa Oddziału Chirurgii Ogólnej i Oddziału Urologicznego. 

Na sfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w roku 2019 wydatkowano kwotę 

26 124 732,98 zł. z czego 15 482 841,91 stanowią środki pochodzące z Unii Europejskiej oraz 

budżetu państwa. Część tych zadań zostało dofinansowane przez Powiat Staszowski w kwocie 

440 000 zł. 
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Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki zdrowotnej w Staszowie jest jednym z 

wiodących szpitali w Województwie Świętokrzyskim z szansami na dalszy rozwój w celu 

zwiększenia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców powiatu i regionu. 

Dofinansowano programy polityki  zdrowotnej kwotą –64 560,00 zł. 

1. „Kochaj życie” –profilaktyczny program bezpłatnych badań mammograficznych dla kobiet 

w wieku 50 –69 lat w cyklu raz na 2 lata oraz badań cytologicznych dla kobiet w wieku 25 –59 

lat w cyklu raz na 3 lata.  

2. Program profilaktyki raka szyjki macicy.  

3. Obsługa Programu promocji i ochrony zdrowia w  zakresie profilaktyki, wczesnego 

wykrywania i zwalczania chorób nowotworowych – bezpośrednie finansowanie Poradni 

Onkologicznej istniejącej poza strukturą organizacyjną SPZZOZ w Staszowie.  

4. Świętokrzyski Oddział Okręgowy PCK, Zarząd Rejonowy PCK w Staszowie –

(Zorganizowanie Mistrzostw Pierwszej Pomocy). 

5. Stowarzyszenie „Amazonki” - Profilaktyczny program wspomagający umiejętności radzenia 

sobie z chorobą i jej skutkami. 

6. Archipelag  Skarbów program profilaktyki uzależnień skierowany do młodzieży i rodziców. 

7. Program hipoterapii skierowany do przedszkolaków. 
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1.4 Edukacja 

Powiat Staszowski jest organem prowadzącym dla czterech szkół ponadpodstawowych 

tj. Liceum Ogólnokształcącego w Staszowie, Zespołu Szkół Ekonomicznych w Staszowie, Zespołu 

Szkół w Staszowie, Zespołu Szkół w Połańcu, a także trzech placówek oświatowych Centrum 

Kształcenia Zawodowego w Staszowie, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Staszowie oraz 

Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Staszowie. 

Zarząd Powiatu wykonuje zadania organu prowadzącego przy pomocy Wydziału Edukacji, 

Kultury i Sportu działającego w strukturze Starostwa Powiatowego. 

Naukę w szkołach pobiera 2603 uczniów, zatrudnionych jest 272 nauczycieli na 245,77 etatu.  

Szkoły mają do dyspozycji odpowiednio przygotowane i wyposażone pracownie. 

W Liceum Ogólnokształcącym w Staszowie uczy się 490 uczniów w 19 oddziałach. W Zespole 

Szkół Ekonomicznych w Staszowie  razem w klasach technikum i branżowej szkoły I stopnia – 674 

uczniów w 24 oddziałach. W Zespole Szkół w Staszowie w klasach liceum ogólnokształcącego, 

technikum i szkoły branżowej I stopnia – 1042 uczniów w 39 oddziałach. W Zespole Szkół w 

Połańcu w klasach liceum ogólnokształcącego i technikum – 397 uczniów w 16 oddziałach. 

Nasze szkoły zawodowe proponują szerokie spektrum kierunków kształcenia. Kształcą 

w zawodach: 

1.) technikum: technik ekonomista; technik reklamy; technik hotelarstwa; technik informatyk; 

technik logistyk; technik żywienia i usług gastronomicznych; technik budownictwa; technik 

mechatronik; technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej; technik pojazdów 

samochodowych; technik elektronik; technik energetyk, technik elektryk 

2.) zasadnicza szkoła zawodowa i szkoła branżowa I stopnia: mechanik pojazdów samochodowych; 

kierowca mechanik; elektromechanik pojazdów samochodowych 

3.) klasy wielozawodowe: cukiernik; fryzjer; piekarz; monter sieci, instalacji i urządzeń 

sanitarnych; monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie; murarz-tynkarz; 

wędliniarz; krawiec; operator urządzeń przemysłu szklarskiego; górnik eksploatacji otworowej; 

sprzedawca; kucharz; betoniarz-zbrojarz; blacharz samochodowy; lakiernik. 

Posiadamy internat na 115 miejsc. 

.
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Sprawozdanie z wykonania budżetu w szkołach ponadpodstawowych i placówkach oświatowych w powiecie staszowskim za 2019 rok   

L

p. Szkoła Rozdział 

Plan wg. uchwały w sprawie uchwalenia budżetu 

(Uchwała Nr V/39/18 Rady Powiatu z dnia 

28.XII.2018 r.) (kolumny stałe przez cały rok) 

Plan wydatków na 2019 r. (ruchomy - zmiany 

wynikające z podejmowanych w ciągu roku Uchwał 

Rady lub Zarządu Powiatu) Wykonanie  za 

12 miesięcy                 

Ogółem  
w tym płace i 

pochodne  

Zob. 

płacowe 

% 

wykonania    

płac 
Wydatki 

wykonane 
Zob. z tyt, 

wydatków 

rzeczowych 

%  

wykonania 

wydatków 

rzeczowych 

% 

wykonania 

ogółem 

zobowiązania 

zapłacone w 

2019 r. 

dotyczące 

roku 2018 Plan wydatków na 

2019 r. Ogółem 
w tym płace i 

pochodne 
wydatki 

rzeczowe 
Plan wydatków na 

2019 r. Ogółem 
w tym płace i 

pochodne 
wydatki 

rzeczowe 

1. 
Liceum 

Ogólnokształcące               

w Staszowie 

80120 3407267,00 2978166,00 429101,00 3810476,75 3400290,61 410186,14 3810476,75 3400290,61 0,00 100,00% 410186,14 0,00 100,00% 100,00% 100030,76 

80146 41937,00 33083,00 8854,00 31707,35 15094,49 16612,86 31707,35 15094,49 0,00 100,00% 16612,86 0,00 100,00% 100,00%   

80152 59749,00 51539,00 8210,00 72527,67 6551,41 65976,26 72527,67 6551,41 0,00 100,00% 65976,26 0,00 100,00% 100,00%   

80195 32319,00 0,00 32319,00 31319,00 0,00 31319,00 31319,00 0,00 0,00 0,00% 31319,00 0,00 100,00% 100,00%   

Ogółem Ilość ucz./oddz. 490/19 3541272,00 3062788,00 478484,00 3946030,77 3421936,51 524094,26 3946030,77 3421936,51 0,00 100,00% 524094,26 0,00 100,00% 100,00% 100030,76 

2. 
Zespół Szkół 

Ekonomicznych 

w Staszowie 

80115 2899098,00 2575899,00 323199,00 3374882,34 3072014,59 302867,75 3374882,34 3072014,59 0,00 100,00% 302867,75 0,00 100,00% 100,00%   

80117 318860,00 281374,00 37486,00 398790,55 345152,82 53637,73 398790,55 345152,82 0,00 100,00% 53637,73 0,00 100,00% 100,00%   

80130 176012,00 156688,00 19324,00 129534,30 112111,99 17422,31 129534,30 112111,99 0,00 100,00% 17422,31 0,00 100,00% 100,00% 32278,85 

80146 28222,00 0,00 28222,00 19369,53 0,00 19369,53 19369,53 0,00 0,00 0,00% 19369,53 0,00 100,00% 100,00%   

80152 113028,00 106065,00 6963,00 120650,40 53563,54 67086,86 120650,40 53563,54 0,00 100,00% 67086,86 0,00 100,00% 100,00%   

80195 32545,00 0,00 32545,00 32545,00 0,00 32545,00 32545,00 0,00 0,00 0,00% 32545,00 0,00 100,00% 100,00%   

Ogółem Ilość ucz./oddz. 674/24 3567765,00 3120026,00 447739,00 4075772,12 3582842,94 492929,18 4075772,12 3582842,94 0,00 100,00% 492929,18 0,00 100,00% 100,00% 32278,85 

3. Zespół Szkół                      

w Staszowie 

80115 3922124,00 3394463,00 527661,00 4268351,97 3616628,73 651723,24 4268351,97 3616628,73 0,00 100,00% 651723,24 0,00 100,00% 100,00% 0 

80117 738531,00 639005,00 99526,00 1094845,48 995035,24 99810,24 1094845,48 995035,24 0,00 100,00% 99810,24 0,00 100,00% 100,00% 0 

80120 840648,00 765803,00 74845,00 888050,64 813205,64 74845,00 888050,64 813205,64 0,00 100,00% 74845,00 0,00 100,00% 100,00% 0 

80130 471744,00 408270,00 63474,00 365115,12 301925,36 63189,76 365115,12 301925,36 0,00 100,00% 63189,76 0,00 100,00% 100,00% 0 

80140 64487,00 64487,00 0,00 72640,88 72640,88 0,00 72640,88 72640,88 0,00 100,00% 0,00 0,00 0,00% 100,00% 0 
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80146 51398,00 0,00 51398,00 14070,00 0,00 14070,00 14070,00 0,00 0,00 0,00% 14070,00 0,00 100,00% 100,00% 0 

80152 77992,00 70348,00 7644,00 57702,37 20843,63 36858,74 57702,37 20843,63 0,00 100,00% 36858,74 0,00 0,00% 100,00% 0 

80195 71000,00 0,00 71000,00 64478,72 0,00 64478,72 64478,72 0,00 0,00 0,00% 64478,72 0,00 100,00% 100,00% 0 

85410 1122852,00 909370,00 213482,00 1171806,11 949919,11 221887,00 1171806,11 949919,11 0,00 100,00% 221887,00 0,00 100,00% 100,00% 0 

Ogółem Ilość ucz./oddz.  1042/39 7360776,00 6251746,00 1109030,00 7997061,29 6770198,59 1226862,70 7997061,29 6770198,59 0,00 100,00% 1226862,70 0,00 100,00% 100,00% 0,00 

4. Zespół Szkół w 

Połańcu 

80115 2054645,00 1793852,00 260793,00 2339477,62 2036769,61 302708,01 2339477,62 2036769,61 0,00 100,00% 302708,01 0,00 100,00% 100,00% 41360,87 

80120 759674,00 611452,00 148222,00 933017,87 796057,89 136959,98 933017,87 796057,89 0,00 100,00% 136959,98 0,00 100,00% 100,00% 782,77 

80130 193443,00 162698,00 30745,00 164841,91 143564,25 21277,66 164841,91 143564,25 0,00 100,00% 21277,66 0,00 100,00% 100,00% 700 

80146 23047,00 0,00 23047,00 7623,02 0,00 7623,02 7623,02 0,00 0,00 0,00% 7623,02 0,00 100,00% 100,00%   

80152 313844,00 273402,00 40442,00 258437,82 130489,45 127948,37 258437,82 130489,45 0,00 100,00% 127948,37 0,00 100,00% 100,00% 700 

80195 27250,00 0,00 27250,00 27250,00 0,00 27250,00 27250,00 0,00 0,00 0,00% 27250,00 0,00 100,00% 100,00%   

Ogółem Ilość ucz./oddz. 397/16 3371903,00 2841404,00 530499,00 3730648,24 3106881,20 623767,04 3730648,24 3106881,20 0,00 100,00% 623767,04 0,00 100,00% 100,00% 43543,64 

5. CKZ w 

Staszowie 

80140 1574760,00 1338148,00 236612,00 1739095,06 1498827,40 240267,66 1738696,45 1498504,03 0,00 99,98% 240192,42 0,00 99,97% 99,98% 118,29 

80146 9345,00 0,00 9345,00 7440,00 0,00 7440,00 7440,00 0,00 0,00 0,00% 7440,00 0,00 100,00% 100,00%   

80195 8565,00 0,00 8565,00 8585,61 0,00 8585,61 8585,61 0,00 0,00 0,00% 8585,61 0,00 100,00% 100,00%   

Ogółem Ilość ucz. na zaj. prakt.   372 1592670,00 1338148,00 254522,00 1755120,67 1498827,40 256293,27 1754722,06 1498504,03 0,00 99,98% 256218,03 0,00 99,97% 99,98% 118,29 

6. 
PP-P Staszów i 

Filia PP P z 

Połańca 

85446 9683,00 0,00 9683,00 9398,08 0,00 9398,08 9398,08 0,00 0,00 0,00% 9398,08 0,00 100,00% 100,00%   

85406 1360730,00 1235725,00 125005,00 1428906,20 1301210,58 127695,62 1425429,31 1297760,83 0,00 99,73% 127668,48 0,00 99,98% 99,76% 0 

85495 6537,00 0,00 6537,00 7823,30 0,00 7823,30 7823,30 0,00 0,00 0,00% 7823,30 0,00 100,00% 0,00%   

85404 64452,00 35952,00 28500,00 135422,37 107188,80 28233,57 135422,37 107188,80 0,00 100,00% 28233,57 0,00 0,00% 100,00%   

Ogółem 1441402,00 1271677,00 169725,00 1581549,95 1408399,38 173150,57 1578073,06 1404949,63 0,00 99,76% 173123,43 0,00 99,98% 99,78% 0,00 
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RAZEM Ilość ucz./oddz. 2603/98 20875788,00 17 885 789,00 2 989 999,00 23086183,04 19 789 086,02 3 297 097,02 23 082 307,54 19 785 312,90 0,00 99,98% 3296994,64 0,00 100,00% 99,98% 175971,54 

7 PODN w Staszowie 80142 286384,00 211649,00 74735,00 368455,64 299250,64 69205,00 368225,12 299213,17 0,00 99,99% 69011,95 0,00 99,72% 99,94% 53,82 

Ogółem   286384,00 211649,00 74735,00 368455,64 299250,64 69205,00 368225,12 299213,17 0,00 99,99% 69011,95 0,00 99,72% 99,94% 53,82 

RAZEM Ilość ucz./oddz. 2603/98 21 162 172,00 18 097 438,00 3 064 734,00 23 454 638,68 20 088 336,66 3 366 302,02 23 450 532,66 20 084 526,07 0,00 99,98% 3 366 006,59 0,00 99,99% 99,98% 176025,36 

 /Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetu powiatu staszowskiego/     Rozliczenie planu finansowego za 2019 rok      

         zadania szkolne i placówek ośw. puliczne 20700653,49      

         zadania pozaszkolne publiczne(Poradnia+Internat) 2749879,17      

         zadania szkolne niepubliczne (ZDZ) 230991,83      

         wczesne wspomaganie (OREW) 114240,00      

         OREW 2357881,75      

         Zadania Wydziałowe (wykonanie) 54909,60      

         Remont pomieszczeń w ZS Połaniec 88904,06      

         Kredytowanie projektów Erazmus + 20 % 192447,47      

         OGÓŁEM 26489907,37      

         Wysokość subwencji oświatowej na 2018 rok 25085658,00      

         Środki finansowe Powiatu Staszowskiego -1404249,37      
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Jak wynika z powyższej tabeli wydatki w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej 

opieki wychowawczej w szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych eymirnionych w 

powyższej tabeli w roku 2019 zostały poniesione na ogólną kwotę 26 489 907,37 zł, co stanowi 

36,87 % wykonanych wydatków budżetu powiatu. Ze struktury poniesionych wydatków na 

edukację, należy zauważyć, iż 75,82 % stanowią wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń, 10,20 % 

stanowią dotacje przekazane podmiotom prowadzącym niepubliczne szkoły i placówki oświatowe 

(Zakład Doskonalenia Zawodowego Szkoły w Staszowie oraz Ośrodek Rehabilitacyjno – 

Edukacyjno - Wychowawczy w Staszowie), które realizują zadania oświatowe, pozostałe 13,98 % 

stanowią wydatki rzeczowe poniesione na działalność statutową jednostek powiatowych. 

Analizując wydatki poniesione na realizację zadań oświatowych z uwzględnieniem źródeł 

ich finansowania w 2019 roku należy stwierdzić, że 95 % wydatków została sfinansowana z części 

oświatowej subwencji ogólnej tj. na kwotę 25 085 658,00 zł, a 5 % powiat dofinansował ze 

środków innych niż subwencyjne w kwocie 1 404 249,37 zł. Wydatki w podziale na poszczególne 

szkoły ponadgimnazjalne i placówki oświatowe prowadzone przez powiat staszowski przedstawia 

powyższa tabela  

Wykaz zadań inwestycyjnych, remontowych lub modernizacyjnych w szkołach 

Lp. 
 

Szkoła/Placówka 

Nazwa zadania inwestycyjnego,  

remontowego lub modernizacyjnego 
Kwota 

W tym środki 

zewnętrzne 

pozyskane 

2019  

1 
Zespół Szkół w 

Połańcu  

„Remont pomieszczeń w Zespole Szkół 

im. Oddziału Partyzanckiego AK 

„Jędrusie” w Połańcu” 

88 904,06 - 

Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2019 roku 

Udzielone zostało wsparcie finansowe z zakresu kultury fizycznej i sportu m.in. w postaci zakupu 

nagród, pucharów, statuetek, dyplomów. W 2019 roku powiat udzielił wsparcia na ogólną kwotę 

16 813,72: 

Nazwa imprezy/ termin realizacji 

1. Mistrzostwa Powiatu Staszowskiego Koszykówki Dziewcząt o Puchar Starosty Staszowskiego w 

Staszowie 

2. „WALENTYNKOWY” Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt  o Puchar Starosty Staszowskiego w Staszowie 

3. Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrz M i G Staszów i Puchar Starosty Staszowskiego 

w  Staszowie 

4. Mistrzostwa Powiatu Piłki Siatkowej Chłopców  o Puchar Starosty Staszowskiego w Staszowie 



56 

 

5. Mistrzostwa Powiatu Piłki Siatkowej Dziewcząt o Puchar Starosty Staszowskiego w Staszowie 

6. Mistrzostwa Powiatu Koszykówki Chłopców o Puchar Starosty Staszowskiego w Staszowie 

7. Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej w kat. OPEN z okazji Dnia Konstytucji 3 Maja o Puchar Starosty 

Staszowskiego w Staszowie 

8. Mistrzostwa Powiatu Staszowskiego Siatkówki Plażowej Chłopców o Puchar Starosty Staszowskiego w 

kat. szkół ponadpodstawowych w Staszowie 

9. Mistrzostwa Powiatu Staszowskiego Siatkówki Plażowej Dziewcząt o Puchar Starosty Staszowskiego w 

kat. szkół ponadpodstawowych w Staszowie 

10. Powiatowy Turniej Siatkówki Plażowej „ Sportowe Wakacje” w kat. open w Staszowie 

11. Powiatowy Turniej Siatkówki Plażowej „ Sportowe Wakacje” w kat. open w Staszowie 

12. Indywidualne Mistrzostwa Powiatu LA Szkół Ponadpodstawowych pod Patronatem Starosty 

Staszowskiego w Staszowie  

13. Mistrzostwa Powiatu Staszowskiego Badmintona w kat. szkół ponadpodstawowych w Staszowie 

14.  Mistrzostwa Powiatu Staszowskiego Koszykówki Dziewcząt 3x3 i Chłopców 3x3 w Staszowie 

15. VIII Uliczny Bieg Niepodległości z okazji 101 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości w 

Staszowie 

16.  Mistrzostw Powiatu Staszowskiego Unihokeja Dziewcząt  i Chłopców szkół ponadpodstawowych w 

Staszowie 

17.  Powiatowy „MIKOŁAJKOWY” Turniej Halowy Piłki Nożnej Chłopców w kat. szkół 

ponadpodstawowych w Staszowie  

18.  XI Uliczny Bieg Parafialny „ BARBÓRKA „ 2019  przy Kościele Św. Barbary w Staszowie. 

19. Mistrzostwa  Powiatu w Tenisie Stołowym Sichów Duży 

20. Współfinansowanie organizacji 40 jubileuszowych Biegów Sylwestrowych w Szydłowie 

21. Współorganizacja Festiwalu Biegowego „Las-Staris” 

 

Priorytetem działań powiatu staszowskiego w obszarze kultury fizycznej jest tworzenie 

należytych warunków do uprawiania sportu. Niezbędnym jest zabezpieczenie nowoczesnej 

infrastruktury sportowej oraz dbałość o prawidłowy rozwój fizyczny i intelektualny dzieci 

i młodzieży, a także aktywny wypoczynek dorosłych mieszkańców powiatu staszowskiego.  

Wszystkie w/w działania w zakresie kultury fizycznej są realizowane w Powiatowym Centrum 

Sportowym. 
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Zadania realizowane były przez: 

 zabezpieczenie w pełni potrzeb szkół powiatu staszowskiego w zakresie realizacji zajęć 

wychowania fizycznego m.in. Zespołu Szkół im. St. Staszica zarówno na hali sportowej jak 

i pływalni, udział wszystkich szkół w Programie Szkolny Klub Sportowy, którego celem jest 

organizacja i prowadzenie systematycznych pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych  dla  

młodzieży przez nauczycieli w-f 

 zabezpieczenie w pełni potrzeb uczniowskich klubów sportowych, powiatowych ludowych    

zespołów sportowych, stowarzyszeń sportowych np. Centrum Staszów w zakresie realizacji 

działań sekcji  pływackiej i zapaśniczej, Akademii Piłkarskiej „Pogoń Staszów” 

 zapewnienie profesjonalnej organizacji i obsługi powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich     

imprez sportowo – rekreacyjnych i kulturalnych np. Ogólnopolskiej Olimpiady w Zapasach,  

Świętokrzyskiej Małej i Dużej Ligii Pływackiej, Ogólnopolskich Zawodów Pływackich, 

Koncertów Zespołów Artystycznych Kleks, Powiatowych Międzyszkolnych Zawodów 

Sportowych. 

Realizacja zadań z zakresu kultury w 2019 roku 

W 2019 roku powiat udzielił wsparcia: 

Lp. Nazwa imprezy Kwota 

1 Wsparcie organizacji pleneru literackiego   „Staszowskie Lato Literackie”  1 000,00 

2 Wsparcie upamiętniania miejsc związanych z martyrologią narodu polskiego – 

dofinansowanie pomnika trzech żołnierzy AK rozstrzelanych w Sielcu  

1 500,00 

3 Wsparcie Przeglądu Zespołów śpiewaczych i kapel ludowych „Na ludowo i wesoło” 

w Sichowie Małym  

500,00 

4 Wsparcie inscenizacji „Szydłowska Pasja 2019”  1 000,00 

5 Wsparcie Turnieju Tańca Towarzyskiego  1 000,00 

6 Wsparcie imprezy plenerowej „Biesiada Łubnicka”  2 000,00  

7 Realizacja zadań o charakterze ponadgminnym w zakresie wykonywania zadań 

powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu staszowskiego. 

40 000,00 

8 „Udział formacji tanecznych KLEKS w Mistrzostwach Świata WORLD ARTISTIC 

DANCE FEDERATION” 

4 000,00 

Razem 51 000,00 
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Informacja na temat pozyskiwania funduszy pochodzących z UE 

 

Szkoła/ placówka/ 

powiat 

Tytuł projektu Źródło środków Wartość projektu Termin 

realizacji 

Dodatkowe informacje o projekcie 

Liceum 

Ogólnokształcące 

im. ks. kard. 

Stefana 

Wyszyńskiego 

w Staszowie 

„Nauka nowej generacji – 

poprawa jakości 

kształcenia ogólnego i w 

zakresie TIK w Liceum 

Ogólnokształcącym im. 

ks. kard. Stefana 

Wyszyńskiego w 

Staszowie 

„RPO 

Województwa 

Świętokrzyskiego 

2014-2020 EFS 

252 074,56 zł 

 

Od 

01.10.2018r. 

do 

31.10.2020 r. 

W ramach realizacji projektu: 

- Wyposażono 20 klasopracowni LO w sprzęt TIK i pomoce 

dydaktyczne, 

- Zorganizowano cykl szkoleń  w zakresie TIK dla nauczycieli LO 

- Organizacja cyklu zajęć dodatkowych dla uczniów LO przez 

nauczycieli, 

Przeprowadzono 660 godzin dydaktycznych z przedmiotów maturalnych 

i 100 godzin z nowoczesnych technologii informacyjnych. 

Zespół Szkół 

Ekonomicznych 

im. Jana Pawła w 

Staszowie 

„Europejski rynek bez 

granic dla uczniów 

staszowskiego 

Ekonomika”. 

Erasmus+ 631.879,66 01.08.2018 r. 

do 

31.12.2019 r. 

W projekcie wzięło udział  58 uczniów Technikum, w zawodach: 

technik ekonomista, technik logistyk, technik informatyk, technik 

hotelarstwa, technik organizacji reklamy oraz technik żywienia i usług 

gastronomicznych. Uczniowie odbywali praktyki zawodowe w Riminii 

we Włoszech. 

Zespół Szkół  

im. St. Staszica w 

Staszowie 

Międzynarodowa 

mobilność uczniów i 

absolwentów oraz kadry 

kształcenia zawodowego 

POWER na 

zasadach 

Erasmus+ 

58700 Euro 
01.10.2019 r.-

30.09.2020 r. 
Okres realizacji 12 miesięcy 

Praktyki europejskie Erasmus+ 76610 Euro 01.03.2020r. Organizacja praktyk. Okres realizacji 14 miesięcy 
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uczniów skarbnicą nowej 

wiedzy i umiejętności -30.11.2021 r. 

Kompleksowy program 

rozwoju Zespołu Szkół 

im. St. Staszica w 

Staszowie 

RPO 

Województwa 

Świętokrzyskiego 

2014-2020 EFS 

775 000 

01.02.2020 r. 

-31.05.2021 r. 

W projekcie uczestniczy 60 uczniów z technikum budow. inform. i 

pojazdów samoch. W ramach projektu uczniowie będą mieć dodatkowe 

zajęcia z matematyki, j. angielskiego i podstawy przedsiębiorczości, 

staże w firmach i kursy spawanie światłowodów, spawanie metodą 

MIG/MAG kurs Obsługi koparko-ładowarki oraz programowania C++ 

Ponadto w projekcie przewidziane są szkolenia dla nauczycieli, oraz 

doposażenie szkoły,2 pracownie komputerowe z oprogramowaniem, 

spawarka do światłowodów, drukarka 3D sprzęt multimedialny  

Zespół Szkół im. 

Oddziału 

Partyzanckiego AK 

„Jędrusie” w 

Połańcu 

„Staż z energią – 

inwestycja w przyszłość” 
ERASMUS+ 54 790 EUR 

 

2019.09.01 - 

2020.08.31 

Organizacja staży. 

„Poznajmy się w 

Portugalii” 
POWER 189 928 PLN 2019.09.02 -  

2020.09.01 
Organizacja staży. 

Powiat Staszowski 

(ZS Staszów,  

ZSE Staszów,  

ZS Połaniec) 

Innowacje w kształceniu –

wirtualne laboratoria 

RPO 

Województwa 

Świętokrzyskiego 

2014-2020 EFS 

Poddziałanie 8.5.1 

1 102 752,00 

zł 

 

 

01.01.2020 r.-

31.12.2021 r. 

Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Staszowskim poprzez 

uczestnictwo 180 uczniów i 16 nauczycieli w programie, uwzględniając 

realizację wysokiej jakości szkoleń , zajęć dodatkowych z matematyki i języka 

angielskiego,  również staże u pracodawców. 

Kierunki objęte wsparciem:  Technik Energetyk, Technik OZE, Technik 

Logistyk 
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Zbiorcze zestawienie zdawalności na egzaminie maturalnym w 2019 roku 

w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat staszowski (tylko tegoroczni absolwenci)- wyniki ostateczne 

Lp. Nazwa Typ 

szkoły 

Ilość 

uczniów 

kończących 

szkołę 

Ilość 

przystępujących 

do egzaminu 

maturalnego 

Przystępowalność 

w % 

Ilość uczniów którzy zdali egzamin Zdawalność 

w % 

Nie zdało 

egzaminu 

maturalnego            

z dwóch lub 

więcej 

przedmiotów 

 szkoły j. 

polski 

matematyka j. 

obcy 

Ogółem 

ilość osób, 

która zdała 

wszystkie 

przedmioty 

1. Liceum 

Ogólnokształcące 

w Staszowie 

LO 149 147 98,66 141 134 136 131 89,12 16 

2.  Zespół Szkół 

w Staszowie 

LO 35 33 94,29 33 30 31 29 87,88 4 

T 125 102 81,60 96 94 96 89 87,25 13 

Razem 160 135 84,38 129 124 127 118 87,41 17 

3. Zespół Szkół 

w Połańcu 

LO 27 27 100,00 26 26 26 25 92,59 2 

T 44 40 90,91 33 28 29 25 62,50 15 

Razem 71 67 94,37 59 54 55 50 74,63 17 

4. Zespół Szkół 

Ekonomicznych 

w Staszowie 

T 101 79 78,22 77 59 62 58 73,42 21 

OGÓŁEM 481 428 88,98 406 371 380 357 83,41 71 

1. kraj   87,50%   ze strony CKE Warszawa                       2. woj. świętokrzyskie 87,40% ze strony OKE Łódź 

3. szkoły prowadzone przez powiat staszowski 

83,41% 
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Zbiorcze zestawienie zdawalności (z uwzględnieniem egzaminów poprawkowych) na egzaminie maturalnym w liceach 

ogólnokształcących w 2019 roku w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat staszowski 

(tylko tegoroczni absolwenci) 

Lp. Nazwa Typ 

szkoły 

Ilość uczniów 

kończących 

szkołę 

Ilość 

przystępujących 

do egzaminu 

maturalnego 

Przystępowalność 

w % 

Ilość uczniów którzy zdali egzamin Zdawalność 

w % 

Nie zdało 

egzaminu 

maturalnego            

z dwóch lub 

więcej 

przedmiotów 

 szkoły j.polski matematyka j.obcy Ogółem 

ilość osób, 

która zdała 

wszystkie 

przedmioty 

1. Zespół Szkół                    

w Połańcu 

LO 27 27 100,00 26 26 26 25 92,59 16 

   96,3% 96,3% 96,3%   59,3% 

2. Liceum 

Ogólnokształcące 

w Staszowie 

LO 149 147 98,66 141 134 136 131 89,12 16 

      95,9% 91,2% 92,5%   
  

10,9% 

3. Zespół Szkół                   

w Staszowie 

LO 35 33 94,29 33 30 31 29 87,88 4 

      100,0% 90,9% 93,9%     12,1% 

Razem LO 211 207 98,10 200 190 193 185 89,37 36 

      96,6% 91,8% 93,2%     17,4% 

     ZDAWALNOŚĆ LICEÓW      

    1. kraj                                    91,30 %  ze strony CKE Warszawa 

     2. woj. świętokrzyskie            93,60 % ze strony OKE Łódź  

     3. szkoły prowadzone       

       przez powiat staszowski      89,37 %    
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Zbiorcze zestawienie zdawalności (z uwzględnieniem egzaminów poprawkowych) na egzaminie maturalnym w technikach 

w 2019 roku w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat staszowski (tylko tegoroczni absolwenci) 

Lp. Nazwa Typ 

szkoły 

Ilość 

uczniów 

kończących 

szkołę 

Ilość 

przystępujących 

do egzaminu 

maturalnego 

Przystępowalność 

w % 

Ilość uczniów którzy zdali egzamin Zdawalność 

w % 

Nie zdało 

egzaminu 

maturalnego  

z dwóch lub 

więcej 

przedmiotów 

 szkoły j.polski matematyka j.obcy Ogółem 

ilość osób, 

która zdała 

wszystkie 

przedmioty 

1. Zespół Szkół                   

w Staszowie 

T 125 102 81,60 96 94 96 89 87,25 13 

      94,1% 92,2% 94,1%     12,7% 

2. Zespół Szkół 

Ekonomicznych 

w Staszowie 

T 101 79 78,22 77 59 62 58 73,42 21 

      97,5% 74,7% 78,5%   

  

26,6% 

3. Zespół Szkół                    

w Połańcu 

T 44 40 90,91 33 28 29 25 62,50 15 

      82,5% 70,0% 72,5%     37,5% 

Razem LO 270 221 81,85 206 181 187 172 77,83 49 

      93,2% 81,9% 84,6%     22,2% 

     ZDAWALNOŚĆ TECHNIKÓW     

     1. kraj                                    80,90 %  ze strony CKE Warszawa 

     2. woj. świętokrzyskie            76,90 % ze strony OKE Łódź  

     3. szkoły prowadzone       

       przez powiat staszowski      77,83 %    
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Kultura fizyczna 

Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2019 roku realizowane były w ramach 

funkcjonowania Powiatowego Centrum Sportowego poprzez: 

 zabezpieczenie w pełni potrzeb szkół powiatu staszowskiego w zakresie realizacji zajęć 

wychowania fizycznego między innymi zespołu szkoł im.St Staszica zarówno na hali sportowej 

jak i pływalni oraz Zespól Szkoł Ekonomicznych Jana Pawła II w Staszowie korzystanie 

z pływalni. 

 zabezpieczenie w pełni potrzeb uczniowskich klubów sportowych, powiatowych ludowych 

zespołów sportowych, stowarzyszeń sportowych np. Centrum Staszów w zakresie realizacji 

działań sekcji pływackiej i zapaśniczej, Akademii Piłkarskiej „Pogoń" Staszów oraz „Baszta" 

Rytwiany. 

 zapewnienie profesjonalnej organizacji i obsługi powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich 

imprez sportowo - rekreacyjnych np. : 

1. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży mężczyzn w zapasach w stylu klasycznym oraz 

zapasach kobiet. 

2. Ogólnopolskie Zawody Pływackie . 

3. Świętokrzyska Mała i Duża Liga Pływacka. 

4. Otwarte Mistrzostwa Staszowa – Puchar Sprintu. 

5. Nocny Maraton Pływacki. 

6. Zgrupowanie Kadry Narodowej - zapasy. 

7. Koncerty- Zespołu Artystycznego „Kleks" oraz „Enigma" Staszów. 

8. Powiatowe Międzyszkolne Zawody Sportowe.  

9. Zajęcia nauki pływania dla grup zorganizowanych w ramach programu powszechnej nauki 

pływania "Umiem pływać" 

10. Zajęcia sportowe dla uczniów w ramach zadania „ Gimnastyka korekcyjno -kompensyjna" 

11. Zajęcia rehabilitacyjne „Zdrowy Kręgosłup" gimnastyka korekcyjna dla dzieci. 

 prowadzenie działalności z zakresu odnowy biologicznej 

 korzystanie z siłowni wyposażonej w nowoczesny sprzęt. 

 stworzenie warunków uczestnictwa w życiu sportowo - rekreacyjnym osobom z 

niepełnosprawnością, prowadzenie specjalistycznych zajęć dla Stowarzyszenia Amazonek Ziemi 
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Staszowskiej, oraz uczestnictwo w projekcie w zajęciach pływackich pt." Bądź Aktywny" 

realizowanym w PCS przez Polski Komitet Paraolimpijski. 

W 2019 roku w PCS Staszów zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. „Budowa instalacji 

fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej Powiatu Staszowskiego i Gminy 

Połaniec", które było współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

w ramach Osi Priorytetowej 3 - Efektywna i zielona energia, Działania 3.1 Wytwarzanie 

i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych -Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020. Celem projektu było ograniczenie 

negatywnych skutków zanieczyszczeń powietrza w celu ochrony zdrowia mieszkańców powiatu. 

W Powiatowym Centrum Sportowym w Staszowie wykonano 2 mikro instalacje o mocy 39,87 kW 

każda, ilość modułów PV 145 szt. w każdej mikro instalacji. Okres realizacji projektu od 2018-12-

13 do 2019-12-31. 



65 

 

2. Infrastruktura techniczna 

2.1Drogi publiczne i transport 

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie z siedzibą przy ul. Drogowców 4, 28-200 Staszów 

jest budżetową jednostką organizacyjną, w ramach powiatowej administracji zespolonej Powiatu 

Staszowskiego, pełniącą w imieniu Zarządu Powiatu funkcję zarządcy drogi w odniesieniu do dróg 

powiatowych w zakresie planowania, budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg zgodnie z 

ustawą o drogach publicznych.  

Łączna długość sieci dróg powiatowych – 480,7 km, w tym: 

- dróg o nawierzchni bitumicznej 456,7 km (95 %), 

- dróg o nawierzchni tłuczniowej 24,0 km (5 %), 

Łączna ilość obiektów mostowych – 34 szt., w tym: 

- konstrukcji stalowej 14 szt., 

- konstrukcji żelbetowej 3 szt., 

- konstrukcji z betonu sprężonego 17 szt. 

Budżet Zarządu Dróg Powiatowych w 2019 roku wynosił 7 026 816,83 zł, w tym: kwota 

otrzymanej dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 

2 354 604,59 zł, kwota dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych – 1 752 988,00 zł, oraz 

współfinansowanie zadań drogowych przez jednostki samorządu terytorialnego – 1 122 384,00 zł. 

Powiat Staszowski w roku 2019 pozyskał środki finansowe z budżetu państwa z różnych 

programów pomocowych. W ramach Funduszu Dróg Samorządowych wykonano inwestycje na 5 

odcinkach dróg powiatowych o łącznej długości 4,994 km. Realizowane również były zadania w 

ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. W roku 2019 Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i 

Administracji przyznało 3 promesy, z czego łącznie wykorzystano środki finansowe w wysokości 

2 354 604,59 zł i zrealizowano 8 odcinków dróg o łącznej długości 7,421 km jako przebudowy i 

remonty dróg powiatowych. 

W ramach bieżącego utrzymania dróg powiatowych zrealizowano zadania mające na 

uwadze koszenie traw i chwastów na poboczach, skarpach i rowach. Utrzymanie dróg w 2019 roku 

to również renowacja odwodnienia, ścinka i profilowanie poboczy. Zarząd Dróg Powiatowych w 

Staszowie odpowiada także za zimowe utrzymanie dróg, czyli za prace mające na celu łagodzenie 

skutków śliskości na drogach powiatowych. Drogi utrzymywane były w standardzie V i VI oraz 

interwencyjnym. Koszt pracy sprzętu oraz materiałów do zimowego utrzymania dróg w 2019 roku 

wyniósł 358 851,12 zł. 

Wszystkie wymienione zadania to bardzo ważne prace związane z utrzymaniem dróg w 

należytym stanie zapewniającym komfort oraz bezpieczeństwo na drogach dla podróżujących jak 

również mieszkańców. 

 

Zestawienie inwestycji drogowych w 2019 roku: 
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1) Przebudowa odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Staszowskiego w ramach „Funduszu 

Dróg Samorządowych”: 
 

L.p Gmina Nazwa zadania 
Długość 

[km] 

Wartość 

umowy [zł] 

Źródła finansowania w [zł] 

Dotacja  
Udział 

Powiatu  

Udział 

Gminy 

1 Bogoria  

Przebudowa odcinka drogi 

powiatowej nr 0780T Wola 

Malkowska - Bogoria - Klimontów 

w miejscowości Jurkowice od km 

14+817 do km 15+812 

0,995 1 156 038,45 578 019,00 289 010,45 289 009,00 

2 Staszów  

Przebudowa odcinka drogi 

powiatowej nr 0791T Sztombergi - 

Sulisławice od km 1+961 do km 

2+445. 

0,484 391 939,35 195 969,00 195 970,35 0,00 

  

RAZEM 1,479 1 547 977,80 773 988,00 484 980,80 289 009,00 

 

2) Remont odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Staszowskiego w ramach „Funduszu Dróg 
Samorządowych”: 
 

L.p Gmina Nazwa zadania 
Długość 

[km] 

Wartość 

umowy [zł] 

Źródła finansowania w [zł] 

Dotacja  
Udział 

Powiatu  

Udział 

Gminy 

1 Połaniec 

Remont odcinka drogi powiatowej 

nr 0819T Połaniec - Winnica od km 

0+000 do km 1+100 

1,100 672 397,70 304 000,00 184 199,70 184 198,00 

2 Połaniec 

Remont odcinka drogi powiatowej 

nr 0105T Stopnica - Oleśnica - 

Połaniec od km 14+056 do km 

18+706 

1,650 846 384,68 385 000,00 230 692,68 230 692,00 

3 Oleśnica  

Remont odcinka drogi powiatowej 

nr 0105T Stopnica - Oleśnica - 

Połaniec od km 8+260 do km 

9+025 

0,765 685 707,19 290 000,00 197 854,19 197 853,00 

  

RAZEM 3,515 2 204 489,57 979 000,00 612 746,57 612 743,00 
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3) Wspólne inwestycje z Gminami: 

L.p Gmina Nazwa zadania 
Długość 

[km] 

Wartość 

umowy [zł] 

Źródła finansowania w [zł]  

Udział Powiatu  Udział Gminy 

1 Bogoria 

Przebudowa odcinka drogi 

powiatowej nr 0787T 

Pokrzywianka - Łukawica na dł. 

460m 

0,460 88 717,44 44 359,44 44 358,00 

2 Oleśnica 

Wykonanie progu zwalniającego 

listwowego z kostki brukowej 

betonowej w ciągu drogi 

powiatowej nr 1036T Oleśnica - 

Brody - Grobla w m. Oleśnica ul. 

Staszowska 

0,000 15 168,36 7 584,36 7 584,00 

  

RAZEM 0,460 103 885,80 51 943,80 51 942,00 

 

4) Remont i przebudowa nawierzchni dróg powiatowych w ramach usuwania skutków klęsk 
żywiołowych: 

L.p Gmina Nazwa zadania 
Długość 

[km] 

Wartość 

szacunkowa/

umowy [zł] 

Źródła finansowania w [zł] 

Dotacja 

MSWiA 

Udział 

Powiatu  

Udział 

Gminy 

1 Bogoria 

Remont odcinka drogi 

powiatowej nr 0787T 

Pokrzywianka - Łukawica od km 

7+270 do km 8+670 

1,400 204 896,48 163 917,00 20 490,48 20 489,00 

2 Rytwiany 

Przebudowa odcinka drogi 

powiatowej nr 0837T Rytwiany - 

Luszyca od km od km 4+188 do 

km 5+220 - II etap 

1,032 507 752,76 406 202,00 50 775,76 50 775,00 

3 Staszów 

Remont odcinka drogi 

powiatowej nr 0791T Sztombergi 

- Sulisławice km 4+565 do km 

5+665 

1,100 359 124,08 287 299,00 71 825,08 0,00 

4 Łubnice 

Remont odcinka drogi 

powiatowej nr 0825T Łubnice - 

Słupiec od km 0+850 do km 1+050 

0,200 148 338,00 118 670,00 14 834,00 14 834,00 

5 Staszów 

Remont odcinka drogi 

powiatowej nr 0833T Sielec - 

Koniemłoty - Niziny od km 1+780 

do km 2+600 

0,820 308 619,30 246 895,00 61 724,30 0,00 
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6 Oleśnica 

Remont odcinka drogi 

powiatowej nr 0037T Szydłów - 

Pieczonogi od km 14+494 do km 

15+573 

1,079 299 655,06 239 724,00 29 966,06 29 965,00 

7 Szydłów 

Przebudowa odcinka drogi 

powiatowej nr 0033T Potok - 

Grabki Duże od km 6+627 do km 

7+627 

1,000 378 331,03 302 663,00 37 834,03 37 834,00 

8 Łubnice  

Remont odcinka drogi 

powiatowej nr 0822T Słupiec - 

Tarnowce od km 10+070 do km 

10+860  

0,790 147 887,88 118 300,00 14 794,88 14 793,00 

  

RAZEM 
7,421 2 354 604,59 

1 883 

670,00 302 244,59 168 690,00 

 

 

 

2.2 Mienie Powiatu oraz Skarbu Państwa 

Wydział Gospodarki Nieruchomościami realizuje wiele różnorodnych i rozległych 

zagadnień obejmujących w szczególności: 

gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Staszowskiego, którymi 

gospodaruje Zarząd Powiatu w Staszowie  

oraz  

gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa, którymi 

gospodaruje Starosta, realizujący zadania z zakresu administracji rządowej realizowane jest przez 

Wydział Gospodarki Nieruchomościami. 

Na dzień 31 grudnia 2019 roku Powiat Staszowski był właścicielem nieruchomości o łącznej 

powierzchni 504,6128 ha. Wartość księgowa gruntu wynosi 25 974 457,63 zł.  

Stan władania tymi gruntami przedstawia się następująco: 

 495,8166 ha - gruntów znajduje się w trwałym zarządzie powiatowych jednostek 

organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, w tym: 

 6,1592 ha gruntów przekazano w nieodpłatny trwały zarząd na cele oświatowe, 

 1,6036 ha przekazano w odpłatny trwały zarząd, 

 488,0538 ha - grunty zajęte pod drogi powiatowe (nieodpłatny trwały zarząd).  
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 5,3271 ha - oddane w użytkowanie SPZZOZ w Staszowie, 

 0,5172 ha - niezbędne do działalności organu (administracja – budynek przy ul. Piłsudskiego 7 

i przy ul. 11 Listopada 1 – budynek po Policji ), 

 0,0085 ha – grunty oddane w dzierżawę, 

 0,5540 ha – grunty zajęte pod drogi powiatowe, nie przekazane w trwały zarząd ZDP 

w Staszowie 

 2,3894 ha - grunty pozostałe. 

Powiat Staszowski posiada 2 lokale mieszkalne (własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu): 

 w budynku przy ul. Kilińskiego 6 w Staszowie – lokal o pow. 49,96 m
2
 – oddany  w najem, 

 w budynku przy ul. Kołłątaja 23 w Połańcu – lokal o powierzchni 99,95 m
2
 – oddany 

w użytkowanie na potrzeby Rodzinnego Domu Dziecka w Połańcu. 

Na dzień 31 grudnia 2019 roku – Powiat Staszowski nie posiada gruntów oddanych 

w użytkowanie wieczyste.  

Gospodarowanie nieruchomościami wchodzącymi do zasobu Powiatu Staszowskiego następuje 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. 

U. z 2019 roku, poz. 2204) , Uchwały Nr XXX/97/04 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 22 grudnia 

2004 roku w sprawie zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości oraz ich 

wydzierżawiania i wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata, zmienionej Uchwałą Nr 

XXIV/17/08 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 28 kwietnia 2008 roku oraz ustawy z dnia 5 

czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2019 r. poz. 995). Prowadzone są sprawy 

odnośnie gospodarowania mieniem powiatu i stosownie do kompetencji, przygotowywane są 

projekty uchwał Zarządu Powiatu lub Rady Powiatu. 

Główne działania Zarządu Powiatu w zakresie gospodarowania nieruchomościami powiatu 

skierowane były w szczególności na zagadnienia związane z : 

 podejmowaniem uchwał związanych z gospodarowaniem nieruchomościami powiatu, 

 zawieraniem umów notarialnych dotyczących zbycia i nabycia, 

 przygotowaniem niezbędnych dokumentów do uzyskania decyzji Wojewody 

Świętokrzyskiego potwierdzających nabycie prawa własności na rzecz Powiatu 

Staszowskiego ( regulacja stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi powiatowe ). 
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Lp.  Działania realizowane w ramach gospodarki nieruchomościami 

Powiatu Staszowski 

1. Nabycie nieruchomości do zasobu Przeniesienie prawa własności nieruchomości 

w drodze darowizny od KOWR nieruchomości położonej w 

Kurozwękach gm. Staszów, oznaczonej 

nr 1709/2 o pow. 0,1800 ha zajętej pod drogę powiatową 

"Czernica - Kurozwęki" 

2. Wnioski do Wojewody 

Świętokrzyskiego w sprawie 

uregulowania stanu prawnego 

nieruchomości zajętych pod drogi 

publiczne – potwierdzenie nabycia na 

rzecz Powiatu Staszowski prawa 

własności nieruchomości na podstawie 

ustawy z dnia Przepisy wprowadzające 

ustawy reformujące administrację 

publiczną 

Złożono: 

 

-   2 wnioski na podstawie art. 60 

-   16 wniosków na podstawie art. 73 

3. Uwłaszczenie nieruchomości zajętych 

pod drogi publiczne 

Uwłaszczono 52 działki o łącznej powierzchni  

1,4285 ha 

 

Uzyskano: 

- 2 decyzje na podstawie art. 60, 

- 19 decyzji na podstawie art. 73 ( także z wniosków z lat 

poprzednich ) 

4.  Oddanie nieruchomości w trwały 

zarząd 

Rozpatrzono 1 wniosek i wydano 1 decyzję w sprawie 

oddania w trwały zarząd ZDP w Staszowie nieruchomości o 

łącznej powierzchni 1,1710 ha obejmujące 15 działek 

położonych na terenie miasta Połaniec, gminy Połaniec, 

gminy Staszów, gminy Łubnice, gminy Szydłów.  

5. Opłaty roczne z tytułu trwałego zarządu 

nieruchomości 

Ustalono na 2019 rok opłaty na kwotę 1 586,24 zł 

6. Uzgodnienia wartości nieruchomości na 

podstawie    Rozporządzenia Ministra 

Finansów z dnia 5 lipca 2010 roku w 

sprawie szczególnych zasad 

Dokonano uzgodnienia wartości nieruchomości z 

powiatowymi jednostkami organizacyjnymi: 

Zarządem Dróg Powiatowych w Staszowie, Powiatowym 
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rachunkowości Centrum Sportowym w Staszowie,  

Powiatowym Urzędem Pracy w Staszowie, Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Staszowie, 

Liceum Ogólnokształcącym w Staszowie 

7. Zgody Zarządu Powiatu na zmiany 

decyzji o warunkach zabudowy 

Rozpatrzono i przedłożono do decyzji Zarządu Powiatu 5 

wniosków  

 

Na dzień 31 grudnia 2019 roku w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa wchodzi 2269 

działek o łącznej powierzchni 530,1548 ha, w tym 72 działki o łącznej powierzchni  35,9193 ha 

pozostaje w trwałym zarządzie państwowych jednostek organizacyjnych. 

Starosta Staszowski prowadzeni ewidencję nieruchomości Skarbu Państwa oddanych w 

użytkowania wieczyste. Według stanu na 31.12.2019 roku w ewidencji nieruchomości oddanych w 

użytkowania wieczyste znajduje się 2916 działki o łącznej pow. 1294,1443 ha. 

 

 

 

Lp.  Działania realizowane w ramach gospodarki nieruchomościami 

Skarbu Państwa 

1. Ochrona gruntów rolnych  

i leśnych 

W sprawach wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej 

rozpatrzono 350 wniosków, w tym: 

- wydano 25 decyzji zezwalających na wyłączenie, 

- wydano 2 postanowienia o odmowie wszczęcia 

postepowania, 

- wydano 6 zaświadczeń, że nie jest wymagane wydanie 

decyzji, 

- wycofano 11 wniosków, 

- udzielono 306 informacji o braku konieczności wyłączenia 

gruntu rolnego z produkcji  

2.  Przyznanie działki siedliskowej i 

działki pozostawionej do dożywotniego 

użytkowania na podstawie ustawy z 

dnia o ubezpieczeniu społecznym 

rolników 

Złożono 1 wniosek. 

Wydano 1 decyzję. 
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3. Regulacja stanu prawnego 

nieruchomości na podstawie ustawy o 

zagospodarowaniu wspólnot 

gruntowych: 

a) ustalanie, które nieruchomości 

stanowią wspólnotę gruntową bądź 

mienie gminne; 

b) ustalenie wykazu osób uprawnionych 

do udziału we wspólnocie gruntowej 

oraz wykazu obszarów gospodarstw 

przez nich posiadanych i wielkości 

przysługujących im udziałów we 

wspólnocie. 

Regulacja stanów prawnych nieruchomości w trybie ustawy 

o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych:  

Ilość spraw – 45, w tym: 

- 6 wniosków dot. ustalania, które nieruchomości stanowią 

mienie gromadzkie, 

- 39 spraw wszczętych z urzędu dot. ustalania, które 

nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową, 

- wydano 11 decyzji  dot. uznania za mienie gromadzkie ( 6 

w 2019 oraz  5 decyzji w postępowaniach wszczętych w 

2018 roku ), 

- wydano 35 decyzji dot. ustalanie, które nieruchomości 

stanowią wspólnotę gruntową,  

- ilość spraw w toku - 4 

 

4. Zwrot wywłaszczonych nieruchomości 

na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 roku o gospodarce 

nieruchomościami 

Prowadzono 3 sprawy dot. zwrotu nieruchomości 

wywłaszczonych położonych na terenie miasta Kielce, do 

których załatwienia Wojewoda Świętokrzyski wyznaczył 

Starostę Staszowskiego. Wydano 2 decyzje, od których 

złożone zostały odwołania do Wojewody Świętokrzyskiego. 

Decyzje Starosty Staszowskiego zostały utrzymane w mocy.  

W trzeciej sprawie wydano 2 postanowienia w kwestii 

zawieszenia postępowania, bez zażaleń, 

5. Ograniczenie sposobu korzystania z 

nieruchomości na podstawie na 

podstawie art. 124-126  ustawy z dnia 

21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 

nieruchomościami 

W 2018 roku zostały złożone 34 wnioski obejmujące 

nieruchomości zarówno o uregulowanym, jak i 

nieuregulowanym stanie prawnym. Wydano trzy decyzje. W 

odniesieniu do pozostałych wniosków wszczęto 

postępowania, lub podano do publicznej wiadomości 

informację o zamiarze wszczęcia postępowania. 

W 2019 roku zostały złożone 64 wnioski obejmujące 

nieruchomości o uregulowanym, jak 

i nieuregulowanym stanie prawnym.  

Wydano 77 decyzji. 

