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I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA POWIATU
Powiat staszowski leży w południowo-wschodniej części województwa świętokrzyskiego.
Zajmuje powierzchnie 926 km 2 i liczy ok. 73 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, 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 – nasza mała ojczyzna – 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.
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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.
W powiecie funkcjonuje Powiatowe Centrum Sportowe. W skład kompleksu wchodzi
pełnowymiarowa hala sportowa oraz pływalnia. Powierzchnia hali sportowej wynosi 1087 m2,
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 72 318 mieszkańców (stan na koniec czerwca 2018 roku).
Średnia gęstość zaludnienia w powiecie wynosi 78,2osób/km2 i jest niższa od średniej dla woj.
Świętokrzyskiego wynoszącej 107,1 osób/km2. Najgęściej zaludnioną jest gmina Połaniec
(158,4osób/km2), będąca powierzchniowo jedną (z wyjątkiem gminy Oleśnica) najmniejszych
z gmin powiatu, a najrzadziej zaludnioną jest gmina Szydłów (43,6osób/km2).
Tabela nr 1 Dane demograficzne powiatu staszowskiego i gmin wchodzących w jego skład
Liczba ludności i powierzchnia gmin powiatu staszowskiego
(stan administracyjny z 1 stycznia 2019 r.)
jednostka
administracyjna

ludność

powierzchnia

stan na 31.12.2010 r.

stan na 30.06.2018 r.

26 077

25 838

227,52 km²

11 848

11883

75,01 km²

7 904

7745

129,30 km²

miasto i gmina Szydłów

4 800

4708

107,90 km²

miasto i gmina Oleśnica

3 891

3867

53,38 km²

gmina Bogoria

7 923

7805

122,89 km²

gmina Łubnice

4 382

4108

84,14 km²

6 240

6364

124,66 km²

miasto i gmina Staszów

miasto i gmina Połaniec

miasto i gmina Osiek

gmina Rytwiany
Razem
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powiat staszowski

73 125

72318

924,80 km²

dane dot. ludności wg stanu na 30.06.2018 r.
 mężczyźni - 35 801
 kobiety - 36 517
 ludność w miastach w % ogółu ludności - 34,6%
 ludność na km2 - 78
 kobiety na 100 mężczyzn - 102

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,
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 ponad powiatowe, które wymagają zaangażowania władz regionalnych, tworzenia lobbingu
na rzecz zmian gospodarczych, ustawowych, czy polityki krajowej.
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.

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
7

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.

1.

Wykonanie budżetu Powiatu Staszowskiego za 2018 rok

TABELA 1. WYKONANIE BUDŻETU POWIATU STASZOWSKIEGO W 2018 ROKU
(W PLN)
Wyszczególnienie

Plan

Plan po
zmianach

Wykonanie

%
wykonania

1. Dochody ogółem

69 229 363

72 584 893

66 721 525

91,92

1.2. dochody bieżące

62 458 061

65 410 149

61 520 386

94,05

6 771 302

7 174 744

5 201 139

72,49

2. Wydatki ogółem

68 687 633

70 384 893

63 489 450

90,20

2.1. wydatki bieżące

57 336 455

62 109 527

57 533 930

92,63

2.2. wydatki majątkowe

11 351 178

8 275 366

5 955 570

71,97

541 730

2 200 000

3 232 025

x

4. Przychody budżetu

1 658 270

0

0

x

5. Rozchody budżetu

2 200 000

2 200 000

2 200 000

100

1.2 dochody majątkowe

3. Wynik budżetu

ŹRÓDŁO: SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU STASZOWSKIEGO
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Budżet powiatu w 2018 roku zamknął się nadwyżką w wysokości 3.232 025 PLN.
Dochody i przychody ogółem wyniosły 66 721 525 PLN, zaś wydatki i rozchody ogółem
wyniosły 65 689 450 PLN.
Z analizy wykonania dochodów i wydatków bieżących wynika, że w roku 2018 wydatki bieżące
zostały w pełni pokryte dochodami bieżącymi.
Z analizy wykonania dochodów i wydatków ogółem wynika, że w 2018 roku rozchody budżetu
powiatu zostały pokryte w pełni wypracowanymi dochodami ogółem.

2.

Dochody

TABELA
2.
WYKONANIE
DOCHODÓW
BUDŻETOWYCH
POWIATU
STASZOWSKIEGO W 2018 ROKU WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA (W PLN)
Wyszczególnienie

Dochody ogółem

Wykonanie w
%

Plan

Struktura
dochodów
w%

72 584 893

66 721 525

100

1. Dochody bieżące, w tym

65 410 149

61 520 386

92,20

1.1. Dochody własne

18 737 887

18 177 113

27,24

11 393 199

12 117 218

18,16

884 872

586 978

0,88

Podatki i opłaty

4 653 306

3 910 887

5,86

Inne dochody

1 806 510

1 562 030

2,34

1.2. Subwencja ogólna

30 225 000

30 225 000

45,30

1.3. Dotacje na cele bieżące

12 039 166

11 601 730

17,39

4 408 096

1 516 543

2,27

7 174 744

5 201 139

7,80

565

1 624

-

2.2.Dotacje na cele majątkowe

3 087 768

3 080 047

4,62

2.3.Środki UE przeznaczonych na cele
majątkowe

4 086 411

2 119 469

3,18

Dochody z tytułu udziału we wpływach z
podatku dochodowego od osób fizycznych
Dochody z tytułu udziału we wpływach z
podatku dochodowego od osób prawnych

1.4. Środki UE przeznaczonych na cele
bieżące
2. Dochody majątkowe, w tym
2.1.Ze sprzedaży majątku

ŹRÓDŁO: SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU STASZOWSKIEGO
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WYKRES 1. UDZIAŁ DOCHODÓW Z POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDEŁ W BUDŻECIE
POWIATU STASZOWSKIEGO W 2018 ROKU (W %)

Jak wynika z powyższego wykresu dominującym źródłem dochodów Powiatu w roku 2018,
stanowiącym 45,30%, była subwencja ogólna na kwotę 30 225 000 PLN, która obejmuje:

- część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 22 147 732 PLN
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w kwocie 5 762 247 PLN
- część równoważącą subwencji ogólnej w kwocie 2 249 893 PLN
- środki na uzupełnienie dochodów powiatów w kwocie 65 128 PLN.

Drugim co do wielkości źródłem dochodów Powiatu w 2018 roku były dotacje z różnych źródeł
i środki zagraniczne niepodlegające zwrotowi na kwotę 18 317 789 PLN, stanowiące 27,46%
ogólnych dochodów.
TABELA 3. DOCHODY BUDŻETU POWIATU PRZYPADAJĄCE NA 1 MIESZKAŃCA
W LATACH 2016–2018
Wyszczególnienie
Dochody ogółem
Dochody ogółem na 1 mieszkańca

2016

2017

2018

63 439 694

62 289 764

66 721 525

871,46

859,69

930,85
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3. Wydatki
TABELA 4. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH POWIATU STASZOWSKIEGO ZA
2018 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH (W PLN)
Wyszczególnienie
Wydatki ogółem
Rolnictwo i łowiectwo
Leśnictwo
Górnictwo i kopalnictwo
Transport i łączność
Turystyka
Gospodarka mieszkaniowa
Działalność usługowa
Informatyka
Administracja publiczna

Plan po
zmianach

Plan

%
wykonania

Wykonanie

68 687 633 70 384 893

63 489 500

90,20

10 000

13 000

1 500

11,54

292 368

300 301

277 678

92,47

5 000

0

0

0

6 002 798

9 221 344

9 208 211

99,86

71

71

0

0

258 100

284 401

260 077

91,45

2 535 548

2 444 048

1 136 746

46,51

22 380

22 380

21 000

93,83

8358 378

8 868 292

8 296 278

93,55

46 411

85,18

Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa

0

Obrona narodowa

0

36 913

36 913

100

4 071 342

4 689 741

4 568 132

97,41

Wymiar sprawiedliwości

187 812

187 812

187 812

100

Obsługa długu publicznego

663 940

603 940

580 925

96,19

Różne rozliczenia

167 390

17 689

0

0

28 710 314 27 320 254

26 938 281

98,60

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa

Oświata i wychowanie

54 485

Ochrona zdrowia

1 612 084

1 809 993

1 692 885

93,53

Pomoc społeczna

1 951 230

2 011 836

1 909 309

94,90

Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej

3 063 925

3 359 717

3 227 922

96,08

Edukacyjna opieka wychowawcza

2 496 714

2 747 631

2 725 050

99,18
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Rodzina

1 566 882

1 616 657

1 386 113

85,74

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2 835 472

1 408 640

259 814

18,44

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

2 687 749

2 702 749

66 554

2,46

Kultura fizyczna

1 188 135

663 000

661 887

99,83
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WYKRES 2. UDZIAŁ WYBRANYCH DZIAŁÓW KLASYFIKACJI W WYDATKACH
BUDŻETU POWIAT W 2018 ROKU (W %)

Jak wynika z powyższego wykresu, z poniesionych wydatków Powiatu w 2018 roku, wydatki na
oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą stanowią największą część
wynoszącą 29 663 331 PLN, co stanowi 46,73% ogólnych wydatków.
Drugim co do wielkości działem wydatków w roku 2018 były wydatki na transport i łączność
wynoszące 9 208 211 PLN, co stanowi 14,51% ogólnych wydatków.
TABELA 5. WYDATKI BUDŻETU POWIATU PRZYPADAJĄCE NA 1 MIESZKAŃCA
W LATACH 2016–2018
Wyszczególnienie

Wydatki ogółem
Wydatki ogółem na 1 mieszkańca

2016

2017

2018

59 080 211

61 786 040

63 489 500

811,58

852,74

885,76
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Dochody budżetu powiatu w roku 2018 na 1 mieszkańca wyniosły 930,85 PLN, a wydatki
na 1 mieszkańca – 885,76 PLN.
W 2018 roku wykonanie wydatków bieżących wyniosło 57 533 930 PLN (92,63% planu),
a majątkowych 5 955 570 PLN (71,97% planu).
Na wydatki bieżące przy udziale środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi w latach
2016-2018 przeznaczono kwotę 3 732 168 PLN, zaś na inwestycje realizowane przy udziale
środków z UE w latach 2016-2018 przeznaczono kwotę 3 412 109 PLN.
W ramach wydatków bieżących finansowanych lub wspófinansowanych ze środków UE w roku
2018 na łączną kwotę 1 690 833 PLN zrealizowano następujące zadania:
1/ Kreatywność ucznia kluczem sukcesu zawodowego w ZSE w Staszowie,
2/ Za energią słońca - praktyki europejskie w dziedzinie odnawialnych źródeł energii
i mechatroniki w ZS w Staszowie,
3/ Staż z energią - zwiększenie umiejętności zawodowych uczniów Technikum w Połańcu
w ZS w Połańcu,
4/ Wyższa jakość w europejskiej edukacji dzięki inwestycjom w infrastrukturę oraz wyposażenie
CKP w Staszowie,
5/ Nauka nowej generacji - poprawa jakości kształcenia ogólnego i w zakresie TIK w Liceum
Ogólnokształcącym im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie,
6/ Dobry start - lepsza przyszłość realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Staszowie.
Strukturę wydatków bieżących przy udziale środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi
w latach 2016-2018 przedstawia tabela nr 6.

TABELA 6. WYDATKI BIEŻĄCE W LATACH 2016–2018 (W PLN)

Wyszczególnienie

2016

2017

2018

53 363 228

54 349 717

57 533 930

Wydatki bieżące przy udziale środków
zagranicznych niepodlegających zwrotowi

796 945

1 467 925

1 690 833

Udział do wydatków bieżących ogółem w
%

1,49

2,7

2,94

Wydatki bieżące ogółem
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Wydatki majątkowe w budżecie Powiatu za 2018 rok wyniosły 5 955 570 PLN, co stanowi 9,38%
wydatków ogółem i zostały poniesione na:
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1/ Inwestycje na drogach powiatowych i zakupy inwestycyjne w Zarządzie Dróg Powiatowych
w Staszowie w kwocie 3 315 789 PLN, co pozwoliło na odnowę ponad 20 km nawierzchni
dróg,
2/ Zakup nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe w kwocie 8 798 PLN,
4/ Wpłata na Fundusz Wsparcia na dofinansowanie zakupu pojazdów dla Komendy Powiatowej
Policji w Staszowie – 99 263 PLN,
5/ Wydatki majątkowe w Komendzie Powiatowej PSP w Staszowie w kwocie 138 080 PLN
(samochód do przewozu ratowników wraz ze sprzętem, urządzenie do zasilania awaryjnego),
6/ Wydatki majątkowe na wdrożenie systemu e-sesja – 63 649 PLN,
7/ Wydatki majątkowe w dziale 801 Oświata i wychowanie na kwotę 306 461 PLN (przebudowa
pomieszczeń w Liceum Ogólnokształcącym w Staszowie w celu poprawy warunków
sanitarno-technicznych i środowiskowych, budowa siłowni plenerowej i strefy relaksu przy
ZS Staszów im. Stanisława Staszica w Staszowie, zakup pieca konwekcyjno-parowego w ZS
Staszów, zakupy inwestycyjne w PCS Staszów),
8/ Przekazane dotacje dla SPZZOZ w Staszowie w kwocie 217 554 PLN (na dofinansowanie
zakupu sprzętu medycznego, modernizacji i rozbudowy szpitalnego oddziału ratunkowego,
modernizacji oddziału wewnętrznego),
9/

Wydatki majątkowe w ramach programu „Wyrównywanie
współfinansowanych ze środków PFRON –137 329 PLN,

10/ Wydatki majątkowe
36 919 PLN,

różnic

w

regionie”

w ramach programu „Aktywny samorząd” ze środków PFRON –

11/ Wydatki majątkowe w PCS Staszów – 636 000 PLN (pomieszczenia rekreacyjno-sportowe
wraz z wyposażeniem),
12/ Wydatki majątkowe w ramach projektu „Wyższa jakość w europejskiej edukacji dzięki
inwestycjom w infrastrukturę i wyposażenie CKP w Staszowie ” w kwocie 867 327 PLN,
13/ Wydatki majątkowe w ramach projektu „Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach
użyteczności publicznej Powiatu Staszowskiego i Gminy Połaniec” w kwocie 18 401 PLN,
14/ Pomoc finansowa udzielona Gminie Bogoria na dofinansowanie realizowanych zadań
z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na kwotę 100 000 PLN,
15/ Pomoc finansowa udzielona Gminie Raków na dofinansowanie wzniesienia pomnika
Wincentego Witosa na terenie miasta Kielce w kwocie 10 000 PLN.

W ramach wydatków majątkowych finansowanych lub współfinansowanych ze środków UE
w roku 2018 na łączną kwotę 855 728 PLN zrealizowano następujące zadania:
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1/ Wyższa jakość w europejskiej edukacji dzięki inwestycjom w infrastrukturę oraz wyposażenie
CKP w Staszowie,
2/ Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej Powiatu
Staszowskiego i Gminy Połaniec.
Strukturę wydatków majątkowych przy udziale środków zagranicznych niepodlegających
zwrotowi w latach 2016-2018 przedstawia tabela nr 7.
TABELA 7. WYDATKI MAJĄTKOWE W LATACH 2016–2018 (W PLN)

Wyszczególnienie

2016

2017

2018

5 716 984

7 436 324

5 955 570

Wydatki majątkowe przy udziale środków
zagranicznych niepodlegających zwrotowi

64 181

2 462 200

885 728

Udział do wydatków majątkowych ogółem
w%

1,12

33,11

14,87

Wydatki majątkowe ogółem
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TABELA 8. WYDATKI NA ZADANIA FINANSOWANE I WSPÓŁFINANSOWANE ZE
ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W 2018 ROKU
WEDŁUG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (W PLN)

Wyszczególnienie

Wykonanie
ogółem

z tego
środki własne fundusze UE

inne źródła

Wydatki ogółem, z tego:

2 576 561

425 831

2 117 793

32 937

zadania bieżące

1 690 833

190 598

1 467 298

32 937

885 728

235 233

650 495

0

zadania inwestycyjne
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Wydatki na zadania finansowane i współfinansowane ze
niepodlegających zwrotowi w roku 2018 wyniosły 2 576 561 PLN.

środków

zagranicznych
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4. Przychody i rozchody
Przychody budżetu powiatu w 2018 roku wyniosły 0 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 31.12.2018 r. wynosi 23 664 715
PLN, co stanowi 35,47% kwoty wykonanych dochodów, z tego: umowa kredytowa z 2013 roku –
12 684 336 PLN z terminem zapadalności 31.12.2024 r., umowa kredytowa z 2016 r.- 10 980 379
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 31.12.2018 r. wynosi 4,17% przy dopuszczalnym wskaźniku
spłaty zobowiązań 8,25%.

ANALIZA
PŁYNNOŚCI
STASZOWSKIEGO

I

SAMODZIELNOŚCI

FINANSOWEJ

POWIATU

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 = 66 721 525,24/(63 489 499,77+2 200 000) = 1,02

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)

16

WPF2 =66 721 525,24/(63 489 499,77+2 200 000+2 875 053,96) =0,97

W roku 2018 WPF1 wynosi 1,02, zaś WPF2 wynosi 0,97 świadczy to o tym iż, na dzień
31.12.2018 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:
DO – dochody ogółem
DW- dochody własne
DM – dochody majątkowe
U – udziały PIT i CIT
S – subwencja ogólna

WSF = 5 474 540,60/66 721 525,24=8,21%

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 = 18 178 757/66 721 525,24=27,25%

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.
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WSF2 (DW+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 = (18 178 757+30 225 000)/66 721 525,24=72,55%

Poziom kształtowania się wskaźnika WSF, WSF1 i WSF2 wyliczony na podstawie
dochodów wykonanych na dzień 31.12.2018 r. świadczy o małej samodzielności finansowej
Powiatu Staszowskiego. Możliwości finansowe uzależnione są w dużej mierze od warunków do
spełnienia w sytuacji ubiegania się o datacje lub środki z UE lub sytuacji budżetu państwa,
(rynkowej itp.).

III.

REALIZACJA ZADAŃ POWIATU
Zestawienie dokumentów programowych powiatu

Lp.
1.

2.

3.

Nazwa dokumentu

Akt wprowadzający

Strategia Rozwoju Powiatu Staszowskiego
na lata 2016 - 2025

Uchwała Nr
XXVIII/63/16 Rady
Powiatu w Staszowie z
dnia 22.07.2016r.
Uchwała Nr XXII/3/16
Rady Powiatu w
Staszowie
Uchwałą Nr LIV/7/18
Rady Powiatu w
Staszowie z dnia 27
marca 2018 r.
Uchwałą nr LIV/6/18
Rady Powiatu w
Staszowie z dnia 27
marca 20181 r.
Uchwałą nr XXV/18/16
z dnia 19.04.2016 r.
Rady Powiatu w
Staszowie.

Strategia Rozwiązywania Problemów
Społecznych dla Powiatu Staszowskiego na
lata 2016-2022
Powiatowy Program Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie na lata 2018 – 2020

4.

Powiatowy Program Rozwoju Systemu
Pieczy Zastępczej dla Powiatu
Staszowskiego na lata 2018 – 2020 przyjęty

5.

Powiatowy Program działań, na rzecz osób
niepełnosprawnych na lata 2016 – 2022

6.

Powiatowy Program Zapobiegania
Przestępczości oraz Ochrony
Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku
Publicznego na lata 2014-2018”

7.

Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego

8.

Plan Operacyjny Ochrony przed Powodzią

uchwałą nr
LVI/19/14 Rady
Powiatu w
Staszowie z dnia 30
kwietnia 2014 roku.
Zatwierdzony przez
Wojewodę
Zatwierdzony przez
Starostę

Okres
obowiązywania
Do 2025r.

Do 2022r.

Do 2020r.

Do 2020r.

Do 2022r

Do 2018r.

Obowiązujący
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.
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
2018 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.
W okresie 2018 roku w powiecie staszowskim dokonały rejestracji jako bezrobotne 4184
osoby a 4258 osób wykreślono z ewidencji bezrobotnych i na koniec grudnia 2018 roku
w ewidencji bezrobotnych pozostawało 2265 osób.

