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Przekazuję Państwu „Raport o stanie Powiatu Starachowickiego w roku 2020”. Praca w tym okresie 

przebiegała w warunkach nadzwyczajnych, w czasie szerzącej się pandemii koronawirusa, kiedy 

działania wielu samorządów skoncentrowane były głównie na walce o zdrowie i życie mieszkańców. 

Dlatego w tak trudnych warunkach pracy, bardzo doceniam trud i wysiłek włożony w funkcjonowanie 

urzędu i wykonywanie pracy na rzecz lokalnej społeczności. Przekazuję wyrazy uznania  

i podziękowania moim Współpracownikom, Radnym Rady Powiatu Starachowickiego oraz Zarządowi 

Powiatu Starachowickiego za Państwa zaangażowanie. Raport o stanie Powiatu Starachowickiego 

nakreśla obszar jego funkcjonowania oraz przedstawia zadania realizowane w 2020 r.,  

w szczególności realizację polityk, programów, strategii i uchwał Rady Powiatu. Zebraliśmy w nim 

 i przedstawiliśmy w usystematyzowany sposób, wszystkie informacje dotyczące aktywności 

powiatowego samorządu w roku minionym, które ukazują dokładny i rzetelny obraz ogólnej sytuacji 

Powiatu Starachowickiego. Jako Zarząd staraliśmy się sprostać nowym wyzwaniom i reagować  

na potrzeby mieszkańców. Pragnę zapewnić, że dokładamy wszelkich starań, aby stale poprawiać 

jakość i komfort życia lokalnej społeczności. Mam nadzieję, że Raport będzie dla Państwa podstawą 

do obiektywnej oceny działań Zarządu Powiatu Starachowickiego i punktem wyjścia do dyskusji 

 na temat dalszych możliwości rozwoju. 
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 Wstęp 

Zgodnie z art. 30a. ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 

5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (t. j. Dz.U. z 2020 poz. 920), 

Zarząd Powiatu corocznie do dnia 31 maja 

przedstawia Radzie Powiatu raport 

o stanie powiatu.  

 

Raport obejmuje podsumowanie 

działalności Zarządu Powiatu w roku 

poprzednim, w szczególności realizację 

polityk, programów i strategii, uchwał rady 

powiatu i budżetu obywatelskiego.  

Raport za rok 2020 został przygotowany  

w oparciu o ogólne wytyczne wskazane  

w ustawie. 
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  Podstawowe dane dotyczące powiatu 

Nazwa Powiat Starachowicki 

 

Siedziba władz 

Starostwo Powiatowe w Starachowicach 

ul. dr Władysława Borkowskiego 4 

27-200 Starachowice 

Okres, którego dotyczy raport 1 stycznia – 31 grudnia 2020 r. 

Liczba mieszkańców wg stanu 

na dzień 31.12.2020 r. 

(tj. według ostatnich 

dostępnych danych GUS) 

 

 

88 549 

 

 

Krótki opis sytuacji 

demograficznej 

Z analizy danych udostępnionych przez GUS wynika,  

że ogólne saldo migracji w powiecie starachowickim jest 

ujemne i wynosi – 218 (migracja wewnętrzna  

i zagraniczna). Podobnie ujemny jest wskaźnik przyrostu 

naturalnego, który w 2020 r., wyniósł: – 790  

(655 urodzenia, 1445 zgonów). Społeczeństwo powiatu 

starachowickiego jest społeczeństwem starzejącym się. 

 

Powierzchnia 

 

523 km2 

 

Czy w porównaniu do roku 

poprzedzającego rok 

sprawozdawczy doszło  

do zmiany granic powiatu.  

 

Bez zmian 

 

 

 

Podział administracyjny 

W skład powiatu wchodzi pięć gmin: Wąchock, Mirzec, 

Starachowice, Pawłów i Brody. Użytki rolne w powiecie  

są bardzo zróżnicowane od gleb dobrych i bardzo dobrych  
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w gminie Pawłów, do słabych i średnich na pozostałym 

obszarze. Łącznie użytki rolne stanowią ok. 45% 

powierzchni powiatu. Na obszarach wiejskich  

z powodzeniem rozwija się agroturystyka. Lasy i obszary 

leśne stanowią kolejne 45% powierzchni powiatu. Tworzą 

zwarte kompleksy Sieradowickiego Parku Krajobrazowego, 

Świętokrzyskiego Parku Narodowego, Lasów 

Starachowickich i Iłżeckich, dominując szczególnie  

w gminach Brody i Wąchock, ale też w rejonie Mirca.  
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 Podstawowe dane finansowe w układzie porównawczym na koniec lat 2019 i 2020 

 

Plan dochodów na 31.12.2019 r. wyniósł 104 399 709,89 zł i zwiększył się w stosunku  

do wielkości przyjętej uchwałą budżetową z dnia 28 grudnia 2018 r. z kwoty  

102 690 336,41 zł, o kwotę 1 709 373,48 zł. 

Ogółem dochody budżetu powiatu na plan 104 399 709,89 zł zostały wykonane w kwocie 

108 463 096,05 zł, tj. 103,89 %. 

 

Plan wydatków na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniósł 109 291 224,22 zł i zwiększył  

się w stosunku do wielkości przyjętych uchwałą budżetową z dnia 28 grudnia 2018 r. z kwoty 

102 308 439,36 zł o kwotę 6 982 784,86 zł. 

 

Ogółem wykonanie wydatków na koniec 2019 r. wyniosło 102 527 058,64 zł co stanowi 

93,81 % planu wydatków. 

 
 
Plan dochodów na 31.12.2020 r. wyniósł 112 118 664,68 zł i zmniejszył się w stosunku  

do wielkości przyjętej uchwałą budżetową z dnia 30 grudnia 2019 r. z kwoty  

112 150 170,84 zł, o kwotę 31 506,16 zł. 

Ogółem dochody budżetu powiatu na plan 112 118 664,68 zł zostały wykonane w kwocie 

121 047 675,82 zł, tj. 107,96 %.  

 

Plan wydatków na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniósł 119 025 615,53 zł i zwiększył  

się w stosunku do wielkości przyjętych uchwałą budżetową z dnia 30 grudnia 2019 r. z kwoty 

112 150 170,84 zł o kwotę 6 875 444,69 zł. 

           

Wykonanie wydatków ogółem na koniec 2020 r. wyniosło 109 519 294,16 zł, co stanowi 

92,01% planu wydatków. 
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 Wykonanie uchwał Rady Powiatu w Starachowicach 

W roku 2020 Rada Powiatu w Starachowicach podjęła 85 uchwał (w tym 2 uchwały 

intencyjne). Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r., zrealizowano 82 uchwały.  

W trakcie realizacji była 1 uchwała tj.: 

Nr XXVII/201/2020 z dn. 29.12.2020 r. W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie 

bezprzetargowym, na rzecz Gminy Starachowice, nieruchomości stanowiących własność 

Powiatu Starachowickiego oraz na obniżenie ceny sprzedaży. 

 

Natomiast rozstrzygnięciem nadzorczym znak: PNK.I.4130.22.2020 z dnia 20.03.2020 r. 

Wojewoda Świętokrzyski stwierdził nieważność w całości uchwały Nr XVIII/132/2020  

z dn. 18.02.2020 r. w sprawie zamiaru przeniesienia siedziby Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 

w Starachowicach. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach wyrokiem z dnia 

30.07.2020r, Sygn. Akt II SA/Ke 481/20 uchylił zaskarżone rozstrzygniecie nadzorcze. 

 

Nie zrealizowano również uchwały Nr XXII/165/2020 z dn. 25.06.2020 r. w sprawie zmiany 

siedziby Międzyszkolnego Ośrodka Gimnastyki Korekcyjnej i Kompensacyjnej  

w Starachowicach, co do której Wojewoda Świętokrzyski rozstrzygnięciem nadzorczym znak: 

PNK.I.4131.98.2020 z dnia 03.08.2020 r. stwierdził nieważność uchwały w całości. 

 

W części została zrealizowana uchwała Nr XXIII/172/2020 z dn. 27.08.2020 r. w sprawie 

wprowadzenia zmian i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Starachowicach, co do której Wojewoda Świętokrzyski rozstrzygnięciem 

nadzorczym znak: PNK.I.4130.46.2020 z dnia 02.10.2020 r. stwierdził nieważność uchwały  

w części obejmującej §1 ust. 7 uchwały. 
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 Strategie, programy rozwoju, uchwały o kierunkach działania Zarządu Powiatu 

(tj. dokumenty programowe wyznaczające ogólne kierunki rozwoju Powiatu 

Starachowickiego)   

 

 Strategia Rozwoju Powiatu Starachowickiego na lata 2014 – 2020  

Uchwała Nr XLIX/345/2014 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 30.06.2014 r.  

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu Starachowickiego na lata 2014-2020. 

 Program "Powiat dla Niepełnosprawnych na lata 2017-2022” 

Uchwała Nr XXVIII/206/2017 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 23.02.2017 r.  

w sprawie: zatwierdzenia programu pn. Powiat dla Niepełnosprawnych na lata  

2017 – 2022. 

 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Starachowickim  

na lata 2016 – 2022 

Uchwała Nr XVII/110/2016 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 31.03.2016 r.  

w sprawie: przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie 

Starachowickim na lata 2016-2022. 

 Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Starachowickim na lata 

2018-2020 

 Uchwała nr XLII/325/2018 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 26.04.2018 roku  

 w sprawie uchwalenia „Powiatowego Programu Pieczy Zastępczej w Powiecie 

 Starachowickim na lata 2018-2020”. 

 Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie na lata 2014 - 2020 

Uchwała Nr LII/370/2014 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 30.10.2014 r.  

w sprawie: uchwalenia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy  

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2020. 
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 Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa 

Obywateli i Porządku Publicznego 

Uchwała Nr XIX/129/2016 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 31.05.2016 r.  

w sprawie: uchwalenia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości  

oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego. 

 Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Powiatu 

Starachowickiego 

Uchwała Nr XIX/128/2016 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 31.05.2016 r.  

w sprawie: uchwalenia Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu 

Zbiorowego dla Powiatu Starachowickiego. 

 Strategia Rozwoju Oświaty Powiatu Starachowickiego na lata 2016-2022. 

Uchwała Nr XXIII/160/2016 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 27.10.2016 r.   

w sprawie: przyjęcia Strategii Rozwoju Oświaty Powiatu Starachowickiego na lata 

2016-2022. 

 Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Starachowickiego na lata 2016-2020 

Uchwała Nr XXVIII/208/2017 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 23.02.2017 r.  

w sprawie: uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu 

Starachowickiego na lata 2016-2020 z perspektywą do 2022”.
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 Realizacja zadań powiatu, wraz z informacją o realizacji polityk, programów i strategii 

dotyczących tych zadań 

 

 

 

Strategia Rozwoju Oświaty Powiatu Starachowickiego na lata 2016-2022 została przyjęta 

Uchwałą Rady Powiatu Nr XXIII/160/2016 w trybie i na zasadach, o którym mowa  

w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. 

Cel główny programu rozwoju: Podniesienie jakości i efektów kształcenia w jednostkach 

oświatowych powiatu starachowickiego oraz cele szczegółowe: 

 

1. Wysoki standard jakości kształcenia i rozwoju młodzieży 

2. Cyfryzacja procesów nauczania oraz doposażenie jednostek oświatowych  w nowoczesny 

sprzęt  i pomoce dydaktyczne 

3. Podniesienie standardów infrastruktury edukacyjnej  i sportowej 

 

Monitorowanie strategii jest dokonywane raz w roku przez Zespół Monitorujący powołany 

Zarządzeniem Nr 79/2020 Starosty Starachowickiego z dnia 1 października 2020 roku. Ocena 

stopnia realizacji poszczególnych celów operacyjnych odbywa się przy pomocy 

wyznaczonych wskaźników i zawarta jest w Rocznym sprawozdaniu z monitoringu Strategii 

Rozwoju Oświaty w Powiecie Starachowickim. Dokument ten przedstawiany jest na Komisji 

Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Promocji Powiatu w miesiącu październiku.  

 

Ocena realizacji wskaźników w odniesieniu roku szkolnego 2019/2020:  
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Cel strategiczny 1: Wysoki standard jakości kształcenia i rozwoju młodzieży 

Cel operacyjny 1.1 Zapewnienie wysokiego poziomu kompetencji kluczowych  

Wskaźnikami w oparciu, o które monitorowany jest cel operacyjny to: 

 odsetek osób, które zdały egzamin maturalny – 81,73% 

W roku szkolnym 2019/2020 do matury przystąpiło 531 uczniów, przy czym  

po uwzględnieniu sesji poprawkowej 434 uczniów zdało egzamin. Zdawalność egzaminu 

maturalnego wyniosła 81,73%. Poziom tego wskaźnika w porównaniu z poprzednim rokiem 

szkolnym wykazuje tendencję malejącą o ponad 8 procent. Zdawalność w poszczególnych 

szkołach: I LO – 95,27%, II LO – 98,37%, III LO – 76,47%, ZSZ nr 1 – 50,60%, ZSZ nr 2 – 80,30%, 

ZSZ nr 3: LS – 42,85% i LD - 28,57%.   

 ilość zrealizowanych projektów dotyczących dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, 

pozaszkolnych – 83 szt. 

Jednostki oświatowe z roku na rok poszerzają ofertę edukacyjną zapewniając nie tylko 

wysoki poziom nauczania, ale umożliwiają również rozwijanie talentów i uzdolnień dzieci  

i młodzieży. Szkoły i placówki realizują projekty prozdrowotne, kulturalne, pobudzające 

aktywność społeczną oraz nawiązują współpracę z uczelniami wyższymi, organizacjami  

i stowarzyszeniami. W okresie objętym monitoringiem zrealizowano 83 projekty  

tj. o 61 projektów mniej niż w roku poprzednim.  

Powyższy spadek spowodowany był sytuacją związaną z wprowadzeniem na obszarze 

Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, w wyniku czego funkcjonowanie jednostek systemu 

oświaty zostało czasowo ograniczone. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne były realizowane  

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość za pomocą platformy Microsoft 

Teams, natomiast dodatkowe zajęcia pozaszkolne zostały wstrzymane bądź termin  

ich realizacji przesunięty. 
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Cel operacyjny 1.2 Dostosowanie oferty edukacyjnej kształcenia zawodowego do potrzeb 

rynku pracy 

 liczba utworzonych nowych kierunków kształcenia – 6 szt. 

W roku szkolnym 2019/2020 do oferty kształcenia w CKZ zostały wprowadzone nowe 

kierunki kwalifikacyjnych kursów zawodowych, tj.: AU.20. Prowadzenie sprzedaży,  

AU.22. Obsługa magazynów, AU.31. Organizacja transportu oraz obsługa klientów  

i kontrahentów,  BD.05. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją 

sieci oraz instalacji sanitarnych, EE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń  

i systemów mechatronicznych, EE.05. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji maszyn 

i urządzeń elektrycznych. Warto podkreślić, że oferta edukacyjna szkół i placówek 

zawodowych prowadzonych przez Powiat Starachowicki jest zgodna z potrzebami rynku 

pracy, a utworzone kierunki w barometrze zawodów wskazywane są jako deficytowe. 

 liczba osób objętych praktykami w ramach zawartych porozumień z pracodawcami – 

871 osób 

W technikach zgodnie z ramowymi planami nauczania praktyki zawodowe odbywają się 

częściowo u pracodawców oraz w CKZ, natomiast w BSZ I stopnia przez dwa dni  

w tygodniu w trzyletnim cyklu kształcenia uczniowie odbywają zajęcia praktyczne  

u pracodawców oraz CKZ. Szkoły zawodowe i CKZ ściśle współpracują z pracodawcami  

w celu realizacji praktycznej nauki zawodu w rzeczywistym środowisku pracy.  

W analizowanym okresie -  871 uczniów zostało objętych praktykami w ramach zawartych 

porozumień z pracodawcami np.: ZSZ nr 1 – Hotel Senator, Europa, Animex; ZSZ nr 2 – PKC 

Group, Silvan Logistic, Cerrad, Man Bus, ZSZ nr 3- Man Bus, Starpol, Perfopol, Elruz.  

 odsetek osób, które zdały egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – 71,64% 

W roku szkolnym 2019/2020 do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe  

(w różnych kwalifikacjach) w sesji letniej i zimowej przystąpiło 610  uczniów przy czym  

437 uczniów zdało egzamin. Zdawalność egzaminów wyniosła 71,64%.  Poziom tego 

wskaźnika w porównaniu z poprzednim rokiem szkolnym wykazuje tendencję malejącą  

o 0,89 procent. Zdawalność egzaminów w poszczególnych szkołach i placówkach: ZSZ nr 1 – 

70,48%, ZSZ nr 2 – 69,96%, ZSZ nr 3 – 64,86%, CKZ – 100,00%.  
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Cel operacyjny 1.3. Rozwijanie doradztwa zawodowego w szkołach 

 liczba osób, które zostały poddane badaniom  predyspozycji zawodowych – 928 osób  

 liczba przeprowadzonych zajęć z zakresu doradztwa zawodowego – 197 szt. 

W ramach powyższego celu dla uczniów szkół ponadpodstawowych organizowane są zajęcia  

z doradcami zawodowymi w formie spotkań indywidualnych i warsztatów grupowych, 

organizowane są spotkania z przedsiębiorcami, wycieczki do zakładów pracy oraz giełdy 

szkół.  

Analizując wskaźniki realizacji celu operacyjnego w porównaniu z rokiem ubiegłym widzimy, 

znaczny spadek ww. wskaźników, który był spowodowany sytuacją epidemiczną kraju.  

Ze względu na panujące obostrzenia sanitarne w 2020 roku nie odbyły się Targi Edukacji 

i Pracy realizowane we współpracy ZSZ nr 3 i Ośrodka Szkolenia i Wychowania  

OHP w Starachowicach podczas, których uczniowie szkół podstawowych zapoznają  

się z ofertą kształcenia w szkołach ponadpodstawowych oraz mają zajęcia z doradztwa 

zawodowego i odwiedzają lokalne firmy czy też Forum Współpracy i Dni Kariery 

organizowane w ramach projektu „Kształcenie specjalistów - rozwój edukacji zawodowej  

dla Starachowic II edycja”. 

 

Cel operacyjny 1.4. Upowszechnianie form kształcenia ustawicznego 

  liczba osób dorosłych korzystających z form szkolnych kształcenia ustawicznego – 0 

  liczba osób dorosłych korzystających z form pozaszkolnych kształcenia ustawicznego 

- 304 

Cel osiągnięto poprzez udział osób dorosłych w kwalifikacyjnych kursach zawodowych, które 

organizowane są w CKZ w Starachowicach.  

Porównując rok szkolny 2018/2019 do analizowanego nastąpił niewielki spadek wskaźnika -  

liczba osób dorosłych korzystających z form pozaszkolnych kształcenia ustawicznego zmalała 

o 49 osób. 
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Cel operacyjny 1.5. Wspieranie rozwoju nauczycieli, nauczycieli zawodu, instruktorów 

praktycznej nauki zawodu poprzez podnoszenie kwalifikacji zawodowych 

 liczba nauczycieli podnoszących kwalifikacje zawodowe – 224 osoby      

Wskaźnikiem określającym realizację tego celu operacyjnego jest liczba nauczycieli 

podnoszących kwalifikacje zawodowe. Wskaźnik ten osiągnął mniejszą wartość w stosunku 

do poprzedniego roku szkolnego o 62 osoby. Nauczyciele uczestniczyli w konferencjach 

metodycznych organizowanych przez wydawnictwa, sympozjach, warsztatach, 

szkoleniowych radach pedagogicznych. Podnosili swoje kwalifikacje poprzez kształcenie  

na studiach podyplomowych (min.: pedagogika specjalna, logopedia, oligofrenopedagogika, 

Spektrum autyzmu – diagnoza, edukacja, terapia i rewalidacja). 
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Cel strategiczny 2: Cyfryzacja procesów nauczania oraz doposażenie jednostek 

oświatowych  w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne 

Cel operacyjny 2.1: Wzbogacanie infrastruktury jednostek oświatowych w nowoczesny 

sprzęt multimedialny, informatyczny oraz pomoce dydaktyczne 

 liczba zakupionych sprzętów i pomocy dydaktycznych - 173 szt. 

 liczba jednostek, które zostały doposażone – 9 szt. 

Szkoły i placówki Powiatu Starachowickiego systematycznie dbają o wyposażenie  

sal lekcyjnych i pracowni. W miarę posiadanych środków finansowych zakupują niezbędny 

sprzęt informatyczny i multimedialny oraz pomoce dydaktyczne. 

W roku szkolnym 2019/2020 dokonano zakupu  sprzętu informatycznego, multimedialnego 

min.: komputery stacjonarne, laptopy, rzutniki multimedialne, drukarki, kserokopiarkę, 

oprogramowanie. Liczba zakupionych sprzętów i pomocy dydaktycznych znacznie wzrosła  

z 97 do 173, natomiast liczba jednostek, które zostały doposażone jest taka sama jak w roku 

poprzednim. 

 

Cel operacyjny 2.2 Poprawa jakości wyposażenia jednostek oświatowych prowadzących 

kształcenie zawodowe oraz dostosowywanie go do standardów egzaminacyjnych 

 liczba zakupionych sprzętów i pomocy dydaktycznych – 46 szt. 

 liczba nowopowstałych pracowni zawodowych - 2 

 liczba jednostek, które zostały doposażone - 2 

W ZSZ nr 1 zostały utworzone 2 nowe pracownie: rysunku technicznego i architektury 

krajobrazu. 

W ramach projektu „Kształcimy specjalistów - rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic  

II edycja” w ZSZ nr 3 zostało zakupione doposażenie na potrzeby pracowni samochodowej: 

zestaw panelowy – „Układy zapłonowe pojazdu” oraz „Oświetlenie pojazdu 

samochodowego”. 

