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ZAŁOŻENIA „PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU KIELECKIEGO  

Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI 

PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2014 ROKU” 

 

Rada Powiatu w Kielcach Uchwałą Nr XXII/68/13 z dnia 21 października 2013 r. przyjęła 

„Program Współpracy Powiatu Kieleckiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 roku”. 

Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej wynikało z art. 12 pkt 11  ustawy z dnia 5 czerwca  

o samorządzie powiatowym w związku z art. 5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Za podstawowe kryteria wyboru organizacji pozarządowych do współpracy przyjęto 

prowadzenie działalności prospołecznej na rzecz Powiatu Kieleckiego i jego mieszkańców 

oraz wiarygodność organizacji, efektywność i skuteczność realizacji założonych celów. 

Radni Powiatu Kieleckiego uznali za priorytetowe do realizacji we współpracy  

z organizacjami pozarządowymi następujące zadania: 

► pomocy społecznej, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej 

oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób ( wsparcie dla osób w sytuacjach 

kryzysowych, przeciwdziałanie patologiom),  

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

wartościowych przedsięwzięć naukowych, edukacyjnych, oświatowych  

i wychowawczych),  

► działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,  

► promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej,  

► opieki zdrowotnej, profilaktyki i rehabilitacji,  

► upowszechniania kultury fizycznej,  sportu i turystyki,  

► podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju 

świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,  
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► promocji Powiatu Kieleckiego.  

„Program Współpracy Powiatu Kieleckiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 roku” stanowi 

kontynuację dotychczasowej współpracy Powiatu Kieleckiego z organizacjami 

pozarządowymi prowadzącymi działalność na terenie Powiatu Kieleckiego. 

Program konsultowany był z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Kielcach. 

W Programie Współpracy zawarty został szeroki zakres zadań merytorycznych dla 

współpracy. Formy współpracy objęły zarówno finansowanie zadań zlecanych do realizacji 

organizacjom pozarządowym, jak i współpracę pozafinansową. 

Współpraca Powiatu Kieleckiego z podmiotami Programu odbywała się na zasadach: 

■ POMOCNICZOŚCI, 

■ SUWERENNOŚCI STRON, 

■ PARTNERSTWA, 

■ EFEKTYWNOŚCI, 

■ UCZCIWEJ KONKURENCJI I JAWNOŚCI. 

Program stanowił punkt wyjścia do pogłębiania istniejącej już współpracy w celu lepszego 

 i efektywniejszego wykonywania zadań ustawowych Powiatu. 

„Program Współpracy Powiatu Kieleckiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 roku” dostępny jest  

w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Kielcach oraz na 

stronie internetowej www.powiat.kielce.pl w zakładce: „Organizacje pozarządowe”. 

 

 

 

 

 

http://www.powiat.kielce.pl/
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REALIZACJA PROGRAMU 

 

Współpraca w formie finansowej 

Współpraca w formie finansowej polegała głównie na udzielaniu dotacji organizacjom 

pozarządowym i stowarzyszeniom, które w wyniku postępowania konkursowego 

wykonywały zadania publiczne. 

Formą współpracy finansowej było także dofinansowanie zadań publicznych realizowanych 

przez organizacje, organizowanie miejsc staży, porozumienia ukierunkowane na partnerstwo 

w realizacji zadań statutowych organizacji pozarządowych. 

 

Zadania z zakresu kultury, kultury fizycznej, sportu i turystyki – 

nadzorowane przez Wydział Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu  

Starostwa Powiatowego w Kielcach (obecnie Wydział Informacji i Promocji) 
 

Zarząd Powiatu w Kielcach na posiedzeniu w dniu 19 lutego 2014 roku  ogłosił otwarty 

konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, kultury fizycznej, sportu 

 i turystyki na 2014 rok dla organizacji pozarządowych, w tym także prowadzących 

działalność pożytku publicznego.  

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań wyniosła 109 000 zł,  

w tym odpowiednio: 

 w dziedzinie kultury: 54 000 zł., 

 w dziedzinie kultury fizycznej i sportu: 30 000 zł., 

 w dziedzinie turystyki: 25 000,00 zł. 

Na otwarty konkurs ofert wpłynęło 46 wniosków: 18 wniosków w zakresie kultury,  

16 wniosków w zakresie sportu i 12 wniosków w zakresie turystyki. 
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Wszystkie złożone oferty zostały sprawdzone pod względem formalno – prawnym. Zarząd 

Powiatu w Kielcach w kwietniu 2014 roku podjął decyzję w sprawie wsparcia oraz 

powierzenia, wykonania i realizacji zadań publicznych z zakresu turystyki, kultury, kultury 

fizycznej i sportu w 2014 roku przez Powiat Kielecki dla organizacji pozarządowych oraz 

organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego. Łącznie przyznano środki 

finansowe dla 32 organizacji na kwotę  69 000,00 zł.  

W ZAKRESIE KULTURY WPŁYNĘŁY NASTĘPUJĄCE WNIOSKI: 
 

1. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi i Edukacji ,,Nasza Szkoła” w Psarach - 

2. Towarzystwo Przyjaciół Bielin – Ciebie jedna kocham cudowna rodzinna ziemio”  

3. Związek Literatów Polskich Oddział w Kielcach – II Konkurs Literacki im.  

St. Żeromskiego  

4. Świętokrzyskie Stowarzyszenie ,,Muzyka” – Koncert z Okazji Dnia Samorządowca  

5. Stowarzyszenie Kultury Filmowej ,,Kino Mówi” – Recital ,,Jak dym z papierosa”  

6. Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych ,,Jodła” – VII Piknik Historyczny  

,,II Wojna światowa w Chęcinach” 

7. Stowarzyszenie Działające Na Rzecz Społeczności Parafii Świętego Jacka  

w Leszczynach  

8. Ochotnicza Straż Pożarna w Ociesękach – Obchody 70 rocznicy akcji ,,Burza”  

9. Stowarzyszenie Pro Civitas w Piekoszowie – II Powiatowy Przegląd Talentów  

w Piekoszowie – 75 lecie wybuchu II wojny światowej  

10. Stowarzyszenie ,,Sami swoi Sędek” – Jak to dawniej bywało? – III Święto Chleba  

w Sędku 

11. Lokalna Organizacja Turystyczna ,,Partnerstwo Ziemi Św. Krzyża” – ,,rzeźbić każdy 

prawie może” – warsztaty nauki podstaw rzeźby „  

12. Stowarzyszenie Chór Kameralny Fermata – Warsztaty podczas II Świętokrzyskiego 

Zlotu Chórów  

13. Gminne Towarzystwo sportowe w Rakowie – Z folklorem przez świat  

14. Korzenie – Ośrodek Promocji Kultury i Sztuki Tradycyjnej  - Prządki 

15. Stowarzyszenie Przyjaciół Św. Katarzyny i Doliny Wilkowskiej ,,Łysica – Sabat”  

16. Stowarzyszenie Wilków – Nasz Dom – Nagranie płyty CD przez zespół ,,Wilkowianie”  

17. Stowarzyszenie w Krainie Tetrapoda – Noc Świętojańska w Krainie Tetrapoda  
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18. Korzenie – Ośrodek Promocji Kultury i Sztuki Tradycyjnej – Kapela Ciekoty. 