Liczba bezrobotnych w powiecie staszowskim

Wyszczególnienie
Liczba bezrobotnych
zarejestrowanych
po
raz
pierwszy
zarejestrowani
w
okresie
12 miesięcy
od
dnia
ukończenia szkoły

Stan na dzień
31.12.2017

Napływ
w 2018 roku

Odpływ
w 2018 roku

Stan na dzień
31.12.2018

2339

4184

4258

2265

294

633

649

278

147

588

592

143

Wśród ogółu bezrobotnych zarejestrowanych w końcu grudnia 2018 roku 278 osób było
zarejestrowanych po raz pierwszy a 143 osoby bezrobotne były w okresie 12 miesięcy od
ukończenia szkoły.
19

Wykształcenie wyższe posiadało 350 osób (15,5% ogółu bezrobotnych), policealne
i średnie zawodowe 265 osób (11,7%), średnie ogólnokształcące 265 osób (23,1%), zasadnicze
zawodowe 697 osób (30,8%) a podstawowe i niepełne podstawowe 429 osób (18,9%)
W wieku 18-24 lata było 385 osób (17% ogółu bezrobotnych), w wieku 25-34 lata było
721 osób (31,8%), w wieku 35-44 lata było 470 osób (20,8%), w wieku 45-54 lata było 390 osób
(17,2%), w wieku 55-59 lat było 190 osób (8,4%) a w wieku 60 lat i więcej było 109 osób (4,8%).
Pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe
Wyszczególnienie

Liczba osób

liczba krajowych ofert pracy

1615

liczba oferty pracy za granicą

130

liczba wizyt pośredników pracy w zakładach pracy

427

poradnictwo indywidualne

91

poradnictwo grupowe

55

informacja zawodowa
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W 2018 roku urząd pozyskał 1615 ofert pracy na lokalnym rynku oraz w ramach usług
EURES (międzynarodowe pośrednictwo pracy) - 130 ofert pracy za granicą.
Ogółem w 2018 roku zgłosiło podjęcie pracy oraz realizowało subsydiowane formy
aktywności zawodowej 2897 osób bezrobotnych. Ponadto 632 osoby nie potwierdziły gotowości
do podjęcia pracy, 287 osób zrezygnowało ze statusu bezrobotnego a 228 osób odmówiło
przyjęcia propozycji pracy lub uczestnictwa w programie aktywizacji zawodowej.
W związku z podejmowaniem przez cudzoziemców pracy zarejestrowano 461 wniosków
i wydano 381 zezwoleń na pracę sezonową na terytorium RP oraz zarejestrowano 345 oświadczeń
o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.
W ramach posiadanych w 2018 roku środków na aktywne formy przeciwdziałania
bezrobociu organizowano staże, prace interwencyjne, szkolenia, prace społecznie użyteczne,
przyznawano środki na podjęcie działalności gospodarczej, refundowano koszty wyposażenia lub
doposażenia stanowisk pracy, refundowano koszty zatrudnienia osób do 30 roku życia,
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

20

pracowników i pracodawców wspierające kształcenie ustawiczne zgodnie z obowiązującymi
priorytetami.
Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w 2018 roku
Wyszczególnienie

kwota

liczba osób

prace interwencyjne

1 561 338

259

środki na podjęcie działalności gospodarczej

1 467 120

59

wyposażenie stanowiska pracy

1 155 725

77

231 732

57

3 027 048

369

bon zatrudnieniowy

101 358

5

bon na zasiedlenie

430 600

42

49 375

3

7 798

5

2 331 344

58

186 756

221

12 915
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10 563 109

1 181

szkolenia
staże

dofinansowanie wynagrodzenia
prace społecznie użyteczne
refundacja wynagrodzeń osób do 30 roku życia
Krajowy Fundusz Szkoleniowy
inne wydatki (badania lekarskie, studia podyplomowe)
Ogółem

Łącznie w 2018 roku udział w poszczególnych formach rozpoczęło 1 181 osób a razem
z umowami kontynuowanymi z poprzedniego roku finansowano udział 1 641 osób.
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 w 2018 roku
Wyszczególnienie

Wydatki

Wielkość środków FP dla powiatu zgodnie z rozporządzeniem

1 724 534

Refundacja wynagrodzeń osób do 30 roku życia

2 331 344

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie staszowskim III

1 062 364

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie staszowskim IV

871 994

Razem

1 934 358
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Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w
powiecie staszowskim III
Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w
powiecie staszowskim IV

110 200
1 192 484

Razem

1 302 684

Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych w wieku 45 lat i powyżej

131 187

Program aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych

230 927

Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych niepełnosprawnych

86 042

Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi

658 982

Programy aktywizacji zawodowej bezrobotnych w regionach wysokiego
bezrobocia oraz na terenach rewitalizacyjnych, a także realizowanych w ramach
Narodowego Programu Mieszkaniowego „Mieszkania Plus” I
Programy aktywizacji zawodowej bezrobotnych w regionach wysokiego
bezrobocia oraz na terenach rewitalizacyjnych, a także realizowanych w ramach
Narodowego Programu Mieszkaniowego „Mieszkania Plus” II
Programy aktywizacji zawodowej bezrobotnych w regionach wysokiego
bezrobocia oraz na terenach rewitalizacyjnych, a także realizowanych w ramach
Narodowego Programu Mieszkaniowego „Mieszkania Plus” III
Inny program, którego realizacja wynika z diagnozy bieżących potrzeb rynku
pracy (ARiMR)

659 681

946 211

348 510
21 893

Razem

3 083 433

PFRON

65 293

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

186 756
OGOŁEM

10 628 402

Objaśnienia:
III, IV – kolejna część realizowanego programu unijnego
„ Mieszkanie Plus” I, II, III – kolejne środki z FP przyznane z rezerwy Ministerstwa

Na realizację programów Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie
staszowskim III, IV (POWER) oraz Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez
pracy w powiecie staszowskim III, IV

(RPO WŚ) w ramach Europejskiego Funduszu

Społecznego w 2018 r. urząd pozyskał środki na łączną kwotę 3 237 042 zł.
W ramach środków Funduszu Pracy przyznanych według algorytmu wydatkowano kwotę
1 724 534 zł, a z rezerwy Funduszu Pracy kwotę 3 083 433 zł. Ponadto w ramach środków
PFRON wydatkowano kwotę 65 293 zł,
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Wydatki Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie w 2018 roku
Wyszczególnienie

kwota

świadczenia dla bezrobotnych

4 018 788

aktywne formy

10 376 353

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

186 756

PFRON

65 293

wydatki budżetowe

2 776 345

składki na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do
zasiłku

1 400 477

pozostałe wydatki

288 779
Ogółem

19 112 791

W 2018 roku Powiatowy Urząd Pracy w Staszowie realizując ustawowe zadania
wydatkował łącznie ponad 19 mln złotych. Największą cześć, blisko 10,4 mln złotych (54,47%
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 wypłacanie osobom bezrobotnym zasiłków w kwocie ponad 4 mln złotych (21,09%)
oraz składki na ubezpieczenie społeczne bezrobotnych nie posiadających prawa do zasiłku
w kwocie ponad 1,4 mln złotych (7,35%).
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Stopa bezrobocia według województw
stan na dzień 31 grudnia 2018
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Stopa bezrobocia
w powiatach województwa świętokrzyskiego
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1.2 Pomoc społeczna
Zadania z zakresu pomocy społecznej realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
będące jednostką organizacyjną powiatu w oparciu o Strategię Rozwiązywania Problemów
Społecznych dla Powiatu Staszowskiego na lata 2016 – 2022 przyjętą Uchwałą nr XXII/3/16
Rady Powiatu w Staszowie z dnia 24 lutego 2016 r., Powiatowy Program Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018 – 2020 przyjęty
Uchwałą Nr LIV/7/18 z dnia 27 marca 2018 r. 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. oraz Powiatowy Program działań, na rzecz osób
niepełnosprawnych na lata 2016 – 2022 przyjęty Uchwałą nr XXV/18/16 z dnia 19.04.2016 r.
Rady Powiatu w Staszowie
Realizując zadania wynikające z ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej,
w oparciu o strategię rozwiązywania problemów społecznych, przeanalizowano potrzeby
społeczne i w październiku 2018 r. w strukturach PCPR utworzono Punkt Pomocy Ofiarom
Przemocy w Rodzinie i Osobom w Kryzysie. W ramach funkcjonującego punktu nieodpłatnie
oferowana jest mieszkańcom z terenu powiatu staszowskiego wsparcia psychologiczne, socjalne
i pomoc prawna. 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, której nie
można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych może zostać umieszczona
w domu pomocy społecznej. Na terenie powiatu staszowskiego funkcjonują 3 domy pomocy
społecznej, które dysponują łącznie 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 wiek
z miejscami dla 100 osób. Poniesione wydatki na działalność domu w 2018 roku wyniosły –
3.527.166,28 , w tym dotacja z budżetu państwa na bieżące funkcjonowanie domu – 871.826,00
zł.
2. „Caritas” Diecezji Kieleckiej – Dom Pomocy Społecznej w Rudkach dla osób przewlekle
psychicznie chorych, z 40 miejscami. Poniesione wydatki na działalność domu w 2018 r.
wyniosły – 1.540.865,39 zł. w tym dotacja z budżetu państwa na bieżące funkcjonowanie –
144.751,00 zł.
Trzeci dom w Pęcławicach Górnych, gmina Bogoria z miejscami dla 68 osób prowadzony
jest przez samorząd gminny.
W 2018 roku w DPS Rudki na remonty i doposażenie w meble i naczynia przeznaczono
kwotę 44.521,82 zł., natomiast w DPS Kurozwęki na bieżące remonty i doposażenie
wydatkowano kwotę 212.247,91 zł.
W oparciu o ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – zapewniano
opiekę i wychowanie dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodzicielskiej.
Ogółem na terenie powiatu staszowskiego w 2018 r. funkcjonowało 51 rodzin zastępczych
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w których wychowywało się 70 dzieci. Na pomoc pieniężną dla rodzin została wydatkowana
kwota - 648.102,76 zł.
Realizując założenia ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, wszystkie
małoletnie umieszczane były w rodzinnej pieczy zastępczej i żadne dziecko nie było umieszczane
w instytucjonalnej pieczy zastępczej.
Zgodnie z realizacją zapisów ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz
zmian do ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej realizowano program –
dodatek wychowawczy 500+ na każde dziecko do 18 roku życia umieszczone w rodzinnej pieczy
zastępczej oraz placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego łącznie przyznano
i wypłacono świadczenie dla 60 wychowanków na kwotę 350.884,15. Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie wypłacało dodatkowo w ramach programu „Dobry start dla ucznia 300+”
dodatki związane z rozpoczęciem roku szkolnego” dla 52 wychowanków na kwotę 15.600,00 zł.
Mając na celu życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem w 2018 r. objęto
wsparciem łącznie 16 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych. Na usamodzielnienia
łącznie została wydatkowana kwota – 62.545,58 zł. w tym: pomoc na kontynuowanie nauki –
35.443,58 zł., pomoc pieniężna na usamodzielnienie – 23.948,00 zł. i pomoc rzeczową na
zagospodarowanie – 3.154,00 zł. Dla pełnoletniej wychowanki opuszczającej instytucjonalną
pieczę zastępczą wypłacono pomoc na usamodzielnienie w wysokości – 6.939,00 zł.
Udzielane jest rodzinom wsparcie psychologiczne, prawne i socjalne. Prowadzono grupy
wsparcia dla 25 rodziców zastępczych – 12 grup wsparcia, oraz warsztaty psycho – edukacyjne
dla 11 wychowanków rodzin zastępczych – 9 warsztatów. Zatrudniony psycholog
przeprowadzał opinie psychologiczne dorosłych osób rodzin zastępczych – wydał 24 opinie,
oraz wydał 15 ocen psychologicznych wychowanków rodzin zastępczych. W 2018 r.
zrealizowano zadanie publiczne w ramach programu rządowego „Program asystent rodziny
i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, kwota na zrealizowanie tego zadania wynosiła
20.634,00 zł.
Realizowano poradnictwo specjalistyczne dla rodzin zastępczych, wychowanków rodzin
zastępczych - łącznie udzielono 738 porad specjalistycznych, w tym porady: prawne - 44,
psychologiczne – 248, i socjalne 446.
Udzielono 2112 porad i informacji dla osób niepełnosprawnych.
PCPR realizuje zadania określone w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych (ustawa z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z późn. zm. Środki na finansowanie zadań Powiat
otrzymuje z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie
algorytmu określonego w Rozp. Rady Ministrów. Ostatecznie środki przeznaczone na działalność
stanowiły:
1. Warsztatów Terapii Zajęciowej w Połańcu – 829.800,00 zł.
2. Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych –
137.984,00 zł
3. Dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze i sprzęt
rehabilitacyjny – 280.666,32 zł.
4. Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych
– 71.417,81 zł.
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Dofinansowanie do sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych –
6.900,00 zł. Łącznie w 2018 r. na rehabilitację społeczną wykorzystano ogółem 1.326.768,13 zł.
i zostały wykorzystane w 100%.
PCPR realizowało w okresie od lutego 2017 r. do grudnia 2018 r. projekt w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014 – 2020 Włączenie społeczne
i walka z ubóstwem, Działanie RPOW.09.0200 – Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług
społecznych i zdrowotnych ze środków Unii Europejskiej tytuł Projektu „Dobry start – lepsza
przyszłość”
Projekt skierowany dla 24 osób niepełnosprawnych, 25 rodziców zastępczych i 10 wychowanków
rodzin zastępczych. Ostateczny koszt projektu wyniósł 855.743,69 zł. w tym środki UE
785.111,61 zł., środki własne 70.632,08 zł. W ramach realizowanego projektu organizowano:
- szkolenia dla rodzin zastępczych
- promowanie idei rodzicielstwa zastępczego,
- pozyskiwano kandydatów na rodziny zastępcze i szkolenie ich,
- podejmowano działania w kierunku wsparcia wychowanków rodzin zastępczych
i rodziców zastępczych poprzez wyjazdy integracyjne do miejscowości górskich,
- wsparcie psychologiczne i poradnictwo prawne.
Zwiększenie

aktywności

zawodowej

i

poprawa

warunków

bytowych

osób

niepełnosprawnych poprzez działania nakierunkowane na zmniejszenie bezrobocia, wsparcie
działalności gospodarczej, a także podniesienie poziomu wykształcenia i kwalifikacji
zawodowych, wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałanie ich wykluczeniu
społecznemu poprzez rehabilitację społeczną, zwiększenie integracji i aktywności społecznej
dzieci i młodzieży niepełnosprawnej poprzez działania nakierunkowane na podniesienie poziomu
wykształcenia, a także poprzez

pomoc psychologiczno-pedagogiczną w wyborze zawodu

i kierunku kształcenia oraz wsparcie rodzin osób niepełnosprawnych i innych ludzi pracujących
w tym środowisku, pobudzenie aktywności społecznej osób niepełnosprawnych poprzez
wyrabianie zaradności osobistej i umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych,
a także tworzenia otoczenia przyjaznego ludziom niepełnosprawnym.
– to główne zadania realizowane na rzecz osób niepełnosprawnych przez Starostwo
Powiatowe.
Realizacja zadań na rzecz osób niepełnosprawnych w 2018 roku przedstawiała się
następująco:
1) Udzielanie jednorazowych środków PFRON na rozpoczęcie działalności Gospodarczej –
49.900,00 zł, liczba beneficjentów – 2
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2) Zwrot kosztów utworzenia nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych ze środków
PFRON: 105.835,00 zł, liczba nowo utworzonych stanowisk pracy - 4
3) Realizacja Modułu I pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”: 55.809.00 zł, liczba
beneficjentów – 11
4) Realizacja Modułu II pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”: 102.643,00 zł, liczba
beneficjentów – 25
5) Wsparcie ze środków Powiatu działań statutowych organizacji pozarządowych – 4.000 zł,
liczba organizacji pozarządowych objętych wsparciem: 2.
6)

Współorganizacja

ze

środków

Powiatu

imprez

realizowanych

na

rzecz

osób

niepełnosprawnych – 1000,00 zł, liczba imprez objętych wsparciem: 1.
7) Organizowanie w Starostwie Powiatowym w Staszowie wyjazdowych posiedzeń składów
orzekających Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opatowie8.400,00 zł, liczba odbytych posiedzeń – 46.
8) Wsparcie edukacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną ze środków
subwencji oświatowej- 2.476.429,56 zł. Liczba beneficjentów na dzień 31.12.2018r. - 44 osoby
niepełnosprawne. Zadanie było merytorycznie realizowane przez Wydział Edukacji, Kultury
i Sportu.
9) Realizacja Obszaru D programu pn. „Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III” .
Otrzymane z PFRON środki finansowe przeznaczono na dofinansowanie projektu Miasta
i Gminy Połaniec pn. „Zmniejszenie barier transportowych na rzecz uczestników Warsztatu
Terapii Zajęciowej w Połańcu poprzez zakup autobusu dostosowanego do przewozu osób
niepełnosprawnych”. W wyniku realizacji projektu Beneficjent zakupił autobus 19 miejscowy
przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby WTZ w Połańcu. Realizację
projektu rozpoczęto w 2017r. (zawierając umowę z Beneficjentem), natomiast przekazania
dofinansowania w kwocie 137.329,00 zł (70% kosztów zakupu pojazdu) i rozliczenia projektu
dokonano w 2018 roku.

1.3 Promocja i ochrona zdrowia
Powiat jest organem założycielskim dla Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Zdrowotnych w Staszowie (Szpitala). Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki
Zdrowotnej, który posiada w swej strukturze 13 Oddziałów Szpitalnych, 18 Poradni
Specjalistycznych, Ośrodek Rehabilitacji Dziennej oraz Zespoły Ratownictwa Medycznego.
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Rocznie hospitalizuje ponad 20 tys. pacjentów, a także wykonuje się blisko 4 000 zabiegów
operacyjnych rocznie.
W 2018 roku szpital osiągnął dodatni wynik finansowy w kwocie 561 359,13zł, na który
złożyło się:
1. Przychody netto ze sprzedaży

68 940 604,51zł

2. Koszty działalności operacyjnej

72 044 513,24zł

3. Strata ze sprzedaży

3 103 908,73zł

4. Pozostałe przychody operacyjne

4 276 888,01zł

5. Pozostałe koszty operacyjne
6.

Zysk z działalności operacyjnej

7. Przychody finansowe

473 564,05zł
699 415,23zł
92 423,00zł

8. Koszty finansowe

230 479,10zł

9.

561 359,13zł

Zysk brutto

Na dzień 31 grudnia 2018r. stan należności wynosi 6 667 820, 85 zł w tym:
-ZFŚS w kwocie 33 871,25 zł
-należności niewymagalne w kwocie 6 546 148,51 zł
-należności wymagalne w kwocie 87 801,09 zł
Należności niewymagalne dotyczą głównie Narodowego Funduszu Zdrowia z tytułu wykonanych
świadczeń zdrowotnych. Natomiast należności wymagalne dotyczą głównie osób fizycznych
z tytułu udzielonych świadczeń.
Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2018r. wynoszą 19 346 953,39 zł w tym:
-zobowiązania niewymagalne w kwocie 15 708 041,01 zł
-zobowiązania wymagalne w kwocie 3 656 912,38 zł w tym:
-z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 3 495 693,23 zł
-ZFŚS w kwocie 161 219,15 zł.

W szpitalu sukcesywnie prowadzone są prace modernizacyjne poszczególnych oddziałów.
Dokonywane są zakupy nowoczesnego sprzętu medycznego. Priorytetową inwestycją w 2018
roku była Modernizacja i rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego celem rozwoju systemu
Ratownictwa Medycznego w powiecie Staszowskim. Łączne nakłady poniesione w 2018 roku na
wyżej wymienione cele wyniosły ponad 8 mln. zł.
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Do najważniejszych inwestycji realizowanych w 2018 roku w szpitalu zaliczyć należy:
1. Poprawa jakości opieki kardiologicznej poprzez rozbudowę o pododdział intensywnej
opiekli kardiologicznej.
2. Modernizacja i rozbudowa Oddziału Intensywnej Terapii.
3. Modernizacja i rozbudowa Oddziału Chirurgii Ogólnej i Oddziału Urologicznego.
4. Modernizacja i rozbudowa Oddziału Urazowo – Ortopedycznego wraz z pododdziałem
endoprotez.
5. Modernizacja i rozbudowa V piętra celem otwarcia nowego zakresu świadczeń.
Wśród zakupów inwestycyjnych do najważniejszych zaliczyć można:
1.

Dwa Aparaty RTG (w tym jeden z ramieniem C)

2. Aparat USG
3. Diatermia
4. Aparat elektrochirurgiczny Endo
5. Aparat do badania słuchu
6. Ureterorenoskop
W 2018 roku ochrona zdrowia i działania profilaktyczne były finansowane przez powiat
staszowski w następujących formach:
1. Dofinansowanie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Staszowie kwotą – 217.554,00 zł, w tym na:
- dofinansowanie zadania pn. „Zakup sprzętu medycznego” – 100.000,00 zł,
- zakup sprzętu medycznego – zakup diatermii endoskopowej – 33.304,00 zł,
- modernizacja Oddziału Chorób Wewnętrznych – 24.250,00 zł,
- modernizacja i rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy SPZZOZ
w Staszowie- ,60.000,00,
2. Dofinansowanie programów polityki zdrowotnej kwotą – 67.500,00 zł,


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.


Program profilaktyki raka szyjki macicy.