 

 



 

                      Raport o stanie Powiatu Starachowickiego w roku 2020 

   

  18 

 

Analizując osiągnięte wskaźniki przyporządkowane do tego celu w porównaniu do roku 

ubiegłego, wzrosły wskaźniki dotyczące liczby nowopowstałych pracowni zawodowych  

oraz liczby jednostek, które zostały doposażone z 1 do 2, natomiast zmalała o 14 szt.  

liczba zakupionych sprzętów i pomocy dydaktycznych. 

 

Cel operacyjny 2.3. Budowa i rozbudowa sieci informatycznych w jednostkach 

oświatowych: 

 liczba jednostek przyłączonych do sieci szerokopasmowej – 0 

 ilość utworzonych wewnątrzszkolnych sieci komputerowych (mb) - 0 

W ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej  szkoły, dla których organem prowadzącym jest 

Powiat Starachowicki podpisały umowy o świadczenie publicznie dostępnych usług 

telekomunikacyjnych o przepustowości 100Mb/s: II LO, ZSZ nr 1, ZSZ nr 2, ZSZ nr 3, SOSW,  

III LO.  Natomiast I LO zawarło umowę związaną z usługą szerokopasmowego dostępu  

do Internetu o przepustowości 200 Mb/s. 

 

Cel operacyjny 2.4. Wdrożenie usług związanych z  e-edukacją 

 liczba wdrożonych e – usług – 30 szt.  

Jednostki oświatowe prowadzone przez Powiat Starachowicki chętnie korzystają  i idą w ślad 

za rozwojem technologii cyfrowych. Od 2015 roku szkoły korzystają z naboru 

elektronicznego, od 2017 roku wszystkie szkoły prowadzą dzienniki w formie elektronicznej,  

w CKZ coraz więcej zajęć teoretycznych odbywa się w formie e-learningu, w III LO 

nauczyciele korzystają z platform edukacyjnych: Scholaris, e-angielski, edumaster, Teams, 

Zoom itp. 

W analizowanym okresie wartość wskaźnika liczba wdrożonych e – usług wzrosła  

w porównaniu z rokiem ubiegłym i wynosi 30 szt. 
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Cel strategiczny 3: Podniesienie standardów infrastruktury edukacyjnej i sportowej 

Cel operacyjny 3.1. Dostosowanie obiektów bazy edukacyjnej jednostek oświatowych  

do obowiązujących standardów i przepisów prawa wraz z podniesieniem poziomu 

bezpieczeństwa 

 liczba remontów, modernizacji wykonanych przez jednostki oświatowe – 46 szt.; 

 liczba obiektów oświatowych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych - 

0; 

 liczba obiektów oświatowych poddanych termomodernizacji – 0 szt.; 

 wartość wykonanych zadań – 314 184,76 zł. 

Cel ten osiągnięto poprzez dokonanie bieżących remontów i modernizacji w jednostkach 

oświatowych. Wskaźnik - liczba remontów, modernizacji wykonanych przez jednostki 

oświatowe zmalała w stosunku do poprzedniego roku szkolnego o 11 i wynosi 46.  

Wartość wykonanych zadań  w roku szkolnym 2019/2020 wyniosła  314 184,76 zł. 

 

Cel operacyjny 3.2. Budowa/rozbudowa obiektów sportowych oraz zagospodarowanie 

terenów szkolnych pod kątem bazy rekreacyjno – sportowej 

 liczba wybudowanych/rozbudowanych obiektów sportowych – 0 szt. 

 liczba zamontowanych obiektów infrastruktury rekreacyjno – sportowej – 0 szt. 
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Analiza przekazanych przez dyrektorów szkół i placówek informacji pozwala uznać, że Powiat 

Starachowicki w okresie objętym monitoringiem tj. rok szkolny 2019/2020 w przeważającej 

mierze realizował cele operacyjne zawarte w Strategii Rozwoju Oświaty Powiatu 

Starachowickiego na lata 2016-2022, które w efekcie prowadzą do osiągnięcia wyznaczonych 

celów strategicznych. 

Jednak okres pandemii uniemożliwił pełną realizację wielu zaplanowanych zadań  

czy też projektów. Sytuacja epidemiczna spowodowała czasowe zamknięcie placówek 

oświatowych i wymusiła nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych.  

Nauka realizowana była z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość   

za pomocą platform edukacyjnych.  

W proces udzielania pomocy szkołom i nauczycielom w organizację nauczania zdalnego 

zaangażował się Powiat Starachowicki, który pozyskiwał środki  finansowe  na zakup pomocy 

dydaktycznych w ramach rządowych programów tj. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej 

Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, „Aktywna tablica”, „500 dla nauczycieli 

na zdalną naukę”. 

 

Komórki realizujące: 

1. Wydział Edukacji i Spraw Społecznych w Starostwie Powiatowym w Starachowicach. 

2. Jednostki organizacyjne Powiatu Starachowickiego: 

I Liceum Ogólnokształcące, II Liceum Ogólnokształcące, III Liceum Ogólnokształcące  

z Oddziałami Integracyjnymi, Zespół Szkół Zawodowych Nr 1, Zespół Szkół Zawodowych  

Nr 2, Zespół Szkół Zawodowych Nr 3, Międzyszkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjnej  

i Kompensacyjnej, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Specjalny Ośrodek Szkolno-

Wychowawczy, Centrum Kształcenia Zawodowego, Państwowe Ognisko Plastyczne. 
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Działania: 

1. Realizacja projektów w zakresie szkolnictwa zawodowego w ramach programów 

Erasmus+, POWER (staże, praktyki zawodowe, doposażenie pracowni w nowoczesny sprzęt): 

 

 Projekt pn. „Save the future! Change the rules!"  

Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. mjr. H. Dobrzańskiego "Hubala" w Starachowicach  

jest partnerem w  ww. projekcie realizowanym przez szkołę we Francji w ramach Programu 

Erasmus+,  

Akcja 2 Partnerstwa strategiczne. 

Realizację projektu zaplanowano od 15 września 2020 roku do 14 września 2022 roku.  

W projekcie zaplanowano mobilności dla 12 nauczycieli i 141 uczniów klas II i III kształcących 

się w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych - 100 osób, technik architektury 

krajobrazu - 41 osób. 

Celem projektu jest: 

- podniesienie świadomości społeczeństwa na zagrożenia, które niosą za sobą globalne 

ocieplenie i zmiany klimatyczne oraz konieczności sprostania tym ważnym wyzwaniom 

naszych czasów, 

- wychowanie produktywnego, zdrowego i wrażliwego na problemy środowiska naturalnego 

pokolenia młodzieży, która poprzez zmianę nawyków będzie czymś więcej niż tylko częścią 

społeczności konsumentów, 

- ograniczenie marnotrawienia żywności i promowanie zrównoważonej diety  

w celu zredukowania emisji gazów cieplarnianych. 

Działania zaplanowane do realizacji: 

- warsztaty związane z produkcją i konserwacją żywności oraz zdrową dietą, przepisami  

na wykorzystanie resztek i sposobami ograniczenia marnotrawstwa żywności, 

- różnorodne działania mające na celu promowanie wiedzy na temat zmian klimatycznych 

oraz zasad zrównoważonej konsumpcji, 

- wycieczki do ekologicznych gospodarstw, 
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- celebrowanie „Dni bez zakupów", „Światowego dnia środowiska naturalnego"  

i „Światowego dnia żywności". 

Oparte na partnerstwie działania projektowe staną się platformą wymiany doświadczeń  

i dobrych praktyk przyczyniając się do stworzenia stabilnej i aktywnej sieci współpracy  

oraz rozwoju osobistego i społecznego uczestników projektu. 

Wartość całego projektu wynosi 194 306,00 Euro, przy czym kwota przyznana dla ZSZ nr 1  

w Starachowicach wynosi 31 833,00 Euro i jest w 100 % finansowana ze środków programu 

Erasmus+. 

 

 Projekt pn. „Zawodowiec - Specjalista – Praktyk” 

Projekt jest realizowany przez Fundację Agencję Rozwoju Regionalnego w Starachowicach 

w ramach RPOWŚ 2014-2020 Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia 

zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU, – uczniowie ZSZ nr 2  

są uczestnikami projektu. 

Okres realizacji projektu: 1 września 2020 r.  do 31 sierpnia 2022 r. 

Całkowita kwota projektu:  2 075 088,00 zł 

Kwota dofinansowania:  1 920 568,00 zł 

Celem głównym projektu jest wzrost jakości kształcenia zawodowego, m.in. w zakresie 

kierunków zgodnych z inteligentnymi specjalizacjami regionu świętokrzyskiego  

i dostosowanie programów nauczania do wymagań rynku pracy. W projekcie biorą udział  

3 szkoły zawodowe z woj. świętokrzyskiego: ZSZ Nr 1 w Kielcach – 35 uczniów,  ZSZ nr 2  

w Starachowicach - 155 uczniów i ZSZ nr 1 w Jędrzejowie - 20 uczniów.  

Beneficjentami projektu jest grupa 155 uczniów Zespołu Szkół Zawodowych  

nr 2 w Starachowicach, kształcących się w zawodach: technik informatyk, technik urządzeń  

i systemów energetyki odnawialnej, technik reklamy, technik mechatronik, technik 

budownictwa oraz 8 nauczycieli przedmiotów zawodowych. 

Zaplanowane działania: 

- Zajęcia dodatkowe dla uczniów podnoszące kompetencje kluczowe: zajęcia  

z matematyki, zajęcia z języka angielskiego zawodowego, warsztaty z robotyki  
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(w tym programowanie z Arduino, Lego Mindstorms) i warsztaty z zakresu wykorzystania 

inteligentnych specjalizacji w zawodzie w laboratorium OZE. 

- Podniesienie kompetencji praktycznych uczniów: kurs projektowania stron www,  

kurs prawa jazdy kat. B, kurs kosztorysowania systemów energetyki odnawialnej,  

kurs AutoCAD, kurs zastosowanie dronów w budownictwie. 

- Organizacja płatnych staży zawodowych u lokalnych pracodawców dla 155 uczniów. 

- Szkolenia i staże zawodowe dla nauczycieli. 

- Doposażenie w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne – zestaw 15 laptopów  

z oprogramowaniem, tablica multimedialna, dron, zestaw Arduino do nauki robotyki. 

- Rozpoczęto realizację projektu – rekrutacja uczestników.  

 

 Projekt pn. „Akademia Programowania” 

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego. Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji 

przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego. 

Projekt jest realizowany przez Akademię Przedsiębiorczości i II Liceum Ogólnokształcące  

im. St. Staszica w Starachowicach w okresie od 01.07.2020 r. do 30.06.2021 r. 

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych 150 uczniów  

oraz 36 nauczycieli mężczyzn uczących się/pracujących w II Liceum Ogólnokształcącym  

im. Stanisława Staszica w Starachowicach, poprzez udział w zajęciach dodatkowych  

z wykorzystaniem TIK oraz doposażenie bazy techno-dydaktycznej szkoły w pomoce  

i narzędzia TIK. 

Całkowita wartość projektu wynosi 490 811,00 zł, przy czym:  

- dofinansowanie z UE i Budżetu Państwa: 434 362,20 zł 

- wkład własny:  56 448,80 zł (finansowy: 28 700,00 zł; niefinansowy: 27 748,80 zł) 

Wydatki 2020: 281 498,00 zł, w tym wkład własny 41 098,40 zł (finansowy 28 700,00 zł  

+ niefinansowy 12 398,40 zł) 

Wydatki 2021: 209 313,00 zł w tym wkład własny 15 350,40 zł (niefinansowy)  

Do dnia 23.10.2020 r.  działania projektu były realizowane zgodnie z harmonogramem. 
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W związku z obostrzeniami wynikającymi ze stanu epidemii COVID-19 obowiązującymi  

od dnia 24.10.2020 r. realizacja zajęć  stała się niemożliwa – szkoły przeszły na zdalny tryb 

nauki,  wprowadzono zakaz spotkań w grupach powyżej 5 osób. Mając powyższe na uwadze 

Zespół Zarządzający pracuje nad koncepcją rozwiązań, które umożliwią realizację działań 

projektowych zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie, w oparciu o aktualnie 

obowiązujące przepisy prawne i wytyczne UE, bez uszczerbku dla oczekiwań uczestników 

projektu i poziomu nabytych przez nich kompetencji.  Projekt jest w trakcie realizacji. 

 

 Projekt pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie 

kształcenia zdalnego” 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Oś I Powszechny 

dostęp do szybkiego internetu Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic  

w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach. 

Projekt grantowy realizowany we współpracy z Centrum Projektów Polska Cyfrowa pozwolił 

Powiatowi Starachowickiemu  pozyskać środki finansowe w wysokości 99 960,00 zł                                 

na wyposażenie szkół w sprzęt niezbędny do prowadzenia zdalnych lekcji.  

W ramach  projektu zakupiono 40 szt. laptopów, które zostały przekazane do następujących 

szkół:  

I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki – 7 szt. 

II Liceum Ogólnokształcące  im. St. Staszica – 7 szt. 

III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego - 3 szt.  

Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. mjr. H. Dobrzańskiego „Hubala”- 6 szt.  

Zespół Szkół Zawodowych nr  2 - 9 szt.  

Zespół Szkół Zawodowych nr  3 - 7 szt.  

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy - 1 szt. 

Projekt został zrealizowany. 
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Realizacja programów rządowych: 

 

 „Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów  

i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata  

2020 – 2024 „Aktywna tablica” 

Głównym celem programu było umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym 

nowoczesnych pomocy dydaktycznych, wybranych przez szkoły zgodnie z ich zdefiniowanymi 

potrzebami oraz podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu 

myślenia o możliwościach wykorzystania nowych technologii.  

W programie wsparciem zostały objęte następujące szkoły: I LO, II LO, III LO, ZSZ nr 1,  

ZSZ nr 2 i ZSZ nr 3. Każda szkoła otrzymała dofinansowanie w wysokości 14 000,00 zł. Łączna 

kwota dofinansowania wyniosła 84 000,00 zł. 

Okres realizacji projektu – listopad – grudzień 2020. Wartość projektu: 105 000,00 zł,   

w tym wkład własny 21 000,00 zł, przy czym wkład własny finansowy – 17 500,00 zł i wkład 

własny rzeczowy 3 500,00 zł.  

Zakres rzeczowy:  

I LO – laptopy- 5 szt., II LO – laptopy – 6 szt., III LO - interaktywny monitor dotykowy - 3 szt.,  

ZSZ nr 1 - laptopy- 5 szt., ZSZ nr 2 – interaktywny monitor dotykowy – 1 szt., ZSZ nr 3  

- laptopy - 2 szt., tablica interaktywna bez projektora ultrakrótkoogniskowego - 2 szt., 

projektor - 2 szt., głośniki lub inne urządzenie pozwalające na przekaz dźwięku - 2 szt.  

Projekt został zrealizowany. 

 

 „Rządowe wsparcie dla nauczycieli 500 zł na naukę zdalną” 

W związku z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2020 r. 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 2047), została zwiększona  

dla Powiatu Starachowickiego część oświatowa subwencji ogólnej na rok 2020 o kwotę  

192 500,00 zł. Zwiększenie kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r.  
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było związane z wprowadzeniem, na podstawie ww. rozporządzenia, jednorazowego 

dofinansowania zakupu usługi dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu 

zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego 

sposobu realizacji tych zajęć. 

 

W ramach ww. Programu nauczyciel zatrudniony zarówno w szkole publicznej,  

jak i niepublicznej, prowadzący kształcenie na odległość po złożeniu wniosku  

o dofinansowanie mógł otrzymać 500 zł dofinansowania do zakupu sprzętu,  

w tym m.in. komputerów przenośnych, kamer internetowych, słuchawek (lub zestawu 

słuchawkowego), dodatkowego mikrofonu, smartfona, tabletów, ładowarek sieciowych, 

głośników, pamięci zewnętrznej, oprogramowania, czy kosztów poniesionych z tytułu 

mobilnego Internetu. 

Wniosek o dofinansowanie zakupu sprzętu złożyło 359 nauczycieli w kwocie 177 903,89 zł. 

Zadanie zostało zrealizowane. 

 

 Program „Za Życiem”  

Realizowany jest w Powiecie Starachowickim od 2017 r. na podstawie podpisanego 

porozumienia z Ministrem Edukacji Narodowej w Warszawie a Powiatem Starachowickim. 

Porozumienie  dotyczy realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających  

z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem” w zakresie: zapewnienia 

realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze 

powiatu. Program dotyczy wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i jego rodziny. 

Placówką realizującą zadanie jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  

w Starachowicach. Ministerstwo Edukacji Narodowej w Warszawie zobowiązało  

się przekazać w latach 2017-2021 na realizację zadania dotacji celowej w łącznej wysokości 

80 280,00 zł. I transza wynosiła 17 880,00 zł w tym 15 000,00 zł na doposażenie, natomiast  

4 kolejne transze wynoszą po 15 600,00 zł. 
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Wzbogacanie oferty edukacyjnej:  

 

W roku szkolnym 2019/2020 otwarto 6 nowych kierunków kwalifikacyjnych kursów 

zawodowych, tj.: AU.20. Prowadzenie sprzedaży, AU.22. Obsługa magazynów, 

AU.31.Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów,  BD.05. Wykonywanie 

robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych,  

EE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych,  

EE.05. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji maszyn i urządzeń elektrycznych.  

Wszystkie utworzone kierunki w barometrze zawodów wskazywane są jako deficytowe. 
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Zadania dotyczące opieki zdrowotnej, a dokładnie w zakresie poprawy dostępności do usług 

medycznych poprzez modernizację infrastruktury i podniesienie kwalifikacji personelu 

medycznego zostały ujęte w Strategii Rozwoju Powiatu Starachowickiego na lata 2014-2020 

przyjętej uchwałą Nr XLIX/345/2014 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia  

30 czerwca 2014 r.  

Miejsce w Strategii: Cel operacyjny 3.1. Poprawa dostępności do usług medycznych poprzez 

modernizację infrastruktury i podniesienie kwalifikacji personelu;  

Zadania: 3.1.1. Zwiększenie dostępności w zakresie leczenia chorób zakaźnych dla pacjentów 

PZOZ w Starachowicach - modernizacja oddziału zakaźnego;  

3.1.2. Dostosowywanie zakresu świadczonych dla pacjentów usług medycznych o procedury 

dotychczas nierealizowane bądź realizowane w niewielkim zakresie na terenie województwa 

świętokrzyskiego oraz w oparciu o innowacyjne technologie  i istniejące zasoby publicznego 

lecznictwa zamkniętego w Starachowicach. 

Komórki realizujące: 

Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach z siedzibą przy ul. Radomskiej 70/ 

Stanowisko ds. Ochrony Zdrowia Starostwa Powiatowego w Starachowicach.  
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Największym podmiotem publicznym, który świadczy usługi medyczne dla mieszkańców 

powiatu jest Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach przy ul. Radomskiej 70. 

PZOZ w Starachowicach to nowoczesny i wielospecjalistyczny szpital publiczny, który  

w ostatnich latach zaznaczył swoją pozycję na mapie województwa świętokrzyskiego  

w zakresie jakości świadczeń i ich dostępności. W strukturze PZOZ funkcjonują oddziały 

szpitalne, podstawowa opieka zdrowotna, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, diagnostyka 

laboratoryjna i obrazowa, opieka paliatywna, leczenie uzależnień, rehabilitacja lecznicza  

oraz Zakład Opiekuńczo- Leczniczy (ZOL).  

W  2020 r. w związku z wystąpieniem w kraju  stanu epidemii wywołanym chorobą zakaźną 

COVID-19, PZOZ w Starachowicach na podstawie Polecenia Wojewody Świętokrzyskiego  

z dnia 15 marca 2020 r. został przeprofilowany w jednoimienny szpital zakaźny  
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dla pacjentów zainfekowanych wirusem SARS-COV-2 z terenu województwa 

świętokrzyskiego. Kolejne decyzje Wojewody Świętokrzyskiego podejmowane w trakcie  

2020 roku - wynikające z prowadzonych na bieżąco obserwacji przebiegu epidemii w kraju  

i na terenie województwa świętokrzyskiego, zobowiązały PZOZ w Starachowicach do dalszej  

realizacji świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom z potwierdzonym zakażeniem wirusem 

SARS-COV-2 w zakresach realizowanych zwykle na oddziałach szpitalnych PZOZ.  

W efekcie, PZOZ w Starachowicach od października 2020 r. pełnił rolę szpitala 

koordynującego w zakresie opieki nad pacjentami z COVID-19 z terenu województwa 

świętokrzyskiego.  

Mimo utrudnień wynikających z zaistniałej w 2020 r. w kraju sytuacji epidemicznej,  

PZOZ  w 2020 r. wypracował przychody ze sprzedaży w wysokości 154,7 mln zł, zaś na koniec 

roku 2020 osiągnął dodatni wynik finansowy na poziomie 1,2 mln zł, gdy w roku 2019  

tj. w roku sprzed epidemii, wynik finansowy netto zamknął się zyskiem w wysokości ponad 

1,7 mln zł. PZOZ  w trakcie 2020 roku utrzymywał wysoki stan środków pieniężnych  

(na koniec 2020 r. środki pieniężne będące w dyspozycji szpitala wynosiły wartość: 21,9 mln 

zł). Ponadto, w 2020 r. PZOZ dokonał nadpłaty kredytu długoterminowego w banku PKO BP 

na poziomie 3,9 mln zł (spłacono 17 rat kapitałowych, w tym za cały rok 2021 i 5 miesięcy 

roku 2022).   