Świętokrzyskie  tańcowanie – wydanie płyty CD. 

W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU WPŁYNĘŁY NASTĘPUJĄCE WNIOSKI: 
 

1. Fundacja Przystanek – Dziecko – Powiatowa Spartakiada Kolonijna 2014  

2. Ludowy Klub Sportowy Skała Tumlin – Wakacje z piłką – Tumlin 2014  

3. Fundacja na rzecz promocji zdrowia ,,Puls” – Wakacyjna Akademia Sportu  

4. Uczniowski Klub Sportowy ,,Orlęta” Bilcza – Lato z tenisem stołowym 2014  

5. Ludowy Uczniowski Katolicki Klub Sportowy – Na sportowo przy morzu – wakacyjny 

wyjazd dla dzieci i młodzieży  

6. Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach ,,Otwarte  

Serca” – V Wojewódzki Turniej Tenisa Stołowego Osób Niepełnosprawnych – 

Łagiewniki 2014  

7. Ludowy Zespół Sportowy w Lechowie – VII Turniej Zręcznościowy Powiatu    

Kieleckiego  

8. Fundacja Przystanek – Dziecko –Międzynarodowe zawody sportowe rodzicielstwa    

zastępczego w tenisie stołowego  

9. K.S. ,,Nidzianka” Bieliny – Organizacja II Letniego Turnieju w Piłkę Siatkową dla                                                                                                

mieszkańców Powiatu Kieleckiego  

10. Świętokrzyska Akademia Sportu Rudki – Piłkarski Weekend Primo CUP ( 3 900,00) 

11. Łódzkie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu, Rekreacji i Turystyki ,,Peleton” – 

Organizacja  25. Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego ,,Solidarność” i 

Olimpijczyków  

12. Uczniowski Klub Sportowy ,,Orlęta” Bilcza – Organizacja turnieju  tenisa stołowego  

o zasięgu wojewódzkim ,,O Puchar Starosty Kieleckiego”  

13. Fundacja Świętokrzyska Społeczność – Zawody kolarskie MTB pod nazwą  ,,Kolarstwo 

sportem wszystkich mieszkańców Powiatu Kieleckiego” 

14. Świętokrzyskie Stowarzyszenie Kolarstwa Górskiego ,,MTB CROSS” – Świętokrzyska 

Liga Rowerowa MTB CROSS MARATON 2014  

15. Stowarzyszenie Twórczość Aktywność Rozwój Tradycja w Gminie Łopuszno ,,Start” – 

Dzień sportu w Gminie Łopuszno”  
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16. Świętokrzyski Związek Badmintona – Turniej Badmintona Samorządowców Powiatu 

Kieleckiego  

W ZAKRESIE TURYSTYKI WPŁYNĘŁY NASTĘPUJĄCE WNIOSKI: 
 

1. Stowarzyszenie ,,Koń to tradycja” – Rajd konny – Jarmark koński  

2. Zrzeszenie sportu i Rehabilitacji Start – VI Świętokrzyski Rajd na Raty  

3. Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Górno – III Powiatowy Rajd Rowerowy ,,Szlakiem 

Marii Skłodowskiej – Curie i Stefana Żeromskiego”  

4. Zagnańskie Stowarzyszenie Rowerowe ,,Pod Bartkiem” – Rowerem przez powiat 

2014  

5. Świętokrzyskie Stowarzyszenie Kolarstwa Górskiego ,,MTB CROSS” – 

Świętokrzyski Maraton Etapowy  

6. Polskie Towarzystwo Turystyczno- Krajoznawcze Oddział Świętokrzyski –  

XV Jubileuszowy Świętokrzyski Rajd Pielgrzymkowy ,,Święty Krzyż 2014”  

7. Gminne Towarzystwo Sportowe w Rakowie – Piechotą przez świętokrzyskie” – 

organizacja rajdu pieszego dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z terenu 

gminy Raków  

8. Stowarzyszenie ,,Koło Gospodyń Wiejskich w Piotrowie” – Ach kieleckie jakie 

cudne...- VI Piotrowska Majówka  

9. Stowarzyszenie Przyjaciół  Dzieci i Przeciwdziałania Patologiom Społecznym 

,,Plusik” – Pieszo po wiedzę  

10. Polskie Towarzystwo Turystyczno- Krajoznawcze Oddział Świętokrzyski – XLIX 

Ogólnopolskiego Rajdu Kolarskiego PTTK ,,Trójprzymierze” 

11. Lokalna Organizacja Turystyczna ,,Partnerstwo Ziemi Św. Krzyża” – Powiatowy 

festiwal Piosenki Turystycznej  

12. Stowarzyszenie Spektrum Możliwości – Audio spacer Huta Szklana – Święty Krzyż, 

Świętokrzyskie Miejsce Mocy  

Wszystkie oferty złożone zostały sprawdzone pod względem formalno – prawnym i nie stwierdzono 

uchybień formalnych. 
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Dotacji finansowych nie przyznano wymienionym poniżej podmiotom: 

 

1. Fundacja Przystanek – Dziecko – Powiatowa Spartakiada Kolonijna 2014. 

2. Ludowy Uczniowski Katolicki Klub Sportowy – Na sportowo przy morzu – wakacyjny 

wyjazd dla dzieci i młodzieży 

3. Stowarzyszenie Twórczość Aktywność Rozwój Tradycja w Gminie Łopuszno ,,Start” – 

Dzień sportu w Gminie Łopuszno”  

4.  Stowarzyszenie Kultury Filmowej ,,Kino Mówi” – Recital ,,Jak dym z papierosa”  

5. Stowarzyszenie Pro Civitas w Piekoszowie – II Powiatowy Przegląd Talentów  

w Piekoszowie – 75 lecie wybuchu II wojny światowej  

6. Stowarzyszenie ,,Sami swoi Sędek” – Jak to dawniej bywało? – III Święto Chleba  

w Sędku 

7. Gminne Towarzystwo sportowe w Rakowie – Z folklorem przez świat  

8. Stowarzyszenie Wilków – Nasz Dom – Nagranie płyty CD przez zespół ,,Wilkowianie”  

9. Korzenie – Ośrodek Promocji Kultury i Sztuki Tradycyjnej – Kapela Ciekoty. 

Świętokrzyskie  tańcowanie – wydanie płyty CD 

10. Gminne Towarzystwo Sportowe w Rakowie – Piechotą przez świętokrzyskie” – 

organizacja rajdu pieszego dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z terenu gminy 

Raków  

11. Uczniowski Klub Sportowy ,,Orlęta” Bilcza – Lato z tenisem stołowym 2014 

12. Stowarzyszenie w Krainie Tetrapoda – Noc Świętojańska w Krainie Tetrapoda. 

 

W zakresie kultury komisja konkursowa przyznała środki finansowe  

 w wysokości 33  000,00 zł.  