Obsługa Programu promocji i ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki,
wczesnego wykrywania i zwalczania chorób nowotworowych – bezpośrednie
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finansowanie Poradni Onkologicznej istniejącej poza strukturą organizacyjną
SPZZOZ w Staszowie.




ubezpieczenie zdrowotne dzieci w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej typu
Rodzinnego w Połańcu,
Stowarzyszenie PRO CIVITAS
(Promocja działań antynarkotykowych
i przeciwdziałania patologiom wśród młodzieży),
Świętokrzyski Oddział Okręgowy PCK, Zarząd Rejonowy PCK w Staszowie –
(Zorganizowanie Mistrzostw Pierwszej Pomocy).

1.4 Edukacja
Powiat Staszowski jest organem prowadzącym dla czterech szkół ponadgimnazjalnych
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 Praktycznego 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 2138 uczniów, zatrudnionych jest 243 nauczycieli na 219,55
etatu.
Szkoły mają do dyspozycji odpowiednio przygotowane i wyposażone pracownie.
W Liceum Ogólnokształcącym w Staszowie uczy się 406 uczniów w 15 oddziałach. W Zespole
Szkół Ekonomicznych w Staszowie razem w klasach technikum i branżowej szkoły I stopnia –
533 uczniów w 20 oddziałach. W Zespole Szkół w Staszowie w klasach liceum
ogólnokształcącego, technikum i szkoły branżowej I stopnia – 907 uczniów w 33 oddziałach.
W Zespole Szkół w Połańcu w klasach liceum ogólnokształcącego, technikum i szkoły branżowej
I stopnia – 292 uczniów w 12 oddziałach
Szkoły mogą pochwalić się szkolnictwem zawodowym na wysokim poziomie. Kształcą
w zawodach:
1.) technikum: technik ekonomista; technik organizacji 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,
2.) zasadnicza szkoła zawodowa i szkoła branżowa I stopnia: mechanik pojazdów
samochodowych; kierowca mechanik; elektromechanik pojazdów samochodowych
3.) klasy wielozawodowe: fryzjer; cukiernik; murarz-tynkarz; piekarz; sprzedawca;
elektromechanik; mechanik pojazdów samochodowych; monter sieci i instalacji
sanitarnych; lakiernik; monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie;
stolarz; elektryk; ślusarz; kucharz; elektromechanik pojazdów samochodowych; blacharz;
blacharz samochodowy; monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych; operator urządzeń
przemysłu szklarskiego; wędliniarz.
Posiadamy internat na 115 miejsc co umożliwia m.in. naukę 40 uczniom z obwodu
winnickiego na Ukrainie.
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Zestawienie z wykonania budżetu w szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych w powiecie staszowskim za 2018 rok
Lp.

Szkoła

Rozdział

Plan wg. uchwały w sprawie uchwalenia budżetu (Uchwała Nr
LII/95/17 Rady Powiatu z dnia 29.XII.2017 r.) (kolumny stałe przez cały
rok)
Plan wydatków na
2018 r. Ogółem

1.

Liceum
Ogólnokształcące
w Staszowie
Ogółem

2.

Ogółem

3.

Zespół Szkół
w Staszowie

Ogółem

Ogółem

5.

CKP w Staszowie

Ogółem

6.

PP-P Staszów i
Filia PP P z
Połańca

RAZEM
PODN w Staszowie
Ogółem
RAZEM

Wykonanie za 12 miesięcy
Ogółem

w tym płace i pochodne

Zob.płacowe

% wykonania
płac

Wydatki wykonane

wydatki rzeczowe

Zob. z tyt,
wydatków
rzeczowych

% wykonania
wydatków
rzeczowych

zobowiązania
% wykonania
zapłacone w 2018 r.
ogółem
dotyczące roku 2017

3526949,76
44936,87
59749,00
82264,00
3713899,63

3050943,71
33082,87
51539,00
3076,00
3138641,58

476006,05
11854,00
8210,00
79188,00
575258,05

3526867,76
44936,87
59749,00
82264,00
3713817,63

3050943,71
33082,87
51539,00
3076,00
3138641,58

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

475924,05
11854,00
8210,00
79188,00
575176,05

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

99,98%
100,00%
100,00%
100,00%
99,99%

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

Ilość ucz./oddz. 533/20

2861920,00
118022,00
202925,00
26804,00
87208,00
30270,00
3327149,00

2520871,00
96369,00
159577,00
0,00
81836,00
0,00
2858653,00

341049,00
21653,00
43348,00
26804,00
5372,00
30270,00
468496,00

2679425,76
229706,64
514329,84
17591,37
140954,43
30270,00
3612278,04

2419098,04
190798,16
475872,76
0,00
134873,10
0,00
3220642,06

260327,72
38908,48
38457,08
17591,37
6081,33
30270,00
391635,98

2679425,76
229706,64
514329,84
17591,37
140954,43
30270,00
3612278,04

2419098,04
190798,16
475872,76
0,00
134873,10
0,00
3220642,06

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

100,00%
100,00%
100,00%
0,00%
100,00%
0,00%
100,00%

260327,72
38908,48
38457,08
17591,37
6081,33
30270,00
391635,98

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

80115
80117
80120
80130
80140
80146
80152

3545696,00
503622,00
876460,00
793913,00
65803,00
50941,00
67800,00

3232582,00
460496,00
820453,00
718212,00
65803,00
0,00
60000,00

313114,00
43126,00
56007,00
75701,00
0,00
50941,00
7800,00

3794000,23
588836,66
868696,65
811603,31
68569,24
24442,50
136433,00

3354690,64
520459,91
801264,44
711457,20
68569,24
0,00
120743,00

439309,59
68376,75
67432,21
100146,11
0,00
24442,50
15690,00

3794000,23
588836,66
868696,65
811603,31
68569,24
24442,50
136433,00

3354690,64
520459,91
801264,44
711457,20
68569,24
0,00
120743,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
0,00%
100,00%

439309,59
68376,75
67432,21
100146,11
0,00
24442,50
15690,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
0,00%
100,00%
100,00%

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

80195
85410

68500,00
818662,00
6791397,00
1505362,00
997524,00

0,00
670254,00
6027800,00
1208930,00
797524,00

68500,00
148408,00
763597,00
296432,00
200000,00

60201,20
1160844,51
7513627,30
1832426,11
933532,28

0,00
905475,46
6482659,89
1576103,07
797847,58

60201,20
255369,05
1030967,41
256323,04
135684,70

60201,20
1160844,51
7513627,30
1832426,11
933524,55

0,00
905475,46
6482659,89
1576103,07
797847,58

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

60201,20
255369,05
1030967,41
256323,04
135676,97

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
99,99%

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

Ilość ucz./oddz. 292/12

376706,00
23636,00
203218,00
28546,00
3134992,00

299960,00
0,00
176168,00
0,00
2482582,00

76746,00
23636,00
27050,00
28546,00
652410,00

277737,25
8473,85
337235,76
28546,00
3417951,25

232069,91
0,00
292242,76
0,00
2898263,32

45667,34
8473,85
44993,00
28546,00
519687,93

277737,25
8473,85
337235,76
28546,00
3417943,52

232069,91
0,00
292242,76
0,00
2898263,32

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

100,00%
0,00%
100,00%
0,00%
100,00%

45667,34
8473,85
44993,00
28546,00
519680,20

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

80140
80146
80151
80195

1581224,00
10024,00
8313,00
9389,00

1348231,00
0,00
1350,00
0,00

232993,00
10024,00
6963,00
9389,00

1577605,77
8095,54
1518,17
7950,29

1328014,38
0,00
1518,17
0,00

249591,39
8095,54
0,00
7950,29

1577467,89
8095,54
1518,17
7950,29

1327963,40
0,00
1518,17
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

100,00%
0,00%
100,00%
0,00%

249504,49
8095,54
0,00
7950,29

0,00
0,00
0,00
0,00

99,97%
100,00%
0,00%
100,00%

99,99%
100,00%
100,00%
100,00%

128,51

Ilość ucz. na zaj. prakt.
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1608950,00

1349581,00

259369,00

1595169,77

1329532,55

265637,22

1595031,89

1329481,57

0,00

100,00%

265550,32

0,00

99,97%

99,99%

128,51

10769,00
1371905,00
5675,00
0,00
1388349,00

0,00
1252332,00
0,00
0,00
1252332,00

10769,00
119573,00
5675,00
0,00
136017,00

9683,22
1351463,34
6536,62
86856,52
1454539,70

0,00
1232500,18
0,00
52314,78
1284814,96

9683,22
1350857,03
6536,62
86856,52
1453933,39

0,00
1231893,87
0,00
52314,78
1284208,65

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00%
99,95%
0,00%
100,00%
99,95%

9683,22
118963,16
6536,62
34541,74
169724,74

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

100,00%
99,96%
0,00%
100,00%
99,96%

0,00

19492565,00
285884,00
285884,00

16 721 775,00
211649,00
211649,00

2 770 790,00
74235,00
74235,00

21307465,69
285884,00
285884,00

18 354 554,36
212049,00
212049,00

21 306 631,77
285733,89
285733,89

18 353 897,07
211991,24
211991,24

0,00
0,00
0,00

100,00%
99,97%
99,97%

2952734,70
73742,65
73742,65

0,00
0,00
0,00

99,99%
99,87%
99,87%

100,00%
99,95%
99,95%

220419,29
58,62
58,62

19 778 449,00

16 933 424,00

2 845 025,00

21 593 349,69

18 566 603,36

9683,22
118963,16
6536,62
34541,74
169724,74
2 952
911,33
73835,00
73835,00
3 026
746,33

21 592 365,66

18 565 888,31

0,00

100,00%

3 026 477,35

0,00

99,99%

100,00%

220477,91

80115
80117
80130
80146
80152
80195

80130
80146
80152
80195

85446
85406
85495
85404

Ogółem

7

w tym płace i
pochodne

424949,00
25853,00
7780,00
32319,00
490901,00

Ilość ucz./oddz. 907/33

Zespół Szkół w
Połańcu

Plan wydatków na
2018 r. Ogółem

2663636,00
38371,00
48820,00
0,00
2750827,00

80115
80120
4.

wydatki rzeczowe

3088585,00
64224,00
56600,00
32319,00
3241728,00

80120
80146
80152
80195
Ilość ucz./oddz. 406/15

Zespół Szkół
Ekonomicznych w
Staszowie

w tym płace i
pochodne

Plan wydatków na 2018 r. (ruchomy - zmiany wynikające z
podejmowanych w ciągu roku Uchwał Rady Powiatu lub Zarządu
Powiatu)

Ilość ucz./oddz. 2138/80

80142

Ilość ucz./oddz. 2138/80

/Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetu powiatu staszowskiego/

23903,16

23903,16

10471,22

10471,22
9447,29
66,42
4016,03
114918,18

17616,87
146064,79
39467,09
384,52
0
0
39851,61

0

Rozliczenie planu finansowego za 2018 rok

-12503,15

339724,00

233264,19

339724,00
106459,81

zadania szkolne i placówek ośw. puliczne
zadania pozaszkolne publiczne(Poradnia+Internat)
zadania szkolne niepubliczne (ZDZ)
wczesne wspomaganie (OREW)
OREW

18977587,76
2614777,90
239532,45
110272,40
2476429,56

Zadania Wydziałowe (wykonanie)
OGÓŁEM

99994,47
24518594,54

Wysokość subwencji oświatowej na 2018 rok
Środki finansowe Powiatu Staszowskiego

22147735,00
-2370859,54
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Jak wynika z powyższej tabeli wydatki w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej
opieki wychowawczej w roku 2018 zostały poniesione na ogólną kwotę 24 518 585,00 zł,
co stanowi 38,62 % wykonanych wydatków budżetu powiatu. Ze struktury poniesionych
wydatków na edukację, należy zauważyć, iż 75,72 % stanowią wynagrodzenia i pochodne
wynagrodzeń, 11,53 % 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 12,75 % stanowią wydatki rzeczowe poniesione na działalność statutową
jednostek powiatowych.
Analizując wydatki poniesione na realizację zadań oświatowych z uwzględnieniem źródeł
ich finansowania w 2018 roku należy stwierdzić, że 90 % wydatków została sfinansowana
z części oświatowej subwencji ogólnej tj. na kwotę 22 147 735,00 zł, a 10 % powiat dofinansował
ze środków innych niż subwencyjne w kwocie 2 370 860,00 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.

1

2

3

Szkoła/Placówka

Nazwa zadania inwestycyjnego,
remontowego lub modernizacyjnego

2018
Liceum
Przebudowa pomieszczeń
Ogólnokształcącego
w Staszowie
Budowa siłowni plenerowej i strefy relaksu
przy Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w
Staszowie realizowane w ramach projektu pn.
Zespół Szkół w
„Budowa infrastruktury sportowo –
Staszowie
rekreacyjnej o charakterze
wielopokoleniowym – Otwarte Strefy
Aktywności (OSA)
Remont korytarza w Zespole Szkół w Połańcu
Zespół Szkół w
Połańcu

Kwota

115 927,00

W tym środki
zewnętrzne
pozyskane
-

58 917,00
MSiT
24 900,00

45 192,58

-
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Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2018 roku
Lp.
1

Nazwa imprezy
Staszowskie Koło Ludowego Uczniowskiego Katolickiego Klubu

Kwota
2 225,00

Sportowego w Staszowie – materiały edukacyjne - organizacja zajęć
szachowych
2

Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt w kategorii Szkół

264,75

Ponadgimnazjalnych pod Patronatem Starosty Staszowskiego
3

Puchar Polski Kadetów w Zapasach w stylu wolnym

1 708,85

4

III Otwarte Mistrzostwa Staszowa – Ogólnopolskie zawody pływackie

1 532,16

5

Turniej im. Michała Sikory w kategorii dziewcząt i chłopców piłka nożna

500,00

6

Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Starosty Staszowskiego w PCS w Staszowie

594,61

7

Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w lekkiej atletyce

265,68

8

Powiatowe Igrzyska w IV – boju lekkoatletycznym dziewcząt i chłopców

383,51

szkół podstawowych
9

Finał Mistrzostw Polski Igrzysk Dzieci w mini koszykówce w Kórnikach

1 000,00

10

Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Starosty Staszowskiego w kat.

1 066,75

open
11

Organizacja „Biegu Obwodnicą Staszowa” na dystansie 10 km

12

Międzypokoleniowy Turniej Szachowy

13

Współfinansowanie XXXIX Międzynarodowych Ulicznych Biegów

3 000,00
915,82
1 230,00

Sylwestrowych w Szydłowie
Razem

14 687,13

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.
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.
- 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. Pucharu Polski w Zapasach,
Świętokrzyskiej Małej i Dużej Ligii Pływackiej, Ogólnopolskich Zawodów Pływackich,
Koncertów Zespołów Artystycznych Kleks, Powiatowych Międzyszkolnych Zawodów
Sportowych.
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Realizacja zadań z zakresu kultury w 2018 roku
Lp.
Nazwa imprezy
1
Konkurs „Perły Powiatu Staszowskiego” – Region w obiektywie młodego
badacza
2
Współorganizacja imprezy pn. „Biesiada Łubnicka”
3
Współorganizacja Pleneru Staszowskie Lato Literackie
4
Zespół Artystyczny KLEKS
5
Dofinansowanie 20 Międzynarodowego Turnieju Rycerskiego o Miecz
Króla Kazimierza Wielkiego w Szydłowie
6
Współfinansowanie wydarzenia kulturalnego „Na ludową nutę” w
Sichowie Małym
7
Realizacja zadań o charakterze ponadgminnym w zakresie wykonywania
zadań powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu staszowskiego.
Razem

Kwota
980,06
2 000,00
1 500,00
1 700,00
1 000,00
1 500,00
40 000,00
48680,06
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Wyniki egzaminu zawodowego w Centrum Kształcenia Praktycznego w roku szkolnym 2017/2018
Lp

1

Placó
wka

Typ
szkoły

Zawód

Symbol
cyfrowy
zawodu

Klasa

Liczba
uprawnio
nych do
egzaminu

Termin
egzaminu

Symbol
kwalifikacji

Nazwa kwalifikacji

Przystąpiło
do egzaminu
w danej
kwalifikacji

Zdało
egzamin
praktyczny

%
zdawalności
w stosunku
do ilości
przystęp. do
egzaminu

%
zdawalności w
stosunku do
liczby
uprawnionych

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

technik
budownictwa

31204

IIITB

49

I.2018

B.16

Wykonywanie robót
zbrojarsko betoniarskich

47

46

97,9

93,9

IIITS

24

I.2018

M.18

Diagnozowanie i naprawa
pojazdów samochodowych

24

24

100

100

VI.2018

M.12

Naprawa elektrycznych
i elektronicznych układów
pojazdów samochodowych

23

23

100

95,8

technikum
branżowa szkoła I
stopnia
KKZ

Centrum Kształcenia Praktycznego w Staszowie

1

technik pojazdów
samochodowych

311513

elektromechanik
pojazdów
samochodowych

741203

mechanik pojazdów
samochodowych

723103
6

technik żywienia
i usług
gastronomicznych

IIIELS

25

VI.2018

M.12

Naprawa elektrycznych
i elektronicznych układów
pojazdów samochodowych

25

25

100

100

IIIMS

25

VI.2018

M.18

Diagnozowanie i naprawa
pojazdów samochodowych

25

24

96,0

96,0

KKZ

15

I.2018

T.15

Organizacja żywienia i usług
gastronomicznych

15

7

46,7

46,7

KKZ

7

VI.2018

T.15

Organizacja żywienia i usług
gastronomicznych

7

2

28,6

28,6
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Zbiorcze zestawienie zdawalności
na egzaminie maturalnym w 2018 roku
w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat staszowski
(wyniki ostateczne)
(tylko tegoroczni absolwenci)
Lp.

Nazwa

Typ szkoły

szkoły

1.

2.

Ilość
uczniów
kończących
szkołę

Ilość
przystępujących
do egzaminu
maturalnego

157

156

LO

Zespół Szkół
w Staszowie

LO

29

29

100,00

T

119

97

81,51

148

126

85,14

4.

99,36

Zespół Szkół
Ekonomicznych
w Staszowie

T

Zespół Szkół
w Połańcu

LO

42

40

95,24

T

61

59

96,72

103

99

96,12

511

471

92,17

Razem

103

90

Ilość uczniów którzy zdali egzamin

j.polski

Liceum
Ogólnokształcące
w Staszowie

Razem

3.

Przystępowalność
w%

87,38

matematyka

j.obcy

155

150

154

99,4%

96,2%

98,7%

29
100,0%
93
95,9%
122

22
75,9%
93
95,9%
115

27
93,1%
94
96,9%
121

96,8%

91,3%

96,0%

85

80

86

94,4%

88,9%

95,6%

40
100,0%
53
89,8%
93
93,9%
455

36
90,0%
44
74,6%
80
80,8%
425

39
97,5%
51
86,4%
90
90,9%
451

96,6%

90,2%

Ogółem ilość osób,
która zdała wszystkie
przedmioty
149

Zdawalność w
%

Nie zdało
egzaminu
maturalnego
z dwóch lub więcej
przedmiotów

95,51

7
4,5%

22

75,86

89

91,75

111

88,10

7
24,1%
8
8,2%
15
11,9%

77

85,56

13
14,4%

36

90,00

43

72,88

79

79,80

416

88,32

4
10,00%
16
27,1%
20
20,2%
55

OGÓŁEM
1. kraj 86,00% ze strony CKE Warszawa

2. woj. świętokrzyskie 87,00% ze strony OKE Łódź

95,8%

11,7%

3. szkoły prowadzone przez powiat staszowski 88,32%
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Zbiorcze zestawienie zdawalności
(z uwzględnieniem egzaminów poprawkowych)
na egzaminie maturalnym w technikach w 2018 roku
w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat staszowski
(tylko tegoroczni absolwenci)
Lp.

Nazwa
szkoły

1.

2.

3.