Zadanie 3.1.1. pod nazwą: „Zwiększenie dostępności w zakresie leczenia chorób zakaźnych 

dla pacjentów PZOZ w Starachowicach - modernizacja oddziału zakaźnego” wskazane w Celu 

strategicznym nr 3 o nazwie: „Dostępność wysokiej jakości usług publicznych  

dla mieszkańców warunkiem rozwoju” ujętym w Strategii Rozwoju Powiatu 

Starachowickiego na lata 2014-2020  zostało zrealizowane w 2018 r., natomiast w styczniu 

2019 r. nastąpiło oficjalne otwarcie Oddziału Chorób Zakaźnych w nowej lokalizacji  

tj. w kompleksie głównym Szpitala. 
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W zakresie Zadania 3.1.2. pod nazwą „Dostosowywanie zakresu świadczonych dla pacjentów 

usług medycznych o procedury dotychczas nierealizowane bądź realizowane w niewielkim 

zakresie na terenie województwa świętokrzyskiego oraz w oparciu o innowacyjne 

technologie i istniejące zasoby publicznego lecznictwa zamkniętego w Starachowicach”,  

w lutym 2020 r. w PZOZ uruchomiono nową komórkę organizacyjną tj. Zakład Opiekuńczo- 

Leczniczy (ZOL). Jednakże ogłoszony w marcu 2020 r. stan epidemii w kraju  

oraz przeprofilowanie PZOZ w Starachowicach w szpital zakaźny dla pacjentów 

zainfekowanych wirusem SARS-COV-2 z terenu województwa świętokrzyskiego 

spowodowały ograniczenie dostępu mieszkańców powiatu do świadczeń medycznych 

udzielanych w oddziałach szpitalnych PZOZ.  

W grudniu 2020 r. w PZOZ utworzono „Okno Życia” w budynku dawnej portierni, 

zlokalizowanym przy bramie północno-zachodniej na terenie PZOZ. 
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W ramach Celu Operacyjnego 3.1. Poprawa dostępności do usług medycznych poprzez 

modernizację infrastruktury i podniesienie kwalifikacji personelu, w 2020 r. mimo trudnych 

okoliczności wynikających z sytuacji epidemicznej w kraju, PZOZ w Starachowicach realizował 

inwestycje, dokonał zakupów majątkowych, w tym ze środków z dotacji i dofinansowań  

oraz uzyskał darowizny, m.in. specjalistycznego sprzętu medycznego, w zdecydowanej 

większości na walkę i przeciwdziałanie COVID-19. Nakłady inwestycyjne PZOZ poniesione  

w 2020 r. wyniosły łącznie wartość: 15,5 mln zł, w tym darowizny oraz zakupy z dotacji  

i dofinansowań wyniosły łącznie wartość 9 mln zł.  

Do najważniejszych inwestycji realizowanych przez Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej  

w Starachowicach w 2020 r. należą: 

 Termomodernizacja budynków kompleksu głównego PZOZ w Starachowicach  

(bloki A, B, C, D, E i F).  

Inwestycja wieloletnia, realizowana przy udziale środków zewnętrznych, pozyskanych  

z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu: Poprawa jakości 

powietrza Część 2)  Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie. W Planie finansowym 

PZOZ, środki finansowe brutto na realizację zadania zaplanowano w wysokości: 10,3 mln zł, 

w tym kwota dofinansowania to: 6,6 mln zł.  W 2019 roku rozpoczęły się prace 

termomodernizacyjne budynków D,F,B. W grudniu 2019 roku zakończono prace 

termomodernizacyjne  budynku D. W  2020 r. poniesiono nakłady w wysokości: 2,8 mln zł  

na termomodernizację budynków B, F, E. 
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 Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego 

(„InPlaMed”). 

Inwestycja wieloletnia realizowana przy udziale środków zewnętrznych, pozyskanych  

z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Oś priorytetowa 

VII Sprawne usługi publiczne; Działanie 7.1 Rozwój e-społeczeństwa (w zakresie typu 

projektów: Rozwój e-zdrowia). Inwestycja realizowana wspólnie przez 20 podmiotów 

leczniczych świadczących usługi medyczne lub sanatoryjne. Całkowita wartość projektu 

wynosi: 57,22 mln zł. Planowane koszty brutto PZOZ jako partnera projektu stanowią kwotę: 

4 ,4 mln zł. Dofinansowanie ze środków zewnętrznych w wysokości: 2 ,9 mln zł.  

W 2019 r. wykonano pierwszy etap inwestycji polegający na wykonaniu robót budowlanych 

pod nazwą: Przebudowa pomieszczeń pod nową serwerownię. Do 31.12.2019 r.  

PZOZ poniósł nakłady w wysokości: 806 330,50 zł, natomiast w 2020 r. poniesiono koszty 

związane z nadzorem autorskim nad projektem na poziomie ok. 3 000,00 zł. 

Do wydatków majątkowych zrealizowanych przez PZOZ w 2020 r. należą zakupy między 

innymi następujących urządzeń: 

 Aparat USG dedykowany anestezjologii - zakup zrealizowany na potrzeby Oddziału 

Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Koszt całkowity: 149 000 zł; dofinansowanie 

zewnętrzne: 149 000,00 zł, 

 Aparat USG - zakup zrealizowany na potrzeby Oddziału Położniczo- 

Ginekologicznego. Koszt całkowity: 179 900,00 zł (finansowanie - środki własne 

PZOZ), 

 Videokolonoskop (1 szt.) -  zakup zrealizowany na potrzeby Pracowni Endoskopii. 

Koszt całkowity zakupu: 145 209,96 zł (finansowanie - środki własne PZOZ),  
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 Laser Callculase III - zakup zrealizowany na potrzeby Bloku Operacyjnego.  

Koszt całkowity zakupu: 151 600,00 zł (finansowanie - środki własne PZOZ), 

 Stół operacyjny - zakup zrealizowany na potrzeby Bloku Operacyjnego.  

Koszt całkowity zakupu: 227 881,08 zł (finansowanie - środki własne PZOZ), 

 Sterylizator parowy - zakup zrealizowany na potrzeby Centralnej Sterylizatorni. 

Całkowity koszt zakupu: 170 006,00 zł (finansowanie- środki zewnętrzne), 

 System informatyczny nadzorujący obieg narzędzi chirurgicznych w szpitalu - zakup 

zrealizowany na potrzeby Centralnej Sterylizatorni. Całkowity koszt zakupu:  

209 979,45 zł (finansowanie - środki własne PZOZ w kwocie 22 334,45 zł oraz środki 

zewnętrzne w kwocie 187 645,00 zł), 

 Monitor parametrów życiowych (4 szt.) wraz ze stacją centralną- zakup na potrzeby 

Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Całkowity koszt zakupu: 216 797,04 zł  

(finansowanie - środki własne PZOZ w kwocie 56 472,53 zł oraz środki zewnętrzne  

w kwocie 160 324,51 zł), 

 Wykonanie osłon radiologicznych sal operacyjnych nr 1,4,5,6 w Bloku Operacyjnym. 

Koszt całkowity: 294 954,00 zł ( finansowanie - środki własne PZOZ). 
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Podstawowym celem pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom 

przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, z którymi własnymi siłami i wykorzystując 

własne zasoby i możliwości nie są w stanie sobie poradzić.  

Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia 

niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w godnych warunkach. Pozwala zapobiegać 

trudnym sytuacjom życiowym, wspierając ich przy usamodzielnieniu się oraz integracji  

ze środowiskiem.  

Głównymi powodami udzielania pomocy i wsparcia jest m.in.: bezrobocie, ubóstwo, 

długotrwała lub ciężka choroba, niepełnosprawność oraz bezradność w sprawach 

opiekuńczo – wychowawczych.  

Zgodnie z art. 19 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, do zadań 

własnych powiatu należy m.in. opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania 

problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, 

wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin  

z grup szczególnego ryzyka.   

Uchwałą Nr XVII/110/2016 z dnia 31.03.2016 r. Rada Powiatu w Starachowicach przyjęła 

Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016 – 2022, dokument który 

kierunkuje podejmowanie działań mających na celu skuteczne rozwiązywanie problemów 

społecznych na terenie powiatu. W strategii zostały wyróżnione następujące obszary 

strategiczne: 

 Opieka nad dzieckiem i rodziną; 

 Rehabilitacja społeczno – zawodowa osób niepełnosprawnych; 
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 Opieka nad ludźmi starszymi; 

 Aktywizacja osób bezrobotnych.  

 

Uchwałą nr XLII/325/2018 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 26.04.2018 roku 

uchwalony został Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018-2020.  

Celem Głównym Programu było zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie  

lub częściowo pozbawionych opieki i wychowania przez rodziców, poprzez organizowanie  

i prowadzenie pieczy zastępczej w powiecie starachowickim, tak aby zapewnić opiekę, 

wychowanie i wsparcie zgodnie z potrzebami.  

 

Uchwałą Nr XXVIII/206/2017 z dnia 23.02.2017 r. Rada Powiatu w Starachowicach 

zatwierdziła program pn. „Powiat dla Niepełnosprawnych na lata 2017 – 2022”.  

Celem głównym Programu jest zwiększenie udziału osób niepełnosprawnych w życiu 

społecznym i gospodarczym powiatu starachowickiego poprzez wyrównywanie ich szans  

w korzystaniu z praw i obowiązków, jakie przysługują pozostałym obywatelom.     

 

Uchwałą Nr LII/370/2014 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 30.10.2014 roku został 

przyjęty Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020. Celem głównym Programu było zmniejszenie skali 

zjawiska przemocy w rodzinie poprzez zwiększenie skuteczności ochrony ofiar przemocy  

w rodzinie i dostępności pomocy oraz skuteczności działań interwencyjnych i korekcyjnych 

wobec osób stosujących przemoc w rodzinie. Kierunkami działań do realizacji, zgodnie  

z zaplanowanymi celami szczegółowymi było: tworzenie powiatowego systemu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie, prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej  

dla ofiar przemocy w rodzinie oraz opracowanie i realizacja systemu ochrony ofiar przemocy 

w rodzinie. 
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W powiecie zadania z zakresu pomocy społecznej realizują: Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Starachowicach, Domy Pomocy Społecznej, Placówki  Opiekuńczo – 

Wychowawcze, Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy, Warsztaty Terapii Zajęciowej, 

Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Stykowie, Wydział Edukacji i Spraw Społecznych 

Starostwa Powiatowego w Starachowicach. 

Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej 

Do podstawowych zadań powiatu w zakresie opieki nad dziećmi i rodziną należy 

zabezpieczenie pieczy zastępczej dla dzieci pozbawionych opieki przez rodziców naturalnych. 

Zadania te realizowane są przez Organizatora Pieczy zastępczej, na którego wyznaczono 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach.  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach jest jednostką organizacyjną 

powiatu realizującą określone ustawami zadania z zakresu pomocy społecznej.  

Misją Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie jest wspieranie rodziny i osób w sytuacjach 

kryzysowych, pomoc rodzinom dysfunkcyjnym oraz pomoc osobom, których funkcjonowanie 

dotknięte jest niepełnosprawnością czy podeszłym wiekiem.  

Realizując zapisy ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej, założenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016 – 2022, 

oraz Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018-2020, PCPR dąży  

do zapewnienia takiej liczby miejsc w pieczy, aby na bieżąco zaspokajać potrzeby  

w tym zakresie. Celem jest również deinstytucjonalizacja pieczy i rozwój rodzinnych form 

pieczy zastępczej.  

Na terenie Powiatu funkcjonują następujące formy pieczy zastępczej:  

 rodziny zastępcze spokrewnione,  

 rodziny zastępcze niezawodowe, 
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  rodziny zastępcze zawodowe (w tym pełniące funkcję pogotowia rodzinnego, 

specjalistyczne),  

 rodzinne domy dziecka,  

 placówki opiekuńczo – wychowawcze.  

W 2020 r. na terenie powiatu funkcjonowały 3 Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze typu 

Rodzinnego w Starachowicach oraz Palcówka Opiekuńczo – Wychowawcza  

w Starachowicach (typu socjalizacyjnego). W 2020 r. zakończyły funkcjonowanie Placówki 

Opiekuńczo – Wychowawcze typu Rodzinnego Nr 2 i Nr 3 w Starachowicach. 

Organizator rodzinnej pieczy zastępczej poprzez pracę koordynatorów rodzinnej pieczy 

zastępczej oraz psychologów i prawnika sprawuje opiekę nad rodzinami zastępczymi                            

i rodzinnymi domami dziecka. Prowadzi szkolenia dla rodzin zastępczych powiększające  

ich kompetencje wychowawcze oraz szkoli kandydatów do prowadzenia rodzin zastępczych                  

w przyszłości.  

W ramach realizowanych zadań Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 2020 r. wypłacało 

świadczenia dla 109 rodzin zastępczych i 3 rodzinnych domów dziecka (stan na 31.12.2020 r.) 

oraz dla 38 usamodzielnionych wychowanków pieczy zastępczej. 

Wypłacono dodatek wychowawczy na dzieci z rodzinnej pieczy zastępczej i dodatek  

do zryczałtowanej kwoty na dzieci z placówek opiekuńczo – wychowawczych w wysokości:  

1 058 248,46 zł oraz świadczenia z zakresu rządowego programu „Dobry start” na dzieci  

z rodzinnej pieczy zastępczej i placówek opiekuńczo – wychowawczych w wysokości:  

43 800,00 zł. Ponadto, realizując zadanie własne powiatu w zakresie finansowania pomocy 

przyznawanej osobom usamodzielnianym opuszczającym placówki opiekuńczo  

– wychowawcze wypłacono świadczenia na kontynuowanie nauki w wysokości: 59 970,00 zł, 

świadczenia na usamodzielnienie w wysokości: 13 878,00 zł oraz świadczenie  

na zagospodarowanie w wysokości: 1 577,00 zł.  
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Od 01.06.2019 r. Powiat Starachowicki (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  

w Starachowicach) w partnerstwie z Gminą Starachowice (Centrum Usług Społecznych  

w Starachowicach), Gminą Mirzec (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mircu), Gminą 

Pawłów (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowie) oraz ZDZ w Kielcach realizuje 

projekt EFS „Usługi społeczne dla rodziny”.  Celem głównym projektu jest poprawa sytuacji 

życiowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i  ich otoczenia poprzez 

zwiększenie dostępności usług społecznych, w szczególności usług wsparcia rodziny i pieczy 

zastępczej.  

W 2020 r. w ramach projektu realizowano następujące działania: usamodzielnianie  

w ramach mieszkalnictwa wspomaganego, wsparcie funkcjonowania rodziny oraz usługi 

społeczne dla niesamodzielnych/zależnych.  

Z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju, związaną z wystąpieniem choroby zakaźnej  

COVID-19, w 2020 r. powiat realizował projekt pn. ,,Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy 

zastępczej w okresie epidemii COVID – 19”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój lata 2014-2020 – Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych  

w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych  

oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych  

w interesie ogólnym. 

Celem projektu było zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków epidemii w obszarze 

pieczy zastępczej poprzez wzmocnienie rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, 

placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo - 

terapeutycznych, interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, w zakresie bezpiecznej 

realizacji zadań tych podmiotów w okresie epidemii. 

W ramach projektu zakupiono m.in.: sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, 

oprogramowania komputerowe dla dzieci z niepełnosprawnością, wyposażenie  

dla 1 miejsca kwarantanny, a także maseczki, rękawiczki i płyny dezynfekcyjne. 
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Wsparciem objęto 113 podmiotów pieczy zastępczej w naszym powiecie – wszystkie, które 

zgłosiły takie zapotrzebowanie. Kwota wydatkowana w ramach projektu: 295 937,13 zł. 

 

 

Opieka nad rodziną to również poradnictwo specjalistyczne oraz przeciwdziałanie przemocy 

w rodzinie. W związku z rosnącym zjawiskiem przemocy domowej i zapotrzebowaniem  

na wykwalifikowanych specjalistów świadczących pomoc osobom potrzebującym, istniała 

konieczność zapewnienia odpowiednich miejsc świadczących pomoc zgodnie z założeniami 

Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 

w Rodzinie na lata 2014-2020. W połowie 2015 roku przy Powiatowym Centrum Pomocy 

Rodzinie w Starachowicach został utworzony Punkt Konsultacyjny, którego głównym celem 

jest wspieranie oraz udzielanie informacji, a także kierowanie osób w szczególności 

narażonych na przemoc i agresję ze strony najbliższych do odpowiednich instytucji 

działających na terenie powiatu starachowickiego.  
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W ramach działalności Punktu przez okres jego funkcjonowania udzielano informacji  

oraz pomocy edukacyjnej, psychologicznej osobom, które doświadczały bezradności,  

w trudnej sytuacji życiowej, w jakiej się znalazły. Pomocy udzielano poprzez rozmowy 

telefoniczne lub poprzez bezpośredni kontakt w czasie dyżurów.  

W 2020 roku udzielono wsparcia 253 osobom w zakresie przemocy domowej, uzależnienia 

od alkoholu, problemów emocjonalnych i wychowawczych. 

Oprócz pomocy psychologicznej, prawnej i poradnictwa dla ofiar przemocy od 2016 roku 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach realizuje Program korekcyjno – 

edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie. W 2020 w ww. programie 

uczestniczyło 8 osób. 

 

W 2020 r. Powiat realizował projekt pn. „RAZEM PO MOC” w ramach Programu Osłonowego 

„Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie” edycja 2020. Projekt zakładał działania związane z przeszkoleniem 

członków Zespołów Interdyscyplinarnych i grup roboczych z terenu powiatu 

starachowickiego, prowadzenie superwizji Zespołów Interdyscyplinarnych - grupowej  

lub indywidualnej, poprawę funkcjonowania Punktu Konsultacyjnego działającego  

przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, poprzez dyżury popołudniowe terapeuty, 

wydruk, zakup i rozpowszechnianie ulotek, broszur, promocję projektu.  

Łączna kwota realizacji projektu: 49 862,64 zł (w tym: dofinansowanie 39 862,64 zł,  

wkład własny powiatu: 10 000,00 zł). 

Na podstawie zapisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 

publicznego i wolontariacie,  w 2020 roku Powiat zlecił Stowarzyszeniu Pomoc Rodzinie 

„Przystań” mającemu swoją siedzibę przy ulicy Armii Krajowej 28 w Starachowicach, zadanie 

polegające na prowadzeniu Ośrodka Interwencji Kryzysowej. 
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Ośrodek Interwencji Kryzysowej udzielił pomocy osobom dotkniętym przemocą  

w rodzinie (596 porad, liczba korzystających 278 osób, w tym: 160 kobiet, 41 mężczyzn,  

77 dzieci). Działania realizowane przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej na rzecz osób 

dotkniętych przemocą przedstawia poniższa tabela: 

Lp. Rodzaj działania Liczba 

korzystających 

Liczba porad 

1. Dyżury w Ośrodku Pomocy Rodzinie 37 132 

2.  Konsultacje psychologa 33 109 

3. Konsultacje i pomoc psychologiczna dla 

dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych 

przemocą 

72 106 

4. Porady prawne 42 125 

5. Grupa wsparcia dla kobiet doznających 

przemocy „Radzenie sobie z przemocą” 

20 0 

6. Spotkania konsultacyjno-edukacyjne dla 

młodzieży oraz opiekunów 

74 124 

Razem  278 596 

 

Wspieranie osób niepełnosprawnych 

Problemy osób niepełnosprawnych należały, należą i z pewnością będą należeć do jednych  

z istotniejszych zagadnień polityki społecznej, gdyż niepełnosprawność nie jest tylko 

właściwością indywidualnej osoby, lecz również zespołem warunków środowiska 

społecznego i fizycznego, w którym funkcjonują osoby niepełnosprawne.  

Zgodnie z art. 35 a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.  o rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do zadań powiatu należy m.in. opracowywanie  

i realizacja, zgodnych z powiatową strategią dotyczącą rozwiązywania problemów 
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społecznych, powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie 

rehabilitacji społecznej, rehabilitacji zawodowej i zatrudniania oraz przestrzegania praw osób 

niepełnosprawnych.  

Realizując zapisy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.  o rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych na lata 2016 – 2022 oraz Programu pn. „Powiat dla Niepełnosprawnych na lata 

2017 – 2022” Powiat dąży do stworzenia lokalnych warunków oraz zagwarantowania  

i udzielenia osobom niepełnosprawnym takiej pomocy, która umożliwi osiągnięcie  

jak najlepszej życiowej samodzielności i aktywności przy wykorzystaniu tkwiących w nich 

potencjalnych zdolności i możliwości. 

W Powiecie Starachowicki działania na rzecz osób  niepełnosprawnych określają:  

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Starachowickim  

na lata 2016-2022 przyjęta w dniu 31.03.2016 r. Uchwałą Nr XVII/110/2016 Rady Powiatu  

w Starachowicach 

Założenia Strategii w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych: 

Obszar strategiczny nr 2 Rehabilitacji Społeczno – Zawodowa Osób Niepełnosprawnych  

1. Cel operacyjny nr 4 Rehabilitacji Zawodowa Osób Niepełnosprawnych  

 Działanie 11 Dofinansowanie do podjęcia działalności gospodarczej 

 Działanie 12 Dofinansowanie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej, 

 Działanie 13 Rozwój Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Stykowie  

2. Cel operacyjny nr 5 Rehabilitacji Społeczna Osób Niepełnosprawnych  

 Działanie 14 Likwidacja barier w funkcjonowaniu osób niepełnosprawnych, 

 Działanie 15 Dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych 

 Działanie 16 Funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej (WTZ).  
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3. Cel operacyjny nr 6 Wsparcie Osób Niepełnosprawnych  

 Działanie 17 Wspieranie instytucjonalnych form działających na rzecz osób 

niepełnosprawnych 

 Działanie 18 Wspieranie przez samorządy organizacji pozarządowych działających  

na rzecz osób niepełnosprawnych. 