Wsparcie otrzymali: 

 Zadanie: Wspieranie wydawnictw i wydarzeń związanych z obchodami 150 rocznicy 

urodzin Stefana Żeromskiego na terenie Powiatu Kieleckiego: 

 

1. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi i Edukacji „Nasza Szkoła” – 1 500,00 zł 

(tysiąc pięćset zł), 
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2.  Towarzystwo Przyjaciół Bielin – „Ciebie kocham cudowna rodzinna ziemio” – 

1 500,00 zł (tysiąc pięćset zł), 

3. Związek Literatów Polskich Oddział w Kielcach – II Konkurs Literacki 

 im. St. Żeromskiego – 2 000,00 zł (dwa tysiące zł). 

 

 Zadanie: Wspieranie organizacji koncertu na terenie Miasta Kielce dla 

samorządowców muzyki poważnej lub musicalowej: na realizację zadania 

przeznaczono 10 000,00 zł. 

1. Świętokrzyskie Stowarzyszenie „Muzyka” – Koncert z Okazji  Dnia 

Samorządowca – 9 000,00 zł (dziewięć tysięcy zł). 

 

 Zadanie: Wspieranie wydarzeń na terenie Powiatu Kieleckiego upamiętniających 

 75 rocznicę wybuchu II Wojny światowej: 

 

1. Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych „Jodła” – VII Piknik 

Historyczny „II Wojna światowa w Chęcinach” – 4 000,00 zł (cztery tysiące 

zł), 

2. Stowarzyszenie Działające Na Rzecz Społeczności Parafii Świętego Jacka  

w Leszczynach – 2 000,00 zł (dwa tysiące zł), 

3. Ochotnicza Straż Pożarna w Ociesękach – Obchody 70 rocznicy akcji: Burza”- 

4 000,00 zł (cztery tysiące zł). 

 Zadanie: Wspieranie warsztatów, szkoleń mających na celu ochronę kultury ludowej  

i folkloru świętokrzyskiego dla mieszkańców Powiatu Kieleckiego: 

1. Lokalna Organizacja turystyczna „Partnerstwo Ziemi Św. Krzyża” – „Rzeźbić 

każdy może” – warsztaty nauki podstaw rzeźby – 3 000,00 zł (trzy tysiące zł), 

2. Stowarzyszenie Chór Kameralny Fermata – Warsztaty podczas 

 II Świętokrzyskiego Zlotu Chórów – 2 500,00 zł (dwa tysiące pięćset zł), 

3. Korzenie – Ośrodek Promocji Kultury i Sztuki Tradycyjnej – Prządki – 

1 500,00 zł (tysiąc pięćset zł). 

 Zadanie: Wspieranie inicjatyw mających na celu utrwalenie w formie multimedialnej 

folkloru świętokrzyskiego: 
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1. Stowarzyszenie Przyjaciół Św. Katarzyny i Doliny Wilkowskiej „Łysica – 

Sabat”  „Impreza plenerowa promująca twórczość ludową – 2 000,00 zł (dwa 

tysiące zł). 

W zakresie kultury fizycznej i sportu komisja konkursowa przyznała 

środki finansowe w wysokości 20  000,00 zł. 

Wsparcie otrzymali: 

 Zadanie: Dofinansowanie działań mających na celu organizację czynnego 

wypoczynku w czasie wakacji (lipiec-sierpień) dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu 

Kieleckiego z elementami różnych dyscyplin sportowych: 

1. Ludowy Klub Sportowy Skała Tumlin – Wakacje z piłką – Tumlin 2014 – 

1 000,00 zł (tysiąc zł), 

2. Fundacja na rzecz promocji zdrowia „Puls” – Wakacyjna Akademia Sportu – 

1 000,00 zł (tysiąc zł). 

 Zadanie: Dofinansowanie imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych oraz 

dorosłych mieszkańców Powiatu Kieleckiego: 

1. Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach „Otwarte 

Serca” – V Wojewódzki Turniej Tenisa Stołowego Osób Niepełnosprawnych – 

Łagiewniki 2014 – 1 000,00 zł (tysiąc zł), 

2. Ludowy Zespół Sportowy w Lechowie – VII Turniej Zręcznościowy Powiatu 

Kieleckiego – 1 000,00 zł (tysiąc zł). 

 Zadanie: Wspieranie organizacji zawodów sportowych na terenie Powiatu 

Kieleckiego w dyscyplinach: kolarstwo, tenis stołowy, piłka nożna, siatkówka, sporty 

siłowe, boks (zasięg zawodów minimum powiatowy): 

1. Fundacja Przystanek – Dziecko – Międzynarodowe zawody sportowe 

rodzicielstwa zastępczego w tenisie stołowym – 1 000,00 zł (tysiąc zł), 

2. K.S. „Nidzianka” Bieliny – Organizacja II Letniego Turnieju w Piłkę Siatkową dla 

mieszkańców Powiatu Kieleckiego – 1 000,00 zł (tysiąc zł), 

3. Świętokrzyska Akademia Sportu Rudki – Piłkarski Weekend Primo CUP – 

1 500,00 zł (tysiąc pięćset zł), 

4. Łódzkie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu, rekreacji i Turystyki „Peleton” 

– Organizacja 25. Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Solidarność”  

i Olimpijczyków – 1 500 zł (tysiąc pięćset zł), 



 

11 
 

5. Uczniowski Klub Sportowy „Orlęta” Bilcza – organizacja turnieju tenisa 

stołowego o zasięgu wojewódzkim „O Puchar Starosty Kieleckiego” – 2 000,00 zł 

(dwa tysiące zł), 

6. Fundacja Świętokrzyska Społeczność – Zawody kolarskie MTB pod nazwą 

„Kolarstwo sportem wszystkich mieszkańców Powiatu Kieleckiego” – 1 000,00 zł 

(tysiąc zł), 

7. Świętokrzyskie Stowarzyszenie Kolarstwa Górskiego „MTB CROSS” – 

Świętokrzyska Liga Rowerowa MTB CROSS MARATON 2014 – 5 000,00 zł 

(pięć tysięcy zł). 