Zespół Szkół
w Staszowie
Zespół Szkół
Ekonomicznych
w Staszowie
Zespół Szkół
w Połańcu
Razem technikum

Typ
szkoły

Ilość uczniów
kończących
szkołę

T

119

T

T

103

61

283

Ilość
Przystępowalność
przystępujących do
w%
egzaminu
maturalnego

97

90

59

246

Ilość uczniów którzy zdali egzamin

Zdaw
alność
w%

j.polski

matematyka

j.obcy

Ogółem ilość osób,
która zdała
wszystkie
przedmioty

93

93

94

89

91,75

95,9%

95,9%

96,9%

87,38

85

80

86

77

85,56

96,72

94,4%
53

88,9%
44

95,6%
51

43

72,88

89,8%

74,6%

86,4%

231

217

231

209

84,96

93,9%

88,2%

93,9%

81,51

86,93

ZDAWALNOŚĆ TECHNIKÓW
1. kraj
2. województwo świętokrzyskie
3. szkoły prowadzone przez powiat staszowski

79,00% ze strony CKE Warszawa
76,00 % ze strony OKE Łódź
84,96 %
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2. Infrastruktura techniczna
2.1Drogi publiczne i transport
Powiat staszowski zarządza siecią dróg powiatowych o łącznej długości 480 km w ciągu
których znajdują się 34 obiekty drogowe. Zadanie utrzymania i modernizowania powiatowej sieci
dróg spoczywa na jednostce organizacyjnej Powiatu Staszowskiego jaką jest Zarząd Dróg
Powiatowych w Staszowie z uchwalanym przez Radę Powiatu corocznym budżetem.
Na wydatki drogowe składają się m.in. remonty i inwestycje, zimowe i bieżące utrzymanie
dróg, a także utrzymanie ZDP. Naturalnym źródłem finansowania zadań drogowych powinny być
dochody własne Powiatu. Niestety źródła dochodów przewidziane dla powiatów ustawą
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego są wielce niewystarczające, dlatego szczególnie
w latach 2017-2018 Powiat Staszowski szukał alternatywnych możliwości pozyskania środków
zewnętrznych na drogi. Naturalnym partnerem, przy strategicznym zadaniu jakim jest poprawa
stanu dróg w powiecie staszowskim, były Gminy.
W 2018 roku w ramach inwestycji drogowych wykonano następujący zakres prac:

WYDATKI NA INWESTYCJE DROGOWE
Przebudowa lub remont dróg w ramach wspólnych inwestycji w 2018 r.
z tego
Długość
[km]

Wartość
umowy [zł]

1

Przebudowa odcinka drogi powiatowej
Szydłó
nr 0037T Grabki Duże - Solec w m.
w
Solec dł 158m.

0,158

2

Przebudowa odcinków dróg
Szydłó
powiatowych nr 0022T Chmielnik w
Życiny w m. Rudki dł. 300mb

L.p

Gmina

Nazwa zadania

Udział
Powiatu

Udział
Gminy

51 882,63

25 941,63

25 941,00

0,300

99 625,08

49 813,08

49 812,00

3

Przebudowa odcinka drogi powiatowej
Połanie
nr 0841T Rudniki - Zrębin w m.
c
Wymysłów dł. 292m

0,292

194 150,46

97 075,46

97 075,00

4

Budowa chodnika w ciągu drogi
Staszó powiatowej nr 0786T Jurkowice w
Wiśniówka w m. Czajków Północny
dł. 305mb

0,305

83 145,54

41 573,54

41 572,00

5

Remont odcinka drogi powiatowej nr
Bogoria 0787T Pokrzywianka - Łukawica na
odcinku dł 520m.

0,520

99 553,74

49 777,74

49 776,00

1,575

528 357,45

264 181,45

264 176,00

RAZEM
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Program rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej w 2018 r.
Źródła finansowania w [zł]
Długoś
ć [km]

Wartość
umowy [zł]

1,480

Przebudowa odcinka drogi
powiatowej nr 0812T Pliskowola Osiek od km 2+165 do km 3+110.
RAZEM

Gmina

Nazwa zadania

Przebudowa odcinka drogi
powiatowej nr 0780T Wola
Bogoria Malkowska – Bogoria Klimontów od km 9+848 do km
11+328.

Osiek

Dotacja

Udział
Powiatu

Udział
Gminy

1 438 613,35

719 306,00

359 654,35

359 653,00

0,945

757 616,22

371 430,00

193 093,22

193 093,00

2,425

2 196 229,57

1 090 736,00

552 747,57

552 746,00

Razem Powiat i Gminy

1 105 493,57

USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH
Źródła finansowania w [zł]
Gmina

Nazwa zadania

DŁUGOŚĆ
[km]

Staszów

Remont odcinka drogi
powiatowej nr 0787T
Pokrzywianka - Witowice
- Kol. Pęcławska Łukawica od km 9+040 do
km 10+660

1,620

Bogoria

Remont odcinka drogi
powiatowej nr 0787T
Pokrzywianka - Witowice
- Kol. Pęcławska Łukawica od km 0+515 do
km 2+112

Bogoria

Wartość
umowy [zł]

Dotacja
MSWiA

Udział
Powiatu

Udział
Gminy

320 310,45

251 000,00

34 655,45

34 655,00

1,593

416 303,96

333 043,00

41 630,96

41 630,00

Remont odcinka drogi
powiatowej nr 0787T
Pokrzywianka - Witowice
- Kol. Pęcławska Łukawica od km 8+670 do
km 9+040

0,370

69 721,32

55 777,00

6 972,32

6 972,00

Razem

3,583

806 335,73

639 820,00

83 258,73

83 257,00
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Źródła finansowania w [zł]

DŁUG
OŚĆ
[km]

Wartość
umowy [zł]

0,810

Bogoria

Remont odcinka drogi
powiatowej nr 0848T
Jurkowice - Nawodzice od
km 0+000 do km 1+173

Gmina

Nazwa zadania

Dotacja
MSWiA

Udział
Powiatu

Udział
Gminy

282 351,67

201 979,00

40 186,67

40 186,00

1,173

209 529,52

167 623,00

20 953,52

20 953,00

Bogoria

Remont odcinka drogi
powiatowej nr 0847T
Józefów Witowicki Łukawice od km 0+000 do
km 1+855

1,855

330 890,42

264 712,00

33 089,42

33 089,00

Łubnice

Remont odcinka drogi
powiatowej nr 0110T
Wojnów - Beszowa od km
0+000 do km 1+750

1,750

150 373,65

120 298,00

15 038,65

15 037,00

Bogoria

Remont odcinków drogi
powiatowej nr 0783T Ceber
- Wola Malkowska od km
0+000 do km 0+810 i od km
1+610 do km 3+322

2,522

437 107,07

349 685,00

43 711,07

43 711,00

Remont odcinka drogi
powiatowej nr 0829T
Staszów Kurozwęki - Czernica Przyjmy od km 2+109 do
km 3+299

1,190

258 624,72

206 899,00

25 863,72

25 862,00

Remont odcinka drogi
powiatowej nr 0779T
Grzybów - Gorzków Niedźwiedź od km 2+780
do km 3+980

1,200

279 726,60

223 781,00

27 973,60

27 972,00

10,500

1 948 603,65

1 534 977,00

206 816,65

206 810,00

Remont odcinka drogi
powiatowej nr 0828T
Staszów Korytnica - Kotuszów Kurozwęki od km 0+000 do
km 0+810

Bogoria

Razem
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Źródła finansowania w [zł]
Gmina

Nazwa zadania

Przebudowa odcinka
drogi powiatowej nr
Rytwiany 0837T Rytwiany Luszyca od km 3+193 do
km 4+188 - I etap

Bogoria

Remont odcinka drogi
powiatowej nr 0712T
Gryzikamień Miłoszowice od km
2+980 do km 3+645
Razem

Długość
[km]

Wartość
umowy[zł]

0,995

Dotacja
MSWiA

Udział
Powiatu

Udział
Gminy

674 525,54

539 620,00

67 453,54

67 452,00

0,665

148 151,04

111 845,00

18 153,04

18 153,00

1,660

822 676,58

651 465,00

85 606,58

85 605,00

Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych na terenie w 2018r.
L.P.

Rodzaj robót

Jedn.

Ilość

Cena Wartość w
jedn. w
[zł]
[zł]

1

Remonty cząstkowe nawierzchni w
technologii powierzchniowego utrwalenia
za pomocą remonterów specjalnych
ubytki od 2 do 4 cm

m²

3 610,00

16,00

57 760,00

2

Remonty cząstkowe nawierzchni w
technologii powierzchniowego utrwalenia
za pomocą remonterów specjalnych
ubytki powyżej 4 cm

m²

1 032,00

18,50

19 092,00

3

Remont cząstkowy nawierzchni przy
użyciu mieszanki mineralno – asfaltowej
z mechanicznym obcięciem krawędzi
głębokość ubytków pow. 4 cm

tona

63,51

450,00

28 579,50

4

Remonty cząstkowe nawierzchni w
technologii powierzchniowego utrwalenia
za pomocą remontów połaciowych –
ubytki ogł. od 0-2 cm (spękania i
rakowiny)

m²

0,00

9,00

0,00

Wartość robót bez podatku VAT

105 431,50

Podatek VAT 23%

24 249,25

Ogółem wartość

129 680,75
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2.2 Mienie Powiatu oraz Skarbu Państwa
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 2018 roku Powiat Staszowski był właścicielem nieruchomości o łącznej
powierzchni 502,3430 ha. Wartość księgowa gruntu wynosi 25 8714 039,65 zł.
Stan władania tymi gruntami przedstawia się następująco:
 494,3015 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,
 486,5387 ha - grunty zajęte pod drogi powiatowe (nieodpłatny trwały zarząd).
5,3271 ha - oddane w użytkowanie SPZZOZ w Staszowie,
0,5172 ha - niezbędne do działalności organu (administracja – budynek przy
ul. Piłsudskiego 7 i ul. 11 Listopada 1 – budynek po Policji),
0,0085 ha – grunty oddane w dzierżawę,
2,4747 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 m2 – oddany
w najem,
 w budynku przy ul. Kołłątaja 23 w Połańcu – lokal o powierzchni 99,95 m2 – oddany
w użytkowani na potrzeby Rodzinnego Domu Dziecka w Połańcu.
Na dzień 31 grudnia 2018 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 2018 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 2018 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,
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przygotowaniem niezbędnych dokumentów do uzyskania decyzji Wojewody
Świętokrzyskiego potwierdzających nabycie prawa własności na rzecz Powiatu
Staszowskiego ( regulacja stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi powiatowe ).

Na dzień 31 grudnia 2018 roku w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa wchodzi 2114
działek o łącznej powierzchni 477,8604 ha, w tym 35,9193 ha gruntów pozostających w trwałym
zarządzie państwowych jednostek organizacyjnych.
Starosta jako organ wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie
gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa realizował przypisane zadania,
obejmujące w szczególności:
 ustalanie odszkodowań za nabycie z mocy prawa gruntów zajętych pod drogi publiczne na
podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 z późn.
zm.). W 2018 roku w sprawach o ustalenie odszkodowania wydano 26 decyzji o ustaleniu
odszkodowania za nieruchomości nabyte z mocy prawa na rzecz gmin, zobowiązując je do
wypłaty na rzecz dotychczasowych właścicieli nieruchomości jednorazowego odszkodowania
ustalonego w tych decyzjach i tak:
- Burmistrza Miasta i Gminy Staszów w 18 decyzjach
- Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec w 3 decyzjach
- Wójta Gminy Bogoria w 5 decyzjach
W jednej sprawie złożone został odwołanie. Sprawa została przekazana do Wojewody
Świętokrzyskiego. Wydano jedno postanowienie w sprawie podjęcia zawieszonego
postępowania, na które zostało wniesione zażalenie. Wojewoda stwierdził niedopuszczalność
zażalenia. Sprawa w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Kielcach.
 zwrot wywłaszczonych nieruchomości. W 2018 roku prowadzone były dwie sprawy o zwrot
nieruchomości wywłaszczonych położonych na terenie miasta Kielce, do prowadzenia
których Wojewoda wyznaczył Starostę Staszowskiego.
 ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości na podstawie art. 124-126 ww. ustawy.
W 2018 roku złożono 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.
 naliczanie i aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego. W 2018 roku
prowadzono 75 spraw związanych z naliczaniem i aktualizacją opłat rocznych z tytułu
użytkowania wieczystego i odraczaniem terminów płatności opłat.
 związane z trwałym zarządem jednostek organizacyjnych nie posiadającymi osobowości
prawnej. W 2018 roku wydano dwie decyzje o stwierdzeniu wygaśnięcia trwałego zarządu
nieruchomości. Aktualnie prowadzone jest postępowanie w sprawie aktualizacji opłaty
rocznej z tytułu trwałego zarząd.
 zbywanie, zamiana i darowizna nieruchomości. W 2018 roku zawarto 2 umowy sprzedaży
nieruchomości z zasobu ( łączna powierzchnia 0,2400 ha ) i umowę zamiany nieruchomości
Skarbu Państwa na nieruchomość Gminy Staszów oraz dokonano darowizny 5 działek na
rzecz Powiatu Staszowskiego ( powierzchnia 0,3178 ha ).
 naliczanie opłat z tytułu zawartych umów dzierżawy i użytkowania. Umowy dzierżawy
obejmują 6 działek położonych na terenie gminy Szydłów i Osiek o łącznej powierzchni
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10,3425 ha, a umowa użyczenia części 2 działek o pow. 6,0980 ha położonych w gminie
Osiek.
prowadzenie ewidencji nieruchomości Skarbu Państwa oddanych w użytkowania wieczyste.
Według stanu na 31.12.2018 roku w ewidencji nieruchomości oddanych w użytkowania
wieczyste znajduje się 2743 działki o łącznej pow. 1317,2416 ha,
windykacja należności – W 2018 roku prowadzono 223 sprawy związane
z windykacją opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i opłat za przekształcenie
prawa użytkowania wieczystego.
Na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności nieruchomości (tj. Dz. U z 2012 r. poz. 83 ze zm.) w 2018
roku wydano jedną decyzję o odmowie przekształcenia, a jeden wniosek jest w trakcie
rozpatrywania.
Na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym
( tj. 2018 poz. 986 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. We wszystkich sprawach złożone
zostały odwołania. Decyzje zostały utrzymane w mocy przez Samorządowe Kolegium
Odwoławcze w Kielcach,
Na podstawie ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych
( Dz. U. z 2017 roku, poz. 1161 z późn. zm.) prowadzono sprawy związane
z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji. W 2018 roku rozpatrzono 286 wniosków, w tym
wydano 15 decyzji zezwalających na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji o łącznej
powierzchni 0,7012 ha , 6 postanowień orzekających o odmowie wszczęcia postępowania
w sprawie wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej oraz udzielono 261 informacji
o braku konieczności wyłączenia gruntu rolnego z produkcji,
Na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników
( tj. Dz. U. z 2017 roku, poz. 2336 z późn. zm. ) związane z nieodpłatnym przyznawaniem na
własność działek gruntu i działek pod budynkami osobom, które przekazały gospodarstwa
rolne na rzecz Skarbu Państwa w zamian za rentę. W 2018 roku rozpatrzono 7 wniosków,
w tym wydano 3 decyzje orzekające o przeniesieniu własności działek stanowiących
własność Skarbu Państwa na rzecz wnioskodawców, jedno postanowienie o odmowie
wszczęcia postępowania, w jednej sprawie udzielono pisemnej informacji.
Na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot
gruntowych prowadzono sprawy o:
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.
W 2018 roku wpłynęło 7 wniosków, wydano 2 decyzje, 5 spraw w toku.
Prowadzone były sprawy związane z zezwalaniem na zakładanie, przeprowadzanie
i wykonywanie na nieruchomościach urządzeń technicznych.
W 2018 roku rozpatrzono 46 wniosków.
Szczegółowe informacje dotyczące gospodarowania mieniem powiatu przedstawiono
w poniższych tabelach.
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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 2018 r.
Wartość
Nr działki
Pow. w ha
w zł

Budynki i budowle
Opis budynku / nazwa drogi

Wartość w zł

Sposób
rozdysponowania,
zagospodarowania

ZESTAWIENIE NIERUCHOMOŚCI NIEZBĘDNYCH DO DZIAŁALNOŚCI ORGANU
( budynki administracyjne wraz z gruntem związanym z ich funkcjonowaniem

1.

2.

3.

Staszów, obr.
Staszów

Decyzja Wojewody
Świętokrzyskiego z dnia
01.08.2000 roku znak: GN.V7722/4/27/00

Staszów, obr.
Staszów

AN Rep. A Nr 3013/2015 z
dnia 30.07.2015

Staszów, obr.
Staszów

AN Rep. A Nr 3013/2015 z
dnia 30.07.2015

Staszów, obr.
Staszów

AN Rep. A Nr 3013/2015 z
dnia 30.07.2015

Razem

6201 udział
205837/282997
KI1A/00016057/5
w działce o
pow. 0,4904 ha

KI1A/00002823/5

1623

0,3567

28948,41

5856/6

1 225 987,13

budynek administracyjny ul. Szkolna (
udział 205837/282997 )

1 071 876,10

budynek łącznika pomiędzy budynkami
administracyjnymi Starostwa
Powiatowego ( udział 205837/282997 )

1 485 986,04

parking przy ul. Szkolnej i boisko ( udział
205837/282997 )

0,1365

201884,00

1623

KI1A/00002823/5

budynek administracyjny ul. Piłsudskiego
7 ( udział 205837/282997=

0,0240

35496,00

0,5172

266328,41

153 078,25

ogrodzenie ( udział 205837/282997 )

91 676,42

parking zewnętrzny przy łączniku ( udział
205837/282997 )

40 220,83

budynek administracyjny

932 230,00

kojce dla psów

6 650,00

ogrodzenie terenu

10 440,00

Siedziba Starostwa
Powiatowego w
Staszowie, ul.
Piłsudskiego 7 ( udział
205837/282997 )

Nieruchomość ( po
Komendzie Policji)
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

5 018 144,78
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ZESTAWIENIE NIERUCHOMOŚCI UDOSTĘPNIONYCH ODPŁATNIE (oddane w trwały zarząd, dzierżawę, najem)
Nieruchomości oddane w trwały zarząd

4.

5.

Staszów, obr.
Staszów Powiatowy
Urząd Pracy

Staszów, Powiatowe
Centrum Pomocy
Rodzinie Staszowie

Decyzja Wojewody
Świętokrzyskiego z dnia
18.04.2001 roku znak: GN.V7722/4/17/00

Decyzja Wojewody
Świętokrzyskiego z dnia
18.04.2001 roku znak: GN.V7722/4/17/00

6.

Sichów Duży gm.
Rytwiany,
Powiatowe
Centrum Pomocy
Rodzinie Staszowie

Decyzja Wojewody
Świętokrzyskiego z dnia
20.03.2000 roku znak: GN.V7722/4/14/00

7.

Staszów, obr.
Staszów Zarząd

Decyzja Wojewody
Świętokrzyskiego z dnia
25.06.2001 roku znak: GN.V-

6201 udział
67090/282997
KI1A/00016057/5
w działce o
pow. 0,4904 ha

KI1A/00016057/5

6201 udział
10070/282997
w działce o
pow. 0,4904 ha

0,1163

0,0175

9435,37

1416,22

KI1A/00030581/1

udział 89/1000
w dz. 1155/3

0,0222

109,01

KI1A/00019722/9

5975/1

0,2146

38600,00

budynek administracyjny ul. Piłsudskiego 7
(udział 67090/282997 )

399 595,20

budynek administracyjny ul. Szkolna 4 (
udział 67090/282997 ) zwiększony o
7530,63 zł (wymiana drzwi )
budynek łącznika pomiędzy budynkami
administracyjnymi Starostwa Powiatowego (
udział 67090/282997 )
parking przy ul. Szkolnej i boisko (udział
67090/282997 )

484 338,60

ogrodzenie ( udział 67090/282997 )
parking zewnętrzny przy łączniku (udział
67090/282997 )
budynek administracyjny ul. Piłsudskiego 7
(udział 10070/282997 )
budynek administracyjny ul. Szkolna 4
(udział 10070/282997 )
budynek łącznika pomiędzy budynkami
administracyjnymi Starostwa Powiatowego (
udział 10070/282997 )

Powiatowy Urząd Pracy
w Staszowie ul. Szkolna 4
(udział 67090/282997 )
356 895,26

49 893,94
29 880,78
13 109,48
59 977,99
52 438,54

Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w
Staszowie ( udział
10070/282997 )

72 697,71

parking przy ul. Szkolnej i boisko (udział
10070/282997 )

7 488,93

ogrodzenie ( udział 10070/282997 )

4 485,01

parking zewnętrzny przy łączniku (udział
10070/282997)

1 967,69

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

budynek administracyjny

121 600,00

Decyzją Zarządu Powiatu
w Staszowie z dnia
9.11.2001 r. znak:
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Dróg
Powiatowych

7723/2/68/00

wiata stalowa

Budynek administracyjno-socjalny ul.
Drogowców 2

8.

Staszów, obr.
Staszów Zarząd
Dróg
Powiatowych w
Staszowie

ogrodzenie bazy
AN Rep. A Nr 5066/2005 z dnia
7.12.2005 r.

KI1A/00033134/4

5975/5

0,3258

33851,00

sieć wodociągowa
kanalizacja deszczowa
drogi i place

35 200,00

G.III.C-7002-13/01
oddano w trwały zarząd
Zarządowi Dróg
Powiatowych w
Staszowie

29229,80
Decyzją Zarządu Powiatu
w Staszowie Nr 1/06 z
dnia 21.04.2006 roku
znak: G.III.C - 7002-9/06
3946,02
oddano w trwały zarząd
Zarządowi Dróg
25722,22
Powiatowych w
Staszowie
1169,20

79066,62

9.

Staszów, obr.
Staszów Powiatowe
Centrum Sportowe

Razem

KI1A/00040015/6

`5883/3

0,9073

1,6036

98528,26

181939,86

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 całkowita 15223
m2, pow. zabudowy - 3819 m2, kubatura 69 085 m3, wysokość budynku 21,18 m,
wysokość komunikacji 2,7 m.