Program „Powiat dla Niepełnosprawnych na lata 2017-2022” zatwierdzony w dniu 

23.02.2017r. Uchwałą Nr XXVIII/206/2017 Rady Powiatu w Starachowicach 

Cele operacyjne Programu: 

1. Kształtowanie i rozwijanie świadomości społecznej w zakresie dostrzegania  

i rozumienia problemów osób niepełnosprawnych, 

2. Inicjowanie i popieranie działań zmierzających do ograniczenia skutków 

niepełnosprawności poprzez likwidację barier utrudniających osobom niepełnosprawnym 

funkcjonowanie w społeczeństwie, 

3. Zapewnienie dostępu do dóbr i usług umożliwiających pełne uczestnictwo w życiu 

społecznym, 

4. Zapewnienie osobom niepełnosprawnym pełnego dostępu do rehabilitacji społecznej, 

kultury, sportu, rekreacji i turystyki, 

5. Dążenie do wzrostu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych, 

6. Zapewnienie konsultacji społecznej wszystkich działań dotyczących osób 

niepełnosprawnych w fazie ich planowania, wdrażania oraz ewaluacji z samorządną 

reprezentacją środowiska. 
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W Powiecie Starachowickim funkcjonuje sieć instytucji oraz ośrodków wsparcia dla osób 

niepełnosprawnych zarówno w zakresie rehabilitacji społecznej jak i zawodowej.  

Należą do nich: dwa Warsztaty Terapii Zawodowej (Warsztat Terapii Zajęciowej  

w Starachowicach i Warsztat Terapii Zajęciowej w Kałkowie – Godowie), Powiatowy Zakład 

Aktywności Zawodowej, Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy typu C dla osób  

z zaburzeniami psychicznymi, gdzie mogą uczestniczyć w zajęciach również dorosłe osoby  

ze spektrum autyzmu. 

 

Warsztat Terapii Zajęciowej to placówka pobytu dziennego dla osób  z różnym stopniem 

niepełnosprawności fizycznej i intelektualnej, stwarzająca osobom niepełnosprawnym 

niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie 

pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.  

Placówka przygotowuje do opanowania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia  
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w warunkach pracy chronionej lub na przystosowanym stanowisku pracy, jak również  

do prowadzenia życia niezależnego, samodzielnego i aktywnego na miarę indywidualnych 

możliwości. 

Liczba uczestników  WTZ w Starachowicach: 30 osób niepełnosprawnych  

Liczba uczestników WTZ w Kałkowie – Godowie: 45 osób niepełnosprawnych  

 

Zakład Aktywności Zawodowej w Stykowie jest wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo 

jednostką utworzoną w celu zatrudnienia osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego 

i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej  

w Stykowie prowadzi działalność wytwórczą i usługową oraz sprzedaż wyprodukowanych 

wyrobów i usług. Zatrudnione osoby niepełnosprawne mają przystosowane  

do ich niepełnosprawności stanowiska pracy. W Zakładzie prowadzona jest rehabilitacja 

zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, której celem jest przygotowanie do pracy 

zawodowej i życia w społeczeństwie. Przygotowanie i kształcenie zawodowe umożliwia 

osobom niepełnosprawnym nie tylko zdobycie zawodu, ale uczy korzystania z usług 

socjalnych, wynikających z umowy o pracę, tym samym poprzez takie kształcenie dokonuje 

się ich rehabilitacja: zawodowa, ekonomiczna i społeczna. Zakład prowadzi działalność  

w zakresie rehabilitacji leczniczej, dysponuje dobrze wyposażonymi pracowniami 

rehabilitacyjnymi oraz salą gimnastyczną. Wszystkie zajęcia prowadzone są przez 

wykwalifikowanego rehabilitanta. Program rehabilitacji leczniczej realizowany  

jest indywidualnie, zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego osobę niepełnosprawną.  

W uzupełnieniu rehabilitacji leczniczej niepełnosprawni uczestniczą w zajęciach sportowych.   

W 2020 r. w Zakładzie było zatrudnionych na umowę o pracę 52 osoby niepełnosprawne. 

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Starachowicach to placówka wsparcia 

dziennego typu C dla 20 dorosłych osób, wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności 

psychicznych, które ze stanem wiedzy medycznej są zaliczane do zaburzeń psychicznych  

i nie wymagają leczenia szpitalnego bądź opieki stacjonarnej. Misją Powiatowego 

Środowiskowego Domu Samopomocy w Starachowicach jest podnoszenie jakości życia osób 
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z zaburzeniami psychicznymi mającymi trudności w prawidłowym funkcjonowaniu  

w codziennym życiu poprzez podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności społecznych  

z uwzględnieniem indywidualnych predyspozycji, a także integrację środowiskową oraz 

rozwój sieci wsparcia przy współpracy najbliższego i dalszego otoczenia społecznego. 

Placówka świadczy usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów: 

funkcjonowania w życiu codziennym, umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania 

problemów, umiejętności komunikacyjnych, umiejętności spędzania czasu wolnego, 

poradnictwo specjalistyczne (psychologiczne, logopedyczne), wsparcie w korzystaniu  

ze świadczeń zdrowotnych, terapię ruchową, terapię zajęciową, opiekę, spożywanie ciepłego 

posiłku w ramach treningu kulinarnego.  

Istotną formą pomocy dla osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej  

są indywidualne dofinansowania ze środków PFRON realizowane przez Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie w Starachowicach.  

W 2020 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie udzielało następujących dofinansowań  

dla osób niepełnosprawnych: 

 Dofinansowanie do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów  

w turnusach rehabilitacyjnych (62 osoby niepełnosprawne oraz 31 opiekunów)  

na łączną kwotę: 128 757,00 zł, 

 Dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne  

i środki pomocnicze – wypłacono dofinansowanie dla 215 osób niepełnosprawnych 

na łączną kwotę: 274 676,00 zł, 

 Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu  

się i  technicznych dla 51 osób niepełnosprawnych na łączną kwotę: 121 355,15 zł, 



 

                      Raport o stanie Powiatu Starachowickiego w roku 2020 

   

  48 

 

 Dofinansowanie do sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych  

dla 6 organizacji pozarządowych na łączną kwotę: 26 610,00 zł, 

 W ramach programu „Aktywny samorząd” dofinansowanie w ramach Modułu I - 

likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową otrzymało  

32 osoby niepełnosprawne na łączną kwotę: 231 382,20 zł, 

 W ramach programu „Aktywny samorząd” dofinansowanie w ramach Modułu II - 

pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym otrzymało 97 osób 

niepełnosprawnych na łączną kwotę: 321 643,00 zł, 

 Dofinansowanie działalności dwóch Warsztatów Terapii Zajęciowej dla 75 osób, 

których głównym kierunkiem działalności jest rehabilitacja zawodowa i społeczna  

jej uczestników na łączną kwotę: 2 100 632,00 zł (w tym ze środków PFRON  

1 863 568,70 zł, ze środków Powiatu Starachowickiego 237 063,30 zł).  

Z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju, związaną z wystąpieniem choroby zakaźnej  

COVID-19, w 2020 r. Powiat Starachowicki przystąpił do realizacji modułu III Programu 

PFRON „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji 

kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. W ramach Programu udzielano  pomocy 

finansowej osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia zagrożenia 

epidemicznego oraz stanu epidemii utraciły w okresie od 9 marca 2020 roku do 16 listopada  

2020 roku możliwość korzystania z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej.  

Pomoc udzielana była w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki  

w warunkach domowych. Pomoc finansową otrzymało 161 osób niepełnosprawnych  

na łączną kwotę: 328 500,00 zł. 

Rehabilitację społeczną osób niepełnosprawnych wspomagają swoją działalnością 

organizacje pozarządowe - stowarzyszenia, fundacje. 
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W roku 2020 Powiat Starachowicki otrzymał Decyzją Zarządu PFRON w Warszawie środki 

finansowe w wysokości: 2 921 016,00 zł, z tego Rada Powiatu przeznaczyła na: 

 rehabilitację zawodową  kwotę 472 447,30 zł oraz na  

 zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych 

zlecane fundacjom i organizacjom pozarządowym kwotę 35 000,00 zł.  

 

W ramach przyznanych środków zrealizowane zostały 3 zadania: 

 

 Dofinansowanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej zlecanych 

przez samorząd powiatu do realizacji fundacjom i organizacjom pozarządowym, 

które prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.  

    W ramach przyznanych środków w wysokości  35 000,00 zł zawarto 5 umów.  

 Przyznawanie osobie niepełnosprawnej jednorazowo środków na podjęcie 

działalności gospodarczej.  

  W ramach przyznanych środków w wysokości 222 447,30 zł zawarto 5 umów  

na podjęcie działalności gospodarczej o profilu usługowym. 

 Dokonywanie pracodawcy zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby 

niepełnosprawnej. 

   W ramach przyznanych środków w wysokości 250 000,00 zł zawarto 5 umów  

na utworzenie 5 stanowisk pracy.  

 

Ponadto w 2020 r. Powiat Starachowicki zawarł  umowę z Oddziałem Świętokrzyskim PFRON 

na realizację „Programu wyrównywania różnic między regionami III” obszar  

D, F na następujące projekty (które zostały zrealizowane w marcu 2021 r.): 

 Projekt pn. Likwidacja barier transportowych dla osób niepełnosprawnych – zakup 

autobusu 17-osobowego specjalnie przystosowanego do przewozu osób  

na wózkach inwalidzkich dla Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Parafii Rzymsko-

Katolickiej w Kałkowie-Godowie. 
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Na realizację projektu Powiat pozyskał środki finansowe w wysokości: 157 000,00 zł.  

Łącznie bezpośrednio z zakupionego w ramach dofinansowania samochodu skorzysta  

40 osób niepełnosprawnych. 

 Projekt pn. Przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących Warsztatów 

Terapii Zajęciowej – wymiana pokrycia dachowego w budynkach Warsztatu Terapii 

Zajęciowej przy Parafii Rzymsko-Katolickiej w Kałkowie-Godowie.  

Na realizację projektu Powiat pozyskał środki finansowe w wysokości: 147 000,00 zł.  

Przedmiotowy zakres obejmował wymianę pokrycia dachowego na czterech budynkach WTZ 

oraz poprawę wentylacji we wszystkich pomieszczeniach warsztatów poprzez instalację 

kratek wentylacyjnych podłączonych do kominów umiejscowionych na dachu. 

 Projekt pn. „Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych jako sposób osiągania 

samodzielności ekonomicznej, budowania poczucia własnej wartości oraz droga  

do szeroko rozumianej reintegracji społecznej”. 

W wyniku realizacji projektu Powiat pozyskał dodatkowe środki finansowe, na zadania 

wspierające aktywność zawodową osób niepełnosprawnych  w wysokości: 150 000,00 zł.  

Zawarto 1 umowę z 1 osobą niepełnosprawną na podjęcie działalności gospodarczej o profilu 

usługowym oraz  2 umowy z pracodawcami na wyposażenie 2 stanowisk pracy dla 2 osób 

niepełnosprawnych. Zaktywizowano 3 osoby niepełnosprawne. 

Samorząd powiatu starachowickiego w 2020 r., realizując wymienione zadania, przyczynił  

się do zaktywizowania zawodowego 13 osób, z tego: 

- 6 osób podjęło własną działalność gospodarczą 

- 7 osób zostało zatrudnionych na wyposażonych stanowiskach pracy. 
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Na podstawie art. 44 b oraz 44c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej  

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz Rozporządzenia Ministra 

Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia  25 marca 2003r. w sprawie organizacji  

oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób 

niepełnosprawnych w Powiecie Starachowickim działa Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób 

Niepełnosprawnych. Rada składa się z 5 osób, powołanych spośród przedstawicieli 

działających na terenie powiatu organizacji pozarządowych i fundacji. Kadencja Rady trwa  

4 lata. 

Do zadań Rady należy m.in.: inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji 

zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, wspomaganie działań służących realizacji 

praw osób niepełnosprawnych, jak również współpraca z instytucjami i placówkami 

zajmującymi się działaniami na rzecz osób niepełnosprawnych.  

Jako organ opiniodawczo – doradczy w 2020 r. Rada wydała  4 pozytywne opinie dotyczące:  

 projektu uchwały Rady Powiatu  w Starachowicach w sprawie podziału środków 

finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  

na poszczególne zadania w 2020 r.,  

 projektu „Kryteriów dofinansowań ze środków PFRON na rok 2020 w zakresie 

rehabilitacji społecznej”,  

 projektu „Regulaminów przyznawania środków PFRON w 2020 r. na zadania 

realizowane z zakresu rehabilitacji zawodowej”,  

 projektu uchwały Rady Powiatu w Starachowicach w sprawie zmiany Uchwały 

Rady Powiatu w Starachowicach w sprawie podziału środków finansowych 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne 

zadania w 2020 r. 

W Powiecie Starachowickim zadania z zakresu wspierania osób niepełnosprawnych 

realizowały: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Powiatowy 

Zakład Aktywności Zawodowej, Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy typu C. 
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Opieka nad osobami starszymi 

Pomoc społeczna dla osób starszych i samotnych, opieka nad osobami starszymi na terenie 

powiatu starachowickiego obejmuje nie tylko zasiłki pieniężne, lecz także różnego rodzaju 

usługi kierowane do osób znajdujących się w potrzebie. Jest działaniem długotrwałym, 

zaplanowanym i modyfikowanym do indywidualnego stanu podopiecznego.  

Na rzecz seniorów, funkcjonuje cały szereg usług świadczonych w formie niestacjonarnej 

między innymi: dostępność do usług opiekuńczych oraz usług specjalistycznych 

obejmujących pomoc poprzez zaspokajanie codziennych potrzeb życiowych, opiekę 

higieniczną, pielęgnację zaleconą przez lekarza oraz usługi dostosowane do szczególnych 

potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby 

ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.  

Do instytucjonalnych form pomocy w powiecie należy zaliczyć: domy pomocy społecznej. 

Prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej przysługuje osobie wymagającej 

całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej 

samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej 

pomocy w formie usług opiekuńczych.  

Powiat Starachowicki prowadzi dwa domy pomocy społecznej: Dom Pomocy Społecznej 

Starachowicach oraz Dom Pomocy Społecznej im. Sue Ryder w Kałkowie – Godowie. 
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Dom Pomocy Społecznej w Starachowicach to placówka stacjonarna przeznaczona dla osób 

przewlekle somatyczne chorych. Dom zapewnia miejsce zamieszkania dla 120 mieszkańców. 

Jego misją jest zagwarantowanie osobom przewlekle somatycznie chorym godnego życia 

poprzez zapewnienie całodobowej opieki pielęgnacyjnej oraz realizację wszystkich potrzeb 

bytowych, opiekuńczych i wspomagających, wynikających z indywidualnych potrzeb 

mieszkańca. Na dzień 31 grudnia 2020 roku w DPS w Starachowicach przebywało  

109 mieszkańców (spadek o 10 osób w porównaniu do 2019 roku). 

Dom Pomocy Społecznej im. Sue Ryder w Kałkowie – Godowie to placówka stacjonarna 

przeznaczona dla osób w podeszłym wieku i/lub przewlekle somatyczne chorych.  

Dom zapewnia miejsce zamieszkania dla 88 mieszkańców. Jego misją jest zagwarantowanie 

mieszkańcom całodobowej opieki oraz zaspokojenie ich niezbędnych potrzeb bytowych, 
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opiekuńczych, wspomagających, edukacyjnych, zdrowotnych i społecznych.  

Na dzień 31 grudnia 2020 roku w DPS w Kałkowie - Godowie przebywało 80 mieszkańców 

(spadek o 10 osób w porównaniu do 2019 roku). 

Wprowadzenie stanu epidemicznego w kraju miało i nadal ma wpływ na działalność Domów 

Pomocy Społecznej. Pandemia spowodowała utrudnienia w przyjmowaniu nowych 

mieszkańców, zaostrzenie warunków przy przyjęciu (przebadanie na obecność wirusa  

SARS-CoV-2, przesuniecie przyjęcia w przypadku zakażenia) oraz pogorszenie stanu zdrowia 

obecnych mieszkańców. Niedobór pensjonariuszy powoduje znaczny spadek dochodów,  

co skutkuje pogorszeniem się sytuacji finansowej DPS-ów.   

W 2020 r. Powiat Starachowicki pozyskał środki na rzecz wsparcia pracowników  

i mieszkańców Domów Pomocy Społecznej w ramach: 

 

 projektu grantowego pn. „Bezpieczna Przyszłość” finansowanego ze środków 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach II Osi priorytetowej: 

Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji POWER,  

Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.  

 

W 2020 roku w projekcie zrealizowano następujące działania: dodatkowe wynagrodzenia  

dla pracowników, zatrudnionych na umowę o pracę przy sprawowaniu opieki  

i wsparcia nad mieszkańcami Domu, zakup oraz przeprowadzenie testów na COVID – 19  

dla pracowników DPS zatrudnionych na umowę o pracę, zakup środków ochrony 

indywidualnej, środków do dezynfekcji oraz sprzętu i wyposażenia na potrzeby  

DPS oraz dokonano zakupów umożliwiających zmianę organizacji pracy dla pracowników 

Domu. 

Łączna kwota wykorzystanych środków: 1 000 001,55 zł.  
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 projektu grantowego pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom  

oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy 

społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”  

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  

Środki finansowe przeznaczono na dodatkowe wynagrodzenia dla pielęgniarek 

zatrudnionych w Domach Pomocy Społecznej oraz zakup środków ochrony osobistej  

oraz środków dezynfekcyjnych dla personelu oraz mieszkańców. 

Łączna kwota wykorzystanych środków w ramach projektu: 176 537,02 zł. 

 

 

W uchwale nr XLIX/345/2014 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 30.06.2014 r.  

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu Starachowickiego na lata 2014 - 2020 został 

określony cel strategiczny nr 2 „Infrastrukturalny rozwój kluczem do wzrostu gospodarczego  

i poprawy życia mieszkańców”. Określono w nim zadanie Zarządu Dróg Powiatowych  

w Starachowicach, tj.: „Rozwój infrastruktury drogowej w celu poprawy dostępu 

komunikacyjnego do głównego korytarza transportowego, poprzez rozbudowę  

i modernizację sieci dróg powiatowych”. 

Do końca roku 2020 zrealizowano 10 zadań, kolejne 2 zadania są obecnie w realizacji. 

Komórka realizująca: Zarząd Dróg Powiatowych w Starachowicach 

 



 

                      Raport o stanie Powiatu Starachowickiego w roku 2020 

   

  56 

 

 

 

 

1. Łączna długość powiatowych w km: 240,43 

2. Łączna ilość obiektów mostowych: 22 

3. Wydatki inwestycyjne: 3 769 595,29 zł  

4. Bieżące wydatki związane z utrzymaniem dróg: 3 732 627,46 zł 
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Główne inwestycje drogowe zrealizowane w roku 2020 

 

Nazwa zadania 

 

Koszt 

 

Źródła finansowania 

Remont drogi powiatowej  

nr 0615T przez wieś Adamów  

odcinek o długości 670  mb  

(zadanie wieloletnie, zrealizowane 

w latach 2019-2020) 

 

909 304,22 zł 

 

 
 

 

Fundusz Dróg Samorządowych 

454 652,00 zł 

Gmina Brody 

303 116,63 zł 

Środki Powiatu 

151 535,59 zł 

Remont drogi powiatowej  

nr 0615T przez wieś Adamów od 

km 1+375 do km 2+500     

    odcinek o długości 1125  mb 

 (zadanie wieloletnie, zrealizowane 

w latach 2019-2020) 

 

1 481 345,61 zł 

 

Fundusz Dróg Samorządowych 

1 185 076,00 zł 

Gmina Brody 

296 269,61 zł 
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Przebudowa drogi powiatowej  

nr 0613T Starachowice – Adamów 

– Styków – Jabłonna –  Dąbrowa – 

Pawłów od km 3+875 do km 4+645 

(Adamów, ul. Starachowicka)   

odcinek o długości 770  mb  

(zadanie wieloletnie, zrealizowane 

w latach 2019-2020) 

 

1 016 966,24 zł 

 

Fundusz Dróg Samorządowych 

813 752,00 zł 

Gmina Brody 

203 394,24 zł 

 

Przebudowa drogi powiatowej  

nr 0613T Starachowice – Adamów 

– Styków – Jabłonna –  Dąbrowa – 

Pawłów od km 5+695 do km 6+755 

(Adamów, ul. Szkolna)   

odcinek o długości 1060  mb  

(zadanie wieloletnie, zrealizowane 

w latach 2019-2020) 

 

1 818 870,27 zł 

Fundusz Dróg Samorządowych 

1 455 096,00 zł 

Gmina Brody 

363 774,27 zł 
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Remont drogi powiatowej  

nr 0619T Lubienia – Lubienia 

„Komorniki” ul. Zachodnia  

w Lubieni        

  (zadanie wykonane w 2019 roku, 

rozliczenie dotacji nastąpiło  

w roku 2020) 

 

115 722,30 zł 

Gmina Brody 

57 861,15 zł 

Środki Powiatu 

57 861,15 zł 

 

Poprawa bezpieczeństwa ruchu 

drogowego poprzez montaż barier 

sprężystych przy drogach 

powiatowych  

W ramach zadania ustawiono 

bariery sprężyste przy 

następujących drogach 

powiatowych: 0558T (Jagodne), 

0603T (Trzeszków), 0607T 

(Radkowice Kolonia), 0608T 

(Rzepin Kolonia), 0616T 

(Starachowice i Dziurów), 0617T 

(Starachowice, ul. Iłżecka), 0906T 

(Starachowice, ul. Benedyktyńska) 

 

134 104,97 zł 

Środki Powiatu 

134 104,97 zł 
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Przebudowa drogi powiatowej  

nr 0582T Wąchock – Siekierno – 

Leśna – wykonanie chodnika  

w pasie drogowym,  

odcinek o długości 525  mb 

 

561 438,96 zł 

Gmina Wąchock 

336 863,38 zł 

Środki Powiatu 

224 575,58 zł 

 

Przebudowa drogi powiatowej 

nr 0567T Tychów Stary – 

Ostrożanka – Małyszyn –  

gr. woj. świętokrzyskiego 

(Pastwiska) polegająca na 

wykonaniu chodnika dla pieszych  

w miejscowości Małyszyn Górny  

 odcinek o długości 115  mb 

 

60 381,35 zł 

Gmina Mirzec 

30 190,67 zł 

Środki Powiatu 

30 190,68 zł 

 

Poprawa bezpieczeństwa ruchu 

drogowego poprzez montaż 

radarowych wyświetlaczy 

prędkości przy drogach 

powiatowych nr 0581T i 0616T 

 

 

43 050,00 zł 

Środki Powiatu 

43 050,00 zł 
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Remont barier sprężystych przy 

drodze powiatowej nr 0557T 

Skarżysko-Kamienna – Mirzec 

 w m. Mirzec-Ogrody  

23 217,48 zł Środki Powiatu 

23 217,48 zł 

Wykonanie odwodnienia drogi 

powiatowej nr 0565T w Tychowie 

Nowym na wysokości posesji  

147, 158, 159. 

84 383,20 zł Gmina Mirzec 

68 962,33 zł 

Środki Powiatu 

15 420,87 zł 

 

Remont drogi powiatowej  

nr 0560T Mirzec-Podkowalów – 

Mirzec-Poddąbrowa od km 2+330  

do km 3+220  

(zadanie wieloletnie,  

w trakcie realizacji – planowane 

zakończenie 15 lipca 2021) 

 

0,00 zł 

 

(szacowana 

wartość zadania 

wg zawartych 

umów 

1 080 551,00 zł)  

 

Fundusz Dróg Samorządowych 

864 440,00 zł 

Gmina Mirzec 

216 111,00 zł 
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Remont drogi powiatowej  

nr 0624T - ul. Górna  

w miejscowości Krynki - Etap I   

 (zadanie wieloletnie, w trakcie 

realizacji – planowane zakończenie                       

26 lipca 2021) 

0,00 zł 

(szacowana 

wartość zadania 

wg zawartych 

umów  

961 721,48 zł)  

 

Fundusz Dróg Samorządowych 

769 377,00 zł 

Gmina Brody 

192 344,48 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                      Raport o stanie Powiatu Starachowickiego w roku 2020 

   

  63 

 

Ponadto w ramach bieżącego utrzymania prowadzone były prace na sieci dróg powiatowych 

polegające na: 

 remoncie cząstkowym dróg i chodników, 

 remoncie poboczy, uzupełnianiu ubytków, 

 udrożnieniu i konserwacji rowów, przepustów, systemów odwodnienia drogowego, 

 remoncie/odnowieniu oznakowania poziomego, 

 wymianie i uzupełnianiu oznakowania pionowego, zakupie znaków drogowych  

i elementów BRD, 

 zimowym utrzymaniu dróg i mostów, 

 utrzymaniu zadrzewienia (podcinka i wycinka drzew i krzewów),  

 koszeniu poboczy dróg powiatowych w okresie letnim, 

 ścince poboczy. 

 

Transport na terenie Powiatu Starachowickiego funkcjonuje na podstawie ustawy  

z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 2140) w oparciu  

o zezwolenia wydane na podstawie przepisów tej ustawy.  

Wg danych na dzień 31.12.2020 r. na podstawie zezwoleń wydanych przez Starostę 

Starachowickiego na terenie powiatu funkcjonuje 16 tras linii komunikacyjnych łączących 

Starachowice z miejscowościami leżącymi na terenie powiatu, oraz 11 linii działających  

na podstawie zezwoleń wydanych przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego 

wykraczających poza obszar Powiatu Starachowickiego.  

Powiat Starachowicki nie organizuje przewozów na podstawie ustawy z dnia 16 maja 2019 r. 

o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. 

Głównym powodem jest konieczność zabezpieczenia znacznych środków na spełnienie 

stawianego przez ustawę wymogu sfinansowania ze środków własnych organizatora części 

ceny usługi w wysokości nie mniejszej niż 10%. 



 

                      Raport o stanie Powiatu Starachowickiego w roku 2020 

   

  64 

 

Istnieją również linie komunikacyjne na terenie gmin działające na podstawie zezwoleń 

wydanych przez Prezydenta Miasta Starachowice (17 zezwoleń), Burmistrza Miasta i Gminy 

Wąchock (1 zezwolenie), Wójta Gminy Brody (3 zezwolenia), Wójta Gminy Mirzec  

(3 zezwolenia) oraz Wójta Gminy Pawłów (4 zezwolenia).  

W roku 2020 nastąpiło kilka zmian, jeżeli chodzi o powstanie nowych  

lub likwidację dotychczasowych linii komunikacyjnych. Utworzone zostały 3 nowe linie 

komunikacyjne łączące Starachowice z miejscowościami leżącymi w gminach Mirzec, Pawłów 

i Wąchock. 
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Działalność sportowa na terenie Powiatu Starachowickiego prowadzona jest przez 

stowarzyszenia działające w sferze sportu i zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym 

oraz w ewidencjach Starosty Starachowickiego: Ewidencji Klubów Sportowych działających  

w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności 

gospodarczej i  Ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych. 

W Ewidencji Klubów Sportowych, promujących różne dyscypliny sportowe, znajdują  

się następujące kluby: 

1. Klub Sportowy Sportów Siłowych i Kulturystyki „WIKING” w Starachowicach 

2. Starachowickie Towarzystwo Koszykówki  w Starachowicach 

3. Klub Sportowy „Sokół” w Starachowicach 



 

                      Raport o stanie Powiatu Starachowickiego w roku 2020 

   

  66 

 

4. Klub Sportowy „HDD DYNAMIC” w Starachowicach 

5. Starachowicki Uczniowski Klub Sportowy SOKÓŁ w Starachowicach 

6. Gminny Klub Sportowy ARKA Gmina Pawłów  

7. Starachowicki Sportowy Klub TAEKWON – DO  

8. Stowarzyszenie Sportowe CZARNI RUDA 

9. Starachowicki Klub Sportowy „STAR 1926 MALCOM” Starachowice 

10. Klub Sportowy MOTOKOPYTKO 

11. Klub Sportowy Karate Kyokushin SAMURAJ 

12. Stowarzyszenie Sportowe OLIMP w Stykowie 

13. Miejski Klub Sportowy STAR w Starachowicach 

14. Środowiskowy Klub Sportowy WEKTOR 

15. Gminny Szkolny Związek Sportowy w Pawłowie 

16. Starachowicki Klub Pływacki BARAKUDA 

17. Starachowickie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej 

18. Klub Sportowy KLUB RUGBY FENIKS w Starachowicach 

19. Osiedlowy Klub Sportowy INSTAL – MICHAŁÓW  

20. Katolicki Klub Pływacki ORKA w Starachowicach 

21. Stowarzyszenie Miłośników Siatkówki ABSOLWENCI w Starachowicach 

22. Klub Karate Tradycyjnego WANKAN w Brodach 

23. Integracyjna Akademia Piłkarska SKS STAR Starachowice 

24. Mirzeckie Towarzystwo Sportowe LEONARD 

25. Senshi Starachowicki Klub Karate Kyokushin 

26. Starachowicka Grupa Ratownictwa Wodnego 

27. Starachowickie Towarzystwo Tenisowe TENIS – STAR  

28. Klub Sportowy Kulturystyki i Sportów Siłowych PITBULL GYM w Starachowicach 

29. Klub Sportowy CAMPEONES Wąchock 

30. Klub Sportowy K.S. HUTNIK w Starachowicach 

31. Familijny Klub Sportowy Łazy Starachowice 

32. Starachowickie Stowarzyszenie Piłkarskie 
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33. Klub WODNIK STYKÓW 

34. Klub BASKET Starachowice 

35. Klub Sportowy „Przestrzeń Lotu” w Starachowicach 

36. Amatorski Klub Sportowy Wilki Starachowice 

 

Prowadzeniem i promowaniem aktywności sportowej zajmują się na terenie powiatu 

również stowarzyszenia zwykłe. Propagują dyscypliny takie jak: crossfit, sporty walki, 

motosport, sporty strzeleckie, karate, lekkoatletykę gimnastykę i akrobatykę sportową. 

Należą do nich wpisane do Ewidencji Stowarzyszeń Zwykłych: 

 

1. Crossfit Starachowice 

2. Star Starachowice – Klub Sportów Walki 

3. Nocne Spoty Starachowice  

4. Świętokrzyskie Stowarzyszenie Zwykłe o charakterze Strzeleckim i Kolekcjonerskim  

5. Akademia Karate Kyokushin w Węglowie 

6. Szymanowski Triatlon Team w Starachowicach 

7. Stowarzyszenie o charakterze strzeleckim i kolekcjonerskim broni palnej REZERWA  

w Starachowicach  

8. Klub Sportowy AKRO STAR w Wąchocku 

 

W Ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych zarejestrowanych jest 17 klubów, które 

prowadzą działalność statutową w zakresie dziedzin takich jak: piłka nożna, piłka ręczna, 

siatkówka, tenis ziemny i stołowy, szachy, pływanie, lekkoatletyka, koszykówka, badminton, 

rowery, sporty siłowe i kulturystyka, sporty strzeleckie, kajakarstwo.  

 

Starosta Starachowicki, jako organ nadzoru nad stowarzyszeniami, ma prawo do kontroli 

działalności klubów sportowych wyłącznie w zakresie zgodności ich działania z przepisami 

prawa i postanowieniami statutu. Stowarzyszenia, w tym kluby sportowe i uczniowskie kluby 
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sportowe nie mają obowiązku same, z własnej inicjatywy, składać sprawozdań ze swojej 

działalności do starosty powiatu, nie ma też obowiązku okresowego badania jego działań. 

Każdego roku Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Promocji Powiatu wysłuchuje 

informacji przygotowywanej przez Wydział Edukacji i Spraw Społecznych na temat  

stowarzyszeń realizujących cele i zadania w zakresie kultury fizycznej, na którą składają  

się sport wraz z wychowaniem fizycznym i rehabilitacja ruchową.  

Informacja ta między innymi obejmuje stan: ewidencji klubów sportowych i uczniowskich 

klubów sportowych, zadań z zakresu nadzoru Starosty, wydanych decyzji i zaświadczeń, 

współpracy Powiatu z organizacjami pozarządowymi w ramach realizacji Rocznego Programu 

Współpracy Powiatu Starachowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, patronatów Starosty.  

 

Ww. zadanie realizował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych. 

 

Z powodów pandemicznych w roku 2020 ruch turystyczny praktycznie został wstrzymany,  

w związku z czym zadania z tego zakresu ograniczyły się do opłacenia rocznej składki 

członkowskiej do Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego  

w Kielcach w wysokości 6 160,00 zł. Powiat jest członkiem założycielem w ROT WŚ; dzięki 

członkostwu materiały informacyjne o powiecie występują w licznych publikacjach 

promocyjnych wydawanych przez ROT (także w językach obcych). 
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Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne 

realizuje w Starostwie Powiatowym zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. 

Zajmuje się prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym 

prowadzeniem dla obszaru powiatu ewidencji gruntów i budynków, geodezyjnej ewidencji 

sieci uzbrojenia terenu oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów, a także prowadzeniem 

rejestru cen i wartości nieruchomości. Zajmuje się również tworzeniem i udostępnianiem 

standardowych opracowań kartograficznych w skalach: 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000, 

koordynowaniem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, zakładaniem osnów 

szczegółowych oraz ochroną znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych. 

W szczególności wydział prowadzi sprzedaż map, materiałów państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego, wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków. 

Przyjmuje zgłoszenia prac geodezyjnych i kartograficznych oraz prowadzi postępowania 

administracyjne w zakresie swoich zadań. 

 Poniżej przedstawiono w liczbach wybrane zadania zrealizowane przez wydział 

w 2020 r.: 

 Ilość wniosków o udostępnienie materiałów geodezyjnych i kartograficznych  

z zasobu – 968; 

 Ilość wniosków o przeprowadzenie narad koordynacyjnych – 165; 

 Ilość przyjętych zgłoszeń  prac geodezyjnych i kartograficznych – 2899; 

 Ilość przyjętych operatów – 2207; 

 Ilość zmian wprowadzonych w ewidencji gruntów i budynków – 4493; 

 Ilość wydanych wypisów i wyrysów – 2439; 

 Ilość wydanych decyzji – 53. 
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W roku 2020 Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru przeprowadził inwentaryzację 

wysokościowej osnowy geodezyjnej na terenie całego powiatu oraz wykonał archiwizację 

powiatowego zasobu w zakresie operatów własnościowych z lat 2018-2020 obejmujących 

gminy: Brody, Mirzec, Pawłów, Wąchock oraz miasto Starachowice. 

Poza tym Powiat Starachowicki wspólnie z Powiatem Skarżyskim i Koneckim realizował 

projekt „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego” w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

W dniu 9 stycznia 2019 r. została podpisana umowa pomiędzy Województwem 

Świętokrzyskim, a Beneficjentem – Powiatem Skarżyskim na dofinansowanie projektu  

z funduszy unijnych. Projekt przewiduje wykonanie w powiecie starachowickim modernizacji 

11 obrębów w gminie Pawłów, bazy GESUT dla miasta Wąchock, utworzenie bazy BDOT 

(baza danych obiektów topograficznych) dla miasta Wąchock, digitalizację powiatowego 

zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz utworzenie i rozbudowa istniejących e-usług 

związanych z udostępnianiem materiałów z zasobu. Projekt będzie realizowany  

do 31.12.2021 r. Wkład partnerów w Projekt wyniesie 1 024 990,95 zł co stanowi  

15% wartości całego projektu (6 833 273,00 zł), w tym wkład własny Powiatu 

Starachowickiego wyniesie 400 729,05 zł, a wartość projektu 2 671 527 zł.  

W dniu 16.01.2020 r. podpisano umowę z Inżynierem Projektu, który jest odpowiedzialny  

za zarządzanie Projektem na kwotę 147 000 zł brutto. W 2020 r. na ten cel Powiat 

Starachowicki wydał 18 847,41 zł. oraz kwotę 910,20 zł na wykonanie tablicy promocyjnej 

projekt e-Geodezja wraz z montażem. W roku 2020 rozpoczęto również procedurę 

przetargową dotyczącą postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego 

digitalizacji powiatowego zasobu geodezyjnego.  

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru prowadzi także portal geodezyjny, na którym 

udostępnia mapę ewidencji gruntów i budynków, ortofotomapę oraz sieć uzbrojenia terenu. 

Portal dostępny jest pod adresem: https://Starachowice.geoportal2.pl. 
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Zadania w zakresie gospodarki nieruchomościami, gospodarki wodnej, ochrony środowiska  

i przyrody, rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego realizował Wydział Nieruchomości, 

Leśnictwa i Ochrony Środowiska. 

Gospodarka nieruchomościami  

Dla zadania nie została opracowana polityka, strategia, program. Do zadań powiatu  

w zakresie gospodarki nieruchomościami stanowiących własność Skarbu Państwa i własność 

Powiatu należy gospodarowanie zasobem Skarbu Państwa oraz zasobem Powiatu zgodnie 

 z obowiązującymi przepisami prawa. W szczególności są to: ewidencjonowanie 

nieruchomości, zapewnienie wyceny nieruchomości, zbywanie i nabywanie za zgodą 

odpowiednio wojewody/rady powiatu nieruchomości wchodzących w skład zasobu,  

wydzierżawianie, wynajmowanie i użyczanie nieruchomości wchodzących w skład zasobu  

(za zgodą właściwych organów). Do zadań należy również podejmowanie działań  

w postępowaniu sądowym o regulowanie stanu prawnego nieruchomości na rzecz Skarbu 

Państwa, występowanie z wnioskami o założenie ksiąg wieczystych.  

Zmiany jakie nastąpiły w majątku Powiatu Starachowickiego w 2020 roku : wykupiono  

14 działek położonych w Osinach gm. Mirzec o łącznej pow. 0,1211 ha, zajętych pod drogę 

powiatową.  

W wyniku decyzji Wojewody Świętokrzyskiego, 2 działki położone w Gadce o pow. 0,0044 ha, 

stały się własnością Powiatu. 

W wyniku darowizny od Gminy Starachowice, 1 działka o pow. 0,0054 ha, położona  

przy ul. Długiej,  została przejęta przez Powiat. 
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W 2020 roku Powiat Starachowicki zbył nieruchomości położone w Starachowicach:   

działkę o pow. 0,2906 ha, zabudowaną budynkiem byłej siedziby Starostwa  

przy ul. Oświatowej 9 i działkę o pow. 0,1747 ha zabudowaną budynkiem przychodni  

przy ul. Kilińskiego 24 oraz 2 działki niezabudowane przy ul. Radomskiej o łącznej  

pow. 0,6157 ha.  

Informacja o stanie mienia przedstawiana jest do sprawozdania rocznego wykonania 

budżetu Powiatu Starachowickiego. 

W ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej  

Wydział Nieruchomości, Leśnictwa i Ochrony Środowiska: 

 prowadzi ewidencję gruntów Skarbu Państwa oddanych w użytkowanie wieczyste, 

trwały zarząd oraz dzierżawę,  

 prowadzi ewidencję zasobu gruntów Skarbu Państwa,  

 prowadził 43 postępowania administracyjne w zakresie ograniczeń praw  

do nieruchomości, 

 prowadził postepowania dot. wydzierżawienia nieruchomości skarbu Państwa – 

zawarto 6 umów dzierżawy,  

 wydano 44 decyzje na podstawie ustawy Przepisy wprowadzające ustawę  

o krajowym rejestrze sądowym, 

 wydano 3 decyzje dotyczące przekazania w trwały zarząd gruntów Skarbu Państwa,  

 prowadził obsługę spraw związanych z użytkowaniem wieczystym ponad 200 spraw, 

 sporządził i przekazał w terminie ustawowym wykaz nieruchomości w ramach 

Krajowego Zasobu Nieruchomości (KZN) – ok. 1200 czynności, 

 dokonano sprzedaży 1 nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa, 

 przeprowadzono w Sądzie Rejonowym w Starachowicach postępowanie  

o zasiedzenie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa, 

 uregulowano  stan  prawny  nieruchomości  Skarbu  Państwa dla 63 działek  

o pow. 22,4951 ha,  
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 wydano 7 zaświadczeń o uregulowaniu opłaty za przekształcenie w sposób 

jednorazowy,  

 prowadzono 16 postępowań o odszkodowanie, 2 postępowania wywłaszczeniowe,  

4 postępowania o zwrot nieruchomości wywłaszczonych, 

Ponadto zlecano wyceny nieruchomości oraz brano udział w postępowaniach sądowych. 

Dochody z tytułu odpłatnego udostępniania nieruchomości Skarbu Państwa w 2020 r. 

wyniosły 3 270 000,00 zł. 

Gospodarka wodna 

Zadania w zakresie gospodarki wodnej wynikają z ustawy z dnia 20 lipca 2017r. prawo 

wodne. Starosta wydaje decyzje dotyczące gruntów pokrytych wodami powierzchniowymi 

płynącymi, współpracuje z Wodami Polskimi w zakresie zamieszczania w BIP przekazywanych 

obwieszczeń o prowadzonych postępowaniach.  

Na terenie Powiatu Starachowickiego brak jest działających spółek wodnych.  

Ochrona środowiska i przyrody 

W Strategii Rozwoju Powiatu przyjętej Uchwałą Nr XLIX/345/2014 Rady Powiatu  

w Starachowicach z dnia 30 czerwca 2014r. w ramach wspierania rozwoju rolnictwa i działań 

proekologicznych (cel operacyjny 2.2.) przewidziano zadanie pn. Termomodernizacja 

obiektów użyteczności publicznej z ewentualnym zastosowaniem odnawialnych źródeł 

energii, w ramach którego w 2020 roku realizowano następujące inwestycje: 

 Termomodernizacja budynków kompleksu głównego Powiatowego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Starachowicach  
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 Przebudowa budynku byłej stołówki wraz ze zmianą sposobu użytkowania na oddział 

rehabilitacji w Stykowie 

Z zakresu ochrony środowiska w 2020 roku Powiat realizował zadania ustawowe,  

m.in. wydaje pozwolenia na emisję gazów i pyłów do powietrza (4 decyzje), pozwolenia 

zintegrowane (1 analiza), przyjmował zgłoszenia instalacji wytwarzających pola 

elektromagnetyczne (20 spraw).   

Starosta zajmuje się nadzorem nad gospodarką odpadami w firmach, poprzez wydawanie 

zezwoleń i pozwoleń na ich wytwarzanie i przetwarzanie – w 2020 roku było 27 spraw. 

W zakresie ochrony przyrody prowadzony jest rejestr zwierząt egzotycznych (5 rejestracji), 

wydawane są pozwolenia na wycinkę drzew z terenów należących do gmin (26 decyzji)  

oraz decyzje umarzające opłaty za usunięcie drzew (14 decyzji). 

W 2020 r. prowadzono 175 postępowań z zakresu ustawy o ochronie gruntów rolnych  

i leśnych. Wydano 2 decyzje w sprawie przekwalifikowania gruntów rolnych na leśne  

oraz 1 decyzję w sprawie przekwalifikowania gruntów leśnych na rolne. W zakresie geologii 

wydano 4 decyzje. 

Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo śródlądowe 

Zadania z zakresu rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego realizuje Wydział 

Nieruchomości, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. 

Z zakresu rolnictwa w Strategii Rozwoju Powiatu przyjętej Uchwałą Nr XLIX/345/2014 Rady 

Powiatu w Starachowicach z dnia 30 czerwca 2014 r. w ramach wspierania rozwoju rolnictwa  

i działań proekologicznych (cel operacyjny 2.2.) wpisano zadanie pn. Ukierunkowanie  

na wsparcie produkcji rolnej i biomasy na cele energetyczne. Zadanie nie mogło  

być realizowane, ze względu na wycofanie się inwestora z budowy biogazowni  
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na terenie Starachowic. Przepisy prawne nie wskazują staroście innych zadań do realizacji  

w zakresie rolnictwa.  

Do zadań z zakresu  gospodarki leśnej w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa 

należy legalizacja pozyskiwanego drewna. W 2020 roku zalegalizowano 708 m3 grubizny 

(59 świadectw legalizacyjnych). Podstawą prowadzenia prawidłowej gospodarki leśnej  

jest uproszczony plan urządzenia lasu i inwentaryzacja stanu lasu, które obowiązują  

na terenie Powiatu Starachowickiego do 31.12.2028 r.  