 Zadanie: Wspieranie organizacji Powiatowego turnieju Samorządowców  

w Badmintonie: 

1. Świętokrzyski Związek Badmintona – Turniej Badmintona Samorządowców 

Powiatu Kieleckiego – 3 000,00 zł (trzy tysiące zł). 

W zakresie turystyki komisja konkursowa przyznała  środki finansowe  

w wysokości 15  000,00 zł.  

 Zadanie: Popularyzacja czynnego wypoczynku poprzez udział w rajdach konnych i 

spływach kajakowych na terenie Powiatu Kieleckiego: 

1. Stowarzyszenie „Koń to tradycja”- Rajd konny – Jarmark koński – 2 000,00 zł 

(dwa tysiące zł). 

 Zadanie: Dofinansowanie imprez propagujących zdrowy styl życia poprzez 

uczestnictwo dzieci, młodzieży i dorosłych w rajdach pieszych i wycieczkach 

rowerowych na terenie Powiatu Kieleckiego: 

1. Zrzeszenie Sportu i Rehabilitacji Start – VI Świętokrzyski Rajd na Raty – 1 000,00 

zł (tysiąc zł), 

2. Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Górno – III Powiatowy Rajd Rowerowy 

„Szlakiem Marii Skłodowskiej – Curie i Stefana Żeromskiego” – 1 000,00 zł 

(tysiąc zł), 

3. Zagnańskie Stowarzyszenie Rowerowe „Pod Bartkiem” – Rowerem przez powiat 

2014 – 1 000,00 zł (tysiąc zł), 

4. Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze – Oddział Świętokrzyski – XV 

Jubileuszowy Świętokrzyski Rajd Pielgrzymkowy „Święty Krzyż 2014” – 

2 000,00 zł (dwa tysiące zł), 
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5. Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Przeciwdziałania Patologiom Społecznym 

„Plusik” – Pieszo po wiedzę – 1 000,00 zł (tysiąc zł). 

 Zadanie: Promowanie walorów przyrodniczych i turystycznych Powiatu Kieleckiego 

poprzez organizację imprez, spotkań lub konkursów wiedzy o regionie o zasięgu 

powiatowym: 

1. Stowarzyszenie „Koło Gospodyń Wiejskich w Piotrowie” – Ach kieleckie jakie 

cudne … - VI Piotrowska Majówka – 2 000,00 zł (dwa tysiące zł), 

2. Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział Świętokrzyski – 

XLIX Ogólnopolskiego Rajdu Kolarskiego PTTK „Trójprzymierze” – 2 000,00 zł 

(dwa tysiące zł). 

 Zadanie: Dofinansowanie organizacji Powiatowego Festiwalu Piosenki Turystycznej: 

1. Lokalna Organizacja Turystyczna „Partnerstwo Ziemi Św. Krzyża” – Powiatowy 

festiwal Piosenki Turystycznej – 3 000,00 zł (trzy tysiące zł). 

 

Zarząd Powiatu w Kielcach poza konkursem przyznał dotacje dla: 

1)  Stowarzyszenia ,,Chór Kameralny Fermata” – 4  000,00 zł.  na Koncert z okazji 

beatyfikacji JP II, 

2)  Towarzystwa im. Stefana Żeromskiego- 3 000,00 zł. na stypendia im. Andrzeja Radka. 

 

 

Zadania z pomocy społecznej, pomocy osobom w trudnej sytuacji 

kryzysowej – nadzorowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  

w Kielcach. 

 

 

Współpraca Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach z organizacjami 

pozarządowymi w 2014 roku obejmowała: 

► dofinansowanie ze środków PFRON zadania: sport, kultura, rekreacja i turystyka osób 

niepełnosprawnych dla następujących organizacji pozarządowych: 
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- Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Nowej Słupi  

w kwocie 1.500 zł, 

- Wiejskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Piekoszowie w kwocie 

1.500,00 zł. 

- Caritas Diecezji Kieleckiej Dom dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie w kwocie 1.500,00 

zł., 

- Polskiego Związku Niewidomych Okręg Świętokrzyski w kwocie 1.500,00 zł., 

- Katolickiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych ich Rodzin i Przyjaciół „Nasz Dom” 

w Piekoszowie w kwocie 1.500,00 zł. 

► udział przedstawicieli organizacji pozarządowych tj. Kieleckiego Stowarzyszenia Chorych 

na Stwardnienie Rozsiane, Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom, Młodzieży, 

Dorosłym z Cukrzycą i z innymi schorzeniami, Polskiego Związku Niewidomych, 

Katolickiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Ich Rodzin i Przyjaciół „Nasz Dom  

w Piekoszowie, w pracach Komisji opiniującej wnioski o dofinansowanie do likwidacji  

barier funkcjonalnych: sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych.  

Na terenie Powiatu Kieleckiego funkcjonują cztery warsztaty terapii zajęciowej. Dla trzech 

warsztatów organem założycielskim i prowadzącym są organizacje pozarządowe: 

● Warsztat Terapii Zajęciowej w Osinach – funkcjonuje od dnia 1 stycznia 2002 r. i jest 

prowadzony przez Stowarzyszenie Pomoc Niepełnosprawnym w Osinach, na podstawie 

regulaminu organizacyjnego zatwierdzonego przez jednostkę prowadzącą warsztat oraz 

regulaminu pracy i wynagradzania. Warsztat Terapii Zajęciowej w Osinach od 2002 roku 

prowadzi zajęcia dla 40 uczestników. Wszyscy uczestnicy posiadają aktualne orzeczenie  

o stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem do uczestnictwa w warsztacie. Ponadto każdy  

z uczestników warsztatu posiada opracowany indywidualny program rehabilitacji. Warsztat 

Terapii Zajęciowej w Osinach prowadził zajęcia w następujących pracowniach: dnia 

codziennego, informatycznej, techniki i rękodzieła, muzycznej i ekspresji twórczej, 

plastycznej, przyrodniczo – środowiskowej, krawieckiej. Uczestnicy WTZ uczestniczyli  

w różnych formach działalności kulturalno – sportowej i rekreacyjnej. Finansowanie 

Warsztatu Terapii Zajęciowej w Osinach w 2014 roku przedstawia się następująco: 

dofinansowanie ze środków PFRON w kwocie 591.840,00 zł, co stanowi 90% kosztów 



 

14 
 

rocznego utrzymania 40 uczestników WTZ oraz dofinansowanie ze środków własnych 

Powiatu Kieleckiego w kwocie 65.760,00 zł, co stanowi 10% kosztów utrzymania  

40 uczestników WTZ. Łącznie daje to kwotę 657.600,00 zł.  