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

27 236 815,45

50

Nieruchomości oddane w dzierżawę

10.

Staszów, obr.
Staszów

Decyzja Wojewody
Świętokrzyskiego z dn.
16.06.2000 r. znak: GN.V7723/2/41/00

KI1A/00026506/1

5924/41

Razem

0,0085

290,00

0,0085

290,00

Na nieruchomości usytuowany jest
śmietnik

Umowa dzierżawy Wspólnota
Mieszkaniowa
Nieruchomości ul. 11
Listopada 84 i 86

własnościowe spółdzielcze prawo do
lokalu mieszkalnego w Spółdzielni
Mieszkaniowej w Staszowie - lokal
usytuowany przy ul. Kilińskiego 6/6

Lokal mieszkalny nr 6
w budynku przy
ul.Kilińskiego 6 o
powierzchni użytkowej
49,96 m2 oddany w
najem

Nieruchomości oddane w najem

11.

Staszów, obr.
Staszów

AN Rep. A Nr 5900/2004
z 29.12.2004 r.

Razem

0

0,00

48 000,00

48 000,00

ZESTAWIENIE NIERUCHOMOŚCI UDOSTĘPNIONYCH NIEODPŁATNIE JEDNOSTKOM ORGANIZACYJNYM POWIATU STASZOWSKIEGO

Nieruchomości oddane w nieodpłatny trwały zarząd ( cele oświatowe )
warsztaty - budynek CKP

12.

Staszów, obr.
Staszów
Zespół Szkół w
Staszowie

Decyzja Wojewody
Świętokrzyskiego z dnia
24.11.2000 roku znak: GN.V7722/4/37/00

budynek szkolny - pawilon A
KI1A/00027407/4

5883/4

2,8879

457381,62
budynek szkolny - pawilon B
budynek szkolny - pawilon C

Decyzją Zarządu Powiatu
w Staszowie z dnia
25.04.2001 r. znak:
G.III.C-7002-1/01 oddano
1 456 471,00
w trwały zarząd
Zespołowi Szkół w
Staszowie ul. Koszarowa
368 317,00
7
Decyzja Nr 3/12 Zarządu
Powiatu w Staszowie z
644 629,04
dnia 27 grudnia 2012 roku

1 851 178,57
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budynek zajęć pozalekcyjnych

576 329,35

pomocniczy budynek dydaktyczny

641 399,41

spawalnia

52 622,20

internat

1 426 704,38

budynek obróbki skrawania
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.

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

14.

Decyzja Wojewody
Świętokrzyskiego z dnia
18.04.2001 roku znak: GN.V7722/4/17/00

KI1A/00028003/7

1771/1

0,5422

14 777,00

1 979 802,01

Decyzją Nr 3/09 Zarządu
Powiatu w Staszowie z
dnia 6.11.2009 r. oddano
w trwały zarząd
Zespołowi Szkół
Ekonomicznych

Działka niezabudowana

budynek szkoły

Staszów, obr.
Staszów
Zespół Szkół
Ekonomicznych

wygaśnięcie trwałego
zarządu do części działki
nr 5883/2, ozn. nr 5883/3
o pow. 0,9073 ha

349 587,50

hala sportowa wraz z łącznikiem

2 532 794,24

boisko sportowe wraz z oświetleniem

436 414,77

46474,00

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

52

5856/9

5856/12

15.

Staszów, obr.
Staszów Liceum
Ogólnokształcące

Decyzja Wojewody
Świętokrzyskiego z dnia
20.11.2000 roku znak: GN.V7722/4/26/00

0,0310

1,1489

2480,00

91912,00

KI1A/00022621/5

Budynek szkoły
zgodnie z księgą inwentarzową
jednostki PK Nr 396 z 25.06.2002 r.
ulepszenie budynku szkoły
Hala sportowa z zapleczem
przebieralno-sanitarnym o pow. 1788
m2
łącznik między istniejącą szkołą a
zapleczem hali sportowej
zgodnie z księgą inwentarzową
jednostki dobudowa wejścia szatni
zgodnie z księgą inwentarzową
zwiększenie
PT Nr 3/2011 z dnia 30.12.2011
Instalacja przeciwoblodzeniowa rynien
i rur spustowych na budynku szkoły
zgodnie z księgą inwentarzową
jednostki ogrodzenie ( 267 mb )
zgodnie z księgą inwentarzową
jednostki teren zielony i ciąg
komunikacyjny
zespół boisk sportowych

16.

KI1A/00031627/3

17.

Połaniec, obr.
AN Rep. A Nr 5071/2003 z dnia
Połaniec Zespół
KI1A/00031627/3
7.11.2003 roku
Szkół w Połańcu

6401/1

0,0658

29175,00

541 637,46
25 849,30
310 031,94
3 550 003,75

545 250,25
106 783,00
2 074,00

52 444,50

40 050,00
94 355,59
1 308 832,48

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

Kanalizacja deszczowa i sanitarna
wokół budynku Zespołu Szkół w
Połańcu - OT Nr 2/2012 z 20.11.2012 r.

68096,63

1 809 000,18

6401/2

0,3210

KI1A/00031627/3

6701

0,0525

Zespół boisk i urządzeń
lekkoatletycznych

KI1A/00031627/3

5887/1

0,1442

Ogrodzenie

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

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

2 659,80
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18.
Połaniec, obr.
Połaniec

Decyzja Wojewody
Świętokrzyskiego z dnia
16.12.2004 roku znak:
SP.V.7722/2-13/04

cz. '5886

0,8247

4613,07

budynek szkoły średniej udział
194563/227753 ( stary )

cz. 5886

0,1407

786,93

budynek szkoły średniej udział
33190/227753

6,1592

632916,62

KI1A/00031627/3

19.

Razem

Przekazano udział
194563/227753 na rzecz
Zespołu Szkół w Połańcu
1 377 404,25
- decyzja Zarządu
Powiatu z dnia 4.03.2005
r.
Przekazano udział
33190/227753 na rzecz
Poradni Psychologiczno52258,08
Pedagogicznej w
Staszowie filia Połańcu decyzja Zarządu Powiatu
z dn. 4.03.2005 r.

25399180,43

Nieruchomości oddane w użytkowanie

20.

Staszów, obr.
Staszów
SPZZOZ w
Staszowie

Decyzja Wojewody
Świętokrzyskiego z dnia
19.04.2000 roku znak: GN.V7723/2/22/00

KI1A/00026127/0

5850

0,3394

33940,00

Przychodnia rejonowa

budynek szpitala

21.

Staszów, obr.
Staszów
SPZZOZ
w Staszowie

Decyzja Wojewody
Świętokrzyskiego z dnia
17.05.2000 roku znak: GN.V7723/2/20/00

KI1A/00027406/7

5871/4

4,5251

558 468,10

321 898,69

budynek pralni

335 657,55

garaże i warsztaty

88 850,21

hydrofornia

3 269,05

153853,40
budynek kotłowni

Aktem not. Rep. A Nr
616/2001 z dnia
21.02.2001 r.
przekazano w
użytkowanie
Samodzielnemu
Publicznemu Zespołowi
Zakładów Opieki
Zdrowotnej w
Staszowie

1 533 165,17

magazyn materiałów łatwopalnych

21 558,90

wiata na opał

39 787,38

Aktem not. Rep. A Nr
616/2001 z dnia
21.02.2001 r.
przekazano w
użytkowanie
Samodzielnemu
Publicznemu Zespołowi
Zakładów Opieki
Zdrowotnej w
Staszowie
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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
budynek spalarni odpadów
medycznych
droga i chodniki
podjazd dla niepełnosprawnych
podjazd dla karetek

22.

23.

5871/1

Połaniec, obr.
Połaniec
Rodzinny Dom
Dziecka

Razem

0,4626

547 405,98
21 400,00
14 137,50
417 871,24

15728,60

własnościowe spółdzielcze prawo do
lokalu mieszkalnego w Spółdzielni
Mieszkaniowej "Połaniec" w Połańcu lokal usytuowany przy ul. Kołłątaja 23

Decyzja Wojewody
Świętokrzyskiego z dnia
28.07.2000 roku znak: GN.V7722/4/12/00

5,3271

16 636,39

203522,00

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

17 115 443,20
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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"
Wartość w zł

5816/2

Powierzchnia
w ha
0,2331
0,0374

2634/1

0,0120

981,12

2634/2

0,0062

510,00

KI1A/00032171/8

6086/1

0,0163

9009,59

KI1A/00032171/8

1946/1

0,0143

6781,56

KI1A/00032171/8

1947/1

0,0240

3171,76

KI1A/00032171/8

2663/1

0,0026

2671,76

KI1A/00032171/8

2669/1

0,0006

871,76

KI1A/00032171/8

1942/2

0,0037

2523,80

KI1A/00032171/8

2665/1

0,0025

1423,80

KI1A/00032171/8

5887/5

0,0010

945,76

1911/1

0,0113

1231,15

5448/3
5448/11

0,6243
0,0702

68018,15
7648,37

5448/12

0,0127

1383,68

17.

5448/13

0,0504

5491,13

18.

4059/5

0,0170

1852,16

1,1396

132857,15

1.
2.
3.

Położenie

Podstawa nabycia

Nr KW

Staszów, obr. Staszów

AN Rep. A Nr 2143/2004 z dnia
5.05.2004 roku

KI1A/00032171/8

Staszów, obr. Staszów

AN Rep. A Nr 1651 z dnia 15.02.2004

KI1A/00032171/8

5816/1

4.
5.

Staszów, obr. Staszów

6.

Staszów, obr. Staszów

7.

Staszów, obr. Staszów

8.

Staszów, obr. Staszów

9.

Staszów, obr. Staszów

10.

Staszów, obr. Staszów

11.

Staszów, obr. Staszów

12.

Staszów, obr. Staszów

13.
14.
15.
16.

Staszów, obr. Staszów

AN Rep. A Nr 9652/2007 z dnia
20.12.2007
AN Rep. A Nr 9631/2007 z dnia
20.12.2007 roku
AN Rep. A Nr 9666/2007 z dnia
20.12.2007
AN Rep. A Nr 9638/2007 z dnia
20.12.2007
AN Rep. A Nr 9645/2007 z dnia
20.12.2007
AN Rep. A Nr 2026/2008 z dnia
17.03.2008 roku
AN Rep. A Nr 2020/2008 z dnia
17.03.2008 roku
AN Rep. A Nr 7327/2008 z dnia
8.10.2008 roku

AN Rep. A Nr 9374/2008 z dnia
29.12.2008 roku

Razem

Nr działki

KI1A/00035918/8

15801,60
2540,00
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NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ POWIATU STASZOWSKIEGO
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.V7722/4/14/00

KI1A/00028265

1155/5

0,0770

377,00

2.

Staszów, obr. Staszów

Decyzja Wojewody Świętokrzyskiego z
dnia 16.06.2000 roku znak: GN.V7723/2/41/00

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

0,2687

7977,00

Lp.

Razem

REJESTR GRUNTÓW ZAJĘTYCH POD DROGI WG STANU NA 31 GRUDNIA 2018 R. ,
PRZEKAZANYCH W TRWAŁY ZARZĄD ZDP W STASZOWIE - ZESTAWIENIE ZBIORCZE
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.
6.
7.
8.
9.

POŁANIEC - MIASTO

40

5,8836

730498,00

POŁANIEC GMINA
RYTWIANY
STASZÓW - MIASTO
STASZÓW - GMINA

158
51
18
155

34,4495
52,9029
6,2141
87,5659

1701898,80
2280392,00
2525874,70
4395250,50

10.

SZYDŁÓW

122

56,0547

2639979,00

Razem

982

486,5387

24407412,69

Lp.
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ZESTAWIENIE NIERUCHOMOŚCI ZAJĘTYCH W CZĘSCI POD DROGĘ POWIATOWĄ I NIE PRZEKAZANYCH W TRWAŁY ZARZĄD
ZARZĄDOWI DRÓG POWIATOWYCH
Położenie

Lp.

Witowice gm.
Bogoria

Nazwa drogi

droga powiatowa nr 0847T
Józefów Witowicki Łukawica

Nr KW

Nr działek

547,571,554
555,786,556
557,558,569
570,548,561/2
KI1A/00040294/5 550,551,552
553,568,563
562,843,549
567,561/1,564
559, 560

Łączna
powierzchnia

Łączna wartość

Uwagi

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.
1.
2.
3.
4.
5.

Nazwa i nr obrębu

Podstawa nabycia

Budziska
261202_2.0003
Kamieniec
261205_5.0002
Połaniec miasto
261205_4.0001
Jasień
261207_5.0007
Szydłów
261208_2.0013

SPN.II.7533.322.2018 z dnia
10.12.2018
SPN.II.7533.282.2018 z dn.
29.11.2018 roku
SPN.II.7533.321.2017 z dn.
29.11.2018 r.
AN Rep. A Nr 5394/2018 z dnia
31.08.2018 r.
AN Rep. A Nr 6938/2018 z dnia
14.11.2018 r.

Nr działki

Pow. ha

Wartość zł

Nazwa drogi

2109/3

0,0315

2520,00

"Ruszcza-Budziska-Słupiec "

260/3

0,0009

54,00

263/1

0,0054

540,00

KI1A/00044177/7

638/1

0,0426

5210,00

KI1B/00079623/4

457/1

0,0049

67,00

0,0853

8391,00

Nr Kw

"Rudniki-Wymysłów-KamieniecZrębin"
„Rudniki-Wymysłów-KamienieZrębin”
"Chańcza-Zapora-Korytnica"
"Szydłów-Pieczonogi
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3.

Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli

Na podstawie analizy informacji przedstawionych przez służby odpowiedzialne bezpośrednio
za bezpieczeństwo obywateli należy stwierdzić, że stan bezpieczeństwa na terenie powiatu ulega
systematycznej poprawie, spada liczba przestępstw kryminalnych oraz przestępstw szczególnie
uciążliwych społecznie czyli w tzw. 7 kategoriach (kradzież, kradzież z włamaniem, uszkodzenie
rzeczy, uszkodzenie ciała, bójka i pobicie, rozbój i wymuszenie rozbójnicze oraz kradzież
samochodu). Jednocześnie ze spadkiem ilości przestępstw systematycznie rośnie ich
wykrywalność. Na podobnym poziomie utrzymuje się ujawnialność wykroczeń porządkowych.
Przy niewielkim wzroście ilości kolizji drogowych, na tym samym poziomie utrzymuje się ilość
wypadków drogowych i osób rannych w tych zdarzeniach, natomiast odnotowano spadek
w liczbie osób zabitych. Na podobnym poziomie utrzymuje się liczba ujawnionych nietrzeźwych
kierujących przy dużym wzroście ilości przeprowadzonych kontroli stanu trzeźwości. Ilość
zdarzeń (pożary i miejscowe zagrożenia) w ocenianym okresie utrzymuję się na podobnym
poziomie. W ostatnim okresie ilość zdarzeń związanych z miejscowymi zagrożeniami przewyższa
ilość powstałych pożarów. Największą liczbę stanowią miejscowe zdarzenia lokalne związane ze
zdarzeniami w transporcie drogowym, wiatrami oraz podtopieniami. Na ogólną ilość pożarów
największą liczbę stanowią pożary małe, których wczesne wykrycie pozwala na szybkie ich
zwalczenie. Usunięcie zagrożeń które niosą za sobą te zdarzenia nie wymaga zaangażowania
dużych ilości sił i środków jednostek ochrony przeciwpożarowej. Szybka ich lokalizacja
w znaczący sposób ogranicza straty powstałe w trakcje ich zaistnienia. Ponadto corocznie
prowadzony jest cykl szkoleniowy dla członków ochotniczych straży pożarnych co w znaczący
sposób zwiększa ilość strażaków ochotników uprawnionych do uczestnictwa w działaniach
ratowniczych. Na uwagę zasługuje systematyczny wzrost prowadzonych działań profilaktycznych
(prelekcji). Reasumując należy stwierdzić, że stan bezpieczeństwa na terenie powiatu ulega
systematycznej poprawie niemniej jednak nadal należy prowadzić działania mające na celu
zarówno poprawę stanu bezpieczeństwa jak i wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców
Poniższy wykres przedstawia procentowy udział powiatu staszowskiego w przestępczości
kryminalnej na tle całego województwa:
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Ocena bezpieczeństwa uwzględnia ilość przestępstw ogółem, przestępstw kryminalnych,
przestępstw najbardziej dokuczliwych społecznie w tzw. 7 kategoriach (kradzież, kradzież
z włamaniem, uszkodzenie rzeczy, uszkodzenie ciała, bójka i pobicie, rozbój i wymuszenie
rozbójnicze oraz kradzież samochodu). Ponadto przedstawiono zagrożenie przestępstwami
narkotykowymi, przestępczością nieletnich oraz wykroczeniami porządkowymi.

Przestępstwa
ogółem

Przestępstwa kryminalne
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Przestępstwa w 7 kategoriach

Przestępstwa narkotykowe stwierdzone

61

Nieletni sprawcy czynów karalnych

Ilość wykroczeń porządkowych

Oceniając bezpieczeństwo nie można pominąć bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Aby ocenić
stan bezpieczeństwa ruchu drogowego posługujemy się ilością zdarzeń drogowych z podziałem
na wypadki drogowe i kolizje, ilością osób rannych i zabitych oraz ilością ujawnionych
nietrzeźwych kierujących. Dla porównania przedstawiamy również liczbę kontroli stanu
trzeźwości.
62

Liczba kolizji
drogowych

Liczba wypadków
drogowych
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Liczba rannych w wypadkach
drogowych

Liczba zabitych w wypadkach
drogowych

64

Ujawnionych nietrzeźwych
kierujących

Liczba przeprowadzonych kontroli stanu
trzeźwości

65

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.

Ilość zdarzeń

Ilością przeprowadzonych
kursów
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Ilością przeszkolonych strażaków OSP

Ocena sytuacji epidemiologicznej chorób zakaźnych w powiecie staszowskim obrazuje
poniższa tabela, która 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 2018 na terenie powiatu staszowskiego
zarejestrowano 3210 przypadków zachorowań na choroby zakaźne, w roku 2017 – 2532
przypadki.
Dane za rok 2018 zostały porównane z danymi za rok 2017, współczynniki zapadalności
dla chorób za 2018 rok zostały policzone na 100 tys. mieszkańców i porównane
ze współczynnikami zapadalności w 2017 oraz ze współczynnikami zapadalności
w województwie świętokrzyskim i w Polsce.

67

Powiat

2018 r.

2018 r.

Jednostka chorobowa

L.p.

2017 r.

2018 r.

wojew.

Polska

1.

Salmonelozy /zatrucia pokarmowe/

60,63

49,78

28,92

25,95

2.

Inne bakteryjne zakażenia jelitowe (ogółem)

41,31

84,33

47,22

39,98

3.

Inne bakteryjne zakażenia jelitowe (u dzieci do lat
2)

208,30

312,01

234,93

201,23

4.

Wirusowe zakażenia jelitowe (ogółem)

154,32

143,79

133,30

126,31

5.

Wirusowe zakażenia jelitowe (u dzieci
do lat 2)

2968

1300

2001,62

2822,28

6.

Biegunki i zapalenie żołądkowo-jelitowe BNO
o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu ogółem

175,00

250,28

93,86

153,63

7.

Biegunki i zapalenie żołądkowo-jelitowe BNO
o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu
(u dzieci do lat 2)

1875

2288,09

1115,14

2290,97

8.

Lamblioza

42,71

20,74

2,41

2,40

9.

Krztusiec

2,75

0

1,68

4,04

10.

Różyczka

1,37

0,00

0,40

1,17

11.

Ospa wietrzna

840,57

188,05

367,08

389,27

12.

Płonica /szkarlatyna/

4,13

20,74

40,01

48,87

13.

Borelioza z Lyme

68,89

84,34

33,83

52,41

14.

Styczność i narażenie na wściekliznę

19,29

19,35

20,17

19,32

15.

Świnka (nagminne zapalenie przyusznic)

4,13

6,91

3,61

4,12

16.

wzw typu A

0

1,38

0,56

3,79

17.

wzw typu B przewlekłe i BNO

19,29

2,76

2,25

8,22

18.

wzw typu C

2,75

6,91

5,54

8,96

19.

Bakteryjne zapalenie opon mózgowych i/lub
mózgu (inne określone, inne nieokreślone)

2,75

4,14

1,12

0,89

20.

Zapalenie mózgu inne i nieokreślone

1,37

2,76

0,48

0,29

21.

Grypa i podejrzenia grypy (ogółem)

2010,50

3548,21

8558,78

13637,11
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Choroby zakaźne wieku dziecięcego. Zapadalność w powiecie staszowskim. Lata 2016-2018

Choroby zakaźne wieku dziecięcego. Liczba zachorowań w powiecie staszowskim w 2018 r.
w porównaniu do zapadalności w woj. świętokrzyskim i w Polsce w roku sprawozdawczym.
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Wirusowe zapalenie wątroby. Zapadalność w pow. staszowskim. Dane za lata 2016-2018

Zapadalność na grypę w pow. staszowskim. Dane za lata 2017-2018

W roku 2018 na terenie powiatu staszowskiego nie zarejestrowano przypadków
zawleczenia szczególnie niebezpiecznych chorób zakaźnych. Systematycznie monitorowano
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sytuację epidemiologiczną powiatu staszowskiego w zakresie wszystkich jednostek chorobowych
podlegających nadzorowi, przeprowadzane były analizy wewnętrzne chorób zakaźnych
występujących na terenie naszego powiatu i podejmowane działania zmierzające do poprawy
sytuacji epidemiologicznej w tym zakresie. Sytuację epidemiologiczną w zakresie chorób
zakaźnych należy uznać za korzystną.

3.1. Ochrona przeciwpowodziowa, w tym wyposażenie i utrzymanie powiatowego
magazynu przeciwpowodziowego, przeciwpożarowa i zapobieganie innym
nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska
Zadania te realizowane były w oparciu:
1. Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego
2. Plan Operacyjny Ochrony przed Powodzią
3. Plan dystrybucji tabletek stabilnego jodu na wypadek zagrożenia radiacyjnego w powiecie
staszowskim
4. Procedury realizacji przedsięwzięć w ramach poszczególnych stopni alarmowych i stopni
alarmowych CRP (dotyczy zagrożeń w cyberprzestrzeni).
5. Przygotowanie
miejsc
kwarantanny
i
danych
personelu
kierowanego
do działań w ramach Wojewódzkiego Plany Działania na Wypadek Epidemii.
6. Zarządzenie nr 52/2018 Starosty Staszowskiego z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie
powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
7. Planu Pracy Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego na 2018 rok.

Wyznaczone cele w 2018 roku zrealizowane zostały poprzez:
1. Odbycie czterech zaplanowanych posiedzeń Powiatowego Zespołu Zarządzania
Kryzysowego w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu 2018 roku.
2. W październiku 2018 roku zorganizowano i przeprowadzono szkolenie
dla służb powiatowych/gminnych powiatu staszowskiego związanych z zarządzaniem
kryzysowym.
3. Uczestniczono w ćwiczeniach: ENEA Połaniec 2018, RANEGATE SAREX 2018
(ćwiczenia chemiczne i ochrona przed powodzią)
4. Prowadzono sprawy związane z szacowaniem szkód spowodowanych nadmiernymi
opadami deszczu (szkody na drogach): przygotowanie odpowiedniej dokumentacji .
5. Prowadzono wspólnie z przedstawicielami Państwowego Gospodarstwa Wodnego – Wody
Polskie wiosenne i jesienne przeglądy wałów przeciwpowodziowych.
6. Prowadzono punkt kontaktowy w zakresie Infrastruktury Krytycznej, uczestnictwo
w Regionalnym Forum Ochrony Infrastruktury Krytycznej.
7. Prowadzono i aktualizowano dane osób wentylowanych z terenu powiatu staszowskiego
(tlenoterapia obejmuje 22 osoby).
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Powiat w 2018 roku aktywnie uczestniczył i wspierał Ochotnicze Straże Pożarne działające na
terenie poszczególnych gmin. W celu utrzymania gotowości bojowej jednostek OSP powiat
dofinansował kwotą 48 000 zł następujące jednostki:
Lp
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Nazwa jednostki
OSP Wola Osowa
OSP Smerdyna
OSP Koniemłoty
OSP Rudniki
OSP Rybitwy
OSP Okrągła
OSP Zdzieci Stare
OSP Tursko Małe
OSP Zrębin
OSP Bukowa
OSP Suchowola
OSP Pliskowola
OSP Gorzków
OSP Ceber
OSP Grzybów Szczeglicki
OSP Niedźwiedź
OSP Beszowa
OSP Łubnice
OSP Słupiec
OSP Pieczonogi
OSP Szczeka
OSP Rytwiany
OSP Ruda
OSP Niedziałki
OSP Święcica
OSP Rudki
OSP Osówka
OSP Kotuszów

Gmina
Staszów

Połaniec

Osiek

Bogoria

Łubnice
Oleśnica

Rytwiany

Szydłów

Kwota
dofinansowania
2 000
2 000
2 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
2 000
3 000
1 000
1 500
1 500
1 500
1 500
2 000
2 000
2 000
6 000
1 000
1 000
1 000
1 500
1 500
2 000
2 000
2 000

3.2 Sprawy obronne
Kwalifikacja wojskowa oraz akcja kurierska.
Z zakresu spraw dotyczących kwalifikacji wojskowej w 2018 roku wydawano orzeczenia
o zdolności do wykonywania służby wojskowej, według list dostarczanych przez gminy . Ogółem
wydano 390 orzeczeń o zdolności do służby wojskowej według poniższego zestawienia.
Gmina
Staszów
Połaniec
Bogoria
Rytwiany
Oleśnica
Szydłów
Łubnice
Osiek
OGÓŁEM

Kat. „A”
115
49
35
34
22
16
18
41
330

Kat. „D”
9
7
4
0
2
2
5
6
35

Kat. „E”
6
4
0
3
0
0
1
2
16

Kat. „B12”
1
3
0
2
0
1
0
2
9

Razem
131
63
39
39
24
19
24
51
390
72

Na bieżąco utrzymywano dokumentację planistyczną dotyczącą:


przedsięwzięć w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych w Powiecie
Staszowskim na 2018 rok



planu szkolenia obronnego Starostwa Powiatowego w Staszowie na 2018 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

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 ustaszowskiego, 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.
Gmina

Liczba wypisów i
wyrysów
461
625

Liczba zaświadczeń
i informacji
125
191

Liczba zmian

Gmina Połaniec
Gmina Bogoria
Gmina Szydłów
Gmina Łubnice

395
489

111
185

569
660

Miasto Osiek
Gmina Osiek
Gmina Rytwiany
Gmina Oleśnica

624

163

895

652

142

988

Miasto Staszów
Gmina Staszów

1084
966
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Łączna liczba:
 Wydanych wypisów/wyrysów – 3246
 Wydanych zaświadczeń/informacji -917
 Wprowadzonych zmian – 5162
1). Ilość zgłoszonych prac geodezyjnych i kartograficznych - 2012
2). Ilość zmian wprowadzonych w programie EWMAPA – 1597
3). Ilość załatwionych wniosków złożonych przez osoby fizyczne - 2611
4). Ilość zweryfikowanych opracowań geodezyjnych i kartograficznych –
(w tym zweryfikowanych negatywnie – 15; decyzja o odmowie przyjęcia do zasobu – 1)

1696

5). Uzgadnianie dokumentacji projektowej
- ilość odbytych narad koordynacyjnych – 40;
- ilość uzgodnionych dokumentacji – 103;
- ilość rozesłanych zawiadomień – 729
Ponadto:
- ilość spraw prowadzonych w związku z udostępnianiem PZGiK – 30
-

ilość spraw prowadzonych
i kartograficznymi – 15

w

związku

z

nadzorem

nad

pracami

geodezyjnymi

- ilość udostępnianych operatów jednostkom wykonującym prace geodezyjne i kartograficzne
w związku z realizacją zamówień publicznych zleconych przez organy służby geodezyjnej
i kartograficznej – 2630
- ilość skatalogowanych operatów - 6910
W okresie od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wydano łącznie:
1)
121 decyzji administracyjnych w tym:
a) 43 decyzje dot. ewidencji gruntów i budynków,
b) 78 decyzji dot. ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów w tym:
2)
12 postanowień o odmowie wszczęcia postępowania z zakresu ewidencji gruntów,
3)
11 postanowień o ustaleniu kosztów postępowania z zakresu gleboznawczej klasyfikacji
gruntów oraz udzielono stronom
4)
9 odpowiedzi/informacji związku z wpływającymi wnioskami.

W 2018 roku przeprowadzono 3 zamówienia publiczne o łącznej wartości 34.090,00 zł netto.
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4.2 Administracja Architektoniczno-Budowlana
Wydział realizuje zadania przypisane staroście, wynikające w szczególności z ustawy
Prawo budowlane. Wśród tych zadań jest m.in. wydawanie decyzji administracyjnych. np. organ
administracji architektoniczno-budowlanej, czyli starosta wydaje decyzje o pozwoleniu na
budowę, czy rozbiórkę budynku.
To organowi architektoniczno-budowlanemu zgłasza się budowę niektórych obiektów, np.
budynków rekreacji indywidualnej, w sytuacji, gdy Prawo budowlane nie wymaga pozwolenia,
czy też zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. Ponadto organy
administracji architektoniczno-budowlanej prowadzą np. rejestr wniosków o pozwolenie na
budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę oraz rejestr zgłoszeń budowy, a także przekazują do
organu wyższego stopnia wprowadzone do nich dane. Organ administracji architektonicznobudowlanej wydaje też odpłatnie dziennik budowy, który jest urzędowym dokumentem przebiegu
robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót.
W 2018 roku Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej wydał 754 decyzje,
z czego 730 dotyczyły pozwoleń na budowę, 3 zezwoleń na realizację inwestycji drogowej, 21 to
sprzeciw do zgłoszenia zamiaru budowy obiektów lub wykonywania robót niewymagających
uzyskania pozwolenia na budowę. Od wydanych decyzji wniesionych zostało 4 odwołania,
w wyniku których organ odwoławczy 2 decyzje uchylił.
W toku prowadzonych spraw wydano ogółem 171 postanowień. W 2 przypadkach strony
postępowania wniosły na nie zażalenia. Organ odwoławczy nie znalazł podstaw do uchylenia
zaskarżonych postanowień.
W Wydziale przyjęto 725 zgłoszeń zamiaru budowy obiektów budowlanych
lub wykonywania robot budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę,
w tym w 6 przypadkach były to zgłoszenia do których inwestor załączył wymagany projekt
budowlany.
Ponadto:
- przyjęto 345 oświadczeń zrzekających się prawa do wniesienia odwołania od wydanych decyzji,
- wydano 108 zaświadczeń o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do złożonego zgłoszenia,
- rozpatrzono 561 wniosków o wydanie dzienników budowy,
- rozpatrzono i udzielono odpowiedzi na 11 wniosków o udostępnienie informacji publicznej,
- zakupiono dla potrzeb Wydziału 525 dzienników budowy za kwotę 5 tys. złotych.
Oprócz powyższych Wydział zrealizował zadania wynikające z przepisów prawa
i obejmujące:
1. sprawozdania statystyczne:
a) B-06 Meldunek o budownictwie mieszkaniowym w formie elektronicznej za okres
sprawozdawczy: miesięczne,
b) sprawozdanie B-05 o wydanych pozwoleniach na budowę i zgłoszeniach
z projektem budowlanym budowy obiektów budowlanych) w formie elektronicznej
za okres sprawozdawczy: kwartalne,
c) GUNB- 3 Pozwolenia na budowę oraz zezwolenia i zgłoszenia dotyczące
obiektów budowlanych za okres sprawozdawczy: półroczny
2. przekazywanie do organu podatkowego właściwego w sprawach podatku od
nieruchomości informacji, w formie kopii decyzji pozwoleniu na budowę i pozwoleniu na
zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, w terminie do 15 dnia
miesiąca następującego po miesiącu, w którym wydana decyzja stała się ostateczna lub
upłynął termin do zgłoszenia sprzeciwu.
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4.3 Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Wydział realizuje zadania przypisane staroście, wynikające w szczególności z ustawy
Prawo wodne, ustawy o odpadach, prawa ochrony środowiska, ustawy o lasach, rybactwie
śródlądowym, łowiectwie.
W 2018 r. na terenie powiatu zaewidencjonowanych było 6898 ha lasów nie stanowiących
własności Skarbu Państwa. W ramach nadzoru nad tymi lasami wydano w 2018r. 495 świadectw
legalności pozyskanego drewna oraz opracowano uproszczone plany urządzeniowe na
powierzchni 3372 ha.
Ponadto powiat w 2018 r. gospodarując środkami na ochronę środowiska aktywnie
uczestniczył w programie „usuwanie wyrobów azbestowych” oraz dofinansowywał inne zadania
według poniższego zestawienia:
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.

Nazwa zadania

Usuwanie azbestu

Gmina

Kwota

Staszów
Rytwiany
Łubnice
Szydłów
Oleśnica
Osiek
Połaniec
Bogoria

11 291,40
4 122,90
2 819,72
4 146,29
1 673,80
5 740,63
2 983,20
4 179,60
3 447,36
40 404,90
24 250

Usuwanie azbestu w Zarządzie Dróg Powiatowych
Razem usuwanie azbestu
Remont Oddziału Chorób Wewnętrznych w
Szpitalu (wymiana oświetlenia)
Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w Bogorii
Przebudowa pomieszczeń LO w Staszowie
(wymiana pionów instalacji wody i kanalizacji oraz
przebudowa sanitariatów)
Warsztaty kreatywne EKO Szydłów
Nagrody EKO festyn w Wiązownicy Kol.
OGÓŁEM

100 000
115 927,50

500
500
281 582,40

Wybrane zadania Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w liczbach
przedstawiono poniżej.
Lp.

Podstawa prawna
Decyzji

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

Ustawa Prawo wodne
- wygaszanie trwałego zarządu (gruntów pod wodami)
Ustawa o odpadach
- pozwolenia na wytwarzanie,
- zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie
Prawo ochrony środowiska
- pozwolenia zintegrowane
- pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
Ustawa o rybactwie śródlądowym
- karty wędkarskie
- rejestr sprzętu pływającego
- legitymacja strażników SSR
Ustawa o lasach
- przekwalifikowanie gruntów rolnych na leśny
-świadectwa legalności pozyskania drewna
- zaświadczenia z Uproszczonego planu urządzenia lasu
Ustawa o ochronie przyrody
- decyzja o wycięciu drzew
- ewidencja zwierząt (egzotycznych)
Przeznaczenie gruntów rolnych do zalesienia
Ustawa prawo łowieckie
- utrzymanie charta

7

Ilość wydanych
Zaświadczeń
Innych
i zezwoleń
10
29

10
55
5

27

124

20

495
(świadectw)
574
zaświadczeń

37

6
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1

44
12
76

4.4 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
z wydawaniem międzynarodowych praw jazdy, a także transportem zbiorowym. Na koniec
grudnia 2018 roku w rejestrze przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów
figurowało 15 stacji kontroli pojazdów oraz 14 ośrodków szkolenia kierowców. W ramach
sprawowanego nadzoru przeprowadzono 15 kontroli kompleksowych stacji kontroli pojazdów
oraz 13 kontroli ośrodków szkolenia, nie stwierdzając poważniejszych nieprawidłowości w ich
funkcjonowaniu. W 2018r. 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 2018 roku Wydział Komunikacji załatwił około 31 000 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 2018 r. powiat staszowski realizował zadania nałożone ustawą z dnia
5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej 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 2018 roku w powiecie
staszowskim punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

Punkt Nr 3

Punkt Nr 2

Punkt Nr 1

Lokalizacja /adres/

ul. Józefa Piłsudskiego 7,
28-200 Staszów

Dni pracy punktu
(4 godziny)

poniedziałek
wtorek
środa
czwartek

ul. Rynek 2, 28-225 Szydłów

piątek

ul. Zrębińska 45/3 , 28-230 Połaniec

poniedziałek
środa
piątek

Łubnice 66A, 28-232 Łubnice

wtorek

ul. Nadstawie 1, 28-220 Oleśnica

czwartek

ul. Wolności 18, 28-221 Osiek

poniedziałek
czwartek

ul. Kolejowa 24, 28-210 Bogoria

ul. Szkolna 1, 28-236 Rytwiany

środa
piątek
wtorek

Podmiot
Prowadzący
Punkt/
Pomoc prawna
udzielana przez

Powiat
Staszowski
radcy prawni

Zarządca/
administrator
lokalu

Starostwo
Powiatowe
w Staszowie

wskazani przez
Okręgową Izbę
Radców
Prawnych w
Kielcach

Urząd Gminy
w Szydłowie

Powiat
Staszowski

Urząd Miasta
i Gminy Połaniec

adwokaci

Urząd Gminy
w Łubnicach

wskazani przez
Okręgową Radę
Adwokacką
w Rzeszowie

Fundacja
TOGATUS
PRO BONO
z siedzibą w
Olsztynie,
- pomoc prawna
udzielana przez
radców prawnych

Urząd Gminy
w Oleśnicy
Urząd Miasta
i Gminy w Osieku
(siedziba Ośrodka
Pomocy Społecznej)

Urząd Gminy
w Bogorii
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:
 w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy
prawnej miała przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia
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12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji
o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia,
posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia
2014 r. o Karcie Dużej Rodziny,
uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia
1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych
i okresu powojennego,
posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego,
o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami
państwa,
nie ukończyła 26 lat,
ukończyła 65 lat,
w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej
znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty,
oraz kobieta będąca w ciąży.

Zakres udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej polegał na:
 poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących
jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach ,
 wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
 udzieleniu pomocy w sporządzeniu projektu pisma w powyższych sprawach,
z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub
sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
 sporządzeniu 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 sądowoadministracyjnym.
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej nie obejmowało natomiast:
 spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego,
 spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania
do rozpoczęcia tej działalności.
Nieodpłatne poradnictwo prawne w 2018 r. w liczbach:
Liczba osób, którym udzielono nieodpłatnej pomocy prawnej
ogólnie
w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzonych przez organizację
pozarządową
Dziedzina prawa, z której udzielono nieodpłatnej pomocy prawnej

694
234
Ilość

prawo rodzinne, z wyłączeniem rozwodów, separacji i alimentów

55

sprawa dotycząca rozwodu lub separacji
sprawa dotycząca alimentów
sprawa z zakresu prawa pracy

30
85
29

sprawa z zakresu rozpoczęcia działalności gospodarczej
sprawa z zakresu prawa cywilnego, z wyłączeniem spraw z zakresu prawa
rzeczowego i spadkowego

2
129
81

sprawa z zakresu prawa rzeczowego
sprawa z zakresu prawa spadkowego

117
111

sprawa z zakresu ubezpieczeń społecznych, prawa do opieki zdrowotnej

49

sprawa z zakresu prawa administracyjnego z wyjątkiem prawa podatkowego

28

sprawa z zakresu prawa karnego
sprawa z zakresu prawa podatkowego
inne

73
5
15

Forma udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej

Ilość

poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym,
o przysługujących jej uprawnieniach lubo spoczywających na niej obowiązkach

482

wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego

357

udzielenie pomocy w sporządzeniu 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
oraz edukacji prawnej, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się
postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu
sądowo administracyjnym

55

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

26

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.
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)
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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.
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 2018 roku rzecznik występował bezpośrednio do przedsiębiorców w 64 sprawach.
Ponadto rzecznik sporządził w roku sprawozdawczym 11 pism procesowych, z czego 9 projektów
pozwów.
Wśród kategorii spraw zgłaszanych przez konsumentów do rzecznika w 2018 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 2018 znaczna liczba udzielonych porad dotyczyła reklamacji usług, głównie
telekomunikacyjnych (internetowych, telefonii stacjonarnej i komórkowej, telewizji cyfrowej),
oraz w sektorze energetycznym. Problemy związane z dziedziną usług finansowych dotyczyły
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.
Zestawienie tabelaryczne bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej
w zakresie ochrony konsumentów przedstawiono w tabeli.
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Udzielanie porad i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów
(osobiście i telefonicznie)
Ilość
a w lokalu / bez znaczenia

185

b na odległość

39

c poza lokalem

63

e niekonsumenckie
Suma końcowa

3
290

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
zawierały opis stanu faktycznego sprawy przedstawionego przez konsumenta oraz wynikającego
z posiadanych dokumentów, podstawę prawną dochodzonych roszczeń, oraz wskazanie kwestii
wymagających wyjaśnienia.
W roku 2018, rzecznik skierował 64 pisemne wystąpienia do przedsiębiorców, z czego
25 dotyczyło usług, 39 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 dotyczyły 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).
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2. Wystąpienia, interwencje pisemne do przedsiębiorców .
Ilość
a w lokalu / bez znaczenia

42

b na odległość

12

c poza lokalem

10

Suma końcowa

64

3. Współdziałanie z UOKiK, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami
konsumenckimi i innymi instytucjami w zakresie ochrony konsumentów.
Rzecznik w celu realizacji powierzonych zadań współpracował 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.
4. Pomoc sądowa, wytaczanie powództw na rzecz konsumentów i wstępowanie do
toczących się postępowań.
W 2018 roku rzecznik udzielał 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
otrzymywał 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

11

Suma końcowa

11

5. Działania o charakterze edukacyjno-informacyjnym.
Jednym z zadań samorządu terytorialnego w zakresie ochrony praw konsumentów jest
prowadzenie edukacji konsumenckiej.
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Rzecznik prowadził 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.