W odniesieniu do pozostałych wniosków prowadzone są 

postępowania zgodnie z Kpa. 

 

Złożono 8 wniosków o wpisanie  w księgach wieczystych 

prawa ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości 
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6. Ustalenie wysokości odszkodowania za 

nieruchomości 

 Za ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości na 

podstawie art. 128 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o 

gospodarce nieruchomościami: 

- prowadzono na wniosek 1 postępowanie  o ustalenie 

odszkodowania, 

- wydano 1 decyzję orzekającą o ustaleniu 

odszkodowania 

 

 Za wywłaszczenie nieruchomości na podstawie decyzji o 

zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych na 

podstawie ustawy o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 

publicznych: 

- wydano 23 decyzje. 

7. Zgody na dysponowanie 

nieruchomościami Skarbu Państwa  

Ilość spraw – 37, w tym: 

- wydano 23 zezwolenia bez naliczania opłat, 

- wydano 5 zezwoleń na korzystanie z nieruchomości 

Skarbu Państwa za odpłatnością  w łącznej kwocie 5781 

zł 

8. Odpłatne lub nieodpłatne udostępnianie 

( najem, dzierżawa, użytkowanie, 

użyczenie ) nieruchomości 

Oddano w dzierżawę 2 nieruchomości: 

 położoną w Jasieniu, gm. Staszów, oznaczoną numerem 

działki 701/1,  

 położoną w Połańcu, oznaczoną numerem działki 5018. 

 w toku sprawa użyczenia Gminie Połaniec 

nieruchomości położonej w obrębie Strużki, gmina 

Osiek, oznaczonej numerem działki 96 

 

9.  Opłaty roczne z tytułu użytkowania 

wieczystego 

Ustalono opłaty roczne na kwotę – 1 881 844,55 zł 

10. Aktualizacja stawek lub opłat rocznych 

z tytułu użytkowania wieczystego 

nieruchomości gruntowych 

Prowadzono 246 spraw, w tym: 

 

- 237 wypowiedzeń i ustaleń nowej stawki opłaty rocznej, 

- 9 zawiadomień związanych z naliczaniem i aktualizacją 

opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, 

obejmujących 184 działki o łącznej powierzchni 120,6907 

ha. 

 

Wzrost opłat rocznych w wyniku aktualizacji 79 147,07 zł 

11. Windykacja należności  Prowadzono 95 spraw związanych z windykacją opłat 

rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i opłat za 

przekształcenie prawa użytkowania wieczystego 

12. Przekształcenie prawa użytkowania 

wieczystego na własność na podstawie 

ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 

przekształceniu prawa użytkowania 

wieczystego w prawo własności 

Prowadzone 3 sprawy. 

Wydano 2 decyzje o przekształceniu prawa użytkowania 

wieczystego w prawo własności nieruchomości i jedną o 

odmowie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego. 
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13. Przekształcenie prawa użytkowania 

wieczystego na własność na podstawie 

ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. 

o przekształceniu prawa użytkowania 

wieczystego gruntów zabudowanych na 

cele mieszkaniowe w prawo własności 

tych gruntów (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 

916) 

Wydano: 

- 839 zaświadczeń o przekształceniu prawa użytkowania 

wieczystego w prawo własności,  

- 1 postanowienie o odmowie przekształcenia prawa 

użytkowania wieczystego,  

- 369 informacji o wysokości opłaty jednorazowej, 

- 184 zaświadczeń potwierdzających wniesienie opłat 

jednorazowych. 

14. Opłaty roczne z tytułu trwałego zarządu 

nieruchomości 

10 898,12 zł 

15.  Zbycie nieruchomości z zasobu Za zgodą Wojewody Świętokrzyskiego dokonano 

sprzedaży: 

 udziału wynoszącego 6/180 części nieruchomości 

położonej w Staszowie, oznaczonej numerem działki 

2614, 

 nieruchomości położonej w obrębie Osówka, oznaczonej 

numerem działki 11/3 

16. Nabycie nieruchomości do zasobu w 

drodze darowizny 

Za zgodą Wojewody świętokrzyskiego nabyto do zasobu 

nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w 

obrębie Zalesie, gmina Łubnice (17 działek) 

17. Regulacja stanu prawnego 

nieruchomości  

 W postępowaniach wieczysto-księgowych: 

- w 2018 roku założono księgi wieczyste dla 26 działek 

o łącznej powierzchni 7,9600 ha, w 2019 roku złożono 

32 wnioski i założono księgi wieczyste dla 229 działek 

o łącznej powierzchni 93,7349 ha, 

- złożono 33 wnioski o sprostowanie wpisów w 

księgach wieczystych. 

 W postępowaniach cywilnych: 

- złożono 13 wniosków do sądu o zasiedzenie 

nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa. 

18. Cywilne postępowania sądowe 

dotyczące nieruchomości, w których 

Skarb Państwa jest stroną postępowania 

Przeanalizowano i zajęto stanowiska w 17 sprawach 

19. Sprawy dotyczące art. 9 ust. 2a ustawy 

z dnia 20 sierpnia 1997 roku Przepisy 

wprowadzające ustawę o Krajowym 

Rejestrze Sądowym 

Zgromadzono dokumentację oraz dokonano analizy  

80 spraw.  

 

20. Przejęcia prawa własności 

nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa 

na postawie art. 25e ustawy z dnia 20 

sierpnia 1997 roku o Krajowym 

Rejestrze Sądowym (tj. Dz.U. z 2019 r., 

poz. 1500 z późn. zm.)  

W 2018 roku wydano 3 decyzje dotyczące nabycia przez 

Skarb Państwa nieodpłatnie z mocy prawa, po podmiocie 

wykreślonym z rejestru przedsiębiorców KRS prawa 

własności nieruchomości.  

W 2019 roku wydano 1 decyzję o przejęciu na rzecz Skarbu 

Państwa zabudowanej nieruchomości położonej w Bogorii 

gm. Bogoria, ozn. nr 632 o pow. 0,6400 ha 



75 

 

21. Obowiązek sporządzania Wykazu 

nieruchomości przekazywanego do 

Krajowego Zasobu Nieruchomości na 

podstawie ustawy o krajowym Zasobie 

Nieruchomości 

Sporządzono i przekazano w ustawowym terminie: 

 wykazy nieruchomości dla obszaru: 

- miast obejmujące 112 działek o łącznej powierzchni 

23,3733 ha,  

- wiejskiego obejmujące 34 działki o łącznej 

powierzchni 15,1939 ha. 

 stanowiska o nieruchomościach. 

 

Szczegółowe informacje dotyczące gospodarowania mieniem powiatu przedstawiono w  

tabelach poniżej. 

 

  

Zestawienie powierzchni nieruchomości zasobu z określeniem położenia, oznaczeniem ewidencyjnym nieruchomości, 

powierzchni, jednostki gospodarującej nieruchomością, wykorzystania nieruchomości, a także udostępniania 

nieruchomości z zasobu i nabywania nieruchomości do zasobu 

Lp.  
Gmina/  

Obręb 
Podstawa 

nabycia Nr Kw 

Nieruchomości gruntowe stan 

na 31 grudnia 2019 r. 
Budynki i budowle Sposób 

rozdysponowania, 

zagospodarowania Nr działki  
Pow.   

w ha 
Wartość                 

w zł 
Opis budynku / 

budowli 
Wartość w zł 

ZESTAWIENIE NIERUCHOMOŚCI NIEZBĘDNYCH DO DZIAŁALNOŚCI ORGANU 

( budynki administracyjne wraz z gruntem związanym z ich funkcjonowaniem ) 

1. 
Staszów, 

obr. 

Staszów  

Decyzja 

Wojewody 

Świętokrzyskiego 

z dnia 01.08.2000 

roku znak: GN.V-

7722/4/27/00 

KI1A/00016057/5 

6201 udział 

205837/282997 

w działce o 

pow. 0,4904 ha 

0,3567 
28 

948,41 

budynek 

administracyjny 

przy ul. 

Piłsudskiego 7 i ul. 

Szkolnej wraz z 

budynkiem 

łącznika, parking 

przy ul. Szkolnej, 

boisko, ogrodzenie,  

parking zewnętrzny 

przy łączniku 

(udział 

205837/282997) 

4 068 824,78 

Siedziba Starostwa 

Powiatowego w 

Staszowie, ul. 

Piłsudskiego 7 ( 

udział 

205837/282997 )                                           

2. 
Staszów, 

obr. 

Staszów  

AN Rep. A Nr 

3013/2015 z 

dnia 30.07.2015 
KI1A/00002823/5 1623 0,1365 

201 

884,00 

zabudowana 

budynkiem 

administracyjnym 

wybudowanym w 

1955 roku o pow. 

1515,64 m2 oraz 

budynkiem boksów 

dla psów z ok. 1955 

roku o pow. 

użytkowej 19,26 m2  

938 880,00 

Nieruchomość po 

Komendzie Policji  

3. 
Staszów, 

obr. 

Staszów  

AN Rep. A Nr 

3013/2015 z 

dnia 30.07.2015 
KI1A/00002823/5 5856/6 0,0240 

35 

496,00 
ogrodzenie terenu 

       10 

440,00     

  Razem       0,5172 
266 

328,41 
  5 018 144,78   
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ZESTAWIENIE NIERUCHOMOŚCI UDOSTĘPNIONYCH ODPŁATNIE (oddane w trwały zarząd, 

dzierżawę, najem)  

  
Nieruchomości oddane w trwały zarząd 

4. 

Staszów, obr. 

Staszów 

Powiatowy 

Urząd Pracy 

Decyzja 
Wojewody 

Świętokrzyskiego 

z dnia 18.04.2001 
roku znak: GN.V-

7722/4/17/00 

KI1A/00016057/5 

6201 udział 

67090/282997 

w działce o 

pow. 0,4904 

ha 

0,1163 
9 

435,37 

Budynek 

administracyjny 

przy ul. 

Piłsudskiego 7 i 

ul. Szkolnej 

wraz z 

budynkiem 

łącznika, 

parking przy ul. 

Szkolnej, 

boisko, 

ogrodzenie,  

parking 

zewnętrzny przy 

łączniku 

1 333 713,26 

Powiatowy Urząd 
Pracy w Staszowie 

ul. Szkolna 4 

(udział 
67090/282997 )  

  

5.  

Staszów, 

Powiatowe 

Centrum 

Pomocy 

Rodzinie 

Staszowie 

Decyzja 

Wojewody 
Świętokrzyskiego 

z dnia 18.04.2001 

roku znak: GN.V-
7722/4/17/00 

KI1A/00016057/5 

6201 udział 

10070/282997 

w działce o 

pow. 0,4904 

ha 

0,0175 
  
  

1 

416,22 
  
  

budynek 

administracyjny 

przy ul. 

Piłsudskiego 7 i 

ul. Szkolnej 

wraz z 

budynkiem 

łącznika, 

parking przy ul. 

Szkolnej, 

boisko, 

ogrodzenie,  

parking 

zewnętrzny przy 

łączniku (udział 

10070/282997 ) 

199 055,88 

Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w 

Staszowie ( udział 

10070/282997 ) 

6. 

Sichów Duży 

gm. Rytwiany, 

Powiatowe 

Centrum 

Pomocy 

Rodzinie 

Staszowie 

Decyzja 

Wojewody 

Świętokrzyskiego 

z dnia 20.03.2000 

roku znak: 

GN.V-

7722/4/14/00 

KI1A/00030581/1 
udział 

89/1000 w dz. 

1155/3 
0,0222 109,01 

lokal 

mieszkalny w 

budynku 

mieszkalnym 

109A ( część 

nieruchomości)  

20 591,44 

Decyzja Zarządu 

Powiatu w 
Staszowie z dnia 24 

lutego 2017 roku 

znak: GN-
I.6844.9.2017 

7.  

Staszów, 

obr. Staszów   

Zarząd Dróg 

Powiatowych  

Decyzja 

Wojewody 
Świętokrzyskiego 

z dnia 25.06.2001 

roku znak: GN.V-
7723/2/68/00 

KI1A/00019722/9 5975/1 0,2146 
38 

600,00 

budynek 

administracyjny, 

wiata stalowa 
156 800,00 

Decyzją Zarządu 

Powiatu w 
Staszowie z dnia 

9.11.2001 r. znak: 

G.III.C-7002-13/01 
oddano w trwały 

zarząd Zarządowi 

Dróg Powiatowych 

w Staszowie 

8. 

Staszów, obr. 

Staszów  

Zarząd Dróg 

Powiatowych 

w Staszowie 

AN Rep. A Nr 
5066/2005 z dnia 

7.12.2005 r. 
KI1A/00033134/4 5975/5 0,3258 

33 

851,00 

Budynek 

administracyjno-

socjalny  ul. 

Drogowców 2, 

ogrodzenie, sieć 

wodociągowa, 

kanalizacja 

deszczowa, 

przyłącze 

gazowe, drogi i 

place 
 

 

532597,54 

Decyzją Zarządu 

Powiatu w 

Staszowie Nr 1/06 z 
dnia 21.04.2006 

roku znak: G.III.C - 

7002-9/06 oddano 
w trwały zarząd 

Zarządowi Dróg 

Powiatowych w 
Staszowie 
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9. 

Staszów, obr. 

Staszów 

Powiatowe 

Centrum 

Sportowe 

  KI1A/00040015/6 `5883/3 0,9073 
98 

528,26 
Hala sportowa z 

basenem   
26 037 051,01 

Decyzją Zarządu 

Powiatu w 

Staszowie Nr 4/12 z 
dnia 28 grudnia 

2012 roku znak: 

G.6844.11.2012.III  
oddano w trwały 

zarząd  

Powiatowemu 
Centrum 

Sportowemu w 

Staszowie 

  Razem       1,6036 
181 

939,86 
  28 279 809,13   

Nieruchomości oddane w dzierżawę 

10. 
Staszów, obr. 

Staszów 

Decyzja 
Wojewody 

Świętokrzyskiego 

z dn. 16.06.2000 r. 
znak: GN.V-

7723/2/41/00 

KI1A/00026506/1 5924/41 0,0085 290,00 

Na 

nieruchomości 

usytuowany jest 

śmietnik   

  

Umowa 

dzierżawy - 
Wspólnota 

Mieszkaniowa 

Nieruchomości 
ul. 11 

Listopada 84 i 

86 

  Razem       0,0085 290,00       

  
Nieruchomości oddane w najem 

11. 
Staszów, obr. 

Staszów 

AN Rep. A Nr 

5900/2004                              

z 29.12.2004 r. 
        

własnościowe 

spółdzielcze 

prawo do lokalu 

mieszkalnego  w 

Spółdzielni 

Mieszkaniowej  

w Staszowie - 

lokal 

usytuowany 

przy ul. 

Kilińskiego 6/6 

              48 000,00     

Lokal 
mieszkalny nr 

6 w budynku 

przy 
ul.Kilińskiego 

6 o 

powierzchni 
użytkowej 

49,96 m2 

oddany w 
najem 

  Razem       0 0,00          48 000,00   
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ZESTAWIENIE NIERUCHOMOŚCI UDOSTĘPNIONYCH NIEODPŁATNIE JEDNOSTKOM 

ORGANIZACYJNYM POWIATU STASZOWSKIEGO 

Nieruchomości oddane w nieodpłatny trwały zarząd ( cele oświatowe ) 

12. 

Staszów, 

obr. 

Staszów  

Zespół 

Szkół w 

Staszowie 

Decyzja Wojewody 
Świętokrzyskiego z 

dnia 24.11.2000 

roku znak: GN.V-

7722/4/37/00 

KI1A/0002740

7/4 5883/4 2,8879 
457381,6

2 

warsztaty - budynek 

CKP, budynek szkolny - 

pawilon A, budynek 

szkolny - pawilon B, 

budynek szkolny - 

pawilon C, budynek 

szkolny - pawilon D 

budynek zajęć 

pozalekcyjnych, 

pomocniczy budynek 

dydaktyczny, spawalnia, 

internat, budynek obróbki 

skrawania 

9 071 

146,96 

Decyzją Zarządu 
Powiatu w 

Staszowie z dnia 
25.04.2001 r. 

znak: G.III.C-

7002-1/01 oddano 
w trwały zarząd 

Zespołowi Szkół 

w Staszowie ul. 
Koszarowa 7                                                                 

Decyzja Nr 3/12 

Zarządu Powiatu 

w Staszowie z 

dnia 27 grudnia 

2012 roku 
wygaśnięcie 

trwałego zarządu 

do części działki 
nr 5883/2, ozn. nr 

5883/3 o pow. 

0,9073 ha  

13. 

Staszów, 

obr. 

Staszów       

Zespół 

Szkół 

Ekonomicz

nych 

 AN Rep. A Nr 

5653/2007 z dnia 
13.09.2007 roku  

KI1A/0002800

3/7 1772/2 0,0003 94,00  Działka niezabudowana  

Decyzją Nr 3/09 

Zarządu Powiatu 

w Staszowie z 
dnia 6.11.2009 r. 

oddano w trwały 

zarząd Zespołowi 
Szkół 

Ekonomicznych 

14. 

Staszów, 

obr. 

Staszów       

Zespół 

Szkół 

Ekonomicz

nych 

Decyzja Wojewody 
Świętokrzyskiego z 

dnia 18.04.2001 

roku znak: GN.V-
7722/4/17/00 

KI1A/0002800

3/7 1771/1 0,5422 46474,00 

budynek szkoły,  hala 

sportowa wraz z 

łącznikiem, boisko 

sportowe wraz z 

oświetleniem 

6 150 

092,07 

Decyzją Zarządu 

Powiatu w 

Staszowie z dnia 
21.06.2001 r. 

znak: G.III.C - 

7002-4/01 oddano 
w trwały zarząd 

Zespoowi Szkół 

Ekonomicznych w 
Staszowie.                           

Decyzją nr 3/06 

Zarządu Powiatu 
w Staszowie z 

dnia 22.11.2006 r. 

wygaszono trwały 
zarząd do części 

działki oznaczonej 

nr 1771/2 o 
powierzchni 

0,0038 ha 
 

 

15. 

Staszów, 

obr. 

Staszów 

Liceum 

Ogólnokszt

ałcące 

Decyzja Wojewody 
Świętokrzyskiego z 

dnia 20.11.2000 

roku znak: GN.V-
7722/4/26/00 

KI1A/0002262

1/5 

5856/9 
  
  

0,0310 
  
  

2480,00 
  
  

Budynek szkoły 
993 446,2

3 

Decyzją Zarządu 
Powiatu w 

Staszowie z dnia 
18.01.2002 r. 

znak: G.III.C - 

7002-11/01,02 
oddano w trwały 

zarząd Liceum 

Ogólnokształcące
mu w Staszowie.                           

Decyzją nr 1/09 

Zarządu Powiatu 
w Staszowie z 

dnia 11.09.2009 r. 

znak: G.III 7002-

5856/1

2 
  
  
  
  
  
  

1,1489 
  
  
  
  
  
  

91912,00 
  
  
  
  
  
  

Hala sportowa z 

zapleczem przebieralno-

sanitarnym,  łącznik 

między istniejącą szkołą 

a zapleczem hali 

sportowej 

4 390 961

,09 
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9/09 wygaszono 
trwały zarząd do  

działki oznaczonej 

nr 5856/11 o 
powierzchni 

0,0402 ha 

16.             zespół boisk sportowych 
1 308 

832,48 
  

17. 

Połaniec, 

obr. 

Połaniec    

Zespół 

Szkół w 

Połańcu 

AN Rep. A Nr 

5071/2003 z dnia 
7.11.2003 roku 

KI1A/0003162

7/3 6401/1 0,0658 

29175,00 

Budynek szkoły średniej 

segment dydaktyczno 

sportowy, kanalizacja 

deszczowa i sanitarna 

wokół budynku, zespół 

boisk i urządzeń 

lekkoatletycznych, 

ogrodzenie 

5 061 

179,36 

Decyzją Zarządu 

Powiatu w 

Staszowie z dnia 
4.03.2005 r. znak: 

G.III.C-7002-5/05 
oddano w trwały 

zarząd Zespołowi 

Szkół w Połańcu 

KI1A/0003162

7/3 6401/2 0,3210 

KI1A/0003162

7/3 6701 0,0525 

KI1A/0003162

7/3 5887/1 0,1442 

18. 

Połaniec, 

obr. 

Połaniec 

Decyzja Wojewody 

Świętokrzyskiego z 

dnia 16.12.2004 
roku znak: 

SP.V.7722/2-13/04 

KI1A/0003162

7/3 

cz. 

'5886 
0,8247 4613,07 

budynek szkoły średniej 

udział 194563/227753  ( 

stary ) 

1 377 

404,25 

Przekazano udział 

194563/227753 na 

rzecz Zespołu 

Szkół w Połańcu - 

decyzja Zarządu 

Powiatu z dnia 
4.03.2005 r. 

19. 
cz. 

5886 
0,1407 786,93 

budynek szkoły średniej 

udział 33190/227753 
52 258,08 

Przekazano udział 

33190/227753 na 

rzecz Poradni 

Psychologiczno-

Pedagogicznej w 

Staszowie filia 

Połańcu - decyzja 

Zarządu Powiatu z 

dn. 4.03.2005 r. 

  Razem       6,1592 
632 

916,62 
  

28 405 32

0,52 
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Nieruchomości oddane w użytkowanie 

20. 

Staszów, 

obr. 

Staszów                                                                                                                                                     

SPZZOZ   

w 

Staszowie 

Decyzja 

Wojewody 
Świętokrzyskiego 

z dnia 19.04.2000 

roku znak: 
GN.V-

7723/2/22/00 

KI1A/00026127/0 5850 0,3394 33940,00 Przychodnia rejonowa 1 617 918,32     

Aktem not. 
Rep. A Nr 

616/2001 z dnia 

21.02.2001 r. 
przekazano w 

użytkowanie 

SPZZOZ w 
Staszowie 

21. 

Staszów, 

obr. 

Staszów             

SPZZOZ                

w 

Staszowie 

Decyzja 

Wojewody 

Świętokrzyskiego 
z dnia 17.05.2000 

roku znak: 

GN.V-
7723/2/20/00 

KI1A/00027406/7 

5871/4 4,5251 153853,40 

Budynki i budowle szpitala  
( budynek szpitala, spalarnia 

odpadów medycznych, 

kotłownia gazowo-olejowa, 

portiernia, hydrofornia i 

tlenownia, wiata na opał, 

magazyn materiałów 

łatwopalnych, garaże i 

warsztaty, hotel pielęgniarek, 

administracja, budynek 

pralni- stacja dializ, zbiornik 

na paliwo, drogi i chodniki, 

parking dla 

niepełnosprawnych, podjazd 

dla karetek, lądowisko dla 

helikopterów,  
ogrodzenie, podjazd dla 

niepełnosprawnych 
 

 

60 694 687,24 

Aktem not. 

Rep. A Nr 

616/2001 z dnia 
21.02.2001 r. 

przekazano w 

użytkowanie 
Samodzielnemu 

Publicznemu 

Zespołowi 
Zakładów 

Opieki 

Zdrowotnej w 
Staszowie 

22.  5871/1 0,4626 15728,60 
  
 

 

 

23. 

Połaniec, 

obr. 

Połaniec   

Rodzinny 

Dom 

Dziecka 

Decyzja 

Wojewody 

Świętokrzyskiego 
z dnia 28.07.2000 

roku znak: 

GN.V-
7722/4/12/00 

        

własnościowe spółdzielcze 

prawo do lokalu 

mieszkalnego  w Spółdzielni 

Mieszkaniowej "Połaniec" w 

Połańcu - lokal usytuowany 

przy ul. Kołłątaja 23 

79 960,00  

Lokal nr 7 o 

powierzchni 

99,95 m2 

przekazany na 
podstawie 

Uchwały Rady 

Powiatu Nr 
XXVIII/5/02 z 

dnia 18 marca 

2002 roku na 
potrzeby 

Rodzinnego 

Domu Dziecka 
w Połańcu  

użytkowanie 

  Razem       5,3271 
203 

522,00 
  62 392 565,56       
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POZOSTAŁE NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ POWIATU STASZOWSKIEGO 

ZESTAWIENIE NIERUCHOMOŚCI  NABYTYCH W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ INWESTYCJI  pn. 

„Regulacja rzeki Czarnej Staszowskiej od km 23 + 600 ( 100 m od mostu w ul. Krakowskiej w kierunku ujścia 

rzeki ) do km 24 + 300 wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym tego odcinka" 

 Położenie Podstawa nabycia Nr KW Nr działki 
Powierzchnia 

w ha 
Wartość 

w zł 

1. Staszów, obr. Staszów 
AN Rep. A Nr 

2143/2004 z dnia 

5.05.2004 roku 
KI1A/00032171/8 5816/1, 5816/2 0,2705 18 341,60 

2. Staszów, obr. Staszów 
AN Rep. A Nr  

1651/2004 z dnia 

15.02.2004 
KI1A/00032171/8 2634/1, 2634/2 0,0182 1 491,12 

3. Staszów, obr. Staszów  
AN Rep. A Nr 

9652/2007 z dnia 

20.12.2007 
KI1A/00032171/8 6086/1 0,0163 9 009,59 

4. Staszów, obr. Staszów  
AN Rep. A Nr 

9631/2007 z dnia 
20.12.2007 roku 

KI1A/00032171/8 1946/1 0,0143 6 781,56 

5. Staszów, obr. Staszów  
AN Rep. A Nr 

9666/2007 z dnia 

20.12.2007 
KI1A/00032171/8 1947/1 0,0240 3 171,76 

6. Staszów, obr. Staszów  
AN Rep. A Nr 

9638/2007 z dnia 

20.12.2007 
KI1A/00032171/8 2663/1 0,0026 2 671,76 

7. Staszów, obr. Staszów  
AN Rep. A Nr 

9645/2007 z dnia 

20.12.2007 
KI1A/00032171/8 2669/1 0,0006 871,76 

8. Staszów, obr. Staszów  
AN Rep. A Nr 

2026/2008 z dnia 

17.03.2008 roku 
KI1A/00032171/8 1942/2 0,0037 2 523,80 

9. Staszów, obr. Staszów  
AN Rep. A Nr 

2020/2008 z dnia 

17.03.2008 roku 
KI1A/00032171/8 2665/1 0,0025 1 423,80 

10. Staszów, obr. Staszów  
AN Rep. A Nr 

7327/2008 z dnia 
8.10.2008 roku 

KI1A/00032171/8 5887/5 0,0010 945,76 

11. Staszów, obr. Staszów 
AN Rep. A Nr 

9374/2008 z dnia 

29.12.2008 roku 
KI1A/00035918/8 

1911/1, 5448/3, 

5448/11, 5448/12, 

5448/13, 4059/5 
0,7859 85 624,64 

  Razem   1,1396 
132 

857,15 
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NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ POWIATU STASZOWSKIEGO 

Lp. Położenie Podstawa nabycia Nr KW Nr działki 
Powierzchnia 

w ha 
Wartość 

w zł 

1. 
Rytwiany obr. Sichów 

Duży 

Decyzja Wojewody 
Świętokrzyskiego z dnia 

20.03.2000 roku znak: 

GN.V-7722/4/14/00 

KI1A/00028265 1155/5 0,0770 377,00 

2. Staszów, obr. Staszów 

Decyzja Wojewody 

Świętokrzyskiego z dnia 
16.06.2000 roku znak: 

GN.V-7723/2/41/00 

KI1A/00033696/1 368/766 cz w dz. 