● Warsztat Terapii Zajęciowej w Fanisławicach – został utworzony 3 grudnia 2009 r.; 

rozpoczął działalność od dnia 28.12.2009 roku na podstawie Umowy Nr 1/2009  

z dnia 3 grudnia 2009 r. zawartej pomiędzy Powiatem Kieleckim a Wiejskim 

Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie i Ruchowo w Rudzie 

Zajączkowskiej. Warsztat jest prowadzony przez Wiejskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych Intelektualnie i Ruchowo w Rudzie Zajączkowskiej, na podstawie 

regulaminu organizacyjnego zatwierdzonego przez jednostkę prowadzącą Warsztat oraz 

regulaminu pracy i wynagradzania. Warsztat Terapii Zajęciowej w Fanisławicach prowadzi 

zajęcia dla 35 uczestników ( 6 uczestników jest mieszkańcami DPS-u, 3 uczestników 

pochodzi z terenu Powiatu Włoszczowskiego, natomiast pozostali są mieszkańcami Powiatu 

Kieleckiego). Wszyscy uczestnicy posiadali aktualne orzeczenie o stopniu 

niepełnosprawności ze wskazaniem do uczestnictwa w Warsztacie. Warsztat Terapii 

Zajęciowej w Fanisławicach prowadził zajęcia w następujących pracowniach: gospodarstwa 

domowego, informatycznej, muzycznej, plastyczno – krawieckiej, stolarsko – technicznej 

oraz sala rehabilitacyjna. Uczestnicy WTZ brali udział w różnych formach działalności 

kulturalno – sportowej i rekreacyjnej. Finansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej  

w Fanisławicach w 2014 roku przedstawia się następująco: dofinansowanie ze środków 

PFRON w kwocie 517.860,00 zł, co stanowi 90% kosztów rocznego utrzymania  

35 uczestników WTZ oraz dofinansowanie ze środków własnych Powiatu Kieleckiego  

w kwocie 137.540,00 zł, co stanowi 21% kosztów utrzymania 35 uczestników WTZ. Łącznie 

daje to kwotę 655.400,00 zł. 

● Warsztat Terapii Zajęciowej w Belnie gm. Zagnańsk –  został utworzony 4 grudnia  

2013 r.; rozpoczął działalność od dnia 27.12.2013 r. na podstawie Umowy Nr 3/2013 z dnia  

4 grudnia 2013 r. o dofinansowanie kosztów utworzenia i działalności Warsztatu Terapii 

Zajęciowej działającego przy Stowarzyszeniu „Braterskie Serca” w Belnie gm. Zagnańsk, 

zawartej pomiędzy Powiatem Kieleckim a Stowarzyszeniem „Braterskie Serca” w Belnie. 

Warsztat jest prowadzony przez Stowarzyszenie „Braterskie Serca” w Belnie na podstawie 

regulaminu Warsztatu Terapii Zajęciowej, organizacyjnego planu działalności 

zatwierdzonego przez jednostkę prowadzącą Warsztat oraz regulaminu pracy 

 i wynagradzania. Warsztat Terapii Zajęciowej w Belnie prowadzi zajęcia dla 25 uczestników. 
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Wszyscy uczestnicy posiadali aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ze 

wskazaniem do uczestnictwa w Warsztacie. Warsztat Terapii Zajęciowej w Belnie prowadzi 

zajęcia w następujących pracowniach: gospodarstwa domowego i ogrodnictwa, techniczno – 

stolarskiej, rękodzielniczej, komputerowej oraz zajęcia uzupełniające: rehabilitacja 

ruchowa/sala rehabilitacji ruchowej, zajęcia z psychologiem, zajęcia kulturalne i turystyczne. 

Finansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Belnie w 2014 roku przedstawia się 

następująco: 

- dofinansowanie ze środków PFRON w kwocie 369.900,00 zł., co stanowi 90% kosztów 

rocznego utrzymania 25 uczestników WTZ oraz dofinansowanie ze środków własnych 

Powiatu Kieleckiego w kwocie 41.100,00 zł, co stanowi 10% kosztów utrzymania  

25 uczestników WTZ. Łącznie daje to kwotę 411.000,00 zł. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach prowadzi stałą współpracę z Powiatową 

Społeczną Radą do Spraw Osób Niepełnosprawnych poprzez: 

- inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób 

niepełnosprawnych, 

- opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,  

- opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Zarząd i Radę Powiatu 

w Kielcach pod kątem ich skutków dla niepełnosprawnych. 

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych składa się z osób reprezentujących 

działające na terenie Powiatu Kieleckiego organizacje pozarządowe oraz przedstawicieli 

jednostek samorządu terytorialnego. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach współpracowało również z organizacjami 

pozarządowymi przy realizacji projektu pn. „Równi lecz różni”, który był współfinansowany 

ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 7.1. 

Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 – Rozwój  

i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. 

Nadrzędnym celem projektu była poprawa dostępu osób niepełnosprawnych do szerokiej 

jakości usług o charakterze społecznym i zawodowym przy współpracy otoczenia, instytucji 

pomocowych i organizacji pozarządowych. 
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W ramach projektu systemowego w 2014 roku współpracowano z Kieleckim 

Stowarzyszeniem Chorych Na Stwardnienie Rozsiane (SM) z siedzibą w Kielcach  

przy ul. Zagórskiej 14. Stowarzyszenie zostało wyłonione w otwartym konkursie ofert na 

realizację zadania publicznego „Rehabilitacja stacjonarna dla osób niepełnosprawnych”  

 w wymiarze 600 godz. dla grupy 20 osób niepełnosprawnych. Zajęcia rehabilitacyjne 

prowadzone były w siedzibie Stowarzyszenia. Na realizacje wyżej wymienionego zadania 

przekazano kwotę 27.000,00 zł. 

Zgodnie z zawartą umową w dniu 30 grudnia 2009 r. pomiędzy Powiatem Kieleckim i Caritas 

Diecezji Kieleckiej realizowane są „Świadczenia usług socjalno – bytowych oraz 

psychoterapeutycznych w Centrum Interwencji Kryzysowej dla mieszkańców Powiatu 

Kieleckiego będących w sytuacji kryzysowej”. 

W zakresie zapewnienia osobom dotkniętym przemocą, interwencji kryzysowej w 2014 roku 

realizowane było zadanie polegające na zleceniu „Caritas” Diecezji Kieleckiej zadania  

w zakresie prowadzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy ul. Urzędniczej 7 w Kielcach. 

Na funkcjonowanie Ośrodka w 2014 roku wydatkowano dotację w wysokości 35.000,00 zł.  