5.3. Promocja Powiatu, współpraca z organizacjami pozarządowymi,
współpraca zagraniczna
Rok 2018 obfitował w wiele wydarzeń o charakterze lokalnym, jak również ponadlokalnym.
Do najważniejszych z nich zaliczyć możemy:
1.

2.

3.

4.

Organizacja corocznych obchodów wydarzeń i świąt: Konstytucji 3 Maja
i 11 Listopada, dożynek powiatowych, udziału w dożynkach wojewódzkich, obchodów
XX-lecia Powiatu Staszowskiego, a także imprez związanych z wybuchem powstania
styczniowego i 100. rocznicą odzyskania niepodległości.
Współudział w organizacji obchodów rocznicowych utworzenia 8 jednostek OSP:
5 maja - 100-lecie OSP w Kurozwękach, 26 maja – 60-lecie OSP w Rudkach,
30 czerwca – 90-lecie OSP w Strzelcach, 30 czerwca – 50-lecie OSP w Niemścicach,
15 lipca – 95-lecie OSP w Tuklęczy, 21 lipca – 90-lecie OSP w Kłodzie, 22 lipca – 90lecie OSP w Smerdynie, 1 września – wręczenie sztandaru OSP w Zrębinie, 8 września –
60-lecie OSP w Czernicy. Organizacja konkursu wiedzy pożarniczej dla uczniów szkół
oraz całoroczna biurowa współpraca z Zarządem Oddziału Powiatowego Związku OSP RP
w Staszowie.
Współorganizacja wydarzeń biznesowych, artystycznych i sportowych: 3 marca - gala
wręczania Stambułek Staszowskich, 14 kwietnia - konkurs taneczny o puchar prezesa
Tadeusza Wrześniaka, I dekada lipca br., - Europejski Zlot Rowerzystów, a także zawodów
piłkarskich, pływackich i zapaśniczych w Powiatowym Centrum Sportowych – przez cały
rok.
Współpraca zagraniczna:
 organizacja i obsługa wyjazdu członków Rady i Zarządu Powiatu oraz
przedsiębiorców do Winnicy na Ukrainie z okazji 15-lecia współpracy, a także w/w
grupy do powiatu Dondiuszany w Mołdawii. Wyjazd odbył się w dniach 16–20 maja
br.


organizacja i obsługa wyjazdu przedsiębiorców i sadowników z terenu powiatu do
Czerniowców i Kamieńca Podolskiego - 15 – 9 czerwca br.



organizacja i obsługa wyjazdu słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku do Lwowa
w pierwszej dekadzie lipca.



organizacja pobytu i koncertów młodzieżowej orkiestry z Dondiusznów w powiecie
staszowskim – połowa lica br. ( w sumie 3 koncerty )



organizacja pobytu i koncertów orkiestry dętej z Dondiusznów na dożynkach
powiatowych – koniec sierpnia br. (w sumie 5 koncertów)
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organizacja 3 wizyt starosty dondiuszańskiego w powiecie staszowskim:
28 -29 kwietnia br., 24 – 26 sierpnia br. i 7 września br.



wizyta delegacji powiatu w Ambasadzie Ukrainy w Warszawie na spotkaniu z okazji
100-lecia państwowości Ukrainy – 10 września br.



realizacja projektu edukacyjnego ,,Polacy z Podola zasłużenie w walkach
o odzyskanie niepodległości” z udziałem 40 uczniów i 5 nauczycieli szkół
staszowskich, winnickich (Ukraina) i Dondiuszańskich (Mołdawia). Efektem
projektu jest, m.in. obraz olejny o wymiarach 3 x 4 m, przedstawiający
14 wybitnych Polaków, m.in. J. Piłsudskiego i Ignacego Paderewskiego,
namalowany przez uczniów pod kierunkiem Józefa Juszczyka.



udział powiatu staszowskiego w obchodach 60. rocznicy współpracy województwa
świętokrzyskiego z obwodem Winnickim w dniu 8 października br. Zastępcy
ambasadora Ukrainy, gubernatorowi obwodu winnickiego i marszałkowi
województwa świętokrzyskiego zostały wręczone puchary 15-lecia współpracy
powiatu staszowskiego z miastem Winnica. Na wystawie w Filharmonii
Świętokrzyskiej znalazły się 3 fotogramy ze współpracy staszowsko-winnickiej.

5. Publikacje:
 redakcja i wydanie albumu ,,Powiat Staszowski Zaprasza” – 80 str., 133 fotografie
barwne, tłumaczenie na język: angielski, francuski i ukraiński,

redakcja składanych folderów (8 stron) ,,Powiat Staszowski”, wydanie w językach:
polskim, angielskim, francuskim i ukraińskim, głównie na potrzeby Europejskiego
Zlotu Rowerzystów, jaki odbył się w I dekadzie lipca br.


wydanie widokówek zabytków ziemi staszowskiej z opisami w 4 językach j.w.

 redakcja i wydanie kolejnych 3 numerów kwartalnika ,,Powiat Staszowski”, łącznie
160 str., 139 artykułów i notatek, 718 fotografii barwnych z opisami,

dodruk 500 egz. pamiętników Władysława Rzadkowolskiego pt. ,,Staszów
w latach okupacji hitlerowskiej”, 104 strony, 33 grafiki Józefa Juszczyka, pamiętnik
został pozyskany z Kanady w 2016 roku.
6. Realizacja lub współrealizacja projektów:

pomoc w pisaniu i obecnie koordynacja projektu: pn. ,,Nauka nowej generacji –
poprawa jakości kształcenia ogólnego i w zakresie Technologii Informatyczno
Komunikacyjnej w Liceum Ogólnokształcącym w Staszowie”. Wartość całkowita
projektu: 252 tys. zł, dofinansowanie z programu UE: 222 tys. zł, okres realizacji: od
1 października 2018 do 1 września 2020 roku.
 projekt informatyczny pn. ,,Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie
Staszowskim z wykorzystaniem metod e-learningowych” – projekt o wartości 866 tys.
zł jest aktualnie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna
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Gospodarka, łączna liczba powstałych stanowisk komputerowych – 148 szt. Okres
trwałości projektu do 31 grudnia 2020 roku.
 realizacja projektu edukacyjnego ,,Polacy z Podola zasłużenie w walkach
o odzyskanie niepodległości” z udziałem 40 uczniów i 5 nauczycieli szkół
staszowskich, winnickich (Ukraina) i Dondiuszańskich (Mołdawia). Efektem projektu
jest, m.in. obraz olejny o wymiarach 3 x 4 m, przedstawiający 14 wybitnych Polaków,
m.in. Józefa Piłsudskiego i Jana Ignacego Paderewskiego, namalowany przez uczniów
pod kierunkiem Józefa Juszczyka. Projekt, z powodu nie otrzymania środków
z Narodowego Centrum Kultury w Warszawie, został zrealizowany w oparciu o środki
z budżetu powiatu w kwocie 17 tys. 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 2018 roku przedstawiały się następująco:
• W obszarze CELU STRATEGICZNEGO I – „Wyzwalanie inicjatyw w zakresie
przedsiębiorczości jako podstawy stabilizacji i rozwoju gospodarczego powiatu oraz
przeciwdziałanie bezrobociu”- Cel ten realizowano poprzez zapewnienie dostępu do zatrudnienia
osobom bezrobotnym, rozbudowę łączy internetowych dla potrzeb osób poszukujących pracy,
a także gospodarstw domowych z terenu powiatu staszowskiego.
W 2018 roku realizowano projekt, o wartości 866 tys. zł, ,,Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu w Powiecie Staszowskim z wykorzystaniem metod e-learningowych” Program ten
jest aktualnie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, łączna
liczba powstałych stanowisk komputerowych – 148 szt. Okres trwałości projektu do 31 grudnia
2020 roku.
• W obszarze CELU STRATEGICZNEGO II – „Rozbudowa infrastruktury drogowej,
gospodarczej, technicznej i informatycznej”- poprzez budowę układu obwodnicowego miasta
Staszowa w ciągu dróg wojewódzkich Nr 757, 764, 765, a także innych miejscowości powiatu
staszowskiego.
W 2018 roku realizowana była inwestycja o wartości 19 mln 667tys. zł jest aktualnie
w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia – koniec maja 2019 roku.
- poprzez ,,przebudowę, rozbudowę i budowę dróg oraz obiektów inżynierskich w ciągach tych
dróg, w ramach programów dotowanych ze środków pomocowych krajowych i Unii
Europejskiej”.
W 2018 roku inwestycje były realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie,
który wyremontował ogółem 20,2 km dróg, wartość robót – 6 mln 302 tys. zł. Korzystano
z funduszy: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego),
Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej (dotacja z Urzędu
Wojewódzkiego), Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (dotacja z Urzędu Wojewódzkiego),
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a także z dofinansowań od gmin, na których terenie drogi były remontowane oraz
przebudowywane. (szczegóły zawarto w rozdziale infrastruktura techniczna).
W ramach tego celu poprawie uległ stan dróg wojewódzkich i gminnych: między innymi
we wrześniu br. oddano do użytku 3,2 km odcinek odbudowanej dw. 757 Staszów – Sielec.
Wartość inwestycji – 4 mln 138 tys. zł. (zadanie realizował Zarząd Dróg Wojewódzkich)
Na potrzeby działalności, m.in. PCPR i Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego powiat
przejął od skarbu państwa budynek po byłej Komendzie Powiatowej Policji. Projekt modernizacji
budynku nie uzyskał dofinansowania z RPO.
• W obszarze CELU STRATEGICZNEGO III – „Ochrona środowiska, wykorzystanie
zasobów przyrody, aktywizacja rolnictwa oraz rozwój obszarów wiejskich” - poprzez
,,Termomodernizację obiektów użyteczności publicznej oraz budownictwa wielorodzinnego wraz
z modernizacją systemów wytwarzania energii, zwiększenie efektywności energetycznej
obiektów”.
W trakcje realizacji jest projekt pn. ,,Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach
użyteczności publicznej Powiatu Staszowskiego i Gminy Połaniec”. Wartość projektu 2 mln 985
tys. zł, w tym kwota dofinansowania 1 mln 165 tys. zł. Zadanie obejmuje budowę 20
mikroinstalacji fotowoltaicznych, w tym 13 na obiektach powiatu i 7 na obiektach gminy
Połaniec.
• W obszarze CELU STRATEGICZNEGO IV – „Opieka zdrowotna, pomoc społeczna
i psychologiczna, wsparcie osób z dysfunkcjami” - poprzez „Rozbudowę i modernizację
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”.
W styczniu 2018r staszowski szpital otrzymał nowy ambulans o wartości 529 tys. zł,
W lutym od Elektrowni Połaniec szpital otrzymał sprzęt dla oddziału chorób wewnętrznych
za 30 tys. zł,
Trwa realizacja projektu ,,Rozbudowa i modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego”
wartość projektu to ponad 7,5 mln zł z czego 80% stanowi dofinansowanie z Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
- poprzez „Rozbudowę infrastruktury na potrzeby pieczy zastępczej: placówek opiekuńczowychowawczych typu rodzinnego i mieszkań chronionych dla usamodzielniających się
wychowanków pieczy zastępczej. Utworzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej”.
(szczegóły w rozdziale pomoc społeczna)
• W obszarze CELU STRATEGICZNEGO V – „Rozwój nauki i oświaty, upowszechnianie
sportu i zdrowego trybu życia. Troska o zachowanie dóbr kultury” - poprzez ,,Inwestycje na rzecz
kultury, sportu i turystyki. Poprawa bazy lokalowej, budowa oraz remont obiektów sportowych
i infrastruktury rekreacyjno-sportowej, a także świetlic wiejskich.
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W październiku 2018r. oddano do użytku Otwartą Strefę Aktywności w Zespole Szkół przy
ul. Koszarowej. Wartość projektu – 58 tys. zł z czego 42% dofinansowanie z Ministerstwa Sportu.
W listopadzie. otwarto siłownię w Powiatowym Centrum Sportowym, wartość projektu to: koszt
przebudowy pomieszczeń - 636 tys. zł i koszt lizingu sprzętu na 5 lat - 646 tys. zł.
• W obszarze CELU STRATEGICZNEGO VI – „Poprawa bezpieczeństwa obywateli,
przeciwdziałanie zagrożeniom” - poprzez „Wzmocnienie ochrony przeciwpożarowej
i przeciwpowodziowej zakup sprzętu i wyposażenia osobistego, poprawa łączności, modernizacja
budynków i budowli poszczególnych służb i inspektoratów dla polepszenie warunków ich pracy
oraz obsługi obywateli”. Budowa, rozbudowa i modernizacja remiz OSP”.
W 2018 roku udzielono wsparcia z budżetu powiatu dla jednostek OSP z Krajowego
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. (szczegóły w rozdziale bezpieczeństwo publiczne).
- poprzez. ,,Realizacja inicjatyw na rzecz bezpieczeństwa ogólnego, przeciwdziałanie patologiom,
współpraca samorządów i służb z fundacjami i stowarzyszeniami w prowadzeniu akcji
profilaktycznych”.
W ciągu roku realizowane były inicjatywy przez Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania
Kryzysowego, Wydział Promocji i Współpracy z Zagranicą we współpracy z Komendą
Powiatowa Policji, Stowarzyszeniem ,,Bezpieczny Powiat Staszowski, Szydłowskim
Towarzystwem Strzeleckim i Stowarzyszeniem ,,Pro Civitas”.
• W obszarze CELU STRATEGICZNEGO VII – „Rozwój powiatu poprzez kontakty krajowe
i zagraniczne. Promocja sztandarowych produktów turystycznych i dóbr kultury” - poprzez
,,Organizacja koncertów i wystaw w kraju i poza jego granicami. Prowadzenie działalności
edytorskiej i wydawniczej, realizacji inicjatyw na rzecz zbliżenia z innymi narodami”.
(przestawiono w pkt 5.2 raportu)
Wszystkie zadania zapisane w Strategii Rozwoju Powiatu Staszowskiego na lata 2016-2025, do
wykonania przez samorząd powiatowy w 2018 roku były realizowane.

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 2018 r. w sposób określony uchwałami.
W 2018 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
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obradowała i podejmowała stosowne uchwały zgodnie z planem pracy rady przyjętym Uchwałą
Nr LII/102/17 z dnia 29 grudnia 2017 roku oraz r. Wypełniając dyspozycję zawartą w planie
pracy w 2018 roku Rada Powiatu obradowała na12 sesjach zwyczajnych, 3 sesjach
nadzwyczajnych i 2 sesjach uroczystych i podjęła 125 uchwał.
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.

LIII/1/18

26.01.2018

przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku za 2017 rok

Uchwała wchodzi
w życie z dniem
podjęcia. Wykonano

2.

LIII/2/18

26.01.2018

delegowania radnych Rady Powiatu w Staszowie
do komisji Bezpieczeństwa i Porządku na kadencję
2018 – 2020

Uchwała wchodzi
w życie z dniem
podjęcia. Wykonano

3.

LIII/3/18

26.01.2018

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Staszowskiego na lata 2018 – 2027

Uchwała wchodzi
w życie z dniem
podjęcia. Wykonano

4.

LIII/4/18

26.01.2018

zmian w budżecie na 2018 rok

Uchwała wchodzi
w życie z dniem
podjęcia. Wykonano

27.03.2018

trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół
niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych
i niepublicznych placówek oraz trybu i zakresu
kontroli prawidłowości ich pobrania
i wykorzystywania

Uchwała wchodzi
w życie po 14 dniach
od ogłoszenia
w Dz. Urz. Akt prawa
miejscowego

27.03.2018

uchwalenia Powiatowego Programu Rozwoju
Systemu Pieczy Zastępczej dla Powiatu
Staszowskiego na lata 2018 – 2020

Uchwała wchodzi w
życie z dniem
podjęcia. W trakcie
realizacji

27.03.2018

przyjęcia „Powiatowego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata
2018 – 2020”

Uchwała wchodzi
w życie z dniem
podjęcia. W trakcie
realizacji

5.

6.

7.

LIV/5/18

LIV/6/18

LIV/7/18
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Lp.

8.

9.

10.

11.

Numer
uchwały

LIV/8/18

LIV/9/18

LIV/10/18

LIV/11/18

Data
uchwały

Treść uchwały (w sprawie)

Uwagi

27.03.2018

określenia zadań finansowanych ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w 2018 roku

Uchwała wchodzi
w życie z dniem
podjęcia. Wykonano

27.03.2018

wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny
nieruchomości gruntowych położonych na terenie
gminy Osiek i Bogoria

Obręb: Mucharzew
Kol. Pęcławska,
Pęcławice Górne,
Grunty zajęte pod drogi
powiatowe. Wykonano

27.03.2018

wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny
nieruchomości gruntowych położonych na terenie
gminy Staszów w obrębie Kurozwęki

Uchwałę podjęto
20.07.18 zastępując
wyraz „darowizna”
Na „nieodpłatne”

27.03.2018

wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Powiatu
Staszowskiego nieruchomości gruntowej położonej
w Wymysłowie obręb Rudniki gmina Połaniec za
cenę ustaloną w rokowaniach, wyższą od wartości
określonej przez rzeczoznawcę majątkowego

Nabyto za kwotę
3281zł w związku
remontem drogi
powiatowej.
Wykonano
Odstąpiono od nabycia
ponieważ nieruch.
obciążona była
hipoteką

12.

LIV/12/18

27.03.2018

wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
gruntowej położonej w Staszowie, oznaczonej
w ewidencji gruntów nr 2666/1 o pow. 0,0047 ha

13.

LIV/13/18

27.03.2018

wydawania
gazety
samorządowej
„Powiat
Staszowski – Pismo Rady i Zarządu Powiatu
Staszowskiego”

Ukazuje się raz na
kwartał – w trakcie
realizacji

14.

LIV/14/18

27.03.2018

udzielenia pomocy finansowej Gminie Staszów

15.

LIV/15/18

27.03.2018

udzielenia pomocy finansowej Gminie Szydłów

wykonano dotyczy
dofinansowania do
usuwania azbestu

16.

LIV/16/18

27.03.2018

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Staszowskiego na lata 2018 – 2027

Uchwała wchodzi w
życie z dniem
podjęcia. Wykonano

17.

LIV/17/18

27.03.2018

zmian w budżecie na 2018 rok

Uchwała wchodzi w
życie z dniem
podjęcia. Wykonano

13.04.2018

przyjęcia sprawozdania z działalności oraz
informacji Komendanta Powiatowego Policji
w Staszowie o stanie bezpieczeństwa i porządku
publicznego na terenie powiatu staszowskiego za
2017 rok

Uchwała wchodzi
w życie z dniem
podjęcia. Wykonano

13.04.2018

przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej w Staszowie o stanie
bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony
przeciwpożarowej
za 2017 rok

Uchwała wchodzi
w życie z dniem
podjęcia. Wykonano

18.

19.

LV/18/18

LV/19/18
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

Numer
uchwały

LV/20/18

LV/21/18

LV/22/18

LV/23/18

LV/24/18

LV/25/18

Data
uchwały

Treść uchwały (w sprawie)

Uwagi

13.04.2018

przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Staszowie o stanie
bezpieczeństwem sanitarnego na terenie powiatu
staszowskiego za rok 2017

Uchwała wchodzi
w życie z dniem
podjęcia. wykonano

13.04.2018

przyjęcia informacji z realizacji w 2017 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

13.04.2018

przyjęcia sprawozdania
organizatora
rodzinnej
za rok 2017

Uchwała wchodzi
w życie z dniem
podjęcia wykonano

13.04.2018

przyjęcia informacji o działalności Powiatowego
Centrum
Pomocy
Rodzinie
w Staszowie
za 2017 rok oraz wykazu potrzeb w zakresie
pomocy społecznej

Uchwała wchodzi
w życie z dniem
podjęcia wykonano

13.04.2018

odrzucenia w części stanowiska Zarządu
Międzyszkolnej Komisji Oświaty i Wychowania
NSZZ ,,Solidarność” w Staszowie dotyczącego
zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu
w Staszowie w sprawie określenia rodzajów
świadczeń oraz warunków i sposobu przyznawania
środków
w
ramach
pomocy
zdrowotnej
nauczycielom szkół i placówek, dla których
organem prowadzącym jest powiat staszowski

Propozycja zapisu
w uchwale 0,3%
planowanych rocznych
środków przezn. na
wynagrodzenia
osobowe nauczycieli
nie ma podstawy
prawnej

13.04.2018

określenia rodzajów świadczeń oraz warunków
i sposobu przyznawania środków w ramach
pomocy zdrowotnej nauczycielom szkół i
placówek, dla których organem prowadzącym
jest powiat staszowski

Uchwała wchodzi
w życie po 14 dniach
od ogłoszenia w Dz.
Urz. Jest realizowana
Uchwała wchodzi
w życie z dniem
podjęcia. Wykonano
dot. Wykonawcy przy
rozbud. Szpitala.

z efektów pracy
pieczy
zastępczej

26.