5924/31 
0,0191 650,00 

3. Oleśnica obr. Oleśnica 

Decyzja Wojewody 

Świętokrzyskiego 
IG.X.7729-271/06 z dn. 

30.11.2006 r. 

KI1B/00062783/1 917/2 0,1726 6950,00 

  Razem           0,2687 7977,00 

 

  

REJESTR GRUNTÓW ZAJĘTYCH POD DROGI WG STANU NA 31 GRUDNIA 

2019 R. ,   

PRZEKAZANYCH W TRWAŁY ZARZĄD ZDP W STASZOWIE - ZESTAWIENIE 

ZBIORCZE 

Lp.  
Gmina/Miasto 

Liczba 

działek 
Powierzchnia w ha Wartość 

1. BOGORIA 127 71,1728 2986657,10 

2. 
ŁUBNICE 59 60,3097 2257233,00 

3. 
OLEŚNICA 65 52,1044 2066207,50 

4. 
OSIEK- MISTO I GMINA 188 60,1038 2825942,09 

5. 
POŁANIEC - MIASTO 41 5,8890 731038,00 

6. 
POŁANIEC GMINA 164 34,7972 1713010,80 

7. 
RYTWIANY 51 52,9029 2280392,00 

8. 
STASZÓW - MIASTO 18 6,2141 2525874,70 

9. 
STASZÓW - GMINA 161 88,5003 4475379,50 

10. 
SZYDŁÓW 123 56,0596 2640046,00 

  
Razem 997 488,0538 24 501 780,69 
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ZESTAWIENIE NIERUCHOMOŚCI ZAJĘTYCH W CZĘSCI POD DROGĘ 

POWIATOWĄ I NIE PRZEKAZANYCH W TRWAŁY ZARZĄD ZARZĄDOWI DRÓG 

POWIATOWYCH 

Lp. Położenie Nazwa drogi Nr KW Nr działek 
Łączna 

powierzchnia  
Łączna 

wartość  
Uwagi 

 
Witowice 

gm. 

Bogoria 

droga 

powiatowa nr 

0847T 

Józefów 

Witowicki - 

Łukawica  

KI1A/00040294/5 

547,571,554 
555,786,556 
557,558,569 
570,548,561/2 
550,551,552 
553,568,563 
562,843,549 
567,561/1,564 
559, 560 

0,9811 46 845,90 

  
Do nabycia pozostała 1 działka ozn. nr 

565 o pow. 0,0347 ha, która ma  
nieuregulowany stan prawny 

  

          0,9811 46 845,90   

 

ZESTAWIENIE NIERUCHOMOŚCI UDOSTĘPNIONYCH ODPŁATNIE (oddane w trwały zarząd, 

dzierżawę, najem)                             

  

Nieruchomości oddane w trwały zarząd 

4. 

Staszów, obr. 

Staszów 

Powiatowy 

Urząd Pracy 

Decyzja 

Wojewody 

Świętokrzyskiego 

z dnia 18.04.2001 

roku znak: GN.V-

7722/4/17/00 

KI1A/00016057/5 

6201 udział 

67090/282997 

w działce o 

pow. 0,4904 

ha 

0,1163 9435,37 

budynek 

administracyjny ul. 

Piłsudskiego 7 (udział 

67090/282997 ) 

399 

595,20 
Powiatowy Urząd 

Pracy w Staszowie 

ul. Szkolna 4 

(udział 

67090/282997 )  

budynek 

administracyjny ul. 

Szkolna 4 ( udział 

67090/282997 ) 

zwiększony o 7530,63 

zł (wymiana drzwi ) 

 356 

895,26 

budynek łącznika 

pomiędzy budynkami 

administracyjnymi 

Starostwa Powiatowego 

( udział 67090/282997 ) 

 484 

338,60 
  

              
parking przy ul. 

Szkolnej i boisko 

(udział 67090/282997 ) 

 49 

893,94 
  

              
ogrodzenie ( udział 

67090/282997 ) 
 29 

880,78 
  

              
parking zewnętrzny 

przy łączniku (udział 

67090/282997 ) 

13 

109,48 
  

5.  

Staszów, 

Powiatowe 

Centrum 

Pomocy 

Rodzinie 

Staszowie 

Decyzja 

Wojewody 

Świętokrzyskiego 

z dnia 18.04.2001 

roku znak: GN.V-

7722/4/17/00 

KI1A/00016057/5 

6201 udział 

10070/282997 

w działce o 

pow. 0,4904 

ha 

0,0175 1416,22 

budynek 

administracyjny ul. 

Piłsudskiego 7 (udział 

10070/282997 ) 

59 

977,99 

Powiatowe 

Centrum Pomocy 

Rodzinie w 

Staszowie ( udział 

10070/282997 ) 

    

budynek 

administracyjny ul. 

Szkolna 4 (udział 

10070/282997 ) 

52 

438,54  

    

budynek łącznika 

pomiędzy budynkami 

administracyjnymi 

Starostwa Powiatowego 

( udział 10070/282997 ) 

72 

697,71 

              
parking przy ul. 

Szkolnej i boisko 

(udział 10070/282997 ) 
7 488,93   
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ogrodzenie ( udział 

10070/282997 ) 
4 485,01   

              
parking zewnętrzny 

przy łączniku (udział 

10070/282997) 
1 967,69   

6. 

Sichów Duży 

gm. Rytwiany, 

Powiatowe 

Centrum 

Pomocy 

Rodzinie 

Staszowie 

Decyzja 

Wojewody 

Świętokrzyskiego 

z dnia 20.03.2000 

roku znak: 

GN.V-

7722/4/14/00 

KI1A/00030581/1 
udział 

89/1000 w dz. 

1155/3 
0,0222 109,01 

lokal mieszkalny w 

budynku 

mieszkalnym 109A ( 

część nieruchomości)  

20 

591,44 

Decyzja Zarządu 

Powiatu w 

Staszowie z dnia 

24 lutego 2017 

roku znak: GN-

I.6844.9.2017 

7.  

Staszów, 

obr. Staszów   

Zarząd Dróg 

Powiatowych  

Decyzja 

Wojewody 

Świętokrzyskiego 

z dnia 25.06.2001 

roku znak: GN.V-

7723/2/68/00 

KI1A/00019722/9 5975/1 0,2146 38600,00 

budynek 

administracyjny 
121 

600,00     

Decyzją Zarządu 

Powiatu w 

Staszowie z dnia 

9.11.2001 r. znak: 

G.III.C-7002-

13/01 oddano w 

trwały zarząd 

Zarządowi Dróg 

Powiatowych w 

Staszowie 
 

wiata stalowa 
35 

200,00 

8. 

Staszów, obr. 

Staszów  

Zarząd Dróg 

Powiatowych 

w Staszowie 

AN Rep. A Nr 

5066/2005 z dnia 

7.12.2005 r. 
KI1A/00033134/4 5975/5 0,3258 33851,00 

Budynek 

administracyjno-

socjalny  ul. 

Drogowców 2 

29229,80 

Decyzją Zarządu 

Powiatu w 

Staszowie Nr 1/06 

z dnia 21.04.2006 

roku znak: G.III.C 

- 7002-9/06 

oddano w trwały 

zarząd Zarządowi 

Dróg 

Powiatowych w 

Staszowie 

ogrodzenie bazy 1169,20 

sieć wodociągowa 3946,02 

kanalizacja 

deszczowa 
25722,22 

drogi i place 79066,62 

9. 

Staszów, obr. 

Staszów 

Powiatowe 

Centrum 

Sportowe 

  KI1A/00040015/6 `5883/3 0,9073 98528,26 

Hala sportowa o 

wymiarach płyty boiska 

40x20 i widowni z 310 

miejscami siedzącymi 

oraz krytą pływalnią z 

częścią rekreacyjną i 

zjeżdżalnią o długości 

60 m. Niecka basenowa 

o wymiarach 12,5 x 25 

m z sześcioma torami 

do pływania i zmienną 

głębokością basenu od 

1,2 - 1,8 m. Mniejszy 

basen do nauki 

pływania o wymiarach 

8 x 12,5 m z trzema 

torami pływackimi z 

głębokością zmienną od 

0,9 do 1,2 m. W hali 

basenowej 

przewidziano 

pomieszczenia 

techniczne i 

gospodarcze oraz 

pomieszczenia 

ratowników. Hala 

basenowa posiada 

dodatkowo 287 miejsc 

siedzących oraz stojące 

. Powierzchnia 

 25 387 

521,01 

Decyzją Zarządu 

Powiatu w 

Staszowie Nr 4/12 

z dnia 28 grudnia 

2012 roku znak: 

G.6844.11.2012.III  

oddano w trwały 

zarząd  

Powiatowemu 

Centrum 

Sportowemu w 

Staszowie 
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całkowita 15223 m2, 

pow. zabudowy - 3819 

m2, kubatura - 69 085 

m3, wysokość budynku 

21,18 m, wysokość 

komunikacji 2,7 m. 

  Razem       
    

1,6036     
181939,86   

    27 236 

815,45     
  

 

 

 

Nieruchomości oddane w dzierżawę 

10. 

Staszów, 

obr. 

Staszów 

Decyzja Wojewody 

Świętokrzyskiego z 

dn. 16.06.2000 r. 

znak: GN.V-

7723/2/41/00 

KI1A/00026506/1 5924/41 0,0085 290,00 
Na nieruchomości 

usytuowany jest 

śmietnik   
  

Umowa 

dzierżawy - 

Wspólnota 

Mieszkaniowa 

Nieruchomości 

ul. 11 

Listopada 84 i 

86 

  Razem       0,0085 290,00       

 

  

Nieruchomości oddane w najem 

11. 

Staszów, 

obr. 

Staszów 

AN Rep. A Nr 

5900/2004                              

z 29.12.2004 r. 
        

własnościowe 

spółdzielcze prawo do 

lokalu mieszkalnego  w 

Spółdzielni 

Mieszkaniowej  w 

Staszowie - lokal 

usytuowany przy ul. 

Kilińskiego 6/6 

              48 

000,00     

Lokal 

mieszkalny nr 6 

w budynku 

przy 

ul.Kilińskiego 

6 o 

powierzchni 

użytkowej 

49,96 m2 

oddany w 

najem 

  Razem       0 0,00   
       48 

000,00 
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ZESTAWIENIE NIERUCHOMOŚCI UDOSTĘPNIONYCH NIEODPŁATNIE JEDNOSTKOM 

ORGANIZACYJNYM POWIATU STASZOWSKIEGO 

  

Nieruchomości oddane w nieodpłatny trwały zarząd ( cele oświatowe ) 

12. 

Staszów, obr. 

Staszów                                                                                                                                                   

Zespół Szkół w 

Staszowie 

Decyzja 

Wojewody 

Świętokrzyskiego 

z dnia 24.11.2000 

roku znak: 

GN.V-

7722/4/37/00 

KI1A/00027407/4 5883/4 2,8879 457381,62 

warsztaty - budynek 

CKP 
   1 851 178,57     

Decyzją Zarządu 

Powiatu w 

Staszowie z dnia 

25.04.2001 r. znak: 

G.III.C-7002-1/01 

oddano w trwały 

zarząd Zespołowi 

Szkół w Staszowie 

ul. Koszarowa 7                                                                 

Decyzja Nr 3/12 

Zarządu Powiatu w 

Staszowie z dnia 27 

grudnia 2012 roku 

wygaśnięcie 

trwałego zarządu do 

części działki nr 

5883/2, ozn. nr 

5883/3 o pow. 

0,9073 ha  

budynek szkolny - 

pawilon A 
  1 456 471,00     

budynek szkolny - 

pawilon B 
      368 317,00     

budynek szkolny - 

pawilon C 
      644 629,04     

budynek zajęć 

pozalekcyjnych 
      576 329,35     

pomocniczy budynek 

dydaktyczny 
      641 399,41     

spawalnia        52 622,20     

internat     1 426 704,38     

budynek obróbki 

skrawania 
     14 777,00     

Budynek szkolny - 

pawilon D 

Przebudowa i 

rozbudowa budynku 

zajęć praktycznych 

Zespołu Szkół w 

Staszowie. 

Nadbudowa piętra 

budynku zajęć 

praktycznych wraz z 

instalacją elektryczną 

c. o. i wod. kan. 

 1 979 802,01     

13. 

Staszów, obr. 

Staszów       

Zespół Szkół 

Ekoniomicznych 

 AN Rep. A Nr 

5653/2007 z dnia 

13.09.2007 roku  
KI1A/00028003/7 1772/2 0,0003 94,00 

 Działka 

niezabudowana 
  

Decyzją Nr 3/09 

Zarządu Powiatu w 

Staszowie z dnia 

6.11.2009 r. oddano 

w trwały zarząd 

Zespołowi Szkół 

Ekonomicznych 
 

 

14. 

Staszów, obr. 

Staszów       

Zespół Szkół 

Ekonomicznych 

Decyzja 

Wojewody 

Świętokrzyskiego 

z dnia 18.04.2001 

roku znak: 

GN.V-

7722/4/17/00 

KI1A/00028003/7 1771/1 0,5422 46474,00 

budynek szkoły   349 587,50     
Decyzją Zarządu 

Powiatu w 

Staszowie z dnia 

21.06.2001 r. znak: 

G.III.C - 7002-4/01 

oddano w trwały 

zarząd Zespoowi 

Szkół 

Ekonomicznych w 

Staszowie.                           

Decyzją nr 3/06 

Zarządu Powiatu w 

Staszowie z dnia 

22.11.2006 r. 

hala sportowa wraz z 

łącznikiem 
  2 532 794,24     

boisko sportowe wraz 

z oświetleniem 
    436 414,77     
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wygaszono trwały 

zarząd do części 

działki oznaczonej 

nr 1771/2 o 

powierzchni 0,0038 

ha 
 

15. 

Staszów, obr. 

Staszów Liceum 

Ogólnokształcące 

Decyzja 

Wojewody 

Świętokrzyskiego 

z dnia 20.11.2000 

roku znak: 

GN.V-

7722/4/26/00 

KI1A/00022621/5 

5856/9 0,0310 2480,00 Budynek szkoły    541 637,46     

Decyzją Zarządu 

Powiatu w 

Staszowie z dnia 

18.01.2002 r. znak: 

G.III.C - 7002-

11/01,02 oddano w 

trwały zarząd 

Liceum 

Ogólnokształcącemu 

w Staszowie.                           

Decyzją nr 1/09 

Zarządu Powiatu w 

Staszowie z dnia 

11.09.2009 r. znak: 

G.III 7002-9/09 

wygaszono trwały 

zarząd do  działki 

oznaczonej nr 

5856/11 o 

powierzchni 0,0402 

ha 

      

zgodnie z księgą 

inwentarzową 

jednostki PK Nr 396 

z 25.06.2002 r. 

    25 849,30     

      
ulepszenie budynku 

szkoły  
   310 031,94     

5856/12 1,1489 91912,00 

Hala sportowa z 

zapleczem 

przebieralno-

sanitarnym o pow. 

1788 m2 

   3 550 003,75     

      

łącznik między 

istniejącą szkołą a 

zapleczem hali 

sportowej 

     545 250,25     

      

zgodnie z księgą 

inwentarzową 

jednostki dobudowa 

wejścia szatni 

      106 783,00     

      
zgodnie z księgą 

inwentarzową 

zwiększenie 
       2 074,00     

      

PT Nr 3/2011 z dnia 

30.12.2011              

Instalacja 

przeciwoblodzeniowa 

rynien i rur 

spustowych na 

budynku szkoły   

     52 444,50     

      

zgodnie z księgą 

inwentarzową 

jednostki ogrodzenie  

( 267 mb )  

     40 050,00     

      

zgodnie z księgą 

inwentarzową 

jednostki teren 

zielony i ciąg 

komunikacyjny 

      94 355,59     

16.             
zespół boisk 

sportowych 
    1 308 832,48       

17. 

Połaniec, obr. 

Połaniec    Zespół 

Szkół w Połańcu 

AN Rep. A Nr 

5071/2003 z dnia 

7.11.2003 roku 
KI1A/00031627/3 6401/1 0,0658 29175,00 

Budynek szkoły 

średniej segment 

dydaktyczno 

sportowy ( 

modernizacja węzła 

ciepłowniczego w 

2012 r - kwota 36 

900,00.- OT 1/2012 z 

17.09.2012 r ) 

       3181422,75 

Decyzją Zarządu 

Powiatu w 

Staszowie z dnia 

4.03.2005 r. znak: 

G.III.C-7002-5/05 

oddano w trwały 

zarząd Zespołowi 

Szkół w Połańcu 
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KI1A/00031627/3 6401/2 0,3210 

Kanalizacja 

deszczowa i sanitarna 

wokół budynku 

Zespołu Szkół w 

Połańcu - OT Nr 

2/2012 z 20.11.2012 

r. 

         68096,63 

KI1A/00031627/3 6701 0,0525 
Zespół boisk i 

urządzeń 

lekkoatletycznych 
1 809 000,18 

KI1A/00031627/3 5887/1 0,1442 Ogrodzenie 2 659,80 

18. 

Połaniec, obr. 

Połaniec 

Decyzja 

Wojewody 

Świętokrzyskiego 

z dnia 16.12.2004 

roku znak: 

SP.V.7722/2-

13/04 

KI1A/00031627/3 

cz. 

'5886 
0,8247 4613,07 

budynek szkoły 

średniej udział 

194563/227753  ( 

stary ) 

1 377 404,25 

Przekazano udział 

194563/227753 na 

rzecz Zespołu Szkół 

w Połańcu - decyzja 

Zarządu Powiatu z 

dnia 4.03.2005 r. 

19. 
cz. 

5886 
0,1407 786,93 

budynek szkoły 

średniej udział 

33190/227753 
52258,08 

Przekazano udział 

33190/227753 na 

rzecz Poradni 

Psychologiczno-

Pedagogicznej w 

Staszowie filia 

Połańcu - decyzja 

Zarządu Powiatu z 

dn. 4.03.2005 r. 

  Razem       6,1592 632916,62   25399180,43   

 

Nieruchomości oddane w użytkowanie 

20. 

Staszów, 

obr. 

Staszów                                                                                                                                                     

SPZZOZ   

w 

Staszowie 

Decyzja Wojewody 

Świętokrzyskiego z 

dnia 19.04.2000 

roku znak: GN.V-

7723/2/22/00 

KI1A/00026127/0 5850 0,3394 33940,00 Przychodnia rejonowa 
           558 

468,10     

Aktem not. 

Rep. A Nr 

616/2001 z dnia 

21.02.2001 r. 

przekazano w 

użytkowanie 

Samodzielnemu 

Publicznemu 

Zespołowi 

Zakładów 

Opieki 

Zdrowotnej w 

Staszowie 

21. 

Staszów, 

obr. 

Staszów             

SPZZOZ                

w 

Staszowie 

Decyzja Wojewody 

Świętokrzyskiego z 

dnia 17.05.2000 

roku znak: GN.V-

7723/2/20/00 

KI1A/00027406/7 5871/4 4,5251 153853,40 

budynek szpitala 
         321 

898,69     
Aktem not. 

Rep. A Nr 

616/2001 z dnia 

21.02.2001 r. 

przekazano w 

użytkowanie 

Samodzielnemu 

Publicznemu 

Zespołowi 

Zakładów 

Opieki 

Zdrowotnej w 

Staszowie 

budynek pralni 
            335 

657,55     

garaże i warsztaty 
             88 

850,21     

hydrofornia 
               3 

269,05     

budynek kotłowni 
         1 533 

165,17     

magazyn materiałów 

łatwopalnych 
              21 

558,90     

wiata na opał 
              39 

787,38     
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hotel pielęgniarek, 

administracja 
            254 

646,47     

portiernia 
              10 

106,17     

droga i chodniki 
            704 

566,06     

ogrodzenie 
              86 

058,34     

parking dla 

niepełnosprawnych 
 

              16 

636,39     

budynek spalarni 

odpadów medycznych 
 

            547 

405,98     

droga i chodniki 
 

              21 

400,00     

podjazd dla 

niepełnosprawnych 
 

              14 

137,50     

podjazd dla karetek 
 

            417 

871,24     

22.  5871/1 0,4626 15728,60 
  
 

 

  

23. 

Połaniec, 

obr. 

Połaniec   

Rodzinny 

Dom 

Dziecka 

Decyzja Wojewody 

Świętokrzyskiego z 

dnia 28.07.2000 

roku znak: GN.V-

7722/4/12/00 

        

własnościowe 

spółdzielcze prawo do 

lokalu mieszkalnego  w 

Spółdzielni 

Mieszkaniowej 

"Połaniec" w Połańcu - 

lokal usytuowany przy 

ul. Kołłątaja 23 

              79 

960,00     

Lokal nr 7 o 

powierzchni 

99,95 m2 

przekazany na 

podstawie 

Uchwały Rady 

Powiatu Nr 

XXVIII/5/02 z 

dnia 18 marca 

2002 roku na 

potrzeby 

Rodzinnego 

Domu Dziecka 

w Połańcu  

użytkowanie 
 

 

  Razem       5,3271 203522,00   
    17 115 

443,20     
  

 

POZOSTAŁE NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ POWIATU STASZOWSKIEGO 

  

ZESTAWIENIE NIERUCHOMOŚCI  NABYTYCH W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ INWESTYCJI  pn. 

„Regulacja rzeki Czarnej Staszowskiej od km 23 + 600 ( 100 m od mostu w ul. Krakowskiej w kierunku ujścia 

rzeki ) do km 24 + 300 wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym tego odcinka" 

 Położenie Podstawa nabycia Nr KW Nr działki 
Powierzchnia 

w ha 

Wartość w 

zł 

1. 
Staszów, obr. Staszów 

AN Rep. A Nr 

2143/2004 z dnia 

5.05.2004 roku 
KI1A/00032171/8 

5816/1 0,2331 15801,60 

2. 5816/2 0,0374 2540,00 
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3. 
Staszów, obr. Staszów 

AN Rep. A Nr  1651 z 

dnia 15.02.2004 
KI1A/00032171/8 

2634/1 0,0120 981,12 

4. 2634/2 0,0062 510,00 

5. Staszów, obr. Staszów  
AN Rep. A Nr 

9652/2007 z dnia 

20.12.2007 
KI1A/00032171/8 6086/1 0,0163 9009,59 

6. Staszów, obr. Staszów  
AN Rep. A Nr 

9631/2007 z dnia 

20.12.2007 roku 
KI1A/00032171/8 1946/1 0,0143 6781,56 

7. Staszów, obr. Staszów  
AN Rep. A Nr 

9666/2007 z dnia 

20.12.2007 
KI1A/00032171/8 1947/1 0,0240 3171,76 

8. Staszów, obr. Staszów  
AN Rep. A Nr 

9638/2007 z dnia 

20.12.2007 
KI1A/00032171/8 2663/1 0,0026 2671,76 

9. Staszów, obr. Staszów  
AN Rep. A Nr 

9645/2007 z dnia 

20.12.2007 
KI1A/00032171/8 2669/1 0,0006 871,76 

10. Staszów, obr. Staszów  
AN Rep. A Nr 

2026/2008 z dnia 

17.03.2008 roku 
KI1A/00032171/8 1942/2 0,0037 2523,80 

11. Staszów, obr. Staszów  
AN Rep. A Nr 

2020/2008 z dnia 

17.03.2008 roku 
KI1A/00032171/8 2665/1 0,0025 1423,80 

12. Staszów, obr. Staszów  
AN Rep. A Nr 

7327/2008 z dnia 

8.10.2008 roku 
KI1A/00032171/8 5887/5 0,0010 945,76 

13. 

Staszów, obr. Staszów 
AN Rep. A Nr 

9374/2008 z dnia 

29.12.2008 roku 
KI1A/00035918/8 

1911/1 0,0113 1231,15 

14. 5448/3 0,6243 68018,15 

15. 5448/11 0,0702 7648,37 

16. 5448/12 0,0127 1383,68 

17. 5448/13 0,0504 5491,13 

18. 4059/5 0,0170 1852,16 

  Razem   1,1396 132857,15 

 

NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ POWIATU STASZOWSKIEGO 

Lp. Położenie Podstawa nabycia Nr KW Nr działki 
Powierzchnia 

w ha 

Wartość w 

zł 

1. 
Rytwiany obr. Sichów 

Duży 

Decyzja Wojewody 

Świętokrzyskiego z dnia 

20.03.2000 roku znak: 

GN.V-7722/4/14/00 

KI1A/00028265 1155/5 0,0770 377,00 

2. Staszów, obr. Staszów 

Decyzja Wojewody 

Świętokrzyskiego z dnia 

16.06.2000 roku znak: 

GN.V-7723/2/41/00 

KI1A/00033696/1 
368/766 cz w dz. 

5924/31 
0,0191 650,00 

3. Oleśnica obr. Oleśnica 

Decyzja Wojewody 

Świętokrzyskiego 

IG.X.7729-271/06 z dn. 

30.11.2006 r. 

KI1B/00062783/1 917/2 0,1726 6950,00 

  Razem           0,2687 7977,00 
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REJESTR GRUNTÓW ZAJĘTYCH POD DROGI WG STANU NA 31 GRUDNIA 2018 

R. ,   

PRZEKAZANYCH W TRWAŁY ZARZĄD ZDP W STASZOWIE - ZESTAWIENIE 

ZBIORCZE 

Lp.  
Gmina/Miasto 

Liczba 

działek 
Powierzchnia w ha Wartość 

1. BOGORIA 127 70,9816 2986657,10 

2. ŁUBNICE 58 60,2782 2254713,00 

3. OLEŚNICA 65 52,1044 2066207,50 

4. OSIEK- MISTO I GMINA 188 60,1038 2825942,09 

5. POŁANIEC - MIASTO 40 5,8836 730498,00 

6. POŁANIEC GMINA 158 34,4495 1701898,80 

7. RYTWIANY 51 52,9029 2280392,00 

8. STASZÓW - MIASTO 18 6,2141 2525874,70 

9. STASZÓW - GMINA 155 87,5659 4395250,50 

10. SZYDŁÓW 122 56,0547 2639979,00 

  Razem 982 486,5387 24407412,69 

 

ZESTAWIENIE NIERUCHOMOŚCI ZAJĘTYCH W CZĘSCI POD DROGĘ 

POWIATOWĄ I NIE PRZEKAZANYCH W TRWAŁY ZARZĄD ZARZĄDOWI DRÓG 

POWIATOWYCH 

Lp. Położenie Nazwa drogi Nr KW Nr działek 
Łączna 

powierzchnia  
Łączna 

wartość  
Uwagi 

 
Witowice 

gm. Bogoria 

droga powiatowa 

nr 0847T 

Józefów 

Witowicki - 

Łukawica  

KI1A/00040294/5 

547, 571, 554, 

555,786,556, 

557,558,569, 

570,548,561/2, 

550,551,552, 

553,568,563, 

562,843,549, 

567,561/1,564, 559, 

560 

0,9811 46 845,90 

 

Do nabycia pozostała 1 

działka ozn. nr 565 o pow. 