W okresie od stycznia do grudnia 2014 roku realizowany był w Centrum Interwencji 

Kryzysowej projekt pn. „Świadczenie usług socjalno – bytowych w Centrum Interwencji 

Kryzysowej dla mieszkańców Powiatu Kieleckiego”. Jednym z głównych celów realizacji 

zadania było udzielanie natychmiastowej i skutecznej pomocy osobom znajdujących się  

w kryzysowej sytuacji. 

Działalność CIK obejmowała świadczenie usług socjalnych, psychologicznych, 

pedagogicznych, medycznych, prawnych i hostelowych dostępnych całą dobę osobom 

 i rodzinom z terenu Powiatu Kieleckiego, które znajdują się w trudnej sytuacji.  Ośrodek 

udzielił dla klientów z Powiatu Kieleckiego łącznie 1929 porad w postaci telefonicznych, 

indywidualnych i sporadycznie mailowych. W 2014 roku 412 klientom ( w tym 266 

kobietom, 95 mężczyznom, 19 dzieciom, 32 instytucjom) Powiatu Kieleckiego udzielono 

porad w związku z następującymi problemami: 

- doznawanie przemocy – 740 porad, 

- problemy rodzinne – 553 porady, 

- bezdomność – 52 porady, 
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- choroba – 94 porady, 

- ubóstwo – 16 porad, 

- uzależnienie – 36 porad, 

- stosowanie przemocy 0 45 porad, 

- bezrobocie – 17 porad, 

- inne – 376 porad. 

Dodatkowo przeprowadzono 250 spotkań grupowych, w których uczestniczyli mieszkańcy 

Powiatu Kieleckiego. Ze schronienia w hotelu – schronisku skorzystało 26 osób, w tym 

 13 kobiet i 13 dzieci. Najczęściej zgłaszanym przez klientów ośrodka problemem była 

przemoc domowa fizyczna i psychiczna. Pozostałe problemy to: bezdomność, ubóstwo, 

nieporadność życiowa, bezrobocie, zaburzone relacje rodzinne, problemy emocjonalne.  

Całodobowa pomoc w Centrum Interwencji Kryzysowej  realizowana była dla osób 

doznających przemocy, współuzależnionych, dla dzieci rodziców przeżywających sytuacje 

kryzysowe. Formy udzielonego wsparcia to poradnictwo psychologiczne, spotkania grupowe 

o charakterze edukacyjnym, działania wspierająco – wychowawcze, uczestnictwo w grupie 

AA „Lustro”.    

Powiatowe Centrum pomocy Rodzinie w Kielcach współpracuje z Centrum Interwencji 

Kryzysowej. Współpraca ta przebiega na bardzo dobrym poziomie. Wspólnie planowane są 

działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinach Powiatu Kieleckiego. Powiatowe 

Centrum Rodziny w Kielcach współrealizuje zadania gminy i powiatu zgodnie z Programem 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Jednym z głównych celów realizacji zadań było 

udzielenie skutecznej pomocy osobom znajdującym się w sytuacji kryzysowej. Pracownicy 

Ośrodka i PCPR w Kielcach czynnie brali udział w spotkaniach kwartalnych Zespołu 

Interdyscyplinarnego w Gminie Masłów oraz w tzw. grupach roboczych ww. zespołu. 

Pracownik PCPR w Kielcach biorący udział w Zespołach Interdyscyplinarnych na terenie 

Powiatu Kieleckiego kierował do CIK klientów w celu pomocy psychologicznej, prawnej, 

skorzystanie z porad lekarza psychiatry a także z usług hotelowych. 
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Projekty wspomagające lokalny rynek pracy, aktywizacja osób 

bezrobotnych  - nadzorowane przez Powiatowy Urząd Pracy  

w Kielcach 

 

 

1. W 2014 roku  Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach zawarł porozumienia, w ramach 

których prowadził współpracę: 

 ze Świętokrzyskim Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w zakresie 

zintegrowania i wspierania działań lokalnych instytucji na rzecz rozwoju inicjatyw, 

działań i przedsięwzięć o charakterze międzynarodowym, informowania na temat 

integracji europejskiej oraz priorytetów polskiej polityki zagranicznej na lata 2012 – 

2016, w tym obszarów komunikacyjnych MSZ RP na rok 2014, 

 z Fundacją na rzecz promocji zdrowia „PULS” w zakresie podejmowania wspólnych 

działań w ramach projektu „Akademia kompetencji komputerowych po 

pięćdziesiątce”. Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach zobowiązany jest do: 

- udzielenia wszelkiej pomocy merytorycznej przy realizacji założonych działań, 

- zamieszczenia na stronie internetowej PUP w Kielcach informacji o zawartym 

partnerstwie, 

- umożliwienia dotarcia z ulotkami i ofertą bezpośrednio do bezrobotnych, 

- wsparcie w zakresie rekrutacji. 

 

2. Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach w 2014 roku kontynuował współpracę z Caritas 

Diecezji Kieleckiej – Centrum Integracji Społecznej w ramach porozumień zawartych 

w roku 2011. 

 

3. Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach współpracował z nw. organizacjami pożytku 

publicznego organizując u nich miejsca odbywania stażu: 

- Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Przeciwdziałania Patologiom Społecznym 

„PLUSIK” Miedziana Góra, 

- Wiejskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie i Ruchowo 

w Rudzie Zajączkowskiej Łopuszno, 
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- Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Świętego Krzyża – Nowa 

Słupia, 

- Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie, 

- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Czyżów – Łagów, 

- Stowarzyszenie Braterskie Serce – Belno, 

- Stowarzyszenie „Pro Civitas” w Piekoszowie, 

- Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Wokół Łysej Góry”  - Bieliny, 

- Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców – Kielce, 

- Stowarzyszenie Dobrych Inicjatyw – Zbrza, 

- Stowarzyszenie „Razem dla Wszystkich” – Zagnańsk, 

- Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu Kielce, 

- Fundacja na rzecz wspierania rodziny oraz dzieci i młodzieży „Fundacja z uśmiechem” – 

Kielce, 

- Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Bobrzy” – Miedziana Góra, 

- Fundacja na rzecz promocji zdrowia „PULS” – Kielce, 

- Stowarzyszenie Sportowo – Kulturalne – Drugnia, 

- Kieleckie Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane – Kielce, 

- Fundacja „Możesz Więcej” – Bilcza, 

- Stowarzyszenie Edukacja i Rozwój, 

- Stowarzyszenie „DELTA” – Ostrowiec Świętokrzyski, 

- Stowarzyszenie „Arka Nadziei” – Kielce, 

- Stowarzyszenie pomoc Niepełnosprawnym Warsztaty Terapii Zajęciowej – Osiny. 

Na organizację staży przeznaczono około 200.000,00  zł. 
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4. W ramach organizowanych w 2014 roku Powiatowych Targach Pracy do udziału 

zostały zaproszone następujące organizacje pożytku publicznego: 

- Fundacja na rzecz promocji zdrowia „PULS", 

- Stowarzyszenie Pro Civitas, 

- Centrum Kształcenia ustawicznego, 

- Europejski Instytut Edukacji, 

- Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie, 

- Caritas Diecezji Kieleckiej – Centrum Integracji Społecznej, 

- Stowarzyszenie Edukacja przez Internet, 

- Stowarzyszenie Regionalis, 

- Stowarzyszenie Uleńka, 

- Stowarzyszenie Forum Pracodawców. 

5. Ponadto Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach pozyskał oferty pracy od nw. Organizacji 

pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego: 

- Centrum Inicjatyw Rozwoju Regionalnego – 2 miejsca pracy, 

-Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział Kielce – 1 miejsce pracy, 

- Wiejskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie i Ruchowo –  

6 miejsc pracy. 
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Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej oraz zatrudniania osób 

niepełnosprawnych – nadzorowane przez Powiatowy Ośrodek  

Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Kielcach 

  

 

Powiatowy Ośrodek Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Kielcach jest 

jednostką organizacyjną Starostwa Powiatowego w Kielcach, która realizuje zadania 

 z zakresu rehabilitacji zawodowej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych. POZRON 

współpracował w 2014 roku z organizacjami pozarządowymi w zakresie pozyskiwania miejsc 

pracy dla osób niepełnosprawnych, organizacji staży, szkoleń i przekwalifikowania osób 

niepełnosprawnych. Działania z zakresu promocji zatrudnienia, doradztwa i poradnictwa 

zawodowego, szkolenia osób niepełnosprawnych POZRON realizuje wspólnie  

z Powiatowym Urzędem Pracy w Kielcach. Zadania te omawiane były na posiedzeniach 

Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, której członkami są 

przedstawiciele samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych, fundacji, 

stowarzyszeń. 

POZRON prowadzi stałą współpracę z Powiatową Społeczną Radą do Spraw Osób 

Niepełnosprawnych poprzez: 

- inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób 

niepełnosprawnych, 

- opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych, 

- opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Powiatu  

w Kielcach pod kątem ich skutków dla niepełnosprawnych. 

W 2014 roku na posiedzeniach Rady przeprowadzono konsultacje programów na rzecz osób 

niepełnosprawnych, zaopiniowano podział środków PFRON na realizację poszczególnych 

zadań w zakresie rehabilitacji i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Członkowie 

Rady reprezentujący poszczególne stowarzyszenia i organizacje posiadają duże 

doświadczenie i wiedzę z zakresu działalności społecznej, znajomość potrzeb osób 

niepełnosprawnych, służą pomocą doradczą w rozwiązywaniu wszelkich problemów na rzecz 
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osób niepełnosprawnych podejmowanych przez Zarząd i Radę Powiatu. W bieżącej pracy 

podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego istotne znaczenie ma zarówno 

wymiana doświadczeń, jak również współpraca z organami Powiatu.  

Wspieranie osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym to stała forma 

współpracy samorządu powiatowego z organizacjami pozarządowymi.  

 

 

Zadania z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania –  

nadzorowane przez Wydział Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu  

Starostwa Powiatowego w Kielcach (obecnie Zespół ds. Edukacji) 
 

 

Placówki oświatowe, które są jednostkami organizacyjnymi Powiatu Kieleckiego, realizowały 

wspólnie z organizacjami pozarządowymi projekty m.in. z zakresu podnoszenia poziomu 

kształcenia zawodowego i postaw prospołecznych oraz przedsiębiorczych wśród młodzieży. 

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych uczestniczyli w różnego rodzaju akcjach 

charytatywnych oraz ekologicznych, takich jak: zbiórki pieniędzy na rzecz Fundacji WOŚP, 

zbiórki żywności, udział w kwesturach, mikołajki dla domów dziecka, akcja charytatywna 

pn.: „Góra Grosza”, zbiórki zużytych baterii i wiele innych. 

Poprzez współpracę z klubami sportowymi młodzież brała czynny udział w wielu imprezach 

o charakterze sportowym. 

Realizowano projekty mające na celu podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, 

pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. 

Wysoki poziom zaangażowania placówek oświatowych Powiatu Kieleckiego we 

wszechstronną współpracę z organizacjami pozarządowymi przynosi wymierne korzyści 

zarówno dla młodzieży, jak i nauczycieli. Pozwala na podniesienie poziomu kształcenia, 

przyczynia się do wzrostu atrakcyjności i znaczenia placówek oświatowych w środowisku 

lokalnym i poza nim. 
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Szczegółowy opis współpracy placówek oświatowych Powiatu Kieleckiego z organizacjami 

pozarządowymi przedstawia Załącznik nr 1 do Sprawozdania. 

 

 

Nieodpłatne przekazywanie organizacjom pozarządowym prasy, broszur 

informacyjnych. 

Nadzór – Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego  

w Kielcach. 
 

 

Od kilku lat Wydział „ZP” Starostwa Powiatowego w Kielcach prenumeruje miesięcznik 

„Diabetyk” na potrzeby „Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków” – Oddział Wojewódzki  

w Kielcach. 

 

Łączna kwota środków finansowych  przekazanych organizacjom pozarządowym  

w 2014 r.  wyniosła: 582.400,00  zł. 

Szczegółowy wykaz dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym przez Powiat 

Kielecki w 2014 r. zawarty jest w Załączniku nr 2 do Sprawozdania. 

 

Współpraca w formie pozafinansowej 

Współpraca pozafinansowa z sektorem pozarządowym obejmowała prowadzenie współpracy 

w formach: 

1. Wymiany informacji będącej podstawą prawidłowego diagnozowania problemów  

 i potrzeb mieszkańców Powiatu Kieleckiego 

W zakresie wymiany informacji między samorządem Powiatu a organizacjami 

pozarządowymi wyróżnić należy następujące działania: 
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► Funkcjonowanie strony internetowej Starostwa Powiatowego w Kielcach, na której 

publikowane były informacje o formach pomocy udzielanej przez organizacje 

pozarządowe, 

► Na stronie internetowej www.ngo.pl Portal Organizacji Pozarządowych zamieszczane 

były informacje związane z sektorem ngo w Powiecie Kieleckim, 

► Publikowanie na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kielcach informacji 

dotyczących konkursów dla organizacji pozarządowych związanych z wykorzystaniem 

zarówno środków unijnych, jak i dotacji z budżetu Powiatu Kieleckiego na realizację 

zadań z zakresu kultury, turystyki i sportu, 

► Prowadzenie na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kielcach linku pn. 