Działając na podstawie art. 37a ustawy o lasach w 2020 roku Starosta Starachowicki wydał 

491  zaświadczeń stwierdzających, czy działka objęta jest uproszczonym planem urządzenia 

lasu  lub inwentaryzacją - wymaganych przy sprzedaży działek.  

Ponadto Starosta nadzoruje i przekazuje rolnikom, którzy zalesili użytki rolne, ekwiwalent 

należny za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji  do 2023 r.  

Łowiectwo  

Zadania w tym zakresie związane są z ustalaniem i rozliczaniem czynszów dzierżawnych  

z 4 obwodów łowieckich. 

Rybactwo  

W ramach tego zadania prowadzona jest współpraca ze Społeczną Strażą Rybacką, 

wydawane są karty wędkarskie (245 szt.) oraz dokonywana jest rejestracja sprzętu 

pływającego służącego do połowu ryb (29 szt.). 
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Wydział Budownictwa Starostwa Powiatowego w Starachowicach w większości wykonuje   

zadania z zakresu administracji rządowej - w oparciu o przepisy ustawy Prawo budowlane 

oraz rozporządzeń wydanych na jego podstawie jak również ustawy o własności lokali,  

specustawy drogowej i ustawy o dostępie do informacji o środowisku.  

Dane z realizacji zadań opracowane zostały za okres od  01.01.2020 r. do  31.12.2020 r.   

W okresie tym ogółem wpłynęło  1989  różnego rodzaju wniosków,  zgłoszeń, zawiadomień 

oraz innych pism i tak: 

 1001 - wniosków o wydanie decyzji pozwolenia na budowę, przepisanie        

pozwolenia na budowę lub rozbiórkę, 

 586 - zgłoszeń budowy, wykonania robót budowlanych lub zmiany sposobu     

użytkowania obiektu budowlanego, 

 369   - innych pism w tym uzgodnień i odstępstw od przepisów rozporządzeń, 

 33   - wnioski o wydanie zaświadczenia. 

Realizacja zadań w większości spraw obliguje urząd do przeprowadzenia postępowań 

administracyjnych w wyniku których, wydane zostało ogółem 995 decyzji administracyjnych 

z czego  894 to pozwolenia na budowę, zmianę pozwolenia na budowę lub rozbiórkę.  

325 decyzji dotyczyło nowych obiektów budowlanych i wydano je na : 

 244 -  budynki mieszkalne jednorodzinne i 3 zgłoszenia budowy budynków, 

 budynek wielorodzinny, 

 9  -  budynków użyteczności publicznej, 

 4  -  budynki przemysłowe i magazyny, 

 4  -  garaże, 

 45  - budynków gospodarczych, 

 16  - sieci infrastruktury technicznej i 87 zgłoszeń budowy takich sieci, 

 2  - drogę publiczną w oparci o przepisy specustawy drogowej. 
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W omawianym okresie przyjęto również 586 zgłoszeń budowy, wykonania robót 

budowlanych lub zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego tj. spraw  

nie wymagających wydania decyzji administracyjnej. Od wydanych decyzji strony wniosły  

7 odwołań (co stanowi 0,7 %  wszystkich wydanych decyzji), z których 1 została uchylona  

i przekazana do ponownego rozpatrzenia. 

Ponadto zarejestrowano, opieczętowano i wydano 905  dzienników budowy. 

 

 

 

 

Zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli w 2020 r. realizowane 

były przez Starostwo Powiatowe, Komendę Powiatową Policji, Państwowy Inspektorat 

Sanitarny, Straż Miejską, Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej, PCPR, 

organizacje pozarządowe (ZHP, HGR, i inne). 

 

W celu realizacji zadań Starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, 

inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego  

i bezpieczeństwa obywateli, działa Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Komisja 

Bezpieczeństwa i Porządku w myśl art. 38a ust. 1 cyt. ustawy jest organem powołanym  

w celu realizacji zadań Starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, 

inspekcjami i strażami (stanowiącymi tzw. powiatową administrację zespoloną) oraz zadań 

określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.   

W 2020 roku ze względu na pandemię koronawirusa, wszystkie spotkania zostały odwołane.  
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W związku z ogłoszeniem 20 marca 2020 r. stanu epidemii na terenie całego kraju działania 

służb, inspekcji, straży oraz jednostek samorządowych Powiatu Starachowickiego skupione 

były w obszarze postępowania epidemicznego spowodowanego koronawirusem 

i rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19. Przedstawicie wszystkich instytucji czynnie brali 

udział w nadzwyczajnych posiedzeniach Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 

dotyczących walki z SARS-COV-2. W 2020 r. odbyły się cztery spotkania na których została 

omówiona sytuacja epidemiologiczna na terenie Powiatu Starachowickiego związana 

z zagrożeniem COVID-19.  

Wszystkie służby, inspekcje i straże miały świadomość konieczności zapewnienia 

bezpieczeństwa i porządku obywateli i wykonywały swoje zadania na najwyższym poziomie.  

Świadczą o tym m.in. sprawozdania z realizacji programu „Bezpieczne Świętokrzyskie”  

oraz „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego 

i bezpieczeństwa obywateli na lata 2016 – 2020”.   

 

W 2020 roku rozpoczęto również prace nad projektem Programu Zapobiegania 

Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli  i Porządku Publicznego na lata  

2021 – 2025.  
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Zadanie z zakresu ochrony przeciwpowodziowej wykonuje Starostwo Powiatowe  

w Starachowicach oraz Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, Komenda 

Powiatowa Policji, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, Powiatowy Lekarz 

Weterynarii, Zarząd Dróg Powiatowych. 

Procedury ochrony przeciwpowodziowej dla Powiatu Starachowickiego zostały określone   

w Powiatowym Planie Zarządzania Kryzysowego, zatwierdzonym przez Wojewodę 

Świętokrzyskiego w 2018 roku. W ramach Planu, zostały szczegółowo określone procedury 

powiązane z powodzią tj.: 

 Standardowa Procedura Operacyjna (SPO 3) uruchomienia Powiatowego Zespołu 

Zarządzania Kryzysowego, 

 Standardowa Procedura Operacyjna (SPO 7) alarmowania, ostrzegania  

i informowania ludności o zagrożeniach, 

 Standardowa Procedura Operacyjna (SPO 8) ostrzegania i alarmowania  

o zagrożeniach wynikających ze zjawisk hydrometeorologicznych, 

 Standardowa Procedura Operacyjna (SPO 14) wsparcia ewakuacji przez Starostę, 

 Standardowa Procedura Operacyjna (SPO 15) oceniania i dokumentowania szkód, 

 Standardowa Procedura Operacyjna (SPO 17) działania Powiatowego Zespołu 

Zarządzania Kryzysowego.  

 

Ponadto obowiązuje Plan ewakuacji ludności, zwierząt i mienia II stopnia na wypadek 

masowego zagrożenia, który dotyczy również powodzi. 
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Zadania z zakresu obronności realizowane są przez Starostwo Powiatowe (wszystkie 

komórki) oraz Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej, Komendę Powiatową 

Policji, Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach. 

W 2020 r. zostały opracowane i uzgodnione z Wojewodą Świętokrzyskim następujące 

dokumenty:  

 Plan szkolenia obronnego Starostwa Powiatowego w Starachowicach  

na 2020 rok. 

 Plan zasadniczych przedsięwzięć w zakresie pozamilitarnych przygotowań 

obronnych w powiecie starachowickim w 2020 roku. 

 Plan kontroli problemowych wykonywania zadań w zakresie obronności  

w powiecie starachowickim na 2020 rok. 

W dniu 22.09.2020 r. inspektor do spraw obronnych uczestniczył w szkoleniu 

zorganizowanym przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzenia Kryzysowego, dotyczącym 

wykonywania Planów Operacyjnych Funkcjonowania Powiatów w Warunkach Zagrożenia 

Bezpieczeństwa Państwa i w Czasie Wojny.  

W oparciu o przesłane przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki materiały oraz szkolenie 

przeprowadzone przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzenia Kryzysowego, opracowany 

został „Plan Operacyjny Funkcjonowania Powiatu Starachowickiego w Warunkach 

Zewnętrznego Zagrożenia Bezpieczeństwa Państwa i w Czasie Wojny”. 

W 2020 r. opracowano pełną dokumentację do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej, 

podjęte zostały czynności organizacyjne do sprawnego i zgodnego z rygorami rozporządzenia 

jej przeprowadzenia. Kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu starachowickiego  

po 10 dniach została przerwana. Z uwagi na rozszerzającą się pandemię, w dniu 13 marca 
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2020 r. ministrowie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz  Obrony Narodowej 

zadecydowali o przerwaniu kwalifikacji. 

 

Przez okres 10 dni, na kwalifikację stawiło się 207 mężczyzn. Uznano za zdolnych do służby  

z kategorią zdrowia „A” 181 mężczyzn, w 15 przypadkach orzeczono kategorię „D”,  

7 mężczyzn uznano za trwale niezdolnych do służby- kategoria „E”. 
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Zadania w powyższym zakresie realizuje Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach, działając 

w oparciu o przepisy Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

Do spraw związanych z rynkiem pracy i  jego aktywizacją odnoszą się zapisy Strategii Rozwoju 

Powiatu Starachowickiego na lata 2014 – 2020. 

Od wielu lat sytuacja na lokalnym rynku pracy systematycznie ulega poprawie,  

o czym świadczą dane statystyczne i stopa bezrobocia, która w powiecie starachowickim  

w 2020 r. była niższa w porównaniu do stopy bezrobocia w ościennych powiatach 

(skarżyskim i ostrowieckim), działających w podobnych warunkach ekonomiczno-

gospodarczych. 

Stopa bezrobocia w powiecie starachowickim na koniec grudnia 2020 roku wynosiła 8,8%.   

W sąsiadujących powiatach skarżyskim 16,6%, ostrowieckim 11,5%. 

Na dzień 31.12.2020 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy było zarejestrowanych 

3 469 bezrobotnych. 

W okresie od stycznia do grudnia 2020 r. status osoby bezrobotnej utraciło  

3 824 bezrobotnych,  w tym 2 504 z powodu podjęcia zatrudnienia. 

W 2020 r. Powiatowy Urząd Pracy na realizację działań ustawowych w ramach programów 

rynku pracy na rzecz aktywizacji bezrobotnych,  pomocy lokalnym pracodawcom  

oraz przeciwdziałania bezrobociu dysponował środkami finansowymi w łącznej w kwocie 

6 870 841,20 zł. Powyższe środki pochodziły z Funduszu Pracy i stanowiły kwotę w wysokości 

2 010 401 zł oraz z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 4 860 440,20 zł,  
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z czego 2 538 077,73 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego i 2 322 362,47 zł w ramach POWER.  Ponadto w 2020 r. Powiatowy Urząd 

Pracy pozyskał środki na wsparcie przedsiębiorców dotkniętych kryzysem wywołanym 

epidemią COVID – 19 w kwocie 29 643 153,12 zł. W ramach tej kwoty 3 388 podmiotom 

gospodarczym wypłacono pożyczki, dla 1884 pracowników wypłacono dofinansowanie części 

kosztów wynagrodzeń i 744 podmiotom gospodarczym wypłacono dofinansowanie części 

kosztów prowadzenia działalności dla samozatrudnionych.  

Dodatkowo w 2020 r. pozyskana została kwota 417 100,00 zł  w ramach Krajowego Funduszu 

Szkoleniowego. 

W ramach przyznanych w 2020 r. środków finansowych, Powiatowy Urząd Pracy 

zaktywizował łącznie 665 osób bezrobotnych, spośród których 530 osób ukończyło udział  

w formie wsparcia, a 491 osób podjęło zatrudnienie, co stanowi 93%. 

W minionym roku Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach dynamicznie angażował  

się na rzecz jak najlepszej aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, wspierając rozmaite 

formy przeciwdziałania bezrobociu środkami wydatkowanymi zarówno z Funduszu Pracy,  

jak i Europejskiego Funduszu Społecznego.  

Przedsięwzięcia realizowane przez Urząd przyczyniały się do wzrostu poziomu zatrudnienia  

na lokalnym rynku pracy oraz zmniejszenia poziomu bezrobocia w powiecie starachowickim.  
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Tabela obrazuje formy aktywizacji cieszące się największym zainteresowaniem  

w 2020 roku: 

 

W 2020 r. doradcy klienta przygotowali 3 607 Indywidualnych Planów Działania dla osób 

bezrobotnych.  

Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie    

w 2020 r. telefonicznie potwierdzały gotowość do podjęcia pracy – doradcy klienta w trakcie 

rozmów z klientami informowali o aktualnych ofertach pracy, a także o ofertach 

zamieszczonych przez inne urzędy w Centralnej Bazie Ofert Pracy oraz o innych stronach 

internetowych na których publikowane są oferty pracy. W przypadku braku propozycji pracy 

odpowiedniej doradcy informowali o możliwości odbycia szkolenia, stażu, o możliwości 

otrzymania dotacji na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. W trakcie pracy               

z klientami, doradca klienta monitorował realizację Indywidualnego Planu Działania.  

Nazwa formy Środki w zł 
Liczba osób 

objętych 
wsparciem 

Efektywność 
zatrudnieniowa 

Staż 1.837.098,28 280 96% 

Jednorazowe środki na podjęcie 

działalności gospodarczej 
2.484.000 108 100% 

Refundacja kosztów doposażenia 

stanowiska pracy 
1.371.142,35 55 100% 

Prace interwencyjne 406.518,61 121 100% 

Bon na zasiedlenie 456.000 57 100% 
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W 2020 r. przeprowadzono 23 574 kontakty z osobami bezrobotnymi (telefoniczne, mailowe, 

osobiste). 

Wszystkie działania w ramach pośrednictwa pracy, inicjowanie spotkań osób bezrobotnych  

z pracodawcami oraz współpraca z innymi urzędami pracy, agencjami zatrudnienia  

w zakresie wymiany informacji o możliwości uzyskania zatrudnienia odbywały  

się w większości w 2020 r. telefonicznie bądź mailowo. 

W wyniku działań pośrednictwa pracy w 2020 r. pośrednicy zrealizowali 217 kontaktów           

z pracodawcami z terenu powiatu starachowickiego oraz firmami spoza powiatu 

wyrażających chęć zgłoszenia oferty pracy.  

W wyniku podjętych działań w tak trudnej pandemicznej sytuacji w 2020 r. udało  

się doprowadzić do zatrudnienia( w tym staże) 2504 osoby bezrobotne. 

W wyniku kontaktów z pracodawcami pośrednicy pracy pozyskali w 2020 r. - 1609 miejsc 

pracy, natomiast 588 osób otrzymało skierowania do pracy. 

W ramach usługi poradnictwa zawodowego w roku 2020 z pomocy doradców zawodowych 

skorzystało 352 osoby, w tym: 

 z porad indywidualnych – 26 osób 

 z porad grupowych – 24 osób 

 z indywidualnej informacji zawodowej – 166 osób; 

 z grupowej informacji zawodowej - 136 osób 

 

W roku 2020 z usług pracowników obsługujących oferty sieci EURES w zakresie informacji      

o wolnych miejscach pracy na terenie państw Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego skorzystało 11 osób. Pośrednicy dysponowali 190 ofertami pracy  

co stanowiło łącznie 1 564 miejsc pracy. 
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W ramach promocji Eures zorganizowano w 2020 r. jedno spotkanie dla osób bezrobotnych 

poszukujących pracy za granicą z udziałem doradców Eures z Wojewódzkiego Urzędu Pracy  

w Kielcach. Na spotkaniu zainteresowane osoby uzyskały informację na temat zasad 

zatrudniania w krajach Unii Europejskiej, zapoznały się z ofertami pracy oraz uzyskały 

informację o warunkach życia i pracy w krajach EOG. 

 

 

Ochrona konsumentów jest zadaniem własnym powiatu zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 18 ustawy 

z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U.2020 r. poz.920).  

Zadanie to realizuje Powiatowy Rzecznik Konsumentów. 

Zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej  

w zakresie ochrony interesów konsumentów. 

W związku z panującą w kraju pandemią koronawirusa COVID-19 rzecznik realizował  

to zadanie głównie poprzez: udzielanie porad telefonicznych i przesyłanych drogą 

elektroniczną (email) jak również bezpośrednich porad z zachowaniem zasad bezpieczeństwa 

epidemiologicznego w przypadku spraw wymagających głębszej analizy, mediację mającą  

na celu polubowne rozwiązanie spraw, sporządzanie pism dla konsumentów, zawiadamianie 

i występowanie do właściwych organów oraz instytucji, zapewnienie pomocy prawnej w toku 

postępowania przed sądami powszechnymi.  

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w 2020r. udzielił konsumentom porad w 2819 sprawach 

(bezpośrednio: 705 zgłoszeń, telefonicznie: 1915, korespondencja e-mail: 199, interwencje 

telefoniczne: 56, inne oświadczenia: 21). 
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W 2020 r. sprawy konsumenckie dotyczyły głównie:  

 umów sprzedaży towarów i postępowania,  

 usług turystycznych, 

 umów związanych z imprezami okolicznościowymi i kulturalnymi, 

 usług remontowo- budowlanych, 

 usług kurierskich, 

 zakupów zawieranych za pomocą technicznych środków porozumiewania  

 się „na odległość” (telefon, Internet) oraz poza siedzibą przedsiębiorstwa  

 (m.in. pokazy, usługi medyczne, sprzedaż door -to -door itp.) 

  skarg konsumenckich w stosunku do Operatorów świadczących usługi 

 telekomunikacyjne,    

 usług ubezpieczeniowych, 

 usług związanych z dostawą energii elektrycznej i gazu  

 innych usług ( m.in. windykacyjne) 

 

W 2020 r. Powiatowy Rzecznik Konsumentów występował do przedsiębiorców w sprawach 

ochrony praw i interesów konsumentów 248 razy. Łączna liczba pism rzecznika 280.  

Rzecznik stosował również tryb mediacyjny, który przybrał formę interwencji telefonicznej 

w 56-ciu sprawach.  

PRK informował konsumentów o możliwości pozasądowego rozstrzygania sporów 

konsumenckich, udzielał pomocy w sporządzeniu wniosku do odpowiednich instytucji, 

wskazywał dane adresowe konkretnej instytucji zajmującej się trybem pozasądowego 

rozstrzygania sporów konsumenckich (ADR).  

Rzecznik oferował małym przedsiębiorcom pomoc prawną o charakterze instruktażowym  

w zakresie postępowania reklamacyjnego. Ta forma sprawdziła się i była skuteczna.   

Z pomocy takiej skorzystało 35 przedsiębiorców.  

Reakcja przedsiębiorców na korespondencję kierowaną przez PRK jest pozytywna. 

Przedsiębiorca, do którego zwrócił się rzecznik konsumentów obowiązany jest udzielić 
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rzecznikowi wyjaśnień i informacji będących przedmiotem wystąpienia oraz ustosunkować 

się do uwag i opinii rzecznika.   

Niewątpliwie wpływ na zachowania przedsiębiorców ma fakt, iż w pismach, jakie otrzymują 

znajduje się pouczenie o sankcjach w sytuacji braku odpowiedzi na wystąpienie PRK,  

bądź na brak odniesienia się do oceny i opinii Rzecznika (obligatoryjna kara grzywny  

w kwocie nie niższej jak 2 000 zł.)   

W 2020 r. PRK nie był zmuszony do skorzystania ze środków dyscyplinujących przedsiębiorcę 

(wspomniana kara grzywny). Ponadto mając na uwadze trudną sytuację związaną  

z pandemią COVID-19, która znacznie wpłynęła na rynek towarów i usług jak również 

zachowania konsumentów rzecznik prowadził mediacje celem polubownego zakończenia 

sporu konsumenckiego. 

Współdziałanie z UOKiK, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi 

i innymi instytucjami w zakresie ochrony konsumentów. 

W 2020 r. nie zaszła potrzeba zlecania kontroli Inspekcji Handlowej w Kielcach kontroli 

jakości towaru. W odniesieniu do UOKiK w Warszawie jak również do Delegatur UOKiK 

otrzymujemy bieżące informacje o zmianach w przepisach jak również informacje 

o prowadzonych postępowaniach w stosunku do konkretnych przedsiębiorców 

naruszających zbiorowe interesy konsumentów. PRK kierował odpowiedzi na zapytania 

UOKIK w korespondencji e-mail.   

PRK w sposób aktywny współpracuje z instytucjami, których celem jest ochrona 

konsumentów. Współpraca polegała na przekazywaniu informacji o niekorzystnych  

dla konsumentów zjawiskach i praktykach rynkowych przedsiębiorców naruszających prawa 

konsumentów.  

W 2020 r. sprawy konsumenckie nie wymagały kierowania zawiadomień do Prokuratury  

i Policji o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa.  
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Wytaczanie powództw na rzecz konsumentów, wstępowanie do toczących  

się postępowań, pomoc w sprawach. 

Czynna procesowa legitymacja sądowa Rzecznika wynika z art. 42 ustawy o ochronie 

konkurencji i konsumentów oraz z art. 63³ Kodeksu postępowania cywilnego.  

Grupa zawodowa rzeczników konsumentów posiada uprawnienia do wytaczania powództw 

sądowych w imieniu i na rzecz konsumentów bez ponoszenia kosztów przez konsumenta         

i ze zwolnieniem z tych kosztów rzecznika (rzecznik konsumentów nie jest związany 

wnioskiem konsumenta, co oznacza, że swobodnie ocenia celowość wytoczenia powództwa 

sądowego w konkretnej sprawie).   

W 2020 roku Powiatowy Rzecznik Konsumentów 

 skierował 8 pozwów o wydanie nakazów zapłaty  

 opracował 2 sprzeciwy od sądowych nakazów zapłaty i przygotował w tej liczbie 

spraw kompletną dokumentację dla potrzeb Sądu 

 

Działania o charakterze edukacyjno - informacyjnym: 

Istotnym elementem szeroko rozumianego poradnictwa prawnego są stosowane w bieżącej 

działalności sprawdzone formy kontaktu z konsumentami, do których należy „Informacja  

dla mieszkańców powiatu starachowickiego” z podstawowymi danymi definiującymi pojęcie 

konsumenta i towaru, zakresu pomocy, jaką można uzyskać oraz danymi adresowymi  

i telefonami.  

W 2020 r. każdy petent rutynowo otrzymywał taki dokument w dacie osobistej wizyty  

w Biurze PRK (wydano 1 500 egzemplarzy a podczas edukacji 200 ulotek informacji  

dla konsumenta). W celach informacyjnych i edukacyjnych wydawano opracowania UOKiK 

i Stowarzyszenia Konsumentów Polskich o tematyce leżącej w zainteresowaniu petentów 

osobiście zgłaszających się do rzecznika. Wydawano też opracowania informacyjne Urzędu 

Komunikacji Elektronicznej w Warszawie pozyskane od UKE.  
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W 2020 r. PRK miał możliwość zorganizowania 3 spotkań z seniorami oraz młodzieżą 

w ramach edukacji konsumenckiej. Seniorzy przybywali z różnych klubów i stowarzyszeń 

i słuchali m.in. informacji na temat zagrożeń jak również swoich praw, jakie mają  

przy zawieraniu umów na odległość i poza siedzibą przedsiębiorstwa jak również.  

 

 

W 2020 r., realizacja zadania zleconego Staroście z zakresu administracji rządowej  

dot. nieodpłatnego poradnictwa prawnego, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego  

oraz edukacji prawnej była realizowana zgodnie z zapisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r.,  

o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji 

prawnej.  

 

Na terenie powiatu starachowickiego funkcjonowały trzy punkty nieodpłatnej pomocy 

prawnej i jeden punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.  

Punkt nr 1 i 2 w Starostwie Powiatowym w Starachowicach ul. dr Władysława Borkowskiego 

4, 27-200 Starachowice - nieodpłatna pomoc prawna z możliwością realizacji mediacji, 

świadczona była osobiście przez adwokatów i radców prawnych, a w szczególnie 

uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia przez, aplikanta adwokackiego lub aplikanta 

radcowskiego. 

 

Punkt nr 2 w każdy poniedziałek od godz. 14.00 do godz. 18.00 dyżur pełniony  

był przez Adwokata w Urzędzie Gminy w Mircu, Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec. 

 

Punkt nr 2 w każdy wtorek od godz. 11.00 do godz. 15.00 dyżur pełniony był przez Adwokata  

w Urzędzie Gminy w Brodach, ul. Staszica 3, 27-230 Brody. 
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Punkt nr 3 w Urzędzie Miejskim w Starachowicach ul. Radomska 45,  

27-200 Starachowice - nieodpłatna pomoc prawna z możliwością realizacji mediacji.  

Punkt prowadzony był przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku 

publicznego – stowarzyszenie Sursum Corda z Nowego Sącza -porad udzielali adwokaci. 

 

Punkt nr 4 w Urzędzie Miejskim w Starachowicach ul. Radomska 45,  

27-200 Starachowice – nieodpłatne poradnictwo obywatelskie z możliwością realizacji 

mediacji. Punkt prowadzony był przez organizację pozarządową prowadzącą działalność 

pożytku publicznego – stowarzyszenie Sursum Corda z Nowego Sącza - porad udzielały 

osoby, o których mowa w art. 11 ust. 3a ustawy. 

 

Na realizację ww. zadania w 2020 r., zgodnie z przeznaczeniem wydatkowana została  

z dotacji Wojewody kwota 264 000,00 zł. 

 

W 2020 r., z nieodpłatnego poradnictwa prawnego i nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego  skorzystało łącznie 1 228 osób w tym: 

 598 osób uprawnionych skorzystało z nieodpłatnych porad prawnych w punktach,  

w których porad udzielają adwokaci i radcowie prawni, 

 584 osób uprawnionych skorzystało z nieodpłatnej pomocy prawnej w punkcie 

prowadzonym przez organizację pozarządową, 

 46 osób skorzystało z porad w ramach nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego  

w  punkcie prowadzonym przez organizację pozarządową. 

 

Stowarzyszenie SURSUM CORDA podjęło i zrealizowało wiele działań z zakresu edukacji 

prawnej. Były to m. in.: 

 plakaty, informatory oraz spot wideo, promujące dostępność i formy nieodpłatnych 

świadczeń ustawowych, 

 geotargetowana, internetowa kampania społeczna, 

 poradnik dotyczący mediacji i polubownego rozwiązywania sporów, 
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 e-informatory edukacyjne związane z prawami i obowiązkami obywateli, 

 warsztaty z edukacji prawnej w postaci wideo lekcji dla młodzieży, 

 kampanie edukacyjne w mediach pn. „MMS prawny”, 

 prowadzenie poradniczej infolinii telefonicznej oraz całodobowego, automatycznego 

system komunikacji internetowej. 

 

 
 

W budżecie powiatu na realizację zadań z zakresu promocji na rok 2020 w wydatkowano 

środki finansowe w wysokości 15 229,17 zł.  

Na cele promocji powiatu jako jednostki samorządu terytorialnego wydano 10 905,23 zł. 

Kwota ta została przeznaczona m.in. na materiały z logo powiatu, gadżety promocyjne, 

kalendarze powiatowe ścienne na rok 2021, film pt. „Legenda STARa – zlot pojazdów 

zabytkowych w Powiecie Starachowickim”. Ponadto powiat zlecił wykonanie strony 

internetowej www.legendastara.pl.  
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W ramach wspierania inicjatyw społecznych objętych patronatem Starosty Starachowickiego 

wydatkowano kwotę 4 323,94 zł. Środki przeznaczono m.in. na nagrody konkursowe, 

puchary dla zwycięzców imprez sportowych, gadżety okolicznościowe. 

 

Pomimo warunków panującej pandemii Powiat Starachowicki zdołał w 2020 roku 

zorganizować następujące imprezy kulturalne: 

 „6 Legenda STAR@” – Zlot Pojazdów Zabytkowych popularyzujący historię przemysłu 

motoryzacyjnego w Starachowicach. W 2020 roku zlot zorganizowano w formule zdalnej 

(wirtualnie). Za pomocą stworzonej strony internetowej przeprowadzono rejestrację 

uczestników i prowadzono tradycyjne konkursy. Natomiast dzięki uprzednio 

przygotowanym materiałom i wejściom na żywo udało się zrealizować program zlotowej 

konferencji, tym razem poświęconej słynnym prototypom „Syrenie Sport w 50 rocznicę 

powstania” oraz „Starowi 1344”. Dla uczestników przygotowano pamiątkowe koszulki  

i przypinki z wizerunkiem STARA 25, a zwycięzcom konkursów wręczono nagrody.  

Do udziału zgłosiło się ponad 100 uczestników, a zasięgi internetowe potwierdzały,  

iż wirtualny zlot  dotarł do ok. 60 000 odbiorców. Szczegółowa relacja ze zlotu znajduje 

się na facebookowej stronie Zlotu: https://www.facebook.com/FSCSTAR. 

 

 W podobny sposób pandemia utrudniła organizację gali wręczenia Honorowej Nagrody 

Gospodarczej Starosty Starachowickiego „Żelazny Pierścień” dla przedsiębiorców i firm 

szczególnie zasłużonych dla rozwoju gospodarczego powiatu starachowickiego. 

Zwycięskie firmy otrzymały Żelazne Pierścienie i pamiątkowe grawertony. Zwycięzcami  

w poszczególnych kategoriach zostali: Stacja Paliw Stemar (mikroprzedsiębiorstwa), 

Klinika Komputera Artur Wolski (małe przedsiębiorstwa), Budromost Starachowice  

Sp. z o.o. (średnie przedsiębiorstwa) i Starpol II Sp. z o.o. (duże przedsiębiorstwa).  

Imprezą towarzyszącą był koncert w ramach 24 Wielkanocnego Festiwalu 

Fortepianowego im. Ludwiga van Beethovena. W Hali Lejniczej Muzeum Przyrody  

i Techniki zagrali młodzi wirtuozi  – laureaci konkursów pianistycznych. 
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 „IV Starachowicka Strzała - Rowerowy weekend w powiecie starachowickim”  

 kolarski wyścig przy współpracy z firmą Poland Bike, Miastem Starachowice, 

 samorządami gmin Brody, Pawłów i Bodzentyn oraz Hotelem Europa.  

 Zawody skierowane były do kolarzy z licencjami masters i wszystkich amatorów 

 ścigających się na rowerach szosowych. Mimo ograniczeń związanych z pandemią 

 było sporo nowości – więcej kategorii wiekowych i nagród finansowych. 

 Wystartowało blisko  180 kolarzy z całej Polski. 

 

 W miejsce dorocznych warsztatów archeologicznych „Żelazne Korzenie” odwołanych  

 z powodów pandemii, zlecono Świętokrzyskiemu Stowarzyszeniu Dziedzictwa 

 Przemysłowego przygotowanie filmu edukacyjnego „Żelazna Dolina”.  

 Film ten był 4 – krotnie emitowany w TVP3, a także kolportowany w instytucjach  

 i jednostkach tradycyjnie biorących udział w tej imprezie plenerowej, jak również 

 udostępniany w wielu miejscach w mediach społecznościowych w postaci linku  

 do pobrania. 
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Powiat jest organem założycielskim Muzeum Przyrody i Techniki „Ekomuzeum”  

im. Jana Pazdura w Starachowicach. Rokrocznie przekazuje środki finansowe z budżetu 

powiatu w formie dotacji podmiotowej na prowadzenie działalności statutowej Muzeum.  

W 2020 roku dotacja wyniosła 1 324 670,00 zł. 

 

W 2020 roku  Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach realizowało zadania statutowe 

w poniższym zakresie: 

 

 Gromadzenie zbiorów 

1. Dział Techniki, w okresie rozliczeniowym przyjęto 1 numer inwentarzowy, ostatni numer 

inwentarzowy MPT.T.340 

Materiały pomocnicze techniki – przyjęto 8 numerów inwentarzowych, ostatni numer 

inwentarzowy MPT.mt.213.  

Zbiory archeologii, brak przyjęć w okresie rozliczeniowym, ostatni numer inwentarzowy 

MPT.A.29  

2. Dział Przyrody, brak przyjęć w głównym inwentarzu w okresie rozliczeniowym, ostatni 

numer inwentarzowy MPT.P.214 

Materiały pomocnicze przyrody – brak przyjęć w okresie rozliczeniowym, MPT.mp/131 

3. Dział Biblioteka naukowa i Archiwum,  

- Zbiory Archiwalno – Historyczny, w okresie rozliczeniowym przyjęto 79 numerów 

inwentarzowych, ostatni numer inwentarzowy MPT.AH.985 

Materiały pomocnicze archiwalno-historyczne – przyjęto 226  numerów inwentarzowych, 

ostatni numer inwentarzowy MPT.mah.2176/1-688. W tym przyjęto 486 sztuk z kolekcji  

Pana Radosława Wojewódzkiego do numeru MPT.mah.1817/528.  

             Kultura i Ochrona Zabytków 
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Materiały pomocnicze Archiwalno– Historyczne / fotografie, w okresie rozliczeniowym 

przyjęto 12 numerów inwentarzowych, ostatni numer inwentarzowy MPT.AH.f.438/1-499 

- Biblioteka muzealna w okresie rozliczeniowym przyjęto 19 pozycji ostatni numer 

inwentarzowy MPT.B.1275 

Łącznie przyjęto: 

- do Inwentarza Głównego 80 numerów inwentarzowych. 

- do materiałów pomocniczych 265 numerów inwentarzowych. 

 

 Opracowanie zbiorów  

 

Bieżące ewidencjonowanie i opracowanie naukowe przyjmowanych zbiorów  

przy wykorzystaniu komputerowego systemu ewidencjonowania zbiorów: 

- 100 % opracowanych kompletnych kart katalogu naukowego, 

- 100% wpisów w Księgach Inwentarzowych, Księdze depozytów, Księdze Ruchu Muzealiów, 

- opracowanie (opisy + digitalizacja) zasobów materiałów pomocniczych Archiwalno – 

Historycznych / fotografie, 

- bieżące opracowanie materiałów ze skrzyń z Magazynu Obrony Cywilnej.  

Dotychczas opracowano 1978 pozycji,  

- bieżące opracowanie obiektów z kolekcji Pana Radosława Wojewódzkiego. 

- przeprowadzono inwentaryzację we wszystkich działach Muzeum.  

 

 Działalność naukowa i edukacyjna  

 

1. Od Wierzbnika do Starachowic – prelekcja Pawła Kołodziejskiego dla słuchaczy UTW 

poświęcona historii miasta. (13 stycznia) 

2. Współpraca przy realizacji projektu STAR.pokolenia wraz ze Stowarzyszeniem „Perłowa”, 

oraz Towarzystwem Inicjatyw Twórczych „ę”. (17 stycznia-19 czerwca) 

3. VII Seminarium z nauczycielami starachowickich szkół dotyczącego współpracy  

w zakresie edukacji muzealnej. (20 stycznia) 
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4. „Od Wierzbnika do Starachowic” – spacer komentowany wzdłuż historycznej osi miasta 

dla słuchaczy UTW. (25 stycznia i 29 lutego) 

5. Przeprowadzenie 33 lekcji muzealnych łącznie dla 461odbiorców; w tym w ramach akcji 

edukacyjnych: „Zimowy wjazd do huty”. (27 stycznia- 9 lutego) 

6. „Zakłady zbrojeniowe w Starachowicach 1920-1939 – prelekcja Pawła Kołodziejskiego 

dla słuchaczy UTW. (24 lutego)  

7. Projekt „Patriotyzm naszych czasów. Żołnierze Wyklęci” zajęcia historyczne związane  

z obchodami Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych. Zajęcia odbywały się w terminie  

od 2 marca do 6 marca. 

8. Wykład dr Marka Jedynaka z delegatury IPN w Kielcach IPN, zatytułowany  

„Polskie podziemie niepodległościowe po II wojnie światowej”. (3 marca) 

9. Pomoc merytoryczna w przygotowaniu wystawy „Solidarność Starachowicka  

1980-1981”. (czerwiec) 

10. Pokaz hutniczy metodą starożytną podczas wydarzenia „Wytopki Ołowiu” w Muzeum 

Wsi Kieleckiej – skansen w Tokarni. (16 sierpnia) 

11. Udział w konferencji popularno – naukowej poświęconej dziedzictwu materialnemu  

i duchowemu opactwa Cystersów w Wąchocku. Prelegenci: Wioletta Sobieraj  

i Paweł Kołodziejski. (26 września) 

12. Publikacja: Wioletta Sobieraj, Pałac Schoenberga w Wąchocku. Przeszłość – 

Teraźniejszość, Przyszłość, Zeszyty Suchedniowskie 2020, nr 5. 

13. Publikacja: Paweł Kołodziejski, W cieniu Wielkiego Pieca. Zabytkowa huta  

w Starachowicach, jako symbol lokalnej tożsamości, Zeszyty Suchedniowskie 2020, nr 5. 

14. Publikacje w sieci, na kanale Youtube Muzeum, szesnastu materiałów edukacyjnych 

zrealizowanych przez pracowników merytorycznych Muzeum. (luty – grudzień) 

15. Wręczenie I Świętokrzyskiej Nagrody Muzealnej im. Tadeusza Włoszka w dziedzinie 

„Edukacja Muzealna” dla pani Wioletty Sobieraj za pomysł i realizację projekt  

„Mnisi i Hutnicy”. (11 września) 

16. Paweł Kołodziejski, Wioletta Sobieraj – współprowadzący cykl programów  

„Żelazne Doliny” w Radio Kielce. (wrzesień – grudzień) 
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17. Paweł Kołodziejski, Wioletta Sobieraj – współautorzy projektu Świętokrzyskie Zabytki 

Techniki. Efektem projektu jest seria 3 e-booków, poświęconych świętokrzyskiemu 

dziedzictwu kulturowemu oraz znaki informacyjne przy obiektach na trasie szlaku. 

(październik) 

18. Paweł Kołodziejski, Wioletta Sobieraj – współautorzy artykułów do Gazety 

Starachowickiej dot. historii Starachowic oraz Muzeum. 

19. Projekt „Przemysł domowy. Zabytkowe sztućce i zastawy stołowe – wytwórcy, 

wzornictwo i zastosowanie". Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury  

i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Efektem projektu 

była wystawa czasowa oraz cykl warsztatów edukacyjnych. (październik) 

20. Realizacja projektu „Z duchem Techniki. Cyfrowa kronika Huty w Starachowicach" 

dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu 

Kultura w sieci. Efektem projektu jest 10 minutowy film powstały z 54 archiwalnych 

zdjęć z zasobów Muzeum.  Film z tłumaczem Polskiego Języka Migowego.  (październik) 

21. Oznakowanie szlaku pieszego „Mnisi i Hutnicy" w ramach wspólnego projektu Muzeum  

i  Opactwa  Ojców Cystersów w Wąchocku. (październik) 

22. Paweł Kołodziejski - udział w projekcie Narodowego Instytutu Architektury  

i Urbanistyki pod tytułem „Infrastruktura Niepodległości: Architektura polskich 

powiatowych projektów modernizacyjnych" ,„Domostwa: Architektura Starachowic  

w dwudziestoleciu międzywojennym". Muzeum było partnerem Projektu. (listopad) 

23. Współudział Muzeum w projekcie Michała Sierdzana. Efektem działań jest Kalendarz 

Industrialny na lata 2021-2022, ukazujący znane i nieznane obiekty poprzemysłowe 

dawnego Zagłębia Staropolskiego.  (listopad) 

24. Paweł Kołodziejski – udział w filmie dokumentalnym „Kanał Augustowski. Dzieło życia 

Ignacego Prądzyńskiego”. Emisja TVP Historia. (grudzień) 

25. Paweł Kołodziejski – autor artykułu „Żelazna dolina. Poprzemysłowe dziedzictwo kultury 

na rzeką Kamienną”. Renowacje i Zabytki Nr 3/2020 Województwo Świętokrzyskie. 

(grudzień) 
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 Organizacja zdarzeń muzealnych 

 

1. Babiniec Cafe – koncert zespołu Hot Thamales z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet. 

(7 marca) 

2. Żelazna Dolina – film popularyzujący tradycje hutnicze doliny rzeki Kamiennej. 

Zrealizowany we współpracy z Muzeum Historyczno-Archeologicznym w Ostrowcu 

Świętokrzyskim, oraz Świętokrzyskim stowarzyszeniem dziedzictwa Przemysłowego  

w Kielcach. Partnerami projektu były powiaty ostrowiecki i starachowicki. Premiera 

filmu w sieci miała miejsce w dniu zaplanowanych warsztatów archeologicznych 

„Żelazne Korzenie”. (25 maja) 

3. IX Noc Muzeów pod hasłem „Niech ta noc świeci w sieci” – koncert Anny Marii Adamiak 

oraz prezentacja filmów archiwalnych ze zbiorów Muzeum. (18 maja) 

4. Partnerstwo w IV Rajdzie Radomskich Klasyków - meta rajdu w Muzeum. (20 sierpnia) 

5. VI Zlot Legenda STARa – wirtualny zlot zabytkowych pojazdów organizowany wspólnie  

z Powiatem Starachowickim. (29-30 sierpnia) 

6. Mnisi i Hutnicy – kolejna ósma już edycja zdarzenia, tym razem w znacznie okrojonej 

formie, jako konferencja popularno - naukowa poświęcona dziedzictwu Opactwa 

Cystersów w Wąchocku oraz ich roli w gospodarczym rozwoju doliny rzeki Kamiennej. 

(26 września) 

7. Wernisaż wystawy „Przemysł domowy. Zabytkowe sztućce i zastawy stołowe – 

wytwórcy, wzornictwo i zastosowanie". (23 października) 

8. Premiera on-line filmu „Z duchem Techniki. Cyfrowa kronika Huty w Starachowicach". 

(23 października) 

9. Partnerstwo Muzeum w Projekcie „DYM” Piotra Stefańskiego. (grudzień) 

10. Wystawa on - line.  Wystawa fotografii industrialnej autorstwa Michała Sieradzana 

„Żelazne Doliny”. (grudzień) 

 

 



 

                      Raport o stanie Powiatu Starachowickiego w roku 2020 

   

  100 

 

Powiat jest też właścicielem zabytkowej linii kolei wąskotorowej i utrzymuje ją w stanie 

pozwalającym na prowadzenie przewozów turystycznych.  

W roku 2020 wykonano remont torowiska na odcinkach Starachowice – Lipie i Iłża - Marcule, 

prace porządkowe przy utrzymaniu terenów zielonych wzdłuż linii SKW i inne związane  

z utrzymaniem sprawności posiadanego taboru. Niestety z uwagi na pandemię i związane  

z nią ograniczenia w 2020 r. nie prowadzono ruchu pasażerskiego. Współpracujące  

z Powiatem podmioty: Gmina Iłża oraz Oddział Międzyszkolny PTTK prowadziły przejazdy 

posiadanymi przez nich drezynami. 

Ponadto, wykonano prace konserwacyjne i porządkowe na terenie zabytkowego cmentarza 

żydowskiego w Starachowicach. 

 

 

 

W 2020 roku na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej wydatkowano środki  

w wysokości 40 000 zł przekazane w formie dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki 

Publicznej w Starachowicach. 
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Uchwałą Nr XIV/101/2019 z dnia 31 października 2019 r., zmienionej Uchwałą  

nr XV/107/2019 z dnia 28 listopada 2019 r. (zwiększenie środków) Rada Powiatu  

w Starachowicach uchwaliła „Roczny Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”. 

Współpraca powiatu z organizacjami pozarządowymi realizowana była w formie finansowej  

i pozafinansowej.  

 

Współpraca pozafinansowa obejmowała m.in.: 

 udzielanie pomocy merytorycznej organizacjom pozarządowym m.in. w zakresie 

sporządzania ofert i sprawozdań, rozliczania finansowego i rzeczowego zadań, 

stosowania przepisów prawa, 

 konsultowanie z organizacjami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach 

dotyczących działalności statutowej tych organizacji, 

 publikowanie na stronach internetowych Powiatu informacji dotyczących konkursów 

na realizację zadań publicznych oraz materiałów pomocniczych, 

 udzielanie informacji o możliwości pozyskania przez organizacje środków 

finansowych pochodzących z różnych źródeł. 

 

Współpraca finansowa polegała na powierzeniu organizacjom pozarządowym realizacji 

zadań publicznych lub wspieraniu wykonania zadań wraz z udzieleniem dotacji  

na dofinansowanie ich realizacji w następujących sferach: 

 Pomoc społeczna, 

 Ochrona i promocja zdrowia, 

 Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,  
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 Promocja i organizacja wolontariatu, 

 Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 

 Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dla dzieci i młodzieży, 

 Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, 

 Ratownictwo i ochrona ludności, 

 Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz 

rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 

 Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, 

 Turystyka i krajoznawstwo, 

 

Komórka realizująca: 

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych 

 

W trybie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań wskazanych do realizacji  

w 2020 roku wpłynęło 69 ofert organizacji pozarządowych, 16 zostało odrzuconych  

ze względów formalnych lub merytorycznych.  

31 grudnia 2019 roku Uchwałą nr 179/2019, Zarząd Powiatu Starachowickiego zatwierdził 

wyniki otwartego konkursu ofert. Kwota przyznana organizacjom pozarządowym w wyniku 

rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert wyniosła łącznie: 189 000,00 złotych. 

 

Na realizację wszystkich zadań zawarto 50 umów z organizacjami pozarządowymi.  Z powodu  

wystąpienia pandemii COVID - 19 i ogłoszenia na terenie kraju stanu epidemicznego, umów 

nie podpisały 3 organizacje na kwotę – 5 000,00 złotych.  

W wyniku zawartych umów przekazano kwotę – 184 000,00 złotych, na następujące zadania 

publiczne: 

1. Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej oraz realizacja programów wsparcia  

dla ofiar przemocy w rodzinie, 

2. Program aktywizujący środowisko lokalne - pozyskiwanie nowych honorowych dawców 

krwi oraz promocja transplantologii, 
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3. Poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych i ich rodzin, w tym organizacja 

okolicznościowych spotkań, imprez integracyjnych oraz aktywnych form spędzania 

wolnego czasu osób niepełnosprawnych, 

4. Promocja i organizacja wolontariatu na terenie powiatu starachowickiego m.in. poprzez 

szkolenia dla nowych wolontariuszy,  

5. Wspieranie inicjatyw oraz przedsięwzięć artystycznych promujących powiat 

starachowicki w tym organizacja konkursów artystycznych dla dzieci i młodzieży, 

6. Promocja powiatu starachowickiego poprzez uczestnictwo w krajowych  

i międzynarodowych festiwalach artystycznych, 

7. Organizacja czasu wolnego oraz wypoczynku dla dzieci i młodzieży  o charakterze 

edukacyjnym i profilaktycznym, w tym poprzez rozwijanie własnych zainteresowań,  

8. Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych, 

9. Prowadzenie zajęć sportowych z  dziećmi i młodzieżą w klubach sportowych, 

10. Promocja powiatu starachowickiego poprzez uczestnictwo w krajowych  

i międzynarodowych zawodach sportowych,  

11. Szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,  

12. Organizacja przedsięwzięć podtrzymujących upowszechnianie tradycji narodowej, 

pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 

13. Wspieranie inicjatyw mających na celu integrację środowiska seniorów na terenie 

powiatu starachowickiego, 

14. Konserwacja i modernizacja istniejących szlaków turystycznych. Wyznaczanie  

i  wyposażenie szlaków w elementy infrastruktury turystycznej. Inicjatywy wydawnicze 

promujące walory turystyczne powiatu starachowickiego. 

W ciągu roku, kolejne 3 organizacje, które podpisały umowy, w związku z nadchodzącymi 

terminami realizacji zadań, zmuszone zostały z powodu pandemii, do zwrotu w całości 

niewykorzystanych dotacji na łączną kwotę – 5 000 złotych. Wiele organizacji, w trosce  

o dobro społeczne i zdrowie swoich podopiecznych, podpisało aneksy do wcześniej 

zawartych umów. Trzy organizacje skorzystały z dotacji przyznanych w trybie art. 19a ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – tzw. „małych grantów”. 
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 Realizacja projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych  

 

 Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 

 

 Projekt pn.: „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających  

bez pracy w powiecie starachowickim (V)”. 

Działanie 10.1 Działania publicznych służb zatrudnienia na rzecz podniesienia aktywności 

zawodowej osób powyżej 29 roku życia. 

Całkowita wartość projektu, a zarazem dofinansowania wynosi 2 174 469,62 zł.  

Okres realizacji: 01.01.2019 r. – 31.03.2020 r. Projekt zrealizowany przez Powiatowy Urząd 

Pracy. Na dzień 31.12.2020 r. poniesiono łączne wydatki w projekcie w wysokości  

2 174 469,62 zł. 

 

 Projekt pn. „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających  

bez pracy w powiecie starachowickim (VI)”. 

Działanie 10.1 Działania publicznych służb zatrudnienia na rzecz podniesienia aktywności 

zawodowej osób powyżej 29 roku życia (projekty pozakonkursowe) 

Całkowita wartość projektu, a zarazem dofinansowania wynosi 6 220 066,73 zł.  

Okres realizacji: 01.01.2020 r. – 31.03.2021 r. Projekt zrealizowany przez Powiatowy Urząd 

Pracy. Na dzień 31.12.2020 r. poniesiono łączne wydatki w projekcie w wysokości  

5 704 474,66 zł. 

 

 Projekt pn. „Usługi społeczne dla rodziny” 

Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych 

Realizatorem projektu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach  

i Starostwo Powiatowe w Starachowicach.  

Okres realizacji 01.06.2019 r. – 31.08.2022 r. 

Całkowita wartość projektu wynosi 3 294 916,79 zł, w tym dofinansowanie 3 204 453,51 zł. 

Na dzień 31.12.2020 r. poniesiono łączne wydatki w projekcie w wysokości 1 318 902,46 zł. 
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 Projekt pn.: „Kształcimy specjalistów – rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic  

II edycja”. 

Działanie 8.5.1.Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz 

tworzenia i rozwoju CKZiU 

Całkowita wartość projektu wynosi 1 863 275,52 zł, w tym dofinansowanie wynosi                      

1 767 457,52 zł oraz wkład własny Powiatu to kwota 95 818,00 zł. Na wkład własny składa  

się koszt udostępnienia sal w postaci niepieniężnej w kwocie 46 818,00 zł oraz 49 000,00 zł  

w postaci pieniężnej przeznaczonej na zakup doposażenia w pracowni mechaniki 

samochodowej. 

Na dzień 31.12.2020 r. poniesiono łączne wydatki w projekcie w wysokości 743 408,67 zł. 

 

 Projekt pn.: „Rozwój edukacji zawodowej Powiatu Starachowickiego”. 

Działanie 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej  

Całkowita wartość projektu wynosi 5 703 252,06 zł, dofinansowanie z EFFR  

2 989 900,73 zł, wkład własny Powiatu 2 713 351,33 zł . Okres realizacji: 01.12.2016 r. – 

31.08.2021 r.  

Na dzień 31.12.2020 r. poniesiono łączne wydatki w projekcie w wysokości 3 103 330,42 zł. 
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 Projekt pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie 

kształcenia zdalnego”. 

Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu  

do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. 

Projekt grantowy realizowany we współpracy z Centrum Projektów Polska Cyfrowa pozwolił 

Powiatowi Starachowickiemu pozyskać środki finansowe w wysokości 99 960,00 zł  

na wyposażenie szkół w sprzęt niezbędny do prowadzenia zdalnych lekcji. 

Na dzień 31.12.2020 r. poniesiono łączne wydatki w projekcie w wysokości 99 960,00 zł. 

 

 Projekt pn. „Walka z epidemią COVID-19 na terenie Powiatu Starachowickiego” 

Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych 

Całkowita wartość projektu wynosi 3 923 231,35 zł, dofinansowanie z EFS 3 334 746,65 zł, 

wkład własny powiatu 588 484,70 zł . Okres realizacji: 01.04.2020 r. do 30.06.2021 r. 

Na dzień 31.12.2020 r. poniesiono łączne wydatki w projekcie w wysokości 1 607 349,43 zł. 
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 Projekt pn.: „e – Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny Województwa 

Świętokrzyskiego”. 

Działanie 7.1.Rozwój e-społeczeństwa 

Całkowita wartość projektu wynosi 6 833 273,00 zł, dofinansowanie z EFRR 5 808 282,05 zł, 

wkład własny partnerów 1 024 990,95 zł . Okres realizacji: 2018 r. – 2021r. 

Po stronie Powiatu Starachowickiego nakłady finansowe w projekcie wynoszą   

2 671 527,00 zł, w tym: 

400 729,05 zł – wkład własny Powiatu 

2 270 797,95 zł -  środki UE 

Na dzień 31.12.2020 r. poniesiono łączne wydatki w projekcie w wysokości 19 757,61 zł. 

 

 Projekt pn. „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa 

Świętokrzyskiego”. 

Działanie 7.1 Rozwój e społeczeństwa 

Projekt jest realizowany wspólnie przez 20 podmiotów leczniczych świadczących usługi 

medyczne lub sanatoryjne. Wartość projektu dla PZOZ w Starachowicach wynosi  

4 137 860,31 zł, dofinansowanie 2 667 181,26 zł. Okres realizacji: 01.10.2015 r.  

do 30.06.2021 r.  

Na dzień 31.12.2020 r. poniesiono łączne wydatki w projekcie w wysokości 816 795,83  zł. 

 

 Projekt pn. „Akademia Programowania” 

Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia 

podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego. 

Całkowita wartość projektu wynosi 490 811,00 zł, wartość dofinansowania wynosi  

434 362,20 zł. Okres realizacji: 01.07.2020 r. – 30.06.2021 r. 

Na dzień 31.12.2020 r. poniesiono łączne wydatki w projekcie w wysokości 149 354,35  zł. 
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 Projekt pn.: „Poprawa bezpieczeństwa leczenia dzieci i noworodków poprzez 

przeprowadzenie remontu i zakup sprzętu medycznego dla oddziału pediatrycznego 

z pododdziałem kardiologii i oddziału neonatologii”. 

Działanie 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna 

Całkowita wartość projektu wynosi 2 051 546,00 zł, wartość dofinansowania wynosi  

1 730 000,00 zł.  

Okres realizacji: 29.06.2020 r. – 30.06.2021 r. 

Na dzień 31.12.2020 r. poniesiono łączne wydatki w projekcie w wysokości 1 286 078,13  zł. 

 

 Projekt pn.: „ZAZ drogą do otwartego rynku pracy”.   

Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie 

Całkowita wartość projektu, a zarazem dofinansowania wynosi 321 562,00 zł.  

Okres realizacji: 01.03.2019 r. – 31.01.2021 r.  

Na dzień 31.12.2020 r. poniesiono łączne wydatki w projekcie w wysokości 309 749,93 zł.  

 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 

 

 Projekt pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie 

starachowickim (V)” 

Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy 

Całkowita wartość projektu, a zarazem dofinansowania wynosi 2 637 737,15 zł.  

Okres realizacji: 01.01.2019 r. – 31.03.2020 r.  

Projekt zrealizowany przez Powiatowy Urząd Pracy. 

Na dzień 31.12.2020 r. poniesiono łączne wydatki w projekcie w wysokości 2 637 737,15 zł. 
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 Projekt pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie 

starachowickim (VI)”. 

Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy. 

Całkowita wartość projektu, a zarazem dofinansowania wynosi 4 310 962,47 zł.  

Okres realizacji: 01.01.2020 r. – 31.03.2021 r. Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd 

Pracy. 

Na dzień 31.12.2020 r. poniesiono łączne wydatki w projekcie w wysokości 3 266 702,44 zł. 

 

 Projekt pn. „Europejski nauczyciel - doskonalenie zawodowe kadry III LO  

w Starachowicach”. 

Całkowita wartość projektu, a zarazem dofinansowania wynosi 86 122,68 zł. 

Projekt realizowany przez III Liceum Ogólnokształcące w Starachowicach  w okresie  

od 14.10.2019 r. do 13.11.2020 r. 

Na dzień 31.12.2020 r. poniesiono łączne wydatki w projekcie w wysokości 86 122,68 zł. 

 

 Projekt pn. „Innowacyjna edukacja - nowe możliwości zawodowe.  

Kształcenie w środowisku pracy. Szkoła –CKP – Pracodawca”. 

Całkowita wartość projektu, wynosi 324 138,21 zł, dofinansowanie 263 527,00 zł. Projekt 

realizowany był przez Centrum Kształcenia Zawodowego w Starachowicach  w okresie  

od 01.09.2018 r. do 31.01.2020 r. 

Na dzień 31.12.2020 r. poniesiono łączne wydatki w projekcie w wysokości 320 757,07  zł. 

 

 Projekt pn. „Bezpieczna Przyszłość” 

Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym 

Wysokość udzielonego Grantu Powiatowi Starachowickiemu wynosiła: 1 223 551,83 zł,  

w tym: 720 649,59 zł dla Domu Pomocy Społecznej w Starachowicach oraz 502 902,24 zł  

dla Domu Pomocy Społecznej w Kałkowie – Godowie. Łącznie zwrócono 223 550,28 zł 

dotacji. Wykorzystana kwota dotacji wyniosła 1 000 001,55 zł. 

Na dzień 31.12.2020 r. poniesiono łączne wydatki w projekcie w wysokości 1 000 001,55 zł. 
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 Projekt pn. ,,Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii 

COVID – 19”. 

Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym 

Projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach. 

Wartość otrzymanych środków: 297 200,00 zł  

Kwota wydatkowana: 295 937,13 zł 

Zwrócono 1 262,87 zł dofinansowania. 

Na dzień 31.12.2020 r. poniesiono łączne wydatki w projekcie w wysokości 295 937,13 zł. 

 

 Projekt pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa 

personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów 

pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” 

Działanie 5.2. Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony 

zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych. 

Całkowita wartość dofinansowania wyniosła 176 543,02 zł, kwota faktycznie wykorzystanej 

dotacji wyniosła 176 537,02 zł, zwrócono 6,00 zł dotacji. 

Projekt realizowany był przez Dom Pomocy Społecznej w Starachowicach i Dom Pomocy 

Społecznej im. Sue Ryder w Kałkowie – Godowie w okresie od 01.05.2020 r. do 31.12.2020 r. 

Na dzień 31.12.2020 r. poniesiono łączne wydatki w projekcie w wysokości 176 537,02 zł. 

 

ERASMUS + 

 

 Projekt pn. “Innovative teaching methods - a way to reduce pupils' absence”. 

W projekcie tym Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Starachowicach jest partnerem.  

Realizacja projektu od 01.09.2018 r. – 28.02.2021 r. 

Całkowita wartość projektu, a zarazem dofinansowania wynosi 134 664,01 zł. 

Na dzień 31.12.2020 r. poniesiono łączne wydatki w projekcie w wysokości 83 442,07 zł. 
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 Projekt pn. „Poszerzenie perspektyw zawodowych ZSZ nr 1 przez europejskie staże 

zawodowe szansą na przyszłość”. 

Projekt realizuje Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w okresie od 01.09.2019 r. do 31.08.2022 r. 

Całkowita wartość projektu, a zarazem dofinansowania wynosi 640 136,40 zł. 

Na dzień 31.12.2020 r. poniesiono łączne wydatki w projekcie w wysokości 137 355,87 zł. 

 

 Projekt pn. „Save the future. Change the rules.”. 

Projekt realizuje Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w okresie od 15.09.2020 r. do 14.09.2022 r. 

Całkowita wartość projektu, a zarazem dofinansowania wynosi 147 148,04 zł. 

Na dzień 31.12.2020 r. nie poniesiono wydatków w projekcie. 

 

 Projekt pn.: „Europejski wymiar kształcenia zawodowego uczniów  

CKP w Starachowicach" 

Całkowita wartość projektu, a zarazem dofinansowania wynosi 520 026,47 zł.   

Projekt realizowany jest przez Centrum Kształcenia Zawodowego w Starachowicach   

w okresie od 01.08.2019 r. do 31.07.2022 r. 

Na dzień 31.12.2020 r. poniesiono łączne wydatki w projekcie w wysokości 159 314,81 zł. 

 

 Projekt pn. „Krok po kroku sięgamy po europejskie kwalifikacje zawodowe" 

Całkowita wartość projektu, a zarazem dofinansowania wynosi 608 460,04 zł.   

Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Zawodowych nr 3 w Starachowicach  w okresie  

od 02.09.2018 r. do 01.09.2021 r.  

Na dzień 31.12.2020 r. poniesiono łączne wydatki w projekcie w wysokości 476 306,98 zł. 
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Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 

 Wniosek o uzyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 dla gmin 

i powiatów. 

Na podstawie uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia  

na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego,  

w dniu 10 sierpnia 2020 r. Powiat Starachowicki złożył wniosek o uzyskanie środków 

Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 dla gmin i powiatów.  

Wnioskowana kwota wynosiła 2 480 026,00 zł. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie. 

Środki dla Powiatu Starachowickiego zostały przyznane i stanowić będą wkład finansowy 

m.in. w realizacji inwestycji związanych z termomodernizacją budynków szkolnych.    

W 2020 roku w ramach otrzymanych środków nie poniesiono żadnych wydatków.   

 

 Wniosek o uzyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek 

samorządu terytorialnego (jst)- I nabór. 

W dniu 24 września 2020 r. Powiat Starachowicki złożył wniosek do Prezesa Rady Ministrów 

za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego o pozyskanie środków przeznaczonych  

na realizacje inwestycji, której przedmiotem jest kompleksowa termomodernizacja budynku 

dydaktycznego oraz hali sportowej w ZSZ nr 3 w Starachowicach wraz z remontem 

wewnętrznym budynku hali.  

W ramach zadania w obiektach zostanie zastosowany szeroki wachlarz prac 

termomodernizacyjnych (modernizacja instalacji CO, ocieplenie dachu i ścian, wymiana okien 

i drzwi, modernizacja oświetlenia, montaż instalacji fotowoltaicznej). Dodatkowo zostaną 

przeprowadzone prace remontowe w hali tj. malowanie ścian i sufitów, wymiana 

nawierzchni sportowych i posadzek, trybun, modernizacja instalacji elektrycznej oraz CO. 

Wnioskowana kwota wynosiła 8 000 000,00 zł. Środki przyznane dla Powiatu 

Starachowickiego w ramach przedmiotowego wniosku wyniosły 6 000 000,00 zł. 

W 2020 roku w ramach otrzymanych środków nie poniesiono żadnych wydatków.   
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Inne dotacje 

 

 Zadanie pn. „Przebudowa budynku byłej stołówki wraz ze zmianą sposobu 

użytkowania na oddział rehabilitacji w Stykowie” 

Wartość dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych na podstawie umowy nr 126/RB/20 z dnia 13 lipca 2020 roku  

w wysokości 470 000,00 zł. 

Całkowita wartość inwestycji 1 147 314,91 zł. 

Okres realizacji 2020 r. – 2022 r. 

Projekt w trakcie realizacji. 

 Na dzień 31.12.2020 r. poniesiono łączne wydatki w projekcie w wysokości 559 665,81 zł. 

 

 

 

 Projekt pn. „Termomodernizacja budynków kompleksu głównego Powiatowego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach” 

Dofinansowany z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 

Program: Poprawa jakości powietrza Część 2)  Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie;  

Udostępnienie środków przez NFOŚiGW dla WFOŚiGW w Kielcach nr 99/2018/WF/US  

z dnia 29.05.2018 r. 

Całkowita wartość projektu wynosi 9 947 455,00 zł, w tym dofinansowanie z NFOŚiGW 

6 605 519,00 zł.  
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Projekt realizowany przez Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach  w okresie 

od 01.01.2019 r. do 31.12.2021 r. 

Na dzień 31.12.2020 r. poniesiono łączne wydatki w projekcie w wysokości 5 080 522,78 zł. 

 

 Projekt pn. „Modernizacja wentylacji i klimatyzacji w szpitalach jednoimiennych  

w związku z Covid-19". 

Całkowita wartość projektu wynosi 2 382 932,00 zł, w tym dofinansowanie 1 999 995,00 zł. 

Projekt realizowany przez Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach   

w okresie od 31.08.2020 r. do 31.12.2021 r. 

Projekt realizowany ze środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z Ministerstwa 

Zdrowia.  

Na dzień 31.12.2020 r. nie poniesiono wydatków w projekcie. 
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Zestawienie projektów realizowanych w różnych obszarach działalności 

Powiatu Starachowickiego w 2020 roku 

 

Obszar 

działalności 

Powiatu 

Starachowickiego 

Całkowita 

wartość 

projektów 

Dofinansowanie Wydatki 

poniesione  

od początku 

realizacji 

projektów 

Kwota pozostała  

do wydania  

Aktywizacja 

zawodowa  

i społeczna 

 24 596 489,29 zł 22 346 219,98 zł 17 140 097,21 zł 7 456 392,08 zł 

Inwestycje 

drogowe 

7 265 758,80 zł 5 542 213,00 zł 5 228 486,32 zł 2 037 272,48 zł 

Edukacja 10 929 176,37 zł 7 964 887,85 zł 5 653 475,68 zł 5 275 700,69 zł 

Środki na walkę  

z epidemią 

COVID - 19 

19 799 854,75 zł 18 506 887,05 zł 5 855 546,96 zł 13 944 307,79 zł 

Pozostałe 

inwestycje 

12 995 367,14 zł 9 168 016,95 zł  5 476 665,53 zł 7 518 701,61 zł 

RAZEM 75 586 646,35 zł 63 528 224,83 zł 39 354 271,70 zł 36 232 374,65 zł 
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