LV/26/18

13.04.2018

wyrażenia zgody na dokonania cesji wierzytelności
przez Zakład Remontowo-Budowlany Roman
Olszowy na rzecz Banku PKO S.A O/Mielec
wynikającej z umowy nr DZPiZ-380-4/2018
z dnia 27.02.2018 r.

27.

LV/27/18

13.04.2018

zmian w budżecie na 2018 rok

Uchwała wchodzi
w życie z dniem
podjęcia. wykonano

13.04.2018

powołania
Komisji
Konkursowej
do
przeprowadzenia
konkursu
na
stanowisko
Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie

Konkurs odbył się
29.05.18 – wybrano
dyrektora

28.

LV/28/18
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29.

Numer
uchwały

LV/29/18

Data
uchwały

Treść uchwały (w sprawie)

Uwagi

13.04.2018

zmiany Uchwały Nr LV/26/10 Rady Powiatu
w Staszowie z dnia 9 czerwca 2010 roku w sprawie
określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć niektórych nauczycieli

Uchwała wchodzi
w życie po 14 dniach
od ogłoszenia
w Dz. Urz. Jest
realizowana
Wyodrębniono w
budżecie środki w
wysokości 1%
planowanych rocznych
środków na wynagr.
Osobowe nauczycieli.
Akt prawa
miejscowego

30.

LV/30/18

13.04.2018

planu dofinansowania form doskonalenia
zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach
ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych
prowadzonych przez Powiat Staszowski
na 2018 rok

31.

LV/31/18

13.04.2018

udzielenia pomocy finansowej Gminie Szydłów

wykonano

32.

LVI/32/18

17.05.2018

zmiany regulaminu dotyczącego niektórych zasad
wynagradzania nauczycieli zatrudnionych
w szkołach i placówkach prowadzonych przez
Powiat Staszowski

33.

LVI/33/18

17.05.2018

udzielenia pomocy finansowej Gminie Szydłów

wykonano dotyczy
dofinansowania do
usuwania azbestu

34.

LVI/34/18

17.05.2018

przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej”
za rok 2017 dla Powiatu Staszowskiego

Uchwała wchodzi
w życie z dniem
Podjęcia. wykonano

35.

LVI/35/18

17.05.2018

udzielenia pomocy finansowej Gminie Staszów

36.

LVI/36/18

17.05.2018

udzielenia pomocy finansowej Gminie Połaniec

37.

LVI/37/18

17.05.2018

udzielenia pomocy finansowej Gminie Osiek

38.

LVI/38/18

17.05.2018

udzielenia pomocy finansowej Gminie Łubnice

39.

LVI/39/18

17.05.2018

udzielenia pomocy finansowej Gminie Rytwiany

40.

LVI/40/18

17.05.2018

udzielenia pomocy finansowej Gminie Bogoria

41.

LVI/41/18

17.05.2018

udzielenia pomocy finansowej Gminie Oleśnica

42.

LVI/42/18

17.05.2018

zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego
obowiązkowego wymiaru zajęć dyrektora Zespołu
Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie

Uchwała wchodzi
w życie z dniem
podjęcia. wykonano

17.05.2018

zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego
obowiązkowego wymiaru zajęć dyrektora Liceum
Ogólnokształcącego im. ks. kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Staszowie

Uchwała wchodzi
w życie z dniem
podjęcia. wykonano

43.

LVI/43/18

Uchwała wchodzi
w życie po 14 dniach
od ogłoszenia w Dz.
Urz. Jest realizowana

Wykonano – dotyczą
dofinansowania do
usuwania azbestu
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Uwagi

44.

LVI/44/18

17.05.2018

udzielania pomocy finansowej Gminie Raków na
wzniesienie pomnika Wincentego Witosa na terenie
miasta Kielce

Przekazano kwotę
10 000zł. Wykonano

45.

LVI/45/18

17.05.2018

zmian w budżecie na 2018 rok

Uchwała wchodzi
w życie z dniem
podjęcia. wykonano

46.

LVI/46/18

17.05.2018

udzielenia pomocy finansowej Gminie Staszów

Dotyczy
dofinansowania do
usuwania azbestu

47.

LVII/47/18

20.06.2018

zatwierdzenia sprawozdania wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok

Uchwała wchodzi
w życie z dniem
podjęcia. wykonano

48.

LVII/48/18

20.06.2018

absolutorium dla Zarządu Powiatu w Staszowie

Uchwała wchodzi
w życie z dniem
Podjęcia Wykonano

49.

LVII/49/18

20.06.2018

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Staszowie za 2017 rok

Uchwała wchodzi
w życie z dniem
podjęcia. Wykonano

50.

LVII/50/18

20.06.2018

oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Staszowie

Uchwała wchodzi
w życie z dniem
podjęcia.

51.

LVII/51/18

20.06.2018

udzielenia pomocy finansowej Gminie Osiek

52.

LVII/52/18

20.06.2018

udzielenia pomocy finansowej Gminie Oleśnica

Dotyczą
dofinansowania do
usuwania azbestu

53.

LVII/53/18

20.06.2018

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu staszowskiego na lata 2018 – 2027

Uchwała wchodzi
w życie z dniem
podjęcia.

54.

LVII/54/18

20.06.2018

zmian w budżecie na 2018 rok

Uchwała wchodzi
w życie z dniem
podjęcia.

55.

LVII/55/18

20.06.2018

wyrażenia zgody na wypowiedzenie umowy
o pracę radnemu Jerzemu Chudemu

Rada nie wyraziła
zgody.

56.

LVIII/56/18

20.07.2018

wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny
nieruchomości gruntowej położonej w Jasieniu
gm. Staszów

20.07.2018

wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez
Powiat Staszowski nieruchomości gruntowej
położonej na terenie gminy Staszów w obrębie
Kurozwęki

57.

LVIII/57/18

Nier. zajęta pod drogę
powiatową. Wykonano

Nabyto nieodpłatnie
pod drogę powiatową
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58.

LVIII/58/18

20.07.2018

zmiany Uchwały Nr LIV/8/18 Rady Powiatu
w Staszowie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie
określenia zadań finansowanych ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w 2018 roku

59.

LVIII/59/18

20.07.2018

udzielenia pomocy finansowej Gminie Rytwiany

Dotyczą
dofinansowania do
usuwania azbestu

60.

LVIII/60/18

20.07.2018

zmiany Uchwały Nr LVII/51/18 Rady Powiatu
w Staszowie z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie
udzielenia pomocy finansowej Gminie Osiek

Dotyczą
dofinansowania do
usuwania azbestu

61.

LVIII/61/18

20.07.2018

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Staszowskiego na lata 2018 – 2027

Uchwała wchodzi
w życie z dniem
podjęcia. Wykonano

62.

LVIII/62/18

20.07.2018

zmian w budżecie na 2018 rok

Uchwała wchodzi
w życie z dniem
podjęcia. Wykonano

63.

LIX/63/18

30.07.2018

ponownego ustalenia wynagrodzenia Starosty
Staszowskiego

Uchwała wchodzi
w życie z dniem
podjęcia. Wykonano

64.

LIX/64/18

30.07.2018

zmian w budżecie na 2018 rok

Uchwała wchodzi
w życie z dniem
podjęcia. Wykonano
Uchwała wchodzi
w życie z dniem
podjęcia. Wykonano

Uchwała wchodzi
w życie z dniem
podjęcia. Wykonano

65.

LX/65/18

24.08.2018

zmiany Uchwały nr LIV/8/18 Rady Powiatu
w Staszowie z dnia 27 marca 2018r. w sprawie
określenia zadań finansowanych ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych

66.

LX/66/18

24.08.2018

zasad i trybu nadawania tytułu honorowego
,,Ambasador Powiatu Staszowskiego”

Uchwała wchodzi
w życie z dniem
podjęcia. Wykonano

67.

LX/67/18

24.08.2018

zmian w budżecie na 2018 rok

Uchwała wchodzi
w życie z dniem
podjęcia. Wykonano

Dotyczy wynajęcia
garaży w budynku po
policji. Wykonano

Nadano za wybitne
osiągnięcia i
promowanie powiatu

68.

LXII/68/18

28.09.2018

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

69.

LXII/69/18

28.09.2018

nadania Stowarzyszeniu Przyjaciół Zespołów
Artystycznych ,,KLEKS” w Staszowie tytułu
honorowego Ambasadora Powiatu Staszowskiego
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70.

LXII/70/18

28.09.2018

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Staszowskiego na lata 2018 – 2027

Uchwała wchodzi
w życie z dniem
podjęcia. Wykonano

71.

LXII/71/18

28.09.2018

zmian w budżecie na lata 2018 rok

Uchwała wchodzi
w życie z dniem
podjęcia. Wykonano
Uchwała wchodzi
w życie z dniem
podjęcia Wykonano

Treść uchwały (w sprawie)

Uwagi

72.

LXII/72/18

28.09.2018

wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki w celu
zabezpieczenia spłat kredytu inwestycyjnego, który
zostanie zaciągnięty przez Samodzielny Publiczny
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie

73.

LXII/73/18

28.09.2018

udzielenia pomocy finansowej Gminie Bogoria

74.

LXII/74/18

28.09.2018

udzielenia pomocy finansowej Gminie Połaniec

75.

LXII/75/18

28.09.2018

udzielenia pomocy finansowej Gminie Bogoria

Dotyczy dotacji
w wysokości 100 000zł
do kanalizacji

76.

LXII/76/18

28.09.2018

udzielenia pomocy finansowej Gminie Łubnice

Dotyczy
dofinansowania do
usuwania azbestu

26.10.2018

zmiany Uchwały Nr XLIX/70/17 Rady Powiatu
w Staszowie z dnia 20 października 2017 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz
Powiatu Staszowskiego nieruchomości gruntowych
położonych w Szydłowie gmina Szydłów

Nabyto działki
w związku z
przebudową drogi
Szydłów-Pieczonogi

Skarga prokuratora
przekazana

77.

LXIV/77/18

Dotyczą
dofinansowania do
usuwania azbestu

78.

LXIV/78/18

26.10.2018

przekazania do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora
Rejonowego w Staszowie na uchwałę Rady
Powiatu w Staszowie Nr XLIX/68/17 z dnia
20 października 2017 r. w sprawie ustalenia
wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi
w granicach administracyjnych powiatu
staszowskiego

79.

LXIV/79/18

26.10.2018

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Staszowskiego na lata 2018 – 2027

Uchwała wchodzi
w życie z dniem
podjęcia. Wykonano

80.

LXIV/80/18

26.10.2018

zmian w budżecie na 2018 rok

Uchwała wchodzi
w życie z dniem
podjęcia. Wykonano

22.11.2018

wyboru Komisji Skrutacyjnej

81.

I/1/18

82.

I/2/18

22.11.2018

ustalenia regulaminu wyboru Przewodniczącego
Rady Powiatu w Staszowie

83.

I/3/18

22.11.2018

wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu
w Staszowie

Uchwała wchodzi
w życie z dniem
podjęcia. Wykonano
dotyczą wyborów
nowych władz powiatu
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84.

I/4/18

22.11.2018

ustalenia regulaminu wyboru
Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Staszowie

85.

I/5/18

22.11.2018

wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu
w Staszowie

86.

I/6/18

22.11.2018

ustalenia regulaminu wyboru Starosty
Staszowskiego

87.

I/7/18

22.11.2018

wyboru Starosty Staszowskiego

88.

I/8/18

22.11.2018

ustalenia regulaminu wyboru Wicestarosty Powiatu
Staszowskiego

89.

I/9/18

22.11.2018

wyboru Wicestarosty Powiatu Staszowskiego

90.

I/10/18

22.11.2018

ustalenia regulaminu wyboru trzech członków
Zarządu Powiatu w Staszowie

91.

I/11/18

22.11.2018

wyboru trzech członków Zarządu Powiatu
w Staszowie

26.11.2018

przekazania do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora
Rejonowego w Staszowie na uchwałę
Nr XXXVI/101/12 Rady Powiatu w Staszowie
z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia
wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego
przechowywanie na parkingu strzeżonym

26.11.2018

przekazania do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora
Rejonowego w Staszowie na uchwałę Nr L/89/13
Rady Powiatu w Staszowie z dnia 29 listopada
2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za
usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie
na parkingu strzeżonym

26.11.2018

przekazania do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora
Rejonowego w Staszowie na uchwałę
Nr LXIII/60/14 Rady Powiatu w Staszowie z dnia
19 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości
opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego
przechowywanie na parkingu strzeżonym

26.11.2018

przekazania do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora
Rejonowego w Staszowie na uchwałę
Nr XVII/92/15 Rady Powiatu w Staszowie z dnia
18 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości
opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego
przechowywanie na parkingu strzeżonym

92.

93.

94.

95.

II/12/18

II/13/18

II/14/18

II/15/18

Uwagi

Uchwała wchodzi
w życie z dniem
podjęcia. Wykonano
Uchwały zaskarżone
przez prokuratora
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96.

97.

98.

99.

100.

Numer
uchwały

III/16/18

III/17/18

III/18/18

III/19/18

III/20/18

Data
uchwały

Treść uchwały (w sprawie)

29.11.2018

powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu
w Staszowie oraz dokonania wyboru
Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego
i Sekretarza Komisji Rewizyjnej

29.11.2018

powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Rady Powiatu w Staszowie oraz dokonania wyboru
Przewodniczącego, Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji

29.11.2018

powołania stałej Komisji Budżetu i Rozwoju
Gospodarczego Rady Powiatu w Staszowie,
ustalenia przedmiotu jej działania oraz składu
osobowego

29.11.2018

powołania stałej Komisji Infrastruktury, Rolnictwa
i Promocji Powiatu Rady Powiatu w Staszowie,
ustalenia przedmiotu jej działania oraz składu
osobowego

29.11.2018

powołania stałej Komisji Oświaty, Wychowania,
Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu
w Staszowie, ustalenia przedmiotu jej działania
oraz składu osobowego

Uwagi

Uchwały dotyczą
powołania stałych
komisji nowej kadencji
rady.
Wykonane

101.

III/21/18

29.11.2018

powołania stałej Komisji Zdrowia, Opieki
Społecznej i Polityki Prorodzinnej Rady Powiatu
w Staszowie, ustalenia przedmiotu jej działania
oraz składu osobowego

102.

III/22/18

29.11.2018

ustalenia wynagrodzenia Starosty Staszowskiego

Wykonane.
Wynagrodzenie ustala
Rada Powiatu

103.

III/23/18

29.11.2018

ustalenia wysokości diet przysługujących radnym
powiatu staszowskiego

Diety radnych
wypłacane w oparciu
o przyjęte zasady
W oparciu o ten
program udzielane są
pomoce finansowe
organizacjom
pozarządowym

104.

III/24/18

29.11.2018

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 2019”

105.

III/25/18

29.11.2018

zmiany Uchwały Nr LVI/33/18 Rady Powiatu
w Staszowie z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie
udzielenia pomocy finansowej Gminie Szydłów

106.

III/26/18

29.11.2018

zmiany Uchwały Nr LXII/76/18 Rady Powiatu
w Staszowie z dnia 28 września 2018 r. w sprawie
udzielenia pomocy finansowej Gminie Łubnice

107.

III/27/18

29.11.2018

zmiany Uchwały Nr LVII/52/18 Rady Powiatu
w Staszowie z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie
udzielenia pomocy finansowej Gminie Oleśnica

Uchwały zmieniające
do wysokości
poniesionych kosztów
dotyczy azbestu.
Wykonano
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108.

III/28/18

29.11.2018

zmian w budżecie na 2018 rok

109.

IV/29/18

18.12.2018

delegowania radnych Powiatu Staszowskiego do
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na kadencję
2018 – 2020

110.

IV/30/18

18.12.2018

ustalenia rozkładu godzin pracy aptek
ogólnodostępnych na terenie powiatu
staszowskiego w 2019 roku

111.

IV/31/18

18.12.2018

desygnowania delegata na Zgromadzenie Ogólne
Związku Powiatów Polskich

Delegowano Starostę.
Wykonano

112.

IV/32/18

18.12.2018

zmiany Uchwały Nr LXII/74/18 Rady Powiatu
w Staszowie z dnia 28 września 2018r. w sprawie
udzielenia pomocy finansowej Gminie Połaniec

Dotyczy azbestu
do wysokości
poniesionych kosztów
Uchwała wchodzi
w życie od
2019r..Wykonano

Treść uchwały (w sprawie)

Uwagi

Uchwała wchodzi
w życie z dniem
podjęcia. Wykonano
Uchwała wchodzi
w życie od
2019r..Wykonano
Obowiązuje od
1.01.19r.

113.

IV/33/18

18.12.2018

ustalenia wysokości opłat za usuniecie
i przechowywanie statków lub innych obiektów
pływających z obszarów wodnych położonych
na terenie powiatu staszowskiego w 2019 r.

114.

IV/34/18

18.12.2018

ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu
z drogi i jego przechowywanie na parkingu
strzeżonym

Uchwała wchodzi
w życie od
2019r..Wykonano

Dostosowanie do
rzeczywistych potrzeb.
Wykonano

115.

IV/35/18

18.12.2018

zmiany Uchwały Nr LIV/8/18 Rady Powiatu
w Staszowie z dnia 27 marca 2018r. w sprawie
określenia zadań finansowanych ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w 2018 roku

116.

IV/36/18

18.12.2018

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Staszowskiego na lata 2018 – 2027

Uchwała wchodzi
w życie z dniem
podjęcia. Wykonano

117.

IV/37/18

18.12.2018

zmian w budżecie na 2018 rok

Uchwała wchodzi
w życie z dniem
podjęcia. Wykonano

118.

V/38/18

28.12.2018

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu na lata 2019 – 2027

Uchwała wchodzi
w życie z dniem
podjęcia. Wykonano

119.

V/39/18

28.12.2018

uchwalenia budżetu Powiatu Staszowskiego na
2019 rok

Uchwała wchodzi w
życie od
2019r..Wykonano

120.

V/40/18

28.12.2018

zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej
Rady Powiatu w Staszowie na 2019 rok

Uchwała wchodzi
w życie z dniem
podjęcia. Wykonano
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Lp.

Numer
uchwały

121.

V/41/18

122.

V/42/18

Data
uchwały

Treść uchwały (w sprawie)

Uwagi

zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady
Powiatu w Staszowie na 2019 rok

Uchwała wchodzi
w życie z dniem
podjęcia. Wykonano

28.12.2018

ustalenia wykazu wydatków budżetu Powiatu
Staszowskiego łącznie z planem finansowym tych
wydatków, które nie wygasają z upływem roku
budżetowego 2018

Uchwała wchodzi
w życie z dniem
podjęcia.
Wydatkowanie do
końca czerwca.
Wykonano

28.12.2018

123.

V/43/18

28.12.2018

zmiany Uchwały Nr LIV/8/18 Rady Powiatu
w Staszowie z dnia 27 marca 2018r. w sprawie
określenia zadań finansowanych ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w 2018 roku

Uchwała wchodzi
w życie z dniem
podjęcia. Dostosowano
wydatki do potrzeb.
Wykonano

124.

V/44/18

28.12.2018

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Staszowskiego na lata 2018 – 2027

Uchwała wchodzi
w życie z dniem
podjęcia. Wykonano

125.

V/45/18

28.12.2018

zmian w budżecie na 2018 rok

Uchwała wchodzi
w życie z dniem
podjęcia. Wykonano

V. PODSUMOWANIE
Szanowni Państwo, rok 2018 był rokiem szczególnym, bowiem obchodziliśmy w nim dwie
ważne rocznice – 100-lecie odzyskania niepodległości Polski oraz dwudziestolecie
reformy samorządowej. 20 lat temu społeczeństwa 8 gmin południowo - wschodniej części
województwa świętokrzyskiego utworzyły wspólną powiatową jedność – Powiat Staszowski.
Władze samorządowe zaczęły samodzielnie decydować o sprawach istotnych dla wspólnoty
lokalnej i stały się ważnym uczestnikiem przemian. Przed powiatami stanęło bardzo wiele zadań,
a zabezpieczenie potrzeb obywateli wymaga podejmowania odpowiedzialnych decyzji
i dokonywania trudnych wyborów. Wysiłek kolejnych Rad i Zarządów oraz pracowników
Starostwa Powiatowego na przestrzeni tych lat spowodował, że możemy pochwalić się dziś
wieloma sukcesami. Wymienię tu chociaż nowoczesną i dobrze wyposażoną bazę oświatową,
sportową z Powiatowym Centrum Sportowym na czele a przede wszystkim infrastrukturę
drogową. Stworzyliśmy też trwałe więzi współpracy z pozostałymi szczeblami samorządu
terytorialnego.
Niniejszy raport jednoznacznie obrazuje, iż w 2018 roku obrany został pozytywny
kierunek rozwoju powiatu staszowskiego, który powinien być kontynuowany w latach
następnych.
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