„Organizacje Pozarządowe”, który jest cennym źródłem informacji dotyczącej współpracy 

Powiatu Kieleckiego z sektorem ngo. Link jest systematycznie rozbudowywany, 

aktualizowany i promowany, 

► Prowadzenie „Mapy aktywności społecznej organizacji pozarządowych oraz innych    

podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Powiatu 

Kieleckiego, będącej bazą danych informacji o organizacjach pozarządowych 

działających na terenie Powiatu Kieleckiego. Zgodnie z Zarządzeniem wewnętrznym 

Nr 49/13 Starosty Kieleckiego z 19 czerwca 2013 r. w sprawie aktualizowania oraz 

wykorzystania bazy danych o organizacjach pozarządowych pod nazwą „Mapa 

aktywności społecznej organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu 

kieleckiego” organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy 

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  

(t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zmianami) mogą dokonywać zmian 

danych umieszczonych w wymienionym dokumencie. 

„Mapa aktywności” udostępniona jest w formie elektronicznej na stronie internetowej 

Starostwa Powiatowego w Kielcach www.powiat.kielce.pl w zakładce ORGANIZACJE 

POZARZĄDOWE. 

Aktualizacji danych należy dokonywać na podstawie Formularza identyfikacyjnego 

organizacji pozarządowych dostępnego na stronie internetowej Starostwa Powiatowego  

w Kielcach w zakładce: ORGANIZACJE POZARZĄDOWE. 

http://www.ngo.pl/
https://www.powiat.kielce.pl/undefined/
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2. Współpraca z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Kielcach 

Uchwałą Nr 185/261/13 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 9 października 2013 r. została 

powołana na drugą jej kadencję Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego  

w Kielcach.  

Rada jest organem konsultacyjnym, opiniodawczym, doradczym i inicjatywnym Powiatu 

Kieleckiego w zakresie działalności pożytku publicznego. 

 Rada liczy 12 członków. 

W skład Rady wchodzą: 

a) sześciu przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu 

Kieleckiego, 

b) dwóch przedstawicieli Rady Powiatu w Kielcach, 

c) dwóch przedstawicieli Zarządu Powiatu w Kielcach, 

d) dwóch przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Kielcach. 

3. Organizowanie oraz uczestnictwo w spotkaniach, konferencjach  

z przedstawicielami organizacji pozarządowych m.in.: 

 zorganizowanie II Powiatowego Kongresu Organizacji Pozarządowych 

działających na terenie Powiatu Kieleckiego we współpracy z Powiatową Radą 

Działalności Pożytku Publicznego w Kielcach (19 września 2014 r., siedziba 

Starostwa Powiatowego w Kielcach). 

Celem Kongresu była integracja oraz aktywizacja organizacji pozarządowych działających na 

terenie Powiatu Kieleckiego. 

W ramach Kongresu w miesiącu lipcu 2014 r. ogłoszony został konkurs na „Najlepszą 

inicjatywę pozarządową Powiatu Kieleckiego”. 

Celem konkursu było wytypowanie najlepszej inicjatywy pozarządowej, której realizatorem 

jest organizacja pozarządowa oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące 

działalność na terenie Powiatu Kieleckiego. 

 udział w Regionalnym Forum Inicjatyw Pozarządowych Województwa 

Świętokrzyskiego (RTiP), zorganizowanego w ramach projektu Ogólnopolska 

Debata – III Sektor dla Polski realizowanego w ramach Programu Obywatele dla 

Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG (12-13 czerwca 2014 r., Best 

Western Grand Hotel), 
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 udział w VIII Kongresie Stowarzyszeń Województwa Świętokrzyskiego 

zorganizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego 

we współpracy ze Świętokrzyską Radą Działalności Pożytku Publicznego  

 (  9 października 2014 r., Filharmonia Świętokrzyska), 

 udział w jednym z 6 regionalnych spotkań informacyjnych w ramach projektu 

Świętokrzyskie organizacje pozarządowe w sieci współpracy” zorganizowanego 

przez Związek Stowarzyszeń pod nazwą Federacja Świętokrzyskich Organizacji 

Pozarządowych „Horyzont” (3 grudnia 2014 r., Wyższa szkoła Ekonomii, Prawa  

 i Nauk Medycznych w Kielcach), 

 udział w szkoleniu z zakresu partycypacji publicznej i współpracy jst z ngo 

zorganizowanego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny 

Krąg” w ramach projektu „ Świętokrzyskie organizacje pozarządowe w sieci 

współpracy” ( 11-12 grudnia 2014 r.). 

4. Prowadzenie nadzoru nad stowarzyszeniami oraz ewidencja uczniowskich klubów 

sportowych i stowarzyszeń kultury fizycznej nie prowadzących działalności 

gospodarczej – Nadzór: Wydział Administracyjno – Organizacyjny Starostwa 

Powiatowego w Kielcach (obecnie Wydział Organizacji, Kadr i Spraw 

Obywatelskich). 

Podstawową formą współpracy w zakresie prowadzenia nadzoru nad stowarzyszeniami było 

udzielanie wyjaśnień, interpretacji, opinii do statutów stowarzyszeń i stowarzyszeń kultury 

fizycznej oraz bieżące wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji, które umożliwiają 

klubom sportowym ubieganie się o środki finansowe. 

Na terenie Powiatu Kieleckiego działa 498 stowarzyszeń oraz 98 uczniowskich klubów 

sportowych i stowarzyszeń kultury fizycznej nie prowadzących działalności gospodarczej.  

W 2014 roku zaopiniowano 29 wniosków o rejestrację stowarzyszeń w Krajowym Rejestrze 

Sądowym. Wydano 10 decyzji dotyczących  wpisu lub zmian w ewidencji klubów 

sportowych i  15 zaświadczeń potwierdzające wpis do  ewidencji Starosty Kieleckiego. 

5. Formy współpracy pozafinansowej z zakresu oświaty przedstawione zostały  

w Załączniku nr 1 do Sprawozdania. 
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PODSUMOWANIE 

Powiat Kielecki kontynuuje w 2015 roku współpracę z organizacjami sektora pozarządowego, 

realizując zapisy „Programu Współpracy Powiatu Kieleckiego z Organizacjami 

Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  

w 2015 r.”. Doświadczenia zdobyte w tym zakresie w latach poprzednich, a także w ostatnim 

okresie pozwalają na dalsze pogłębianie partnerskiej współpracy w celu lepszego 

wykonywania zadań ustawowych przypisanych powiatom. 

 

Opracował: 

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej 

Starostwa Powiatowego w Kielcach 

Kielce, marzec 2015r.          

 

 

 

 

 

 

 

 

 