0,0347 ha, która ma  

nieuregulowany stan prawny  

          0,9811 46 845,90   

ZESTAWIENIE NIERUCHOMOŚCI ZAJĘTYCH POD DROGI POWIATOWE,  NIE 

PRZEKAZANE W TRWAŁY ZARZĄD ZDP W STASZOWIE 

Lp. 
Nazwa i nr 

obrębu 
Podstawa nabycia Nr Kw Nr działki Pow. ha Wartość zł Nazwa drogi 

1. 
Budziska 

261202_2.0003 
SPN.II.7533.322.2018 z 

dnia 10.12.2018 
  2109/3 0,0315 2520,00 

"Ruszcza-Budziska-

Słupiec " 

2. 
Kamieniec 

261205_5.0002 
SPN.II.7533.282.2018 z 

dn. 29.11.2018 roku 
  260/3 0,0009 54,00 

"Rudniki-Wymysłów-

Kamieniec-Zrębin" 

3. 
Połaniec 

miasto 

261205_4.0001 

SPN.II.7533.321.2017 z 

dn. 29.11.2018 r. 
  263/1 0,0054 540,00 

„Rudniki-Wymysłów-

Kamienie-Zrębin” 

4. 
Jasień 

 

AN Rep. A Nr 5394/2018 

z dnia 31.08.2018 r. 
KI1A/00044177/7 638/1 0,0426 5210,00 

"Chańcza-Zapora-

Korytnica"  
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261207_5.0007 

5. 
Szydłów 

261208_2.0013 
AN Rep. A Nr 6938/2018 

z dnia 14.11.2018 r. 
KI1B/00079623/4 457/1 0,0049 67,00 "Szydłów-Pieczonogi  

          0,0853 8391,00 
  
  

 

ZESTAWIENIE NIERUCHOMOŚCI ZAJĘTYCH POD DROGI POWIATOWE,  NIE 

PRZEKAZANE W TRWAŁY ZARZĄD ZDP W STASZOWIE 

Nazwa i nr 

obrębu 
Podstawa nabycia Nr Kw Nr działki Pow. ha Nazwa drogi 

Szczeglice      

261201_2.0025 
SPN.II.7533.333.2016 

z dn. 08.11.2016 roku 

utrzymana w mocy 

dec. Ministra 

Inwestycji i Rozwoju 

z dnia 7.08.2019 r. 

 256/4 0,0012 "Kujawy- Szczeglice" 

Sufczyce 

261203_2.0011 
SPN.II.7533.60.2019 

z dn. 20.11.2019 r. 
 370/1 0,0068 "Oleśnica-Sufczyce - Brody Małe" 

Sufczyce 

261203_2.0011 
SPN.II.7533.39.2019 

z dn. 01.07.2019 r. 
 371/3 0,0227 "Oleśnica-Sufczyce - Brody Małe" 

Sufczyce 

261203_2.0011 
SPN.II.7533.54.2019 

z dn. 02.12.2019 
 371/5 0,0069 "Oleśnica-Sufczyce - Brody Małe" 

Sufczyce 

261203_2.0011 
SPN.II.7533.54.2019 

z dn. 02.12.2019 r. 
 372/1 0,0274 "Oleśnica-Sufczyce - Brody Małe" 

Rybitwy 

261205_5.0009 
SPN.II.7533.283.2018 

z dn. 10.06.2019 r 
 240/3 0,0052 "Przychody-Rybitwy" 

Tursko Małe 

261205_5.0010 
SPN.II.7532.33.2019                  

z dn. 12.07.2019 r 
KI1A/00044329/8 18/1 0,0118 "Połaniec-Łęg-Turko Małe -

Niekurza" 

Tursko Małe 

261205_5.0010 
SPN.II.7532.33.2019                  

z dn. 12.07.2019 r 
KI1A/00044329/8 22/1 0,0174 "Połaniec-Łęg-Turko Małe -

Niekurza" 

Tursko Małe 

261205_5.0010 
SPN.II.7532.33.2019                  

z dn. 12.07.2019 r 
KI1A/00044329/8 24/1 0,0166 "Połaniec-Łęg-Turko Małe -

Niekurza" 

Tursko Małe 

261205_5.0010 
SPN.II.7532.33.2019                  

z dn. 12.07.2019 r 
KI1A/00044329/8 26/1 0,0165 "Połaniec-Łęg-Turko Małe -

Niekurza" 

Tursko Małe 

261205_5.0010 
SPN.II.7532.33.2019                  

z dn. 12.07.2019 r 
KI1A/00044329/8 38/1 0,0301 "Połaniec-Łęg-Turko Małe -

Niekurza" 

Tursko Małe 

261205_5.0010 
SPN.II.7532.33.2019                  

z dn. 12.07.2019 r 
KI1A/00044329/8 39/1 0,0151 "Połaniec-Łęg-Turko Małe -

Niekurza" 

Tursko 

Kolonia 

261205_5.0011 

SPN.II.7532.33.2019                  

z dn. 12.07.2019 r 
KI1A/00044329/8 30/1 0,0200 "Połaniec-Łęg-Turko Małe -

Niekurza" 
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Tursko 

Kolonia 

261205_5.0011 

SPN.II.7532.33.2019                  

z dn. 12.07.2019 r 
KI1A/00044329/8 34/1 0,0200 "Połaniec-Łęg-Turko Małe -

Niekurza" 

Tursko 

Kolonia 

261205_5.0011 

SPN.II.7532.33.2019                  

z dn. 12.07.2019 r 
KI1A/00044329/8 45/1 0,0200 "Połaniec-Łęg-Turko Małe -

Niekurza" 

Tursko 

Kolonia 

261205_5.0011 

SPN.II.7532.33.2019                  

z dn. 12.07.2019 r 
KI1A/00044329/8 47/1 0,0100 "Połaniec-Łęg-Turko Małe -

Niekurza" 

Tursko 

Kolonia 

261205_5.0011 

SPN.II.7532.33.2019                  

z dn. 12.07.2019 r 
KI1A/00044329/8 49/1 0,0100 "Połaniec-Łęg-Turko Małe -

Niekurza" 

Tursko 

Kolonia 

261205_5.0011 

SPN.II.7532.33.2019                  

z dn. 12.07.2019 r 
KI1A/00044329/8 76/1 0,0200 "Połaniec-Łęg-Turko Małe -

Niekurza" 

Tursko 

Kolonia 

261205_5.0011 

SPN.II.7532.33.2019                  

z dn. 12.07.2019 r 
KI1A/00044329/8 86/1 0,0100 "Połaniec-Łęg-Turko Małe -

Niekurza" 

Tursko 

Kolonia 

261205_5.0011 

SPN.II.7532.33.2019                  

z dn. 12.07.2019 r 
KI1A/00044329/8 87/1 0,0200 "Połaniec-Łęg-Turko Małe -

Niekurza" 

Tursko 

Kolonia 

261205_5.0011 

SPN.II.7532.33.2019                  

z dn. 12.07.2019 r 
KI1A/00044329/8 103/1 0,0100 "Połaniec-Łęg-Turko Małe -

Niekurza" 

Tursko 

Kolonia 

261205_5.0011 

SPN.II.7532.33.2019                  

z dn. 12.07.2019 r 
KI1A/00044329/8 104/1 0,0100 "Połaniec-Łęg-Turko Małe -

Niekurza" 

Tursko 

Kolonia 

261205_5.0011 

SPN.II.7532.33.2019                  

z dn. 12.07.2019 r 
KI1A/00044329/8 105/1 0,0100 "Połaniec-Łęg-Turko Małe -

Niekurza" 

Tursko 

Kolonia 

261205_5.0011 

SPN.II.7532.33.2019                  

z dn. 12.07.2019 r 
KI1A/00044329/8 106/1 0,0100 "Połaniec-Łęg-Turko Małe -

Niekurza" 

Tursko 

Kolonia 

261205_5.0011 

SPN.II.7532.33.2019                  

z dn. 12.07.2019 r 
KI1A/00044329/8 107/1 0,0100 "Połaniec-Łęg-Turko Małe -

Niekurza" 

Tursko 

Kolonia 

261205_5.0011 

SPN.II.7532.33.2019                  

z dn. 12.07.2019 r 
KI1A/00044329/8 134/1 0,0100 "Połaniec-Łęg-Turko Małe -

Niekurza" 

Tursko 

Kolonia 

261205_5.0011 

SPN.II.7532.33.2019                  

z dn. 12.07.2019 r 
KI1A/00044329/8 142/1 0,0200 "Połaniec-Łęg-Turko Małe -

Niekurza" 

Tursko 

Kolonia 

261205_5.0011 

SPN.II.7532.33.2019                  

z dn. 12.07.2019 r 
KI1A/00044329/8 143/1 0,0200 "Połaniec-Łęg-Turko Małe -

Niekurza" 
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Tursko 

Kolonia 

261205_5.0011 

SPN.II.7532.33.2019                  

z dn. 12.07.2019 r 
KI1A/00044329/8 157/1 0,0100 "Połaniec-Łęg-Turko Małe -

Niekurza" 

Tursko 

Kolonia 

261205_5.0011 

SPN.II.7532.33.2019                  

z dn. 12.07.2019 r  i 

postanowienie 

prostujące oczywistą 

omyłkę znak: 

SPN.II.7532.33.2019 

z dn. 24.02.2020 r 

KI1A/00044329/8 161/7 0,0300 "Połaniec-Łęg-Turko Małe -

Niekurza" 

Tursko 

Kolonia 

261205_5.0011 

SPN.II.7532.33.2019                  

z dn. 12.07.2019 r 
KI1A/00044329/8 162/1 0,0200 "Połaniec-Łęg-Turko Małe -

Niekurza" 

Tursko 

Kolonia 

261205_5.0011 

SPN.II.7532.33.2019                  

z dn. 12.07.2019 r 
KI1A/00044329/8 163/1 0,0300 "Połaniec-Łęg-Turko Małe -

Niekurza" 

Kamieniec 

261205_5.0002 
SPN.II.7533.284.2018 

z dn. 20.09.2019 roku 
0841T 274/5 0,0035 "Rudniki-Wymysłów-Kamieniec-

Zrębin" 

Tursko 

Kolonia 

261205_5.0011 

SPN.II.7533.240.2019 

z dn. 12.09.2019 r 
0818T 150/5 0,0076 "Połaniec-Łęg-Turko Małe -

Niekurza" 

Tursko 

Kolonia 

261205_5.0011 

SPN.II.7533.71.2019                  

z dn. 05.09.2019 r 
0818T 141/4 0,0235 "Połaniec-Łęg-Turko Małe -

Niekurza" 

Tursko 

Kolonia 

261205_5.0011 

SPN.II.7533.72.2019                  

z dn. 14.01.2020 r 
0818T 150/3 0,0065 "Połaniec-Łęg-Turko Małe -

Niekurza" 

Tursko 

Kolonia 

261205_5.0011 

SPN.II.7533.75.2019                  

z dn. 14.01.2020 r 
0818T 151/5 0,0104 "Połaniec-Łęg-Turko Małe -

Niekurza" 

Tursko 

Kolonia 

261205_5.0011 

SPN.II.7533.73.2019                  

z dn. 12.07.2019 r 
0818T 85/9 0,0024 "Połaniec-Łęg-Turko Małe -

Niekurza" 

Tursko 

Kolonia 

261205_5.0011 

SPN.II.7533.74.2019                  

z dn. 10.09.2019 r 
0818T 81/3 0,0012 "Połaniec-Łęg-Turko Małe -

Niekurza" 

Tursko 

Kolonia 

261205_5.0011 

SPN.II.7533.74.2019                  

z dn. 10.09.2019 r 
0818T 81/5 0,0012 "Połaniec-Łęg-Turko Małe -

Niekurza" 

    0,5540  
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3. Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli 

Zadanie to realizowane było w oparciu: 

1. Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i 

Porządku Publicznego na lata 2019-2023” – przyjęty uchwałą nr VII/23/19 Rady Powiatu w 

Staszowie z dnia 28 marca 2019 roku 

2. Zarządzenie nr 7/2018 Starosty Staszowskiego z dnia 8 lutego 2018 roku w sprawie powołania 

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na kadencje 2018-2020r. 

3. Zarządzenie nr 56/2018 Starosty Staszowskiego z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany 

zarządzenia w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na kadencje 2018-2020r. 

4. Plan Działania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na 2019rok  

Jednostki realizujące zadanie. 

1. Starostwo Powiatowe w Staszowie 

2. Komenda Powiatowa Policji w Staszowie 

3. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Staszowie 

4. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Staszowie 

5. Urząd Miasta i Gminy w Staszowie  

6. Urząd Miasta i Gminy w Połańcu 

7. Urząd Miasta i Gminy w Osiek 

8. Urząd Gminy w Szydłowie 

9. Urząd Gminy w Oleśnicy 

10. Urząd Gminy w Bogorii 

11. Urząd Gminy w Rytwianach 

12. Urząd Gminy w Łubnicach 

Najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadania w 2019 r. 

Odbyto dwa zaplanowane posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku marcu i grudniu 2019 

roku. 

Inwestycje realizowane w obszarze; 

W ramach zapewnienia bezpieczeństwa Powiat Staszowski przekazał na Fundusz Wsparcia 

Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach kwotę 177.500,00 złotych z przeznaczeniem na zakup 

pojazdów służbowych i wydatki bieżące na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Staszowie. 

Ocena bezpieczeństwa za 2019 roku 

Poniższy wykres przedstawia procentowy udział powiatu staszowskiego w  przestępczości 

kryminalnej na tle całego województwa: 
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Wykres nr 1 – Przestępstwa kryminalne 2019 roku 

 

Przestępstwa w 7 kategoriach 

 

Wykres nr 2 – Przestępstwa w 7 kategoriach w 2019 roku 
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Charakterystykę wybranych przestępstw na przestrzeni lat opisują poniższe wykresy: 

 

Wykres nr 3 – Kradzież rzeczy w 2019 roku 

 

 

Wykres nr 4 – Kradzież z włamaniem w 2019 roku  
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Wykres nr 5– Kradzież samochodu w 2019r 

 

Wykres nr 6 – Bójka i pobicie w 2019 roku  
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Wykres nr 7 – Rozbój i wymuszenie rozbójnicze w 2019 roku  

 

Wykres nr 8 – Uszkodzenie rzeczy 
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Wykres nr 9 – Uszczerbek na zdrowiu w 2019 roku  

 

 

Wykres nr 10 – Przestępczość narkotykowa w 2019 roku  

W zakresie wpływu popełniania wykroczeń na stan bezpieczeństwa porównaniu poddano efekty 

pracy za rok 2019  w odniesieniu do lat ubiegłych  w dwóch kategoriach wykroczeń tj. wykroczenia 

porządkowe oraz wykroczenia z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

Dane te obrazuje wykres: 
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Wykres 11 -  Ilość ujawnionych sprawców wykroczeń. 

W 2019 roku nastąpiło 458 kolizji drogowych, w porównaniu do 2018 roku liczba  ta 

zmniejszyła się o 27 kolizji drogowych.  

 

Wykres 12 – Liczba zdarzeń drogowych 
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W przedstawionych wypadkach życie straciło 10 osób i nastąpił wzrost o 7 ofiary śmiertelne 

porównując do  roku  2018 roku. Natomiast liczba rannych zmniejszyła się 3 osoby w porównaniu 

do 2018 roku i wyniosła 44 osoby. Dane te obrazuje wykres: 

 

Wykres 13 – Liczba osób rannych i zabitych 

W 2019 roku na terenie powiatu staszowskiego zostało ujawnionych 250 nietrzeźwych 

kierujących, na 22667 kontroli stanu trzeźwości. 

 

Wykres 14 – Liczba kierujących pod wpływem alkoholu  w stosunku do liczby przeprowadzonych badań      

trzeźwości 

Pomimo wzrostu ujawnialności liczby nietrzeźwych użytkowników dróg nadal jest to 

bardzo duże zagrożenie i jedną z przyczyn powstawania zdarzeń drogowych. Tak duża liczba 

nietrzeźwych kierujących z jednej strony jest powodem do zadowolenia ze skuteczności Policji, a 
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z drugiej strony uświadamia jak duże zagrożenie czyha na nas na drodze. Zaznaczyć należy, iż 

nietrzeźwi kierujący stanowią blisko połowę ogółu podejrzanych. 

Bezpieczeństwo pożarowe 

Równie istotne dla poczucia bezpieczeństwa mieszkańców jest bezpieczeństwo pożarowe. 

Oceniając stan ochrony przeciwpożarowej posłużymy się ilością zdarzeń z podziałem na: pożary, 

miejscowe zagrożenia, alarmy fałszywe.  

 

Wykres 15 – Ilość zdarzeń 

W roku 2019roku  na terenie powiatu odnotowano 192 zdarzeń więcej niż w roku 2018  
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Wykres 15 – Statystyka zdarzeń w roku 2019 w rozbiciu na pożary, miejscowe zagrożenia i alarmy fałszywe 

 

Jak widać na powyższym diagramie ilość powstałych miejscowych zagrożeń jest większa od ilości 

pożarów o 177 zdarzenia.   

 

 

Wykres 16 – Pożary według wielkości w roku 2019 
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Największą ilość pożarów stanowią pożary małe, których wczesne wykrycie i zwalczanie nie 

wymaga angażowania dużych sił i środków jednostek ochrony przeciwpożarowej.  

 

Wykres 17 – Ilość zdarzeń w rozbiciu na gminy 

Jak wynika z powyższej tabeli najwięcej zdarzeń zaistniało na terenie gmin Staszów, Połaniec oraz 

Rytwiany. 
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Wykres 17 – Jednostki OSP włączone do KSRG 
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Wykres 18  - Udział jednostek w działaniach ratowniczych 

 

Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób zakaźnych 

Ocena sytuacji epidemiologicznej chorób zakaźnych w powiecie staszowskim została 

sporządzona w oparciu o przypadki zachorowań i zakażeń, jakie zostały zgłoszone do Powiatowej 

Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Staszowie zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawnymi, na podstawie sprawozdania MZ-56 o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażeniach 

i zatruciach.  

W roku 2019 zarejestrowano na terenie powiatu staszowskiego następujące choroby zakaźne (dla 

porównania podano dane za 2017 i 2018 r.) 

             rok 2017      rok 2018      rok 2019 

 

 Salmonellozy            44  36  36 

  Inne bakteryjne zakażenia jelitowe (ogółem)       22  58  41 

w tym dzieci do lat 2        4    6    3 

 Wirusowe zakażenia jelitowe (ogółem)    112  89           159 

w tym dzieci do lat 2      57  26  81 

 Biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe BNO, 

o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu (ogółem)  127  181           149 
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w tym dzieci do lat 2      36   44             50 

 Giardioza (lamblioza)       31   15             13 

 Krztusiec         2     0               2 

 Ospa wietrzna      610  136            404 

 Płonica (szkarlatyna)      3    15              13 

 Choroba wywołana przez 

 Streptococcus pyogenes inwazyjna ogółem                2                2 

 Borelioza z Lyme ogółem     50    61              69 

Neuroborelioza      -       -                1 

 Styczność i narażenie na wściekliznę  

/potrzeba szczepień/       14    14   16 

 Choroba wywołana przez  

Streptococcus pneumoniae inwazyjna        0      0     4 

 Wirusowe zapalenie wątroby typu B  

 przewlekłe i BNO       14      2     4 

 Świnka (nagminne zapalenie przyusznic)    3      5                2 

 Bakteryjne zapalenie opon mózgowych i/ 

lub mózgu inne nieokreślone               2      3     1 

 Grypa i podejrzenia grypy (ogółem)   1459            2566          1403 

Choroby zakaźne wieku dziecięcego. Zapadalność w powiecie staszowskim. Lata 2016-2019 
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Wykres 19. Choroby zakaźne wieku dziecięcego. Zapadalność w powiecie staszowskim. Lata 2017-2019. 

 

Wykres 20. Wirusowe zapalenie wątroby. Zapadalność w pow. staszowskim. Dane za lata 2017-2019 
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Wykres 20. Zapadalność na grypę w pow. staszowskim. Dane za lata 2017-2019 

Stan sanitarno – techniczny placówek oświatowo – wychowawczych na terenie powiatu 

staszowskiego jest dobry pomimo wciąż dużych potrzeb remontowych. Nadal funkcjonują placówki 

zlokalizowane w obiektach nie w pełni spełniających warunki do ich prawidłowego 

funkcjonowania, które mają trudności z realizacją zaleceń wydawanych w decyzjach 

administracyjnych z powodu trudnej sytuacji finansowej. Niewystarczający jest dostęp uczniów do 

profilaktycznej opieki zdrowotnej. Niedostateczna liczba szkół posiada typowe sale gimnastyczne, 

z pełnym zapleczem sanitarnym. Z punktu widzenia higieny, osoby odpowiedzialne za 

kształtowanie środowiska szkolnego powinny kłaść większy nacisk na stworzenie odpowiednich 

warunków do prawidłowego rozwoju psychofizycznego ucznia oraz prawidłowego stanowiska 

pracy ucznia. 

Analizując stan sanitarno-higieniczny obiektów żywnościowo- żywieniowych na terenie 

powiatu staszowskiego w roku 2019 należy stwierdzić, iż utrzymuje się on na poziomie lat 

ubiegłych. Porównywalna ilość zakładów posiada prawidłowo opracowane Instrukcje Dobrej 

Praktyki Higienicznej i Produkcyjnej oraz dokumentuje wyniki pełnionej kontroli wewnętrznej. 

Zauważalna jest poprawa wdrażania i stosowania zasad systemu HACCP w zakładach 
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żywnościowych. W dalszym ciągu szczególnego nadzoru w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa 

produkowanej i wprowadzanej do obrotu żywności wymagają zakłady produkcyjne funkcjonujące 

na terenie naszego powiatu. 

Promocja Zdrowia i Oświata Zdrowotna w roku 2019 realizowała zarówno interwencje 

programowe jak również nieprogramowe, wynikające z planowanych zamierzeń jak również 

z aktualnej sytuacji epidemiologicznej powiatu staszowskiego. Działalność  ukierunkowana była na 

profilaktykę uzależnień od nikotyny, alkoholu i narkotyków, w tym dopalaczy oraz na zapobieganiu 

chorobom zakaźnym i promowaniu zdrowego stylu życia. Wszystkie programy edukacyjne  

koordynowane przez inspekcję sanitarną i realizowane w placówkach nauczania i wychowania 

cieszyły się zainteresowaniem ze strony uczniów, rodziców oraz nauczycieli. Koordynatorzy 

i realizatorzy szkolni starali się aby programy trafiały do jak największej liczby odbiorców. 

Realizacja programów poprzedzona była szkoleniami wdrożeniowymi, w których licznie 

uczestniczyli zaproszeni nauczyciele i pedagodzy realizujący poszczególne programy. Na szkolenia 

PPIS w Staszowie zapraszał specjalistów promocji zdrowia, specjalistów w dziedzinie żywienia 

człowieka, specjalistów z dziedziny psychologiczno-pedagogicznej którzy przekazywali aktualną 

wiedzę z zakresu zdrowia, potrzebną do realizacji programów edukacyjnych w szkołach. Ogółem 

w 2019 r. działaniami w zakresie promocji zdrowia i oświaty zdrowotnej objęto 37307 osób. 

Informacje zawarte w niniejszym opracowaniu wskazują, iż bezpieczeństwo sanitarne 

mieszkańców powiatu, podobnie jak w latach poprzednich jest na wysokim poziomie. Powyższa 

sytuacja jest zasługą nie tylko służb sanitarnych, ale także współpracy i współdziałania z innymi 

służbami kontrolnymi oraz rosnącej świadomości społecznej, co do wagi zagadnień sanitarnych 

i epidemiologicznych.  

3.1 Ochrona przeciwpowodziowa, w tym wyposażenie i utrzymanie powiatowego magazynu 

przeciwpowodziowego, przeciwpożarowa i zapobieganie innym nadzwyczajnym zagrożeniom 

życia i zdrowia ludzi oraz środowiska 

Zadanie to realizowane było w oparciu: 

1. Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego 

2. Plan Operacyjny Ochrony przed Powodzią 

3. Pan dystrybucji tabletek stabilnego jodu na wypadek zagrożenia radiacyjnego w powiecie 

staszowskim 

4. Procedury realizacji przedsięwzięć w ramach poszczególnych stopni alarmowych i stopni 

alarmowych CRP 

5. Zarządzenie nr 52/2018 Starosty Staszowskiego z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie 

powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. 

6. Planu Pracy Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego na 2019 rok. 

Jednostki realizujące zadanie. 

1. Starostwo Powiatowe w Staszowie 

2. Komenda Powiatowa Policji w Staszowie 
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3. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Staszowie 

4. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Staszowie 

5. Powiatowa Inspekcja Weterynaryjna w Staszowie 

6. Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie 

7. Urząd Miasta i Gminy w Staszowie  

8. Urząd Miasta i Gminy w Połańcu 

9. Urząd Miasta i Gminy w Osiek 

10. Urząd Gminy w Szydłowie 

11. Urząd Gminy w Oleśnicy 

12. Urząd Gminy w Bogorii 

13. Urząd Gminy w Rytwianach 

14. Urząd Gminy w Łubnicach 

Najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadania w 2019 r. 

1. Odbyto cztery zaplanowane posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 

w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu 2019 roku oraz trzy zorganizowane w trybie 

alarmowych w nawałnicami, które nawiedziły w maju 2019 roku powiat staszowski. 

2. W listopadzie 2019 roku zorganizowano i przeprowadzono szkolenie dla służb 

powiatowych/gminnych powiatu staszowskiego związanych z zarządzaniem kryzysowym. 

3. Uczestniczono w ćwiczeniach: DOBRÓW 2019 i SPZZOZ 2019 

4. Prowadzono sprawy związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych (szkody na 

drogach): przygotowano dokumenty  - na kwotę 21 551 982,25 zł. 

5. Prowadzono spraw związanych z udzieleniem dotacji przez Powiat dla Gminy powiatu 

staszowskiego na utrzymanie gotowości bojowej jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej- na 

kwotę 48.000 zł. 

6. Prowadzono wspólnie z przedstawicielami Państwowego Gospodarstwa Wodnego – Wody 

Polskie wiosenne i jesienne przeglądy wałów przeciwpowodziowych. 

7. Prowadzono punkt kontaktowy w zakresie Infrastruktury Krytycznej. 

8. Prowadzono i aktualizowano dane osób wentylowanych z terenu powiatu staszowskiego 

(tlenoterapia). 

 

Inwestycje realizowane w obszarze; 

1. Udzielono dotacji przez Powiat dla Gminy powiatu staszowskiego  

na utrzymanie gotowości bojowej jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej -  

na kwotę 48.000 zł (wykaz poniżej): 

Gminie Staszów:  

1. OSP w Krzczonowicach w kwocie 1.000 zł – zakup sprzętu, umundurowania i wyposażenia; 

2. OSP w Niemścicach w kwocie 3.000 zł – zakup umundurowania i wyposażenia;  

3. OSP w Oględowie w kwocie 2.000 zł – zakup sprzętu i wyposażenia.; 
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Gminie Połaniec: 

1. OSP w Rudnikach w kwocie 1.000 zł – zakup sprzętu i wyposażenia; 

2. OSP w Maśniku w kwocie 1.000 zł – zakup sprzętu i wyposażenia;  

3. OSP w Tursku Małym w kwocie 1.000 zł – zakup sprzętu i wyposażenia;  

4. OSP w Zrębinie w kwocie 1.000 zł – zakup sprzętu i wyposażenia;  

5. OSP w Zdzieciach Starych w kwocie 1.000 zł – zakup sprzętu i wyposażenia; 

6. OSP w Okrągłej w kwocie 1.000 zł – zakup sprzętu i wyposażenia.  

Gminie Osiek: 

1. OSP w Osieku w kwocie 4.000 zł – zakup sprzętu i wyposażenia; 

2. OSP w Niekrasowie w kwocie 2.000 zł – zakup sprzętu, umundurowania i wyposażenia.; 

Gminie Bogoria:  

1. OSP w Woli Kiełczyńskiej w kwocie 1.500 zł – zakup sprzętu, umundurowania; 

2. OSP w Wysokach Dużych w kwocie 1.500 zł – zakup sprzętu, umundurowania;  

3. OSP w Zimnowodzie w kwocie 1.500 zł – zakup sprzętu, umundurowania;  

4. OSP w Przyborowicach w kwocie 1.500 zł – zakup umundurowania. 

Gminie Łubnice:  

1. OSP w Łubnicach w kwocie 1.000 zł – zakup umundurowania i wyposażenia;  

2. OSP w Beszowej w kwocie 2.500 zł – zakup sprzętu i wyposażenia;  

3. OSP w Słupcu w kwocie 2.500 zł – zakup sprzętu i wyposażenia. 

Gminie Oleśnica: 

1. OSP w Oleśnicy w kwocie 2.000 zł – zakup umundurowania i wyposażenia;  

2. OSP w Pieczonogach w kwocie 2.000 zł – zakup umundurowania i wyposażenia;  

3. OSP w Strzelcach w kwocie 2.000 zł – zakup umundurowania i wyposażenia. 

Gminie Rytwiany: 

1. OSP w Kłodzie w kwocie 6.000 zł – zakup sprzętu i wyposażenia; 
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Gminie Szydłów:  

1. OSP w Jabłonicy w kwocie 3.000 zł – zakup sprzętu, wyposażenia i umundurowania;  

2. OSP w Korytnicy w kwocie 3.000 zł – zakup sprzętu, wyposażenia i umundurowania. 

3.2 Sprawy obronne 

Kwalifikacja wojskowa oraz akcja kurierska. 

Z zakresu spraw dotyczących kwalifikacji wojskowej w 2019 roku wydawano orzeczenia 

o zdolności do wykonywania służby wojskowej, według list dostarczanych przez gminy. Ogółem 

wydano 392 orzeczeń o zdolności do służby wojskowej według poniższego zestawienia. 

 Gmina Kat. ,,A”  Kat. ,,D” Kat. ,,E” Kat. ,,B12”  Razem 

Staszów 128 18 5 3 154 

Połaniec 37 5 1 1 44 

Bogoria 46 3 0 0 49 

Rytwiany 27 0 3 0 30 

Oleśnica 23 1 1 0 25 

Szydłów 25 2 2 0 29 

Łubnice 13 1 1 0 15 

Osiek 45 0 1 0 46 

Ogółem: 344 30 14 4 392 

Na bieżąco utrzymywano dokumentację planistyczną dotyczącą: 

 przedsięwzięć w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych w Powiecie 

Staszowskim na 2019 rok planu szkolenia obronnego Starostwa Powiatowego w Staszowie 

na 2019 rok w zakresie doręczenia kart powołania w trybie Akcji Kurierskiej  

 w zakresie działania systemu wykrywania i alarmowania  

 Planu Operacyjnego Funkcjonowania Powiatu Staszowskiego w warunkach zewnętrznego 

zagrożenia bezpieczeństwa Państwa i w czasie wojny 

 Planu Obrony Cywilnej Powiatu Staszowskiego 

 Planu Ewakuacji ( Przyjęcia) Ludności, Zwierząt i Mienia II Stopnia Na Wypadek 

Masowego Zagrożenia 

 W zakresie zapewnienia funkcjonowanie publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w 

warunkach specjalnych powiatu staszowskiego 

Na bieżąco utrzymywano dokumentację planistyczną dotyczącą: 
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 przedsięwzięć w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych w Powiecie 

Staszowskim na 2019 rok 

 planu szkolenia obronnego Starostwa Powiatowego w Staszowie na 2019 rok 

 w zakresie doręczenia kart powołania w trybie Akcji Kurierskiej  

 w zakresie działania systemu wykrywania i alarmowania 

 Planu Operacyjnego Funkcjonowania Powiatu Staszowskiego w warunkach zewnętrznego 

zagrożenia bezpieczeństwa Państwa i w czasie wojny 

 Planu Obrony Cywilnej Powiatu Staszowskiego 

 Planu Ewakuacji ( Przyjęcia) Ludności, Zwierząt i Mienia II Stopnia Na Wypadek 

Masowego Zagrożenia 

 W zakresie zapewnienia  funkcjonowanie publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę 

w warunkach specjalnych powiatu staszowskiego 
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4. Działalność administracyjna 

4.1. Geodezja i ewidencja gruntów 

 

Zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne starosta wykonuje zadania organów 

administracji geodezyjnej i kartograficznej jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. 

Zadania z tego zakresu wykonuje Wydział Geodezji i Ewidencji Gruntów i  koncentruje się na 

gromadzeniu i prowadzeniu państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Wydział 

zajmuje się prowadzeniem ewidencji gruntów i budynków w systemie informatycznym, prowadzi 

sprzedaż map, wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków oraz zajmuje się 

przyjmowaniem projektów na narady koordynacyjne, a także zgłoszeń prac geodezyjnych. 

Udostępniony został nowy portal geodezyjny -  to nowoczesny wygląd menu i łatwiejszy 

dostęp do wszystkich funkcji. Serwis dostępny jest pod adresem: http://staszow.geoportal2.pl 

Na portalu mapowym można zapoznać się m.in. z mapą ewidencji gruntów i budynków 

powiatu staszowskiego, jak również z ortofotomapą. Obecnie serwis podzielony jest na trzy części 

o różnej funkcjonalności. Wybrane zadania Wydziału Geodezji i Ewidencji Gruntów w liczbach 

przedstawiono poniżej. 

 Stanowiska ds. Ewidencji gruntów i budynków 

Ewidencję gruntów i budynków oraz gleboznawczą klasyfikację  gruntów prowadzą starostowie. 

Do zadań Starosty związanych z prowadzeniem ewidencji gruntów i budynków należy między 

innym: 

1. Utrzymywanie operatu ewidencji w stanie aktualności. 

2. Udostępnianie danych ewidencyjnych. 

3. Sporządzanie powiatowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją. 

 

Gmina 

Liczba wypisów i 

wyrysów 

Liczba zaświadczeń                    

i informacji 

 

Liczba zmian 

Miasto Staszów 473 284 1944 

Gmina Staszów 670 191 827 

Gmina Połaniec 459 185 477 

Gmina Bogoria  

610 

 

220 

 

861 Gmina Szydłów 

Gmina Łubnice  

724 

 

196 

 

1017 
Miasto Osiek 

Gmina Osiek 

Gmina Rytwiany  

864 

 

207 

 

959 
Gmina Oleśnica 

                 ∑ 3800 1283 6085 
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Łączna liczba: 

 Wydanych wypisów/wyrysów – 3800 

 Wydanych zaświadczeń/informacji - 1283 

 Wprowadzonych zmian – 6085 

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 

PODGiK realizuje zadania Służby Geodezyjnej i Kartograficznej będące w kompetencji 

Starosty. Do zadań tych należy w szczególności: 

Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym: 

a) prowadzenie dla obszaru powiatu ewidencji gruntów i budynków (część kartograficzna); 

geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (powiatowa baza GESUT) 

b) tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych: szczegółowych osnów geodezyjnych; 

bazy danych obiektów topograficznych 

c) tworzenie i udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych w skalach od 1:500 – 

1:5000 

d) koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu 

I tak w roku 2019: 

Rodzaj czynności Ilość 

Ilość zgłoszonych prac geodezyjnych i kartograficznych   2504 

Ilość zmian wprowadzonych w programie EWMAPA 1943 

Ilość załatwionych wniosków złożonych przez osoby fizyczne 3022 

Ilość zweryfikowanych opracowań geodezyjnych i kartograficznych   2098 

Uzgadnianie dokumentacji projektowej 132 

ilość odbytych narad koordynacyjnych 48 

ilość udostępnianych operatów jednostkom wykonującym prace geodezyjne i 

kartograficzne w związku z realizacją zamówień publicznych zleconych przez 

organy służby geodezyjnej i kartograficznej 

 

82 

ilość skatalogowanych operatów 1967 

Stanowiska ds.  orzecznictwa 

W okresie od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wydano łącznie:  

  1) 74 decyzje administracyjne 

1) udzielono 3 zamówienia publiczne z wyłączeniem obowiązku stosowania ustawy Prawo 

zamówień publicznych (art. 4 pkt 8 ) 

        4.2 Administracja Architektoniczno-Budowlana  

Wydział realizuje zadania przypisane staroście, wynikające w szczególności z ustawy Prawo 

budowlane. W szczególności jest to: wydawanie pozwoleń na budowę i rozbiórkę obiektów 

budowlanych, rozpatrywanie zgłoszeń zamiaru budowy obiektów lub wykonywania robót 
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budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę oraz zmiany sposobu użytkowania 

budynków lub ich części. 

Ponadto w Wydziale rozpatrywane są wnioski i wydawane decyzje na realizację inwestycji 

drogowej w zakresie dróg gminnych i powiatowych 

Wydział dokonuje zakupu dzienników budowy i udostępnia je inwestorom  za odpłatnością. 

W 2019 roku Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej wydał  888 decyzji (dla 

porównania:  w 2018 było 754) ,  z czego 862  ( w 2018 było 730)   dotyczyło pozwoleń na budowę 

( w dwóch przypadkach odmówiono udzielenia pozwolenia ),   5  (3 w roku 2018) zezwoleń na 

realizację inwestycji drogowej, 21 decyzji dotyczyło zgłoszeń zamiaru wykonywania robót, przy 

czym w 18 przypadkach był to sprzeciw do zgłoszenia   (21 w roku 2018 ), a pozostałe 3 dotyczyły 

przeniesienia zgłoszenia. 

Od wydanych decyzji wniesionych zostało 5 odwołań, w wyniku których organ odwoławczy 2 

decyzje uchylił. 

W toku prowadzonych postępowań wydano ogółem 207 postanowień   ( w roku 2018 było 171).                          

W 1 przypadku strona postępowania wniosła na nie zażalenia. Organ odwoławczy uchylił 

zaskarżone postanowienie. 

W Wydziale przyjęto 772  (725 w roku 2018) zgłoszenia zamiaru budowy obiektów budowlanych 

lub wykonywania robot budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę, w tym w 15 

przypadkach ( 6 w roku 2018 ) były to zgłoszenia do których inwestor załączył wymagany projekt 

budowlany. 

Ponadto: 

 przyjęto 368 oświadczeń (w  roku 2018 przyjęto 345) stron zrzekających się prawa do 

wniesienia odwołania od wydanych decyzji, 

 wydano  56 (w roku  2018 było 108)  zaświadczeń o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do 

złożonego zgłoszenia, 

 rozpatrzono  628 ( w roku 2018 -561) wniosków o wydanie dzienników budowy, 

 rozpatrzono i udzielono odpowiedzi na 12 (w roku  2018 - 11) wniosków o udostępnienie 

i informacji publicznej, 

Oprócz powyższego  dokonano zakupu dla potrzeb Wydziału   540   dzienników budowy za 

kwotę   ok. 6 tys. złotych. 

Porównując  powyższe dane do roku 2018 odnotowano :  

 18% wzrost ilości wydanych decyzji ( tj. o 134 decyzje), 
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 20%  wzrost wydanych postanowień ( tj. o 36 postanowień ), 

 6%  wzrost  ilość zgłoszeń zamiaru wykonania robót ( tj. o  47 zgłoszeń) .  

 12% zwiększenie ilości wniosków o wydaniem dzienników budowy ( tj. o 67 wniosków) 

 50% zmniejszenie ilość  wydanych zaświadczeń o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do 

zgłoszenia  ( tj. o 52 zaświadczenia). 

4.3 Inwestycje i Zamówienia Publiczne  w 2019 roku 

I. Realizowano zdania inwestycyjne i remontowe: 

1. „Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej Powiatu 

Staszowskiego i Gminy Połaniec” zrealizowano Projekt współfinansowanego z 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.1 „Wytwarzanie i 

dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych” Oś 3 ”Efektywna i zielona 

energia” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Projekt partnerski z Gminą Połaniec. Całkowita 

wartość projektu 2 844 877,17 zł, w tym kwota dofinansowania RPOWŚ 2014-2020 

1 096 665,50 zł, wkład własny jst 1 748 211,67 zł. Wartość zadania realizowanego w 

ramach Projektu przez powiat 2 340 700,17 zł, w tym dofinansowanie 902 311,41 zł, 

wkład własny powiatu 1 438 388,76 zł (środki przeznaczone na finansowanie zadań 

związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną). 

2. „Remont pomieszczeń w Zespole Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” 

w Połańcu” o wartości 88 904,06 zł. Zadanie zostało sfinansowane ze  środków własnych 

powiatu. 

3. „Uszczelnienie dachu na budynku zlokalizowanym na działkach o nr ewid. 1623 

i 5856/6 w Staszowie” o wartości 3 500,00 zł. Zadanie zostało sfinansowane ze środków 

własnych powiatu. 

II. „Modernizacja Oddziału Intensywnej Terapii Samodzielnego Publicznego Zespołu 

Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie” zrealizowano zadanie dofinansowane ze 

środków dotacji celowej budżetu państwa o wartości 5 965 606,05 zł, w tym kwota dotacji 

4 772 484,84 zł, wkład własny powiatu (SPZZOZ) 1 193 121,21 zł.    

III. „Rewitalizacja szansą na poprawę atrakcyjności społeczno-gospodarczej miejscowości 

Łubnice” – rozpoczęto  prace przygotowawcze związane z realizacją wspólnie z Gminą 

Łubnice projektu partnerskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, w ramach którego Powiat Staszowski 

realizuje „Przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 0836T Rytwiany – Łubnice na dł. 

500mb, oraz przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 0825T Łubnice - Słupiec o łącznej 

dł. 85mb”. 

IV. Realizowano zadania związane z zachowaniem trwałości projektów: 

1. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo świętokrzyskie” – projekt 

dofinansowany z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2007-2013, 

2. „Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie” projekt dofinansowany z EFRR w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. 
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Ponadto 

V. Przygotowano dokumentacje kosztorysowe na zadania związane z pracami remontowymi w obiekcie 

Starostwa Powiatowego w Staszowie oraz obiektach edukacyjnych Powiatu Staszowskiego – ilość 4. 

 

Zamówienia publiczne – postępowania powyżej 30 tys. Euro  

 
W 2019 roku zrealizowano 9 postępowań o udzielenie zamówień publicznych w trybie przetargu 

nieograniczonego w tym wszystkie to usługi, tj.: 

 

1. „Świadczenie usługi dostępu do Internetu w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu 

cyfrowemu – eInclusion w Powiecie Staszowskim”; 

2. „Opracowanie dokumentacji na potrzeby prowadzonego postępowania administracyjnego dla działek 

oznaczonych numerami 665/1 i 511/2 położonych w obrębie Korytnica, gm. Szydłów”; 

3. „Wykonanie dokumentacji geodezyjnej realizowanej w 2 zadaniach”; 

4. „Opracowanie projektu ustalenia klasyfikacji niezbędnego do aktualizacji użytków rolnych 

zalesionych według oceny udatności w 2012 roku w ramach działania Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich (5 PROW)  dla działki numer 191/9 położonej w obrębie Mostki, gmina 

Staszów na potrzeby prowadzonego postępowania administracyjnego”; 

5. „Kompleksowa modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Gacki gm. Szydłów; powiat 

staszowski; województwo świętokrzyskie”; 

6. „Wykonanie mapy do celów prawnych realizowane w 3 zadaniach” – unieważniono postępowanie; 

7. „Wykonanie mapy do celów prawnych realizowane w 3 zadaniach”; 

8. „Wykonanie mapy do celów prawnych oraz projektów podziału działek realizowane w 3 zadaniach”; 

9. „Wykonanie dokumentacji geodezyjnej realizowane w dwóch zadaniach”. 

4.4 Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 

Wydział realizuje zadania przypisane staroście, wynikające w szczególności z następujących 

ustaw: prawo wodne, o odpadach, prawo ochrony środowiska, o lasach, o rybactwie śródlądowym, 

prawo łowieckie, o ochronie przyrody, o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia, o ochronie 

gruntów rolnych i leśnych, o udostępnianiu informacji o środowisku i  jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,  

W 2019 roku na terenie powiatu zaewidencjonowanych było 6936 ha lasów 

niestanowiących własności Skarbu Państwa, które były objęte nadzorem pracowników 

wykonujących zadania dotyczące cechowania drewna pozyskanego w lasach, doradztwa 

dotyczącego prawidłowej gospodarki leśnej, dokonywania ocen udatności upraw leśnych 

w zakresie PROW. 

Pracownicy zajmujący się wydawaniem decyzji na usuwanie drzew i rekultywacji gruntów 

dokonywali wizji w terenie niezbędnych do rozstrzygnięcia postępowań administracyjnych. 

W ramach zadań realizowanych przez wydział pracownicy brali udział w organizacji 

różnego rodzaju konkursach m.in. „Piękna i Bezpieczna Zagroda-Przyjazna Środowisku”, 
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„Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”. Uczestniczyli w organizacji dożynek powiatowych 

i wojewódzkich w ramach których przeprowadzono konkurs wieńców dożynkowych. 

Środki finansowe rozdysponowane na zadania związane z ochroną środowiska  

i gospodarką wodną 

Lp. Nazwa zadania Gmina Kwota 

1 Usuwanie pokryć dachowych wykonanych z wyrobów 

zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Połaniec 

Połaniec 3 917,84 

Razem usuwanie azbestu 3 917,84 

1 Budowa odcinka sieci wodociągowej na ul. Uroczej w 

Szydłowie 

Szydłów 40 000,00 

2 Wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej PVC fi 250, montaż 

obudowy pompowni P6 bez uzbrojenia oraz budowa studni 

rewizyjnych w msc. Orzelec Duży gmina Łubnice 

Łubnice 70 000,00 

3 Kompleksowe zagospodarowanie obszarów zielonych na 

terenie miasta Staszów 

Staszów 150 000,00 

4 Termomodernizacja polegająca na wymianie stolarki okiennej 

w budynku Zespołu Szkół m. Jana Pawła II w Osieku, ul. 

Wolności 24A, 28-221 Osiek 

Osiek 70 000,00 

5 Modernizacja kanalizacji sanitarnej w Gminie Rytwiany Rytwiany 45 000,00 

6 Zakup pojazdu asenizacyjnego Bogoria 126 150,00 

7 Docieplenie pawilonu od strony południowej w SPZZOZ w 

Staszowie –  I piętro – V piętro 

Szpital 328 724,84 

8 Budowa instalacji fotowoltaicznej Starostwo i 

Szkoły  

1 478 053,84 

Razem dotacje 2 307 928,68 

Ogółem koszty przeznaczone na ochronę środowiska i gospodarkę wodną 2 311 846,52 

Wzrost kwotowy  w stosunku do roku 2018 2 030 264,12 

Wzrost % wydatków przeznaczonych na ochronę środowiska i gospodarkę wodną 

w stosunku do roku 2018 

Wzrost o 618 

% 

Wybrane zadania Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 

Lp. Podstawa prawna 

Ilość wydanych  

Decyzji 
Zaświadczeń i 

zezwoleń 
Innych 

1 Ustawa Prawo wodne 

- wygaszanie trwałego zarządu 

(gruntów pod wodami) 

7  15 

2 Ustawa o odpadach 

- pozwolenia na wytwarzanie, 

zbieranie, odzysk odpadów 

11  19 

3 Ustawa Prawo ochrony środowiska 3 1 28 
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- pozwolenia na wprowadzanie gazów 

i pyłów do powietrza  

- pozwolenia zintegrowane 

4 Ustawa o rybactwie śródlądowym 

- karty wędkarskie 

- rejestr sprzętu pływającego 

-legitymacje strażników SSR 

 329 30 

5 Ustawa o lasach 

- przekwalifikowanie gruntów rolnych 

na leśne 

- decyzje dot. uznania lub nieuznania 

wniosków i zastrzeżeń do upul 

- świadectwa legalności pozyskania 

drewna 

- zaświadczenia z uproszczonych 

planów urządzenia lasów i 

inwentaryzacji stanu lasów  

282 

435 

(Świadectwa 

legalności) 

760 

(Zaświadczenia) 

40 

6 Ustawa o ochronie przyrody 

- decyzje na wycięcie drzew 

- zaświadczenia zwierząt 

(egzotycznych) 

70 1 4 

7 Ustawa o przeznaczeniu gruntów 

rolnych do zalesienia 

- przekazanie praw i obowiązków z 

tytułu ekwiwalentu za zalesienie 

gruntów rolnych 

1  45 

8 Ustawa prawo łowieckie   15 

9 Ustawa o ochronie gruntów rolnych i 

leśnych 

- decyzje ustalające kierunek 

rekultywacji 

- decyzje uznające rekultywację za 

zakończoną 

4  

w tym 2 w 

toku 

 3 

Łącznie załatwionych spraw 378 1526 199 

Wzrost/spadek liczby załatwionych spraw 

w stosunku  

do roku 2018 

Wzrost o 322  Wzrost  333 Spadek o 79 

Wzrost/spadek % załatwionych spraw w 

stosunku  

do roku 2018 

Wzrost o 571 

% 
Wzrost o 28 % Spadek o  28 % 
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Geolog powiatowy 

Geolog powiatowy przypisane zadania realizuje w oparciu o: 

 ustawę z dnia 09 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity w Dz. U. z 

2019r., poz. 868 ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi,  

 ustawę z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity 

w Dz. U. z 2020r. poz. 256),  

 ustawę z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska  (tekst jednolity w Dz. U. z 2019r. 

poz. 1396 ze zm.) 

 ustawę z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

(tekst jednolity w Dz. U. z 2020r. poz. 283 ze zm.)/: 

Zadania zrealizowane w 2019 roku  

Zakres (tematyka) Ilość wydanych  

Decyzje zatwierdzające dokumentacje hydrogeologiczne  10 

Decyzje zatw. projekty prac hydrogeologicznych  13 

Postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki    1 

Decyzje zatw. dokumentacje ustalające zasoby złóż 2 

Decyzje  wygaszające koncesje na wydobywanie kopalin  1 

Decyzja przenosząca koncesje na rzecz innego podmiotu  2 

Decyzja dotycząca zmiany koncesji 1 

Decyzje określające wysokość należnej opłaty 

eksploatacyjnej  

4 

Postanowienie   wzywające Koncesjonobiorcę do 

niezwłocznego usunięcia naruszeń  dot. warunków koncesji  

1 

Postanowienia w odniesieniu do terenów zagrożonych 

osuwaniem się mas ziemnych  

3 

Decyzja dotycząca zmiany decyzji zatwierdzającej projekt 

robót hydrogeologicznych  

1 

RAZEM: 39 

Dla terenu powiatu staszowskiego brak jest  map geologicznych, hydrogeologicznych i 

geologiczno –inżynierskich wraz z objaśnieniami, brak również aktualnych map 

geośrodowiskowych wraz z objaśnieniami . 

4.5 Wydział Komunikacji 

Wśród zadań przekazanych do realizacji powiatom znalazło się też zadanie związane 

z rejestracją pojazdów i wydawaniem praw jazdy. Zadania te realizuje w tutejszym urzędzie 

Wydział Komunikacji, który oprócz tego prowadzi m.in. rejestr przedsiębiorców prowadzących 

stacje kontroli pojazdów i ośrodki szkolenia kierowców oraz realizuje zadania związane 
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z wydawaniem międzynarodowych praw jazdy, a także transportem zbiorowym. Na koniec grudnia 

2019 roku w rejestrze przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów figurowało 17 stacji 

kontroli pojazdów oraz 15 ośrodków szkolenia kierowców. W ramach sprawowanego nadzoru 

przeprowadzono 15 kontroli kompleksowych stacji kontroli pojazdów oraz 14 kontroli ośrodków 

szkolenia, nie stwierdzając poważniejszych nieprawidłowości w ich funkcjonowaniu. W 2019r. w 

powiecie staszowskim na rynku publicznego transportu zbiorowego funkcjonowali głównie 

przewoźnicy realizujący przewozy na zasadach komercyjnych na podstawie zezwoleń na 

wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, głównie na liniach 

rentownych. 

W 2019 roku Wydział Komunikacji załatwił około 33 000 różnych spraw będących w jego 

kompetencji. Warto także wspomnieć o dużej ilości korespondencji, która wpływa do Wydziału.  

Wybrane zadania Wydziału Komunikacji w liczbach przedstawiono  na poniższych wykresach. 
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5.Działalność organizatorska (pozostała) 

5.1 Nieodpłatna pomoc prawna 

W całym okresie 2019 r. powiat staszowski  realizował zadania nałożone ustawą z dnia 

5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim  

oraz edukacji prawnej. Zadania te w głównej mierze związane były z  prowadzeniem na terenie 

powiatu staszowskiego punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, zlokalizowanych we wszystkich 

miejscowościach - siedzibach gmin naszego powiatu. Poniższa tabela zawiera wykaz wszystkich 

prowadzonych w 2019 roku w powiecie staszowskim punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.  

 Lokalizacja /adres/ 

 

Dni pracy  punktu                            

(4 godziny)  

Podmiot Prowadzący 

Punkt/ 

Pomoc prawna 

udzielana przez 

Zarządca/ 

administrator 

lokalu 

P
u

n
k

t 
N

r 
1

 

ul. Józefa Piłsudskiego 

7,  

28-200 Staszów 

poniedziałek  

wtorek  

środa  

czwartek  

Powiat Staszowski 

radcy prawni                                                               

wskazani przez 

Okręgową Izbę Radców 

Prawnych w Kielcach 

Starostwo 

Powiatowe                               

w Staszowie 

ul. Rynek 2, 28-225 

Szydłów 

piątek  Urząd Gminy 

w Szydłowie 

P
u

n
k

t 
N

r 
2

 

ul. Zrębińska 45/3 , 28-

230 Połaniec 

poniedziałek  

 środa  

piątek  

Powiat Staszowski 

adwokaci                                                          

wskazani przez 

Okręgową Radę 

Adwokacką                                     

w Rzeszowie 

Urząd  Miasta 

i Gminy Połaniec 

Łubnice 66A, 28-232 

Łubnice 

wtorek  Urząd Gminy 

w Łubnicach 

ul. Nadstawie 1, 28-220 

Oleśnica 

czwartek  Urząd Gminy 

w Oleśnicy 

P
u

n
k

t 
N

r 
 3

 

ul. Wolności 18,  28-

221 Osiek 

poniedziałek 

czwartek  

Fundacja 

TOGATUS PRO 

BONO                                     

z siedzibą w 

Olsztynie,                                                                                                                         

- pomoc prawna 

udzielana przez                               

radców prawnych 

Urząd Miasta 

i Gminy w Osieku  

(siedziba Ośrodka 

Pomocy Społecznej)                   

ul. Kolejowa  24, 28-

210 Bogoria 

środa   

piątek  

Urząd Gminy 

w Bogorii  

ul. Szkolna 1,  28-236 

Rytwiany 

wtorek  Urząd Gminy 

w Rytwianach                   

(siedziba Gminnej  

Biblioteki Publicznej) 

Krąg osób mogących skorzystać z darmowej porady w powyżej wskazanych punktach był 

ustawowo ograniczony- z porad  mogła korzystać osoba fizyczna,  która nie jest w stanie ponieść 

kosztów odpłatnej pomocy prawnej. 
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Zakres udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej obejmował: 

a) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną", o obowiązującym stanie 

prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w 

tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, 

sądowym lub sądowo-administracyjnym  lub, 

b) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub 

c) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism 

procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w 

toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub 

d) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie 

pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, 

doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym 

oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze 

skierowaniem sprawy na drogę sądową. 

Zakres jw. nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, 

z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności  

Nieodpłatne poradnictwo prawne w 2019 r. w liczbach: 

Liczba osób, którym udzielono nieodpłatnej pomocy prawnej 

ogólnie 400 

w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzonych przez 

organizację pozarządową 
106 

Dziedzina prawa, z której udzielono nieodpłatnej pomocy prawnej 

Liczba w punktach 

prowadzonych przez 

powiat 

 

 

 

organizację 

pozarządową 

 

prawo rodzinne 56 15 

prawo pracy   21 5 

sprawa z zakresu rozpoczęcia działalności gospodarczej  0 2 

prawo cywilne 159 62 

prawo ubezpieczeń społecznych, prawa do opieki zdrowotnej  27 12 

prawo administracyjne z wyjątkiem prawa podatkowego  10 4 

prawo podatkowe 1 3 

prawo karne 36 3 



129 

 

inne 3 0 

Forma udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej  

poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, 

o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej 

obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postepowaniem 

przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-

administracyjnym  

278 13 

wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu 

prawnego  
81 71 

sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w art. 3  ust. 

1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy 

prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji), z 

wyłączeniem pism procesowych                       w toczącym się 

postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się 

postępowaniu sądowo-administracyjnym   

7 0 

sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub 

ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub 

ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub 

rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym  

15 0 

poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym                                         

i możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania 

sporów,                      w szczególności mediacji  

21 21 

sporządzenie umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie 

mediacji  

 

2 1 

5.2 Ochrona praw konsumenta 

REALIZACJA ZADAŃ RZECZNIKA KONSUMENTÓW 

 Podstawowe zadania Powiatowego Rzecznika Konsumentów to: 

1. Zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie 

ochrony interesów konsumentów. 

2. Składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie 

ochrony interesów konsumentów. 

3. Występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów. 

4. Współdziałanie z UOKiK, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi i  

innymi instytucjami w zakresie ochrony konsumentów. 

5. Pomoc sądowa, wytaczanie powództw na rzecz konsumentów i wstępowanie do toczących się 

postępowań. 

6. Działania o charakterze edukacyjno-informacyjnym. 



130 

 

7. Podejmowanie działań wynikających z: 

 art. 479 (38) Kpc (niedozwolone postanowienia umowne), 

 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, 

 ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym, 

 art. 42 ust. 1 pkt 3 uokik (występowanie w sprawach o wykroczenia na szkodę 

konsumentów) 

 art. 42 ust. 5 uokik w zw. z art. 63 Kpc (przedstawianie sądowi istotnego poglądu dla 

sprawy) 

1. Zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie 

ochrony interesów konsumentów. 

Podstawowym zadaniem rzecznika jest zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego 

i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów.  

W ramach realizacji zadania Rzecznik po zapoznaniu się ze stanem faktycznym sprawy, dokonuje 

analizy zasadności skargi, przedstawia konsumentowi możliwości prawne rozwiązania zgłoszonego 

problemu, podejmuje interwencje u przedsiębiorców, przeprowadza mediacje, sporządza pisemne 

wystąpienia do przedsiębiorców, kieruje konsumentów do właściwych instytucji lub organów 

(Inspekcji Handlowej, Urzędu Regulacji Energetyki, Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Policji 

itp.). W ramach bezpłatnego poradnictwa konsumenci otrzymują wzory pism: reklamacyjnych, 

oświadczeń o odstąpieniu od zawartej umowy i pomoc w ich wypełnieniu, teksty aktów prawnych 

oraz pomoc w sporządzaniu różnego rodzaju pism do przedsiębiorców. 

W okresie sprawozdawczym rzecznik występował bezpośrednio do przedsiębiorców w 50 

sprawach. Ponadto rzecznik sporządził w roku sprawozdawczym 13 pism procesowych (pozwów).  

Wśród kategorii spraw zgłaszanych przez konsumentów do rzecznika w 2019 roku dominują 

reklamacje towarów, w szczególności obuwia, sprzętu RTV i AGD,  telefonów komórkowych, oraz 

różnego rodzaju usługi, w tym telekomunikacyjne, telewizyjne oraz remontowo-budowlane.  

Analiza zgłaszanych przypadków wskazuje, iż najczęściej po stronie sprzedawców dochodzi do 

następujących naruszeń prawa: bezpodstawnej odmowy przyjęcia reklamacji, wprowadzenia 

konsumenta w błąd, co do trybu dochodzenia roszczeń oraz podmiotu odpowiedzialnego, 

wprowadzanie konsumentów w błąd w zakresie przysługujących im roszczeń oraz okresu ochrony, 

nierozpatrywanie reklamacji w terminie, nieuzasadnione zwlekanie z dokonywaniem napraw 

reklamowanych towarów.   

W roku sprawozdawczym znaczna liczba udzielonych porad dotyczyła reklamacji usług, głównie 

telekomunikacyjnych (internetowych, telefonii stacjonarnej i komórkowej, telewizji cyfrowej), oraz 
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w sektorze energetycznym. Problemy związane z dziedziną usług finansowych dotyczą głównie 

kredytów konsumenckich oraz ubezpieczeń majątkowych.  

Problematyka spraw poruszanych przez konsumentów obejmowała również umowy zawierane poza 

lokalem przedsiębiorstwa, za pośrednictwem akwizytora, podczas pokazu lub zorganizowanej przez 

przedsiębiorcę wycieczki. Na nieuczciwą działalność tego typu firm narażone są przede wszystkim 

osoby starsze, które podczas zorganizowanej wycieczki, pokazu, czy wizyty akwizytora podpisują 

umowę zarówno na zakup towaru, wykonanie usługi jak i o kredyt konsumencki.  

Do rzecznika po porady zgłaszały się również osoby prowadzące działalność gospodarczą, 

członkowie spółdzielni mieszkaniowej oraz wspólnot mieszkaniowych.  

Udzielanie porad i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów 

(osobiście i telefonicznie) 

                                              Ilość 

a w lokalu / bez znaczenia 133 

b na odległość 15 

c poza lokalem 26 

e niekonsumenckie 1 

Suma końcowa 175 

2. Występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i   interesów konsumentów. 

Podstawowym oraz najskuteczniejszym instrumentem prawnym wykorzystywanym 

w wykonywaniu ustawowych zadań przez Rzecznika Konsumentów są wystąpienia do 

przedsiębiorców na podstawie art. 42 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów podejmowane na skutek wnoszonych przez konsumenta wniosków 

i skarg. Wystąpienia Rzecznika kierowane do przedsiębiorców zawierały wezwania m.in. do 

wykonania ciążącego na przedsiębiorcy obowiązku, zaniechania niedozwolonych zachowań, 

udzielenia stosownych wyjaśnień i informacji mających na celu rozwiązanie zaistniałego pomiędzy 

stronami sporu. 

Wystąpienia do przedsiębiorców umożliwiają zgromadzenie na piśmie właściwej dokumentacji 

sprawy w celu podjęcia dalszych działań np. na drodze sądowej, w tym trybie przedsiębiorca ma 

możliwość zajęcia stanowiska wobec zgłoszonych przez konsumenta roszczeń oraz przekazania 

własnej argumentacji. Konfrontacja stanowisk stron pozwala precyzyjnie określić przedmiot sporu, 

co znacznie ułatwia rozwiązanie problemu, ale również prowadzi do szybkiej identyfikacji 

przypadków oczywiście bezpodstawnych roszczeń.  Wystąpienia rzecznika zawierają opis stanu 

faktycznego sprawy przedstawionego przez konsumenta oraz wynikającego z posiadanych 
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dokumentów, podstawę prawną dochodzonych roszczeń, oraz wskazanie kwestii wymagających 

wyjaśnienia.  

W roku sprawozdawczym, rzecznik skierował 50 pisemnych wystąpień do przedsiębiorców, 

z czego 19 dotyczyło usług, 31 wystąpień związanych było z umowami sprzedaży.  

W spawach zakończonych negatywnie na wniosek konsumentów opracowywano pozwy celem 

dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. Zaznaczyć należy, że przypadki negatywnego 

zakończenia sprawy dotyczą również spraw, w których zgłoszone przez konsumentów roszczenia 

były nieuzasadnione, co ustalono po analizie odpowiedzi przedsiębiorcy na wystąpienie. Pozostałe 

przypadki to sytuacje stosunkowo trudne do wyjaśnienia i udowodnienia zasadności roszczenia, 

najczęściej ze względu na brak materiału dowodowego (np. ekspertyz rzeczoznawców).  

         2. Wystąpienia, interwencje pisemne do przedsiębiorców . 

  Ilość 

a w lokalu / bez znaczenia 42 

b na odległość 5 

c poza lokalem 3 

Suma końcowa 50 

3.Współdziałanie z UOKiK, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami 

konsumenckimi i  innymi instytucjami w zakresie ochrony konsumentów. 

Rzecznik w celu realizacji powierzonych zadań współpracuje z Delegaturą Urzędu Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów w Łodzi, Urzędem Regulacji Energetyki, Urzędem Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów w Warszawie, Wojewódzkim Inspektoratem Inspekcji Handlowej 

w Kielcach, Urzędem Komunikacji Elektronicznej, Rzecznikiem Ubezpieczonych, 

Stowarzyszeniem Konsumentów Polskich w Warszawie, Federacją Konsumentów, z rzecznikami 

województwa świętokrzyskiego oraz rzeczoznawcami, wpisanymi na listę rzeczoznawców przy 

Inspekcji Handlowej Współpraca ta polegała na wymianie doświadczeń, wzajemnej sygnalizacji 

problemów dotyczących naruszenia praw konsumentów i przekazywaniu informacji 

o podejmowanych działaniach.  

Rzecznik otrzymuje z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ulotki i broszury 

informacyjne, które przekazywane są konsumentom w ramach działań edukacyjnych oraz 

młodzieży szkolnej podczas prelekcji na temat praw konsumentów. Rzecznik korzysta 

z wydawanych przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich i udostępnianych w formie 

elektronicznej Biuletynów, w których publikowane jest orzecznictwo sądowe, zmiany w przepisach 

prawnych dotyczących ochrony konsumentów, decyzje Urzędu Ochrony Konkurencji 

i Konsumentów, decyzje Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. 
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3. Pomoc sądowa, wytaczanie powództw na rzecz konsumentów i wstępowanie do toczących 

się postępowań. 

W 2019 r. rzecznik nie skorzystał z przysługującego prawa do wytaczania powództw na 

rzecz Konsumentów. Niezależnie od powyższego rzecznik wstępuje do toczącego się postępowania 

sądowego na wniosek i po stronie konsumenta. 

Ponadto rzecznik udziela pomocy polegającej na przygotowaniu konsumentom pozwów, 

sprzeciwów od nakazu zapłaty oraz innych pism procesowych w toku postępowania sądowego.  

W przypadku gdy podejmowane przez rzecznika działania nie doprowadziły do pozytywnego dla 

konsumenta zakończenia sprawy, konsument był informowany o przysługującym mu prawie do 

dochodzenia roszczeń na drodze sądowej wraz z informacją o możliwości sporządzenia przez 

rzecznika niezbędnych pism, w tym pozwu oraz innych pism procesowych. Konsument otrzymuje 

również szczegółową informację na temat obowiązujących przepisów prawa, trybu dochodzenia 

roszczeń oraz informacje o kosztach sądowych.  

 

Pomoc sądowa, w tym opracowanie projektów pozwów, sprzeciwów w postępowaniu 

upominawczym, projektów pism w innych postępowaniach: upadłościowym, nieprocesowym 

oraz wstępowanie do spraw sądowych.    

 Ilość 

a w lokalu / bez znaczenia 14 

Suma końcowa 14 

5.Działania o charakterze edukacyjno-informacyjnym. 

Jednym z zadań samorządu terytorialnego w zakresie ochrony praw konsumentów jest 

prowadzenie edukacji konsumenckiej. 

Rzecznik prowadzi działania o charakterze edukacyjno-informacyjnym poprzez indywidualną 

edukację konsumencką oraz spotkania z młodzież szkolną i seniorami. Rzecznik udzielając 

konsumentom pomocy prawnej, dodatkowo edukuje konsumentów w zakresie przysługujących im 

praw i możliwości egzekwowania obowiązujących przepisów. Rzecznik przekazywał konsumentom 

materiały informacyjne w postaci ulotek i broszur otrzymanych z Urzędu Ochrony Konkurencji i 

Konsumentów. Materiały informacyjne były także dostępne w miejscach do tego przeznaczonych 

na terenie urzędu, w których najliczniej przebywają interesanci.  
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5.3 Promocja Powiatu, współpraca z organizacjami pozarządowymi, 

współpraca zagraniczna 

Rok 2019 obfitował w wiele wydarzeń o charakterze lokalnym, jak również ponadlokalnym. 

Do najważniejszych z nich zaliczyć możemy: 

1. Organizacja corocznych świąt państwowych: konstytucji 3 Maja i Dnia Niepodległości 11 

Listopada oraz wydarzeń powiatowych: Dożynek Powiatu Staszowskiego 25 sierpnia 2019 

w Bogorii i wyjazdu na Dożynki Wojewódzkie w Opatowie 8 września. 

2. Współorganizacja imprez na terenie powiatu połączona z dofinansowaniem i promocją, 

a także obsługa medialną. Łącznie z budżetu powiatu na dofinansowanie kosztów imprez 

przekazano 20 tys. 983 tys. zł. Imprezy, w których  powiat wziął udział w 2019 roku, to: 

1) Turniej wiedzy pożarniczej, 

2) Turniej tańca towarzyskiego, 

3) Szydłowska pasja, 

4) Turniej ruchu drogowego, 

5) Konkurs piosenki religijnej w Bogorii, 

6) Program ,,Działaj Lokalnie” – Fundacja Farma, 

7) Bieg śladami ,,Mnicha” i ,,Zawieruchy”, 

8) Powiatowe Święto Policji, 

9) ,,Dzień Chleba” w Staszowie, 

10) ,,Święto Śliwki” w Szydłowie, 

11)  ,,Leśna Apteka w Pustelni Złotego Lasu w Rytwianach”  

12)  Piknik rodzinny w Wólce Żabnej, 

13)  Święto Pieroga w Wysokach, 

14)  Współorganizacja i obsługa medialna wydarzeń patriotycznych: bitwy pod Cebrem, 

pacyfikacji Stużek, wybuchu II wojny światowej, marszu szlakiem Artura Radziwiłła, 

wybuchu Powstania Warszawskiego, śmierci ks. Romana Kotlarza, poświęcenie kapliczki 

leśników, 

15)  ,,Staszowskie spotkanie z kulturą łowiecką” 

16)  Plener malarski Norberta Palmera, 
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17)  Inscenizacja bitwy o Osiek, 

18)  ,,Biesiada łubnicka”, 

19)  Marsze i wyjazdy Szydłowskiego Towarzystwa Strzeleckiego, 

20)  XXV Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Zapasach w Stylu Klasycznym, 

21)  Ogólnopolskie Biegi Sylwestrowe w Szydłowie. 

3. Redakcja i wydanie 4 numerów kwartalnika ,,Powiat Staszowski”, od nr 74 do nr 77, ogółem: 

234 artykuły i 890 zdjęć z opisami. 

4. Promocja medialna inwestycji realizowanych na terenie powiatu: 

 otwarcie obwodnicy Staszowa,  

 inwestycje w staszowskim szpitalu,  

 inwestycje na drogach powiatowych, 

 inwestycje fotowoltaiczne na budynkach powiatu, 

 odbudowa dróg i infrastruktury zniszczonych w wyniku deszczy nawalnych w maju 

2019 roku, 

 nowoczesne pracownie w Centrum Kształcenia Zawodowego, 

5. Współpraca zagraniczna: 

 wizyta w powiecie delegacji ukraińsko-mołdawskiej – 21 czerwca 2019, 

 wizyta w Winnicy w Konsulacie Generalnym RP, Urzędzie Miasta Winnica i w Polskiej 

Szkole przy Kongresie Polaków Podola – realizacja projektu ,,Zasłużeni dla  Polski”, 

 udział delegacji powiatu w 28. rocznicy Niepodległości Ukrainy w Ambasadzie 

w Warszawie – 9 września, 

 przyjęcie i obsługa 50-osobowej grupy uczniów z Polskiej Szkoły w Winnicy, w czasie ich 

tygodniowego pobytu w Staszowie w lipcu 2019, 

 Realizacja projektu ,,Zasłużeni dla Polski” z programu ,,Niepodległa”, we współpracy z 

Polską Szkoła Niedzielną w Winnicy i uczniami z Ukrainy uczącymi się w szkołach 

ponadpodstawowych powiatu staszowskiego, czas realizacji: 17 czerwiec – 25 październik 

2019 roku. 

6. Współpraca z jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych, całoroczna współpraca i 

realizacja zleceń Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Staszowie, m.in. w 
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zakresie organizacji turnieju wiedzy pożarniczej dla uczniów szkół z powiatu, powiatowych 

zawodów pożarniczych – 15 września oraz jubileuszy jednostek OSP: 70-lecie OSP w 

Miłoszowicach, 105-lecie OSP w Oględowie, 50-lecie OSP w Jabłonicy, 96-lecie OSP w 

Jurkowicach. 

7. Całoroczna współpraca z: Uniwersytetem Trzeciego Wieku, Klubem Seniora Radość Życia i 

Staszowskim Kołem Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością 

Umysłową. 

8. Współpraca z ,,Echem Dnia” – przekazywanie artykułów i zdjęć do publikacji, udział 

powiatu w plebiscytach organizowanych przez ten dziennik w ciągu całego roku. 

9. Opracowanie i wydruk foldera promocyjnego – koszt 3 tys. 567 zł oraz zakup gadżetów 

promocyjnych za 20 tys. 666 zł. 

5.4 Realizacja Strategii Powiatu Staszowskiego 

Strategia Rozwoju Powiatu Staszowskiego opracowana została na lata 2016 – 2025, w której 

wyznaczono  strategiczne cele do osiągnięcia w poszczególnych latach. 

Inwestycje i programy aktualnie realizowane, wg. punktów - zapisów zadań w poszczególnych 

obszarach celów strategicznych w 2019 roku przedstawiały się następująco: 

1. W obszarze CELU STRATEGICZNEGO I – ,,Wyzwalanie inicjatyw w zakresie 

przedsiębiorczości jako podstawy stabilizacji i rozwoju gospodarczego powiatu oraz w 

przeciwdziałaniu bezrobociu”: Cel ten realizowano poprzez: 

,,Utworzenie terenów inwestycyjnych w ramach Staszowskiego Obszaru Gospodarczego” – relacja 

z pierwszej rozpoczętej inwestycji w Strefie A, 25 marca 2019 

2. W obszarze CELU STRATEGICZNEGO II – ,,Rozbudowa infrastruktury drogowej, 

gospodarczej, technicznej i informatycznej”: Cel ten realizowano poprzez: 

 ,,Budowa układu obwodnicowego miasta Staszowa w ciągu dróg wojewódzkich nr 757, 764 

i 765”, 

 ,,Przebudowa, rozbudowa i budowa dróg powiatowych oraz obiektów inżynieryjnych w 

ciągach tych dróg, w ramach programów dotowanych ze środków krajowych i Unii 

Europejskiej” 

 ,,Inwestycje proekologiczne i na rzecz odnawialnych źródeł energii. Modernizacja 

budynków, sieci i węzłów cieplnych oraz oświetlenia ulicznego, w celu zmniejszenia 

kosztów i zużycia energii”. 

3. W obszarze CELU STRATEGICZNEGO III - ,,Ochrona środowiska, racjonalne 

wykorzystanie zasobów przyrody, aktywizacja rolnictwa oraz rozwój obszarów wiejskich”: Cel 

ten realizowano poprzez: 
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 ,,Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz budownictwa wielorodzinnego 

wraz z modernizacją systemów wytwarzania energii i zwiększania efektywności 

energetycznej obiektów”. 

4. W obszarze CELU STRATEGICZNEGO IV - ,,Opieka zdrowotna, pomoc społeczna i 

psychologiczna, wsparcie osób z dysfunkcjami”: Cel ten realizowano poprzez: 

 ,,Rozbudowa i modernizacja Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki 

Zdrowotnej w Staszowie oraz zakup sprzętu dla rozszerzenia zakresu i podniesienia jakości 

usług medycznych staszowskiego szpitala, a także innych jednostek opieki zdrowotnej na 

terenie powiatu staszowskiego”, 

 ,,Rozbudowa infrastruktury na potrzeby pieczy zastępczej placówek opiekuńczo-

wychowawczej typu rodzinnego i mieszkań chronionych dla usamodzielniających się 

wychowanków pieczy zastępczej. Utworzenie ośrodka interwencji kryzysowej”. 

5. W obszarze CELU STRATEGICZNEGO V - ,,Rozwój nauki i oświaty, upowszechnianie 

sportu i zdrowego trybu życia. Troska o zachowanie dóbr kultury”: Cel ten realizowano 

poprzez: 

 ,,Inwestycje oświatowe na rzecz podniesienia jakości nauczania oraz polepszenie bazy 

dydaktycznej ze szczególnym uwzględnieniem szkolnictwa zawodowego. Tworzenie 

nowoczesnych pracowni tematycznych. Podnoszenie kwalifikacji pedagogów i 

wychowawców poprzez udział w kursach i konferencjach na terenie kraju i za granicą”, 

 ,,Remont i konserwacja zabytków powiatu staszowskiego. Realizacja inicjatyw na rzecz 

upowszechniania historii, kultury i dziedzictwa narodowego ziemi staszowskiej”, 

 ,,Inwestycje na rzecz kultury, sportu i turystyki. Poprawa bazy lokalowej, remont obiektów 

sportowych i infrastruktury rekreacyjno-sportowej, a także świetlic wiejskich”. 

 ,,Współzawodnictwo szkół w zakresie sportu, organizacja zawodów powiatowych dla szkół 

wszystkich szczebli ziemi staszowskiej. Upowszechnianie zdrowego stylu życia poprzez 

wychowanie fizyczne i zajęcia pozalekcyjne”.  

6. W obszarze CELU STRATEGICZNEGO VI – ,,Poprawa bezpieczeństwa obywateli, 

przeciwdziałanie zagrożeniom”: Cel ten realizowano poprzez: 

 ,,Wzmocnienie ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej poprzez zakup sprzętu i 

wyposażenia osobistego, poprawę łączności, modernizację budynków poszczególnych służb 

i inspektoratów dla polepszenia warunków ich pracy oraz obsługi obywateli. Rozbudowa i 

modernizacja strażnic OSP”. 

 ,,Sanitacja rzek powiatu staszowskiego, budowa i remont zbiorników retencyjnych, poprawa 

stanu obwałowań rzek oraz przepustów i innej infrastruktury przeciwpowodziowej”. 
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 ,,Realizacja inicjatyw na rzecz bezpieczeństwa ogólnego, przeciwdziałanie patologiom, 

współpraca samorządów i służb z fundacjami i stowarzyszeniami prowadzącymi akcje 

profilaktyczne”.  

7. W obszarze CELU STRATEGICZNEGO VII - ,,Rozwój powiatu poprzez kontakty krajowe i 

zagraniczne. Promocja sztandarowych produktów turystycznych i dóbr kultury”: Cel ten 

realizowano poprzez: 

 ,,Udział w targach krajowych i zagranicznych, promocja oferty turystycznej i atrakcji 

powiatu staszowskiego. Realizacja projektów turystycznych i edukacyjnych, krajowych i 

międzynarodowych”, 

 ,,Organizacja koncertów i wystaw w kraju i poza jego granicami. Prowadzenie działalności 

edytorskiej wydawniczej, realizacja inicjatyw na rzecz zbliżenia z innymi narodami”. 

IV. REALIZACJA UCHWAŁ RADY POWIATU 

 

W skład Rady Powiatu Staszowskiego zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy samorządowej wchodzi 19 

radnych.  

Stosownie do art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym 

Zarząd Powiatu  jest organem wykonawczym, do którego zadań należy m.in. wykonywanie Uchwał 

Rady Powiatu. 

Realizując obowiązki nałożone przepisami ustawy samorządowej Zarząd Powiatu przy pomocy 

Starostwa Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych realizował uchwały podjęte przez Radę 

Powiatu  w 2019 r. w sposób określony uchwałami. 

W 2019 roku Rada Powiatu , w ramach której funkcjonowało  5 stałych komisji takich jak: 

 Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, 

 Komisja Infrastruktury, Rolnictwa i Promocji Powiatu, 

 Komisja Oświaty, Opieki Społecznej, Kultury, Sportu i Turystyki, 

 Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Polityki Prorodzinnej, 

 Komisja Rewizyjna, 

 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 

obradowała i podejmowała stosowne uchwały zgodnie z planem pracy rady przyjętym Uchwałą Nr 

VI/5/19 z dnia 31 stycznia 2019 roku. Wypełniając dyspozycję zawartą w planie pracy w 2019 roku 

Rada Powiatu obradowała na12 sesjach zwyczajnych i podjęła 108 uchwał. 
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Wśród podjętych przez Radę uchwał większość dotyczyła spraw z zakresu zmian 

w budżecie powiatu. Podjęte przez Radę Powiatu uchwały Starosta zgodnie z art.. 78 ust. 1 i 2 

ustawy o samorządzie powiatowym  przekazał w nieprzekraczalnym terminie 7 dni do organów 

nadzoru jakimi są w zakresie zgodności z prawem – Wojewoda Świętokrzyski, a w zakresie 

spraw finansowych – Regionalna Izba Obrachunkowa. Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy 

o dostępie do informacji publicznej, wszystkie uchwały opublikowane zostały w Biuletynie 

Informacji Publicznej, zaś uchwały stanowiące akty prawa miejscowego w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Świętokrzyskiego. 

W podjętych przez Radę Powiatu uchwałach organy nadzoru nie dopatrzyły się żadnych 

nieprawidłowości potwierdzając tym samym fakt, że uchwały są zgodne z obowiązującymi 

przepisami prawa i nie naruszają właściwego gospodarowania finansami publicznymi. Nie zaszła 

również potrzeba wydawania przez organ nadzoru jakim jest Wojewoda Świętokrzyski zarządzeń 

zastępczych w trybie art. 85a ust. 1 i 2 ustawy samorządowej. Wszystkie uchwały zostały przez 

organ wykonawczy (Zarząd Powiatu) wykonane z zachowaniem procedur i terminów określonych 

uchwałami i przepisami prawa. Szczegółowy sposób wykonania uchwał zawiera poniższa tabela. 

 

Lp. Numer 

uchwały 

Data 

uchwały 

Treść uchwały (w sprawie) Uwagi 

1. VI/1/19 31.01.2019 wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu 

Staszowskiego w charakterze partnera do 

uczestnictwa w projekcie pn.: ,,Bo jednak 

z rodziną” w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia. Wykonano 

2. VI/2/19 31.01.2019 zmian w budżecie na 2019 rok Opublikowana 

Dz.Urz. Woj. Św. 

Poz.688 z 

dn.06.02.19r 

3. VI/3/19 31.01.2019 przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku za 2018 rok 

opublikowana 

Dz.Urz. Woj. Św. 

Poz.657 z 

dn.04.02.19r 

4. VI/4/19 31.01.2019 przyjęcia Statutu Powiatu Staszowskiego opublikowana 

Dz.Urz. Woj. Św. 

Poz.658 z 

dn.04.02.19r 

5. VI/5/19 31.01.2019 uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w 

Staszowie na 2019 rok 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia. Wykonano 

6. VI/6/19 31.01.2019 przyjęcia rezygnacji z funkcji członka Zarządu 

Powiatu w Staszowie 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem 
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podjęcia. Wykonano 

7. VI/7/19 31.01.2019 zmiany Uchwały Nr III/16/18 Rady Powiatu 

w Staszowie z dnia 29 listopada 2018 r. w 

sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady 

Powiatu w Staszowie oraz dokonania wyboru 

Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego 

i Sekretarza Komisji Rewizyjnej 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia. Wykonano 

8. VI/8/19 31.01.2019 zmiany Uchwały Nr III/21/18 Rady Powiatu 

w Staszowie z dnia 29 listopada 2018 r. w 

sprawie powołania stałej Komisji Zdrowia, 

Opieki Społecznej i Polityki Prorodzinnej 

Rady Powiatu w Staszowie, ustalenia 

przedmiotu jej działania oraz składu 

osobowego 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia. Wykonano 

9. VI/9/19 31.01.2019 wyboru Komisji Skrutacyjnej Uchwała wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia. Wykonano 

10. VI/10/19 31.01.2019 ustalenia regulaminu wyboru członka Zarządu 

Powiatu w Staszowie 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia. Wykonano 

11. VI/11/19 31.01.2019 wyboru członka Zarządu Powiatu w Staszowie Uchwała wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia. Wykonano 

12. VII/12/19 28.03.2019 zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu Staszowskiego na lata 2019 – 2027 

opublikowana 

Dz.Urz. Woj. Św. 

Poz.1536 z 

dn.02.04.19r 

13. VII/13/19 28.03.2019 zmian w budżecie na 2019 rok 

14. VII/14/19 28.03.2019 przyjęcia informacji o działalności 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Staszowie za 2018 r. oraz wykazu potrzeb 

w zakresie pomocy społecznej 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia. Wykonano 

15. VII/15/19 28.03.2019 przyjęcia sprawozdania z efektów pracy 

organizatora rodzinnej pieczy zastępczej 

za rok 2018 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia. Wykonano 

16. VII/16/19 28.03.2019 dopuszczenia zapłaty należności stanowiących 

dochód budżetu Powiatu Staszowskiego 

instrumentem płatniczym 

opublikowana 

Dz.Urz. Woj. Św. 

Poz.1537 z 

dn.02.04.19r 

17. VII/17/19 28.03.2019 obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej 

w Powiecie Staszowskim 

opublikowana 

Dz.Urz. Woj. Św. 

Poz.1538 z 

dn.02.04.19r 

18. VII/18/19 28.03.2019 zasad i trybu przeprowadzania konsultacji 

społecznych z mieszkańcami Powiatu 

Staszowskiego 

opublikowana 

Dz.Urz. Woj. Św. 

Poz.1539 z 

dn.02.04.19r 
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19. VII/19/19 28.03.2019 określenia zadań finansowanych ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w 2019 roku 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia. Wykonano 

20. VII/20/19 28.03.2019 przyjęcia sprawozdania z działalności oraz 

informacji Komendanta Powiatowego Policji 

w Staszowie o stanie bezpieczeństwa i 

porządku publicznego na terenie powiatu 

staszowskiego za 2018 rok 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia. Wykonano 

21. VII/21/19 28.03.2019 przyjęcia informacji Komendanta 

Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w 

Staszowie o stanie bezpieczeństwa powiatu w 

zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2018 

rok 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia. Wykonano 

22. VII/22/19 28.03.2019 przyjęcia informacji Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w 

Staszowie o stanie bezpieczeństwa sanitarnego 

na terenie powiatu staszowskiego za rok 2018 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia. Wykonano 

23. VII/23/19 28.03.2019 uchwalenia powiatowego programu 

zapobiegania przestępczości oraz ochrony 

bezpieczeństwa obywateli i porządku 

publicznego na lata 

2019-2023 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia. Wykonano 

24. VIII/24/19 26.04.2019 przyjęcia informacji z realizacji w 2018 roku 

„Powiatowego programu działań na rzecz osób 

niepełnosprawnych na lata 2016 – 2022, w 

zakresie rehabilitacji społecznej, rehabilitacji 

zawodowej i zatrudniania oraz przestrzegania 

praw osób niepełnosprawnych 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia. Wykonano 

25. VIII/25/19 26.04.2019 wyboru przedstawicieli Rady Powiatu w 

Staszowie do Rady Społecznej przy 

Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów 

Opieki Zdrowotnej w Staszowie 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia. Wykonano 

26. VIII/26/19 26.04.2019 powołania Rady Społecznej przy 

Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów 

Opieki Zdrowotnej w Staszowie 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia. Wykonano 

27. VIII/27/19 26.04.2019 przyjęcia „Oceny zasobów pomocy 

społecznej” za rok 2018 dla Powiatu 

Staszowskiego 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia. Wykonano 

28. VIII/28/19 26.04.2019 zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu Staszowskiego na lata 2019 – 2027 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia. Wykonano 

29. VIII/29/19 26.04.2019 zmian w budżecie na 2019 rok opublikowana 

Dz.Urz. Woj. Św. 

Poz.2010 z 

dn.30.04.19r 

30. VIII/30/19 26.04.2019 zmiany regulaminu dotyczącego niektórych 

zasad wynagradzania nauczycieli 

opublikowana 

Dz.Urz. Woj. Św. 
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zatrudnionych w szkołach i placówkach 

prowadzonych przez Powiat Staszowski 

Poz.2011 z 

dn.30.04.19r 

31. VIII/31/19 26.04.2019 wymiaru godzin zajęć nauczycieli 

obowiązującego w szkołach i placówkach 

prowadzonych przez Powiat Staszowski 

opublikowana 

Dz.Urz. Woj. Św. 

Poz.2012 z 

dn.30.04.19r 

32. VIII/32/19 26.04.2019 przekazania zadania Powiatu Staszowskiego 

w zakresie dalszego prowadzenia szkół 

ponadpodstawowych: Liceum 

Ogólnokształcącego w Osieku, Liceum 

Ogólnokształcącego dla dorosłych w Osieku 

oraz Branżowej Szkoły I stopnia w Osieku 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia. Wykonano 

33. VIII/33/19 26.04.2019 przekazania zadania Powiatu Staszowskiego 

w zakresie dalszego prowadzenia szkoły 

ponadpodstawowej – Liceum 

Ogólnokształcącego w Bogorii 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia. Wykonano 

 

Wykonana 

 

Wykonana 

 

 

Wykonana 

 

Opubl. Dz. Urz. Woj. 

Św. Poz.2368 z 

dn.04.06.19 

Wykonana 

34. VIII/34/19 26.04.2019 przekazania zadania Powiatu Staszowskiego 

w zakresie założenia szkoły 

ponadpodstawowej – Branżowej Szkoły I 

stopnia w Bogorii 

35. VIII/35/19 26.04.2019 planu dofinansowania form doskonalenia 

zawodowego nauczycieli zatrudnionych w 

szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach 

oświatowych prowadzonych przez Powiat 

Staszowski na 2019 rok 

36. IX/36/19 31.05.2019 zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu Staszowskiego na lata 2019 – 2027 

37. IX/37/19 31.05.2019 zmian w budżecie na 2019 rok 

38. IX/38/19 31.05.2019 rozpatrzenia skargi na działalność Starosty 

Staszowskiego 

39. X/39/19 27.06.2019 udzielenia Zarządowi Powiatu w Staszowie 

wotum zaufania 

40. X/40/19 27.06.2019 zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz 

ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 

2018 rok 

Wykonana 

41. X/41/19 27.06.2019 absolutorium dla Zarządu Powiatu w 

Staszowie 

Wykonana 

42. X/42/19 27.06.2019 zatwierdzenia rocznego sprawozdania 

finansowego Samodzielnego Publicznego 

Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej 

w Staszowie za 2018 rok 

Wykonana 

43. X/43/19 27.06.2019 oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej 

Samodzielnego Publicznego Zespołu 

Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie 

Wykonana 

44. X/44/19 27.06.2019 ustalenia rozkładu godzin aptek 

ogólnodostępnych na ternie powiatu 

staszowskiego w 2019 roku 

opublikowanaDz. 

Urz, Woj. Św. 

Poz.2701 z 
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dn.01.07.19 

45. X/45/19 27.06.2019 zwolnienia od obowiązku realizacji 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć 

dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. ks. 

kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia. Wykonano 

46. X/46/19 27.06.2019 zwolnienia od obowiązku realizacji 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć 

dyrektora Zespołu Szkół im. Stanisława 

Staszica w Staszowie 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia. Wykonano 

47. X/47/19 27.06.2019 zwolnienia od obowiązku realizacji 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć 

dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego 

w Staszowie 

Uchwała wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia. Wykonano 

48. X/48/19 27.06.2019 zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu Staszowskiego na lata 2019 – 2027 

Wykonana 

49. X/49/19 27.06.2019 zmian w budżecie na 2019 rok opublikowanaDz. 

Urz. Woj. Św. Poz. 

2702 z dn. 01.07.19 

opublikowana Dz. 

Urz. Woj. Św. 

Poz.2703 z dn. 

01.07.19 

 

50. X/50/19 27.06.2019 ustalenia planu sieci publicznych szkół 

ponadpodstawowych mających siedzibę na 

obszarze Powiatu Staszowskiego od dnia 

1 września 2019 roku 

51. XI/51/19 26.07.2019 udzielenia pomocy finansowej Gminie 

Bogoria 

Wykonana 

52. XI/52/19 26.07.2019 udzielenia pomocy finansowej Gminie 

Łubnice 

Wykonana 

53. XI/53/19 26.07.2019 udzielenia pomocy finansowej Gminie 

Oleśnica 

Wykonana 

54. XI/54/19 26.07.2019 udzielenia pomocy finansowej Gminie Osiek Wykonana 

55. XI/55/19 26.07.2019 udzielenia pomocy finansowej Gminie 

Połaniec 

Wykonana 

56. XI/56/19 26.07.2019 udzielenia pomocy finansowej Gminie 

Rytwiany 

Wykonana 

57. XI/57/19 26.07.2019 udzielenia pomocy finansowej Gminie 

Staszów 

Wykonana 

58. XI/58/19 26.07.2019 udzielenia pomocy finansowej Gminie 

Szydłów 

Wykonana 

59. XI/59/19 26.07.2019 udzielenia pomocy finansowej Gminie 

Szydłów 

Wykonana 

60. XI/60/19 26.07.2019 udzielenia pomocy finansowej Gminie 

Łubnice 

Wykonana 

61. XI/61/19 26.07.2019 udzielenia pomocy finansowej Gminie 

Staszów 

Wykonana 

62. XI/62/19 26.07.2019 udzielenia pomocy finansowej Gminie Osiek Wykonana 

63. XI/63/19 26.07.2019 udzielenia pomocy finansowej Gminie Wykonana 
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Rytwiany 

64. XI/64/19 26.07.2019 zmian w budżecie na 2019 rok opublikowanaDz.Urz. 

Woj. Św. Poz.3061 z 

dn. 31.07.19 

65. XII/65/19 30.08.2019 pozbawienia kategorii dróg powiatowych 

danych odcinków dróg wojewódzkich Nr 765 

o długości 2,492 km oraz Nr 757 o długości 

2,164 km zlokalizowanych w Staszowie 

opublikowana 

Dz.Urz. Woj. Św. 

Poz.3351 z dn. 

02.09.19 

66. XII/66/19 30.08.2019 zmiany Uchwały Nr VII/19/19 Rady Powiatu 

w Staszowie z dnia 28 marca 2019 roku w 

sprawie określenia zadań finansowanych 

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku 

Wykonana 

67. XII/67/19 30.08.2019 wyboru biegłego rewidenta do badania 

sprawozdania finansowego Samodzielnego 

Publicznego Zespołu zakładów opieki 

zdrowotnej w Staszowie za lata 2019 i 2020 

Wykonana 

68. XII/68/19 30.08.2019 zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu Staszowskiego na lata 2019 – 2027 

Wykonana 

69. XII/69/19 30.08.2019 zmian w budżecie na 2019 rok opublikowana 

Dz.Urz. Woj. Św. 

Poz.3352 z dn. 

02.09.19 

70. XIII/70/19 12.09.2019 wyrażenia zgody na przyjęcie od Wojewody 

Świętokrzyskiego zadań publicznych z 

zakresu administracji rządowej 

Wykonana 

71. XIII/71/19 12.09.2019 trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół 

niepublicznych i niepublicznych placówek 

oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości 

ich pobrania i wykorzystywania 

opublikowana 

Dz.Urz. Woj. Św. 

Poz.3554 z dn. 

12.09.19 

 

 

Wykonanaa 

 

 

72. XIII/72/19 12.09.2019 stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego 

trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego 

im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w 

Staszowie ul. 11 Listopada 3 w czteroletnie 

Liceum Ogólnokształcące im. ks. kard. 

Stefana Wyszyńskiego w Staszowie ul. 11 

Listopada 3 

73. XIII/73/19 12.09.2019 stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego 

trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w 

Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w 

Staszowie ul. Koszarowa 7 w czteroletnie 

Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół 

im. Stanisława Staszica w Staszowie ul. 

Koszarowa 7 

Wykonana 

74. XIII/74/19 12.09.2019 stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego 

trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w 

Zespole Szkół im. Oddziału Partyzanckiego 

Wykonana 
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AK „Jędrusie” w Połańcu ul. Ruszczańska 23 

w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące w 

Zespole Szkół im. Oddziału Partyzanckiego 

AK „Jędrusie” w Połańcu ul. Ruszczańska 23 

75. XIII/75/19 12.09.2019 stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego 

czteroletniego Technikum w Zespole Szkół 

Ekonomicznych im. Jana Pawła II w 

Staszowie ul. Szkolna 11 w pięcioletnie 

Technikum w Zespole Szkół Ekonomicznych 

im. Jana Pawła II w Staszowie ul. Szkolna 11 

Wykonana 

76. XIII/76/19 12.09.2019 stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego 

czteroletniego Technikum w Zespole Szkół 

im. Stanisława Staszica w Staszowie 

ul. Koszarowa 7 w pięcioletnie Technikum 

w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica 

w Staszowie ul. Koszarowa 7 

Wykonana 

77. XIII/77/19 12.09.2019 stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego 

czteroletniego Technikum w Zespole Szkół 

im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” 

w Połańcu ul. Ruszczańska 23 w pięcioletnie 

Technikum w Zespole Szkół im. Oddziału 

Partyzanckiego AK „Jędrusie” w Połańcu 

ul. Ruszczańska 23 

Wykonana 

78. XIII/78/19 12.09.2019 zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu Staszowskiego na lata 2019 – 2027 

Wykonana 

79. XIII/79/19 12.09.2019 zmian w budżecie na 2019 rok Woj. Św. Poz.3555 z 

dn. 12.09.19 

80. XIV/80/19 10.10.2019 ustalenia kryteriów i trybu przyznawania 

nagród dla nauczycieli zatrudnionych w 

szkołach i placówkach oświatowych 

prowadzonych przez Powiat Staszowski 

Dz.Urz. Woj. Św. 

Poz3965 z dn. 

11.10.19 

81. XIV/81/19 10.10.2019 stwierdzenia przekształcenia Centrum 

Kształcenia Praktycznego w Staszowie w 

Centrum Kształcenia Zawodowego w 

Staszowie 

 

82. XIV/82/19 10.10.2019 uchwalenia „Rocznego programu współpracy 

Powiatu Staszowskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o 

działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie na rok 2020” 

Z mocą obowiązującą 

od01.01.20r. 

 

 

Wykonana 

83. XIV/83/19 10.10.2019 udzielenia pomocy finansowej Gminie 

Połaniec 

Wykonana 

84. XIV/84/19 10.10.2019 zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu Staszowskiego na lata 2019 – 2027 
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85. XIV/85/19 10.10.2019 zmian w budżecie na 2019 rok Dz. Urz. Woj. Św. 

Poz.3966 z dn. 

11.10.19 

86. XIV/86/19 10.10.2019 ustalenia wysokości opłat za usunięcie 

i przechowywanie statków lub innych 

obiektów pływających z obszarów wodnych 

położonych na terenie powiatu staszowskiego 

w 2020 roku 

Dz. Urz. Woj. Św. 

Poz. 3967 z dn.  

 

 

87. XV/87/19 27.12.2019 przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań 

oświatowych w szkołach i placówkach 

prowadzonych przez Powiat Staszowski w 

roku szkolnym 2018/2019 

 

Wykonana 

 

88. XV/88/19 27.11.2019 udzielenia pomocy finansowej Gminie 

Bogoria 

Wykonana 

89. XV/89/19 27.11.2019 zmiany Uchwały Nr VII/19/19 Rady Powiatu 

w Staszowie z dnia 28 marca 2019 r. w 

sprawie określenia zadań finansowanych ze 

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku 

Wykonana 

 

90. XV/90/19 27.11.2019 zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu Staszowskiego na lata 2019 – 2027 

 

Wykonana 

91. XV/91/19 27.11.2019 zmian w budżecie na 2019 rok Dz. Urz. Woj. Św. 

Poz. 4564 z dn. 

28.11.19  

 

92. XVI/92/19 12.12.2019 uchylenia Uchwały Nr XXXVIII/23/09 Rady 

Powiatu w Staszowie z dnia 31 marca 2009 

roku w sprawie uchwalenia regulaminu 

podziału środków na dofinansowanie 

doskonalenia zawodowego nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i placówkach 

prowadzonych przez Powiat Staszowski 

Wykonana 

93. XVI/93/19 12.12.2019 ustalenia rozkładu godzin pracy aptek 

ogólnodostępnych na terenie powiatu 

staszowskiego w 2020 roku 

Dz. Urz. Woj. Św. 

Poz. 5197 z dn. 

13.12.19 

94. XVI/94/19 12.12.2019 wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia umów najmu i 

na zawarcie kolejnych umów najmu 

z dotychczasowymi najemcami pomieszczeń 

znajdujących się w budynku przy ul. 11 

Listopada 1 w Staszowie 

 

Wykonana 

 

 

 

 

95. XVI/95/19 12.12.2019 ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 

pasa drogowego oraz umieszczenie w pasie 

drogowym urządzeń infrastruktury technicznej 

i obiektów budowlanych niezwiązanych z 

potrzebami zarządzania drogami lub 

potrzebami ruchu drogowego oraz reklam 

 

Dz. Urz. Woj. Św. 

Poz. 5198 z dn. 

13.12.19 
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96. XVI/96/19 12.12.2019 ustalenia wysokości opłat za usunięcie 

pojazdu z drogi i jego przechowywanie na 

parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów 

powstałych w przypadku odstąpienia od 

usunięcia pojazdu 

Dz. Urz. Woj. Św. 

Poz. 5199 z dn. 

13.12.19  

 

97. XVI/97/19 12.12.2019 zmian w budżecie na 2019 rok  Dz. Urz. Woj. Św. 

Poz. 5200 z dn. 

13.12.19 

98. XVII/98/19 30.12.2019 uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Staszowskiego na lata 2020 – 2027 

Wykonana 

99. XVII/99/19 30.12.2019 uchwalenia budżetu Powiatu Staszowskiego 

na 2020 rok 

Dz. Urz. Woj. Św. 

Poz. 91 z dn. 

07.01.20 

100. XVII/100/19 30.12.2019 uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w 

Staszowie na 2020 rok 

Wykonana 

101. XVII/101/19 30.12.2019 zatwierdzenia planu kontroli Komisji 

Rewizyjnej Rady Powiatu w Staszowie na 

2020 rok 

Wykonana 

102. XVII/102/19 30.12.2019 zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji 

Rady Powiatu w Staszowie na 2020 rok 

Wykonana 

103. XVII/103/19 30.12.2019 przyjęcia powierzonego przez Gminę Gnojno 

do prowadzenia zadania publicznego 

polegającego na zapewnieniu mieszkańcom 

gminy Gnojno usług świadczonych przez 

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy 

w Kurozwękach 

 

Wykonana 

104. XVII/104/19 30.12.2019 zmiany Uchwały Nr VII/19/19 Rady Powiatu 

w Staszowie z dnia 28 marca 2019r. w sprawie 

określenia zadań finansowanych ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w 2019 roku 

Wykonana 

105. XVII/105/19 30.12.2019 ustalenia wysokości opłat za usunięcie 

pojazdu z drogi jego przechowywanie na 

parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów 

powstałych w przypadku odstąpienia od 

usunięcia pojazdu 

Dz. Urz. Woj. Św. 

Poz. 80 z dn. 

01.03.20 

 

106. XVII/106/19 30.12.2019 zmiany Uchwały Nr XV/88/19 Rady Powiatu 

w Staszowie z dnia 27 listopada 2019 r. w 

sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie 

Bogoria 

Wykonana 

107. XVII/107/19 30.12.2019 zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu Staszowskiego na lata 2019 – 2027 

Wykonana 

108. XVII/108/19 30.12.2019 zmian w budżecie na 2019 rok Dz. Urz. Woj. Św. 

Poz. 81 z dn. 

03.01.20 
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PODSUMOWANIE 

 

Raport o stanie Powiatu staszowskiego przygotowany przez Zarząd Powiatu opracowany został 

w celu przedstawienia najważniejszych działań, jakie miały miejsce w roku 2019. Działania 

podejmowane przez Zarząd Powiatu miały na celu efektywny i zarazem jednolity rozwój Powiatu 

staszowskiego. Takie działania zawdzięczamy zaangażowaniu wielu ludzi pracujących na rzecz 

Powiatu. Zaznaczyć w tym miejscu należy, iż ważnym czynnikiem była również dobra współpraca 

z pozostałymi podmiotami sektora administracji publicznej oraz innymi instytucjami  

i organizacjami pozarządowymi.  

Z przedstawionych informacji zawartych w Raporcie o stanie Powiatu staszowskiego 

wynika, iż Powiat realizuje różnorakie zadania, realizacja których przyczynia się do rozwoju 

społeczno – gospodarczego, a tym samym odgrywa zasadniczy wpływ na poprawę jakości życia 

społecznego.  

Powiat staszowski to obszar, na którym dba się o bezpieczeństwo mieszkańców i szeroko 

rozumiany porządek publiczny. Z racji swojego położenia w dorzeczu rzeki Wisły, Wschodniej, 

Czarnej Staszowskiej Powiat narażony jest na wystąpienie wielu zagrożeń m.in. powodzią i 

podtopieniami.  

Wyznacznikiem potencjału wskazanego obszaru jest kapitał ludzki i infrastruktura. Depopulacja 

Powiatu staszowskiego i problemy z niej wynikające, są jednym z największych wyzwań dla 

samorządu na kolejne lata. Konieczny jest rozwój zasobów ludzkich i wykorzystanie 

dotychczasowych doświadczeń w tym obszarze. Ważne jest również wyrównanie deficytów w 

obszarze infrastruktury technicznej, w oparciu o zasadę zrównoważonego rozwoju, z 

wykorzystaniem potencjału środowiska przyrodniczego we współpracy z samorządami gminnymi. 

Powiat staszowski ma być obszarem konkurencyjnym gospodarczo, o odpowiednim poziomie życia 

społecznego i gospodarczego jego mieszkańców.  

Szczebel powiatowy samorządu terytorialnego funkcjonuje w sposób prawidłowy i właściwy ze 

względu na ogromne zaangażowanie społeczności go tworzącej. 

Niniejszy raport jednoznacznie obrazuje, iż w 2019 roku obrany został pozytywny 

kierunek rozwoju powiatu staszowskiego, który powinien być kontynuowany w latach następnych. 
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