Załącznik do Uchwały NR 214/75/2018 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 21 lutego 2018

Raport z monitoringu i oceny realizacji
Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego
do roku 2020
za rok 2017

za rok 2017

Luty 2018

Wstęp
Warunkiem efektywnego wdrażania strategii jest sprawnie funkcjonujący system
monitorowania i oceny, który pozwoli na obserwację efektów działań prowadzonych przez
powiat kielecki oraz na ich ewentualną korektę. System taki stanowi rzeczywiste narzędzie
zarządzania, ułatwiające efektywne planowanie, alokację własnych środków, okresową ocenę
i aktualizację zapisów strategii, zgodnie ze zmieniającymi się warunkami społecznogospodarczymi i zdiagnozowanymi potrzebami.
Niniejszy dokument prezentuje system monitoringu zaktualizowanej Strategii rozwoju
powiatu kieleckiego do roku 2020. Istotą monitoringu jest gromadzenie, opracowywanie
i przekazywanie informacji przydatnych w zarządzaniu rozwojem powiatu. Monitoring
strategiczny stanowi podstawę ewaluacji strategii, obejmującej ocenę długoterminowych
działań władz powiatu w zakresie zaspokojenia potrzeb wspólnoty lokalnej oraz budowania
pozycji konkurencyjnej.
Mając na uwadze powyższe, na podstawie danych pozyskanych z jednostek
organizacyjnych

powiatu

kieleckiego

oraz

wydziałów

i

samodzielnych

komórek

organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Kielcach, przygotowano raport prezentujący stan
zaawansowania projektów ujętych w Planie Finansowym Strategii za rok 2017 r.
Raport

zawiera

również

tabelaryczne

zestawienie

wyników

wskaźników

monitoringowych w oparciu o dane statystyczne Banku Danych Lokalnych GUS, dane PUP
w Kielcach oraz dane Starostwa Powiatowego w Kielcach.
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CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH I INSTYTUCJONALNYCH.

Cel operacyjny I.1. Rozwój edukacji i dostosowanie oferty edukacyjnej do wymogów rynku pracy.
Kierunek działań operacyjnych I.1.1. Diagnoza potrzeb edukacyjnych i dostosowanie kierunków
kształcenia do wymogów rynku pracy.
Zadanie 1: Wsparcie procesów ewaluacji wewnętrznej prowadzonej w szkołach i placówkach.
Realizator zadania: Wszystkie szkoły i placówki (Powiatowy Zespół Szkół w Łopusznie, Powiatowy
Zespół Szkół w Chęcinach, Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku, Powiatowy Zespół Szkół
w Bodzentynie, Powiatowy MOW w Rembowie i Powiatowy MOW w Podzamczu, Powiatowe Poradnie
Psychologiczno-Pedagogiczne, Powiatowe Szkolne Schronisko Młodzieżowe.
Planowany okres realizacji: 2016-2020
Zespół ds. Edukacji w ramach zadania zrealizował następujące działania:
 określenie kierunków nadzoru pedagogicznego dyrektorów na kolejny okres;
 wzmocnienie lub wdrożenie określonych form nadzoru (np. częstszych, problemowych obserwacji
zajęć, pogłębienia badań w ramach ewaluacji wewnętrznej w kolejnym roku, szczegółowych
kryteriów oceny pracy nauczycieli itp.);
 włączenia nowych tematów do rocznych i wieloletnich planów doskonalenia zawodowego
nauczycieli, zmiany organizacji doskonalenia zawodowego.
Powiatowy Zespół Szkół w Bodzentynie w roku szkolnym 2016/2017 przeprowadził ewaluacje:
 frekwencji uczniów,
 współpracy rodziców ze szkołą,
 wyników egzaminów maturalnych.
Ewaluacje zrealizowano w oparciu o ankiety przeprowadzone wśród uczniów, rodziców i nauczycieli
oraz na podstawie wyników egzaminów maturalnych i dzienniki lekcyjne.
Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku w roku 2017 przeprowadził ewaluację w obszarze „Uczniowie
nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej”. Ewaluacja
przeprowadzona została w oparciu o analizę dokumentów, ankiet dla nauczycieli, rodziców i uczniów
oraz obserwacje i wywiady z nauczycielami. Raport z ewaluacji przedstawiono na radzie pedagogicznej
i zamieszczono na stronie internetowej szkoły.
W Powiatowym Zespole Szkół w Łopusznie ewaluacja wewnętrzna dotyczyła dwóch obszarów:
 frekwencja uczniów na zajęciach - celem ewaluacji było zebranie informacji odnośnie absencji
uczniów w szkole i działań podejmowanych przez szkołę w celu poprawienia frekwencji na
zajęciach
 upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród uczniów Powiatowego
Zespołu Szkół w Łopusznie - celem ewaluacji było zebranie informacji na temat poziomu
czytelnictwa uczniów oraz sposobów rozwijania kompetencji czytelniczych w naszej szkole.
W ramach przeprowadzonej ewaluacji zastosowano triangulację metod i źródeł informacji. Służyło to
zebraniu danych możliwie pełnych i uwzględniających różne punkty widzenia. Metodami badawczymi,
które wykorzystano w ewaluacji były: wywiady, ankiety, analiza dokumentów. Po przeprowadzonej
ewaluacji wyciągnięto wnioski określające mocne i słabe strony szkoły oraz sporządzono rekomendacje
na nowy rok szkolny.
ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI
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Zadanie 2: Specjalizacja szkół i placówek wg zasady – tworzenie szkół patronackich, specjalnych.
Realizator zadania: Powiatowy Zespół Szkół w Łopusznie, Powiatowy Zespół Szkół w Chęcinach,
Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku, Powiatowy Zespół Szkół w Bodzentynie
Planowany okres realizacji: 2016-2020
Powiatowy Zespół Szkół w Łopusznie podpisał z prywatnymi firmami 2 umowy patronackie i 7 umów
partnerskich. Umowy podpisane w 2017r. są bezterminowe, a ich rozwiązanie następuje przez pisemne
wypowiedzenie przez jedną ze stron. Przedsiębiorstwa, z którymi zawarto umowy reprezentują
zawody: mechaniczne, budowlane, fryzjerskie i hotelarskie. Celem jest podnoszenie jakości działań
edukacyjnych w praktycznej nauce zawodu. Jest to realizowane poprzez:
 udostępnienie uczniom szkoły posiadanych zasobów szkoły (hal, maszyn i urządzeń, narzędzi
i przyrządów, dokumentacji technicznej, pomieszczeń specjalnych);
 pomoc w przygotowywaniu uczniów do egzaminów zawodowych, a w przypadku wyposażenia
zgodnego z wymaganiami CKE również w organizowaniu ośrodka egzaminacyjnego,
upoważnionego przez właściwą, okręgową komisję egzaminacyjną do przeprowadzania
egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe;
 oddelegowanie do prowadzenia zajęć najlepiej przeszkolonych pracowników;
 udzielanie pomocy nauczycielom szkoły w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych przy
opracowywaniu i wdrażaniu autorskich programów nauczania;
 umożliwienie odbycia stażu w firmie;
 umożliwienie zatrudnienia najzdolniejszym absolwentom;
 opiniowanie specjalistycznych kursów i szkoleń a w miarę możliwości organizowanie ich;
 wzajemny udział w uroczystościach i ważnych wydarzeniach;
 wzajemna promocja.
Wszystkie firmy, z którymi podpisano umowy patronackie i partnerskie, przyjęły w roku szkolnym
2017/18 uczniów na praktyki zawodowe. Podpisały umowy o pracę z pracownikami młodocianymi ze
szkoły branżowej I stopnia w zawodach, w których był nabór. Nieodpłatnie przekazały kompletne
zespoły jako pomoce dydaktyczne (np. silniki spalinowe, skrzynie biegów, pompy wtryskowe do nauki
budowy pojazdów samochodowych). Uczestniczyły w uroczystościach szkolnych (np. uroczyste
rozpoczęcie roku szkolnego, Dzień Edukacji Narodowej i uroczystym ślubowaniu klas pierwszych).
Jeden z przedsiębiorców sfinansował uczniowi klasy IV technikum kurs prawa jazdy kat. C i D wraz
z egzaminem na kwalifikację oraz zagwarantował przyjęcie do pracy po zakończeniu nauki w szkole
(wartość wydatków poniesionych przez przedsiębiorcę to ok. 7000,00PLN). Firmy fundowały nagrody
rzeczowe dla najlepszych uczniów i dla uczestników konkursów w cyklicznej imprezie EUROPICNIC.
ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI
Kierunek działań operacyjnych I.1.2. Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół
ponadgimnazjalnych powiatu kieleckiego.
Zadanie 3: „Wsparcie rozwoju szkół poprzez doskonalenie nauczycieli”.
Realizator zadania: Zespół ds. Edukacji
Planowany okres realizacji: 2015-2017
Głównym celem projektu było uatrakcyjnienie zajęć lekcyjnych poprzez zastosowanie różnorodnych
technik nauczania, wykorzystujących innowacyjne technologie.
Projekt realizowany był w okresie od 31.12.2015r. do 30.12.2017r. Łączny koszt realizacji projektu
wyniósł 228 878,00 PLN (w całości finansowany ze środków UE), z czego w okresie sprawozdawczym
wydatkowano kwotę 124 057,00 PLN. W ramach zadania zaplanowano i zrealizowano następujące
działania:
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udział 16 nauczycieli z trzech szkół będących partnerami w projekcie do uczestnictwa
w tygodniowych kursach metodycznych we Włoszech i Wielkiej Brytanii „Nowe techniki
nauczania” (8 osób) oraz „Innowacyjne technologie stosowane w procesie nauczania
na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej” (8 osób)
 udział 16 nauczycieli w kursach kulturoznawczo – językowych organizowanych
w poszczególnych szkołach przez wyznaczonych nauczycieli j. angielskiego
 udział w nagraniu materiału promującego stosowanie nowych technik nauczania przedmiotów
językowych, informatycznych oraz „ścisłych” a także stosowania innowacyjnych technologii
w procesie nauczania (Radio Kielce, Echo Dnia, Telewizja Świętokrzyska, Kalejdoskop Powiatu
Kieleckiego)
 przeprowadzenie konkursu filmowego dla uczniów szkół powiatowych pt. "Nowa jakość
kształcenia w powiatowych szkołach". Uczestnicy konkursu otrzymali nagrody rzeczowe
zakupione w ramach projektu.
 przeprowadzenie 3 konferencji dla uczestników kursów metodycznych pozwalających
nauczycielom na podzielenie się wiedzą oraz doświadczeniem zdobytym w czasie kursu.
ZADANIE ZREALIZOWANE

Kierunek działań operacyjnych I.1.3. Wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych i rozwój kompetencji
kluczowych uczniów szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących.
Zadanie 4: „Rozszerzona matura - świadoma inwestycja na przyszłość”.
Realizator zadania: Powiatowy Zespół Szkół w Łopusznie
Planowany okres realizacji: 2016-2017
Projekt realizowany był w okresie od 01.10.2016 do 30.09.2017r. Koszt całkowity realizacji projektu
wynosi 317 008,75 PLN, w tym: dofinansowanie z UE w wysokości 269 457,44 PLN oraz środki Budżetu
Państwa w wysokości 10 389,56PLN. W okresie sprawozdawczym na realizację zadań projektowych
wydatkowano łącznie kwotę 163 597,50 PLN oraz zrealizowano następujące działania:
1. Dodatkowe zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym
z matematyki, biologii, geografii, języka angielskiego z wykorzystaniem TIK, przeprowadzono
po 26 godz. zajęć dodatkowych z każdego z w/w przedmiotu, w sumie 104 godz. w formie
stacjonarnej oraz po 6 godzin zajęć metodą e-learningową, w sumie 24 godziny. Uczestnicy
mieli zapewniony poczęstunek w formie cateringu w dni, w które odbywały się dodatkowe
zajęcia pozalekcyjne.
2. Zorganizowano 1-dniowy wyjazd warsztatowy w Góry Świętokrzyskie (Bałtów-KrajnoŚw.Katarzyna-Łysica-Góra Chełmowa) podczas którego beneficjenci uczestniczyli w zajęciach
terenowych z geografii oraz biologii.
3. W ramach zadania „Utworzenie Szkolnego Punktu Informacji i Kariery” przeprowadzono 60
godz. warsztatowych z doradcą zawodowym. Utworzona została strona internetowa
Szkolnego Punktu Informacji i Kariery, która była na bieżąco aktualizowana (wkład własny).
4. Z myślą o zdrowiu przeprowadzono 32 godz. konsultacji/poradnictwa psychologicznego,
64 godz. zajęć ruchowych fitness oraz 64 godz. zajęć nauki pływania i aquaareobiku.
5. Przeprowadzono 5 kursów/szkoleń:
 dla uczniów: 16 - godzinny kurs "Szybkie czytanie, zapamiętywanie i efektywne uczenie się";
8 - godzinny kurs "Pierwsza pomoc przedmedyczna z elementami anatomii"; 12 - godzinny kurs
"Podstawy technik samoobrony" oraz 16 - godzinny kurs " Kreatywne myślenie".
 dla nauczycieli będących beneficjentami projektu: 32 - godzinny kurs "Innowacyjne i skuteczne
metody nauczania i uczenia się w dzisiejszej szkole".
ZADANIE ZREALIZOWANE

str. 5

Kierunek działań operacyjnych I.1.4. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego i dostosowanie form
i metod jego prowadzenia do konkretnych wymagań świętokrzyskiego rynku pracy.
Zadanie 5: „Dobre doświadczenia zawodowe szansą na lepszą przyszłość”.
Realizator zadania: Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku
Planowany okres realizacji: 2016-2018
Założenia projektu to podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych dla 50 uczniów,
zwiększenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, rozwój współpracy szkoły
zwiększanie szans zatrudnienia realizowane poprzez:
– bezpłatne kursy i szkolenia dające dodatkowe kwalifikacje zawodowe,
– realizacja odpłatnych praktyk zawodowych w zakładach pracy (min 150 godzin na jednego ucznia),
– utworzenie pracowni spawalnictwa,
– doposażenie pracowni mechanicznej,
– uzyskanie certyfikatu potwierdzającego nabyte umiejętności zawodowe.
Kursy realizowane w ramach projektu:
 Kurs operatora wózków widłowych z wymianą butli gazowej; ( 10 osób ukończyło kurs, 8 osób
zdało egzamin).
 Kurs operatora koparki; ( 10 osób w trakcie kursu).
 Kurs spawania metodą MAG blach i rur ze stali ferrytycznych spoinami pachwinowymi’ (10
osób ukończyło kurs).
 Kurs prawa jazdy kat B’ (10 osób ukończyło kurs) .
 Kurs fryzjerski (10 osób w trakcie trwania kursu).
 Kurs „elektryk z uprawnieniami do1kV” ( 10 osób ukończyło kurs).
 Mechanik w praktyce (10 osób ukończyło kurs).
Ponadto w okresie sprawozdawczym realizowano odpłatne praktyki w zakładach pracy (min. 15 godz.
na jednego ucznia, utworzono pracownię spawalnictwa i doposażono pracownię mechaniczną).
W okresie sprawozdawczym na realizacje działań projektowych wydatkowano kwotę 633 129,31 PLN,
w tym dofinansowanie z UE w wysokości 533 991,21 PLN oraz środki BP w wysokości 54 236,10 PLN.
ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI
Zadanie 6: „Wyższe kwalifikacje – pewniejsza przyszłość”.
Realizator zadania: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Łopusznie
Planowany okres realizacji: 2016-2017
W 2017 złożony został wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach RPO WŚ na lata 20142020 EFS Oś Priorytetowa 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo dla Poddziałania 8.5.1
Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU,
konkurs nr: RPSW.08.05.01-IZ.00-26-098/17. Projekt uzyskał dofinansowanie i w bieżącym roku
podpisana zostanie umowa o dofinansowanie.
ZADANIE NIE BYŁO REALIZOWANE
Zadanie 7: „Nowoczesna szkoła, nowoczesny region”.
Realizator zadania: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego /Powiat Kielecki
(Powiatowy Zespół Szkół w Łopusznie, Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku, Zespół ds. Edukacji)
Planowany okres realizacji: 2016-2018
W ramach projektu realizowanego w partnerstwie Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Świętokrzyskiego ze ŚCIiTT, Gminą Kielce – Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach,
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Świętokrzyskim Związkiem Pracodawców Prywatnych Lewiatan oraz Świętokrzyskim Centrum
Doskonalenia Nauczycieli wsparcie otrzyma: 28 szkół zawodowych, 560 uczniów, 56 nauczycieli.
Do projektu zakwalifikowano 2 szkoły z powiatu kieleckiego: Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie
i Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku. Zdiagnozowano zapotrzebowania szkół zawodowych na
działania wspierające ich rozwój zgodnie z wymogami rynku pracy. Wypracowano model współpracy
szkół zawodowych z otoczeniem społeczno-gospodarczym, odpowiadający na zapotrzebowanie rynku
pracy poprzez spotkania z przedstawicielami sektora biznesu, instytucji rynku pracy, oświaty
i organów prowadzących szkoły zawodowe. Wdrożono innowacyjne formy wsparcia kształcenia
zawodowego polegające na dualnym podejściu do kształcenia u pracodawcy i w szkole.
Uczniowie/uczennice uczestniczący w projekcie, odbywają staże i praktyki zawodowe w wyznaczonej
ilości godzin, w zawodach zgodnych z inteligentnymi specjalizacjami.
W ramach zadania realizowane są następujące formy wsparcia dla:
1) uczniów:
 indywidualne kursy doradztwa zawodowego i kultury zawodu dla uczniów,
 zajęcia dodatkowe dla uczniów w zakresie kompetencji kluczowych,
 przedsiębiorczość zawodowa,
 staże i praktyki płatne dla uczniów,
 zajęcia z przedsiębiorczości, robotyki, językowe,
 zajęcia dualne u przedsiębiorcy,
 konkurs w ramach targów INNO-TECHNO Kielce,
 odbycie kursu z języka angielskiego w zakresie tematyki zawodowej,
 warsztaty z elementami kształcenia dualnego z udziałem przedsiębiorcy – Hotel Bristol Busko
Zdrój (zajęcia w szkole i u przedsiębiorcy)
 warsztaty postaw przedsiębiorczych i kreatywności,
 warsztaty z Turystyki zdrowotnej i prozdrowotnej,
 zajęcia naukowo – techniczne z informatyki,
2) dla nauczycieli:
 doskonalenie nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego,
 udział z seminariach tematycznych z elementami warsztatowymi dotyczących kształcenia
dualnego w Wólce Milanowskiej,
 udział w warsztatach branżowych – Turystyka zdrowotna prozdrowotna (sierpień 2017r.),
 wizyta studyjna w Szwajcarii (wrzesień 2017r.)
Ponadto w ramach zadania wyposażono pracownie fonetyczną i gastronomiczną w Powiatowym
Zespole Szkół w Chmielniku.
ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI
Zadanie 8: „Dobre doświadczenia zdobyte na europejskim rynku pracy krokiem do sukcesu
zawodowego”
Realizator zadania: Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku
Planowany okres realizacji: 2016-2018
Beneficjentami projektu są uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku (technik żywienia
i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa, technik budownictwa - łącznie 40 osób), którzy
realizują zagraniczne praktyki zawodowe przez co poznają walory turystyczne, kulturowe oraz historię
Włoch, a ponadto uzyskują certyfikat Europass Mobilność.
Głównym celem odbywania przez uczniów praktyk za granicą jest:
 poznanie standardów europejskich,
 zasad dobrej organizacji pracy we włoskich hotelach,
 nowoczesnych technologii i europejskich norm jakości,
 przełamywanie barier kulturowych,
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wzmocnienie poczucia europejskiej tożsamości i obywatelstwa,
kształtowanie postaw takich jak: odpowiedzialność, sumienność, komunikatywność,
 nabycie doświadczenia zawodowego.
Całkowity koszt zadania finansowany w całości ze środków UE wynosi 449 024,43 PLN, z czego
w roku 2017 wydatkowano kwotę 219 075,56 PLN.
ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI
Zadanie 9: „Specjalista na europejskim rynku pracy”
Realizator zadania: Powiatowy Zespół Szkół w Chęcinach
Planowany okres realizacji: 2016-2017
W ramach realizacji zadania w okresie sprawozdawczym dwie grupy uczniów, po 8 osób uczestniczyły
w czterotygodniowych stażach zagranicznych w Wielkiej Brytanii. Całkowity koszt zadania finansowany
w całości ze środków UE wynosi 419 457,89 PLN, z czego w roku 2017 wydatkowano kwotę
211 942,92PLN.
ZADANIE ZREALIZOWANE
Zadanie 10: „Hotelarze z Łopuszna zdobywają Europę”
Realizator zadania: Powiatowy Zespół Szkół w Łopusznie
Planowany okres realizacji: 2016-2018
W okresie sprawozdawczym szkoła podpisała umowę z Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji o
dofinansowanie realizacji projektu. Szkoła otrzymała pierwszą ratę dofinansowania z FRSE.
Zrealizowano zakup materiałów dydaktycznych. Wykupiono bilety lotnicze dla pierwszej grupy uczniów
(15 osób) oraz ubezpieczenia NW i OC dla grupy. Przygotowano i podpisano umowy z firmą Tribeco
będącą partnerem w projekcie. Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym wyniosły 131 605,32
PLN.
ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI
Kierunek działań operacyjnych I.1.5. Skuteczne lokalne partnerstwo na rzecz rozwoju edukacji
Zadanie 11: Organizacja lokalnych sieci współpracy i wsparcie dla organizacji pozarządowych
działających na rzecz rozwoju edukacji.
Realizator zadania: Wszystkie szkoły i placówki (Powiatowy Zespół Szkół w Łopusznie, Powiatowy
Zespół Szkół w Chęcinach, Powiatowy Zespół Szkół, Powiatowy Zespół Szkół w Bodzentynie, Powiatowy
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rembowie i Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
w Podzamczu)
Planowany okres realizacji: 2016-2020
W roku 2017 Grupa Nieformalna „Pałac to jest to” zrzeszająca nauczycieli z Powiatowego Zespołu
Szkół w Łopusznie zorganizowała warsztaty dla młodzieży i indywidualne zajęcia coachingowe
przygotowujące 15 osób do bycia wolontariuszem. We współpracy ze Stowarzyszeniem Wspierania
Inicjatyw Lokalnych "SKAŁA" przygotowano i wystawiono dwa musicale. Młodzież uczestniczyła w
przygotowaniu scenariusza, strojów, choreografii, próby spektakli, wyjazdach na próby do teatru
muzycznego.
Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku realizował Współpracę z Winnickim Dobroczynnym
Stowarzyszeniem „Dom Polski”. 22 uczniów z Ukrainy kształci się w klasach pierwszych i drugich LO
i Technikum.
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Powiatowy Zespół Szkół w Chęcinach w ramach promocji szkoły zorganizował w 2017r.
we współpracy ze Stowarzyszeniem „Razem możemy więcej” "Pikniku u Łokietka".
Szkoła była również organizatorem Przeglądu Kolęd i Pastorałek. Chęciny kolędami rozśpiewane".
Ponadto Powiatowy Zespół Szkół w Chęcinach w roku 2017 współpracował z:
 Ośrodkiem Zdrowia w Chęcinach - współpraca Szkolnego Koła PCK;
 Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach - udział uczniów
w honorowym oddawaniu krwi;
 Okręgowym Oddziałem PCK - współpraca w różnych akcjach charytatywnych;
 Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną - udział w konferencjach i szkoleniach;
 Fundacją VIVE - udział w Małej Lidze Piłki Ręcznej i popularyzowanie piłki ręcznej;
 Stowarzyszeniem im. Jana Karskiego - współpraca w spotkaniach i prelekcjach;
 Urzędem Gminy i Miasta Chęciny współpraca w organizacji imprez na rzecz promocji szkoły
i integracji środowisk lokalnych;
 IPN Delegaturą w Kielcach - współorganizacja spotkań i wystaw;
 Organizacjami Kombatanckimi;
 Fundacją Bezpieczeństwo - Rozwój - Wiedza - organizowanie spotkań i prelekcji dla uczniów;
 Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych Dowództwa Wojsk Lądowych w Kielcach - udział
w szkoleniach z musztry pocztów sztandarowych;
 Wojewódzkim Związkiem Sportowym - współpraca w propagowaniu aktywnego spędzania
wolnego czasu i ogólnej sprawności wśród uczniów;
 Międzyszkolnym Klubem Strzeleckim "Snajper" w Kielcach - udział w Lidze Strzeleckiej.
Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Jodła” działający przy Powiatowym Zespole Szkół
w Bodzentynie, w roku 2017 realizował założone cele statutowe. Klub został doposażony w sprzęt
sportowy. Zrealizowano następujące projekty oraz zadania:
 II edycje projektu „Zimowe wyczyny z bodzentyńskiej doliny” współfinansowanego przez
Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz ośrodek narciarski „Baba Jaga” w Bodzentynie.
Projekt obejmował zajęcia sportowe ukierunkowane na upowszechnianie sportów
zimowych, takich jak narciarstwo zjazdowe i snowboard;
 „Aktywne świętokrzyskie w Bodzentynie” finansowane z Urzędu Marszałkowskiego
w Kielcach. Przeprowadzone wydarzenie sportowe zawierało ogólnodostępne rozgrywki
w dyscyplinach takich jak: strzelectwo, łucznictwo, bilard i bieganie.
 projekt doposażenia strzelnicy pneumatycznej – finansowany przez Urząd Marszałkowski
Woj. Świętokrzyskiego;
 „Bieganie i strzelanie – bodzentyńskie wyzwanie” – projekt współfinansowany ze środków
Samorządu Miasta i Gminy Bodzentyn;
 Mikołajkowy Turniej Strzelecki pod honorowym patronatem Starosty Kieleckiego
we współpracy z KS „Mechanik” w Kielcach.
Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Jodła" Bodzentyn współpracuje ze Starostwem Powiatowym
w Kielcach, Towarzystwem Przyjaciół Bodzentyna, Stowarzyszeniem Absolwentów Szkół Średnich
w Bodzentynie, Centrum Kultury w Bodzentynie. Klub współpracuje również z Urzędem Miasta i Gminy
Bodzentyn, Urzędem Marszałkowskim w Kielcach, Fundacją Proland Sport, ze Stacją narciarską Baba
Jaga w Bodzentynie, ze szkołami z terenu ościennych gmin.
Powiatowy MOW w Rembowie współpracował z:
 Gminnym Zespołem Szkół w Łagowie w zakresie wynajmu hali sportowej w celu
przeprowadzania zajęć sportowych pozalekcyjnych dla wychowanków PMOW w Rembowie
w celu poprawy sprawności fizycznej oraz promocji zdrowego i aktywnego stylu życia wśród
dzieci oraz młodzieży;
 Urzędem Gminy Raków przy organizacji Rakowskiej Gry Terenowej „Wędrówka śladami
przeszłości”;
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Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach co umożliwiło udział młodzieży
niedostosowanej społecznie w pilotażowym projekcie „Mój startup – mój biznes” mającym
na celu wdrażanie zmian w zakresie edukacji dla rynku pracy oraz inspirowanie uczniów
do rozwijania pomysłów biznesowych.
ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI
Zadanie 12: Nawiązanie porozumień i współpracy z uczelniami wyższymi i instytucjami oświatowymi
na rzecz rozwoju edukacji
Realizator zadania: Wszystkie szkoły i placówki (Powiatowy Zespół Szkół w Łopusznie, Powiatowy
Zespół Szkół w Chęcinach, Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku, Powiatowy Zespół Szkół
w Bodzentynie, Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rembowie i Powiatowy
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podzamczu)
Planowany okres realizacji: 2016-2020
Młodzież klas maturalnych z Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie corocznie uczestniczy
w "Salonie Maturzystów" organizowanym przez Politechnikę Świętokrzyską w Kielcach. W ramach tego
wydarzenia młodzież ma okazję do zapoznanie się z kierunkami kształcenia oferowanymi przez
uczelnię.
Powiatowy Zespół Szkół w Łopusznie współpracuje również z Uniwersytetem im. Jana Kochanowskiego
w Kielcach w ramach organizacji praktyk studenckich. Realizowana jest również współpraca:
 ze Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach poprzez realizację
wspólnego projektu "Nowoczesna Szkoła Nowoczesny Region";
 z Regionalną Organizacją Turystyczną w Kielcach poprzez realizację projektu "Świętokrzyscy
Hotelarze dla rynku pracy"
 z „AIESEC" w zakresie międzynarodowej wymiany młodzieży.
Powiatowy Zespół Szkół w Chęcinach współpracuje z Politechniką Świętokrzyską, Uniwersytetem Jana
Kochanowskiego w Kielcach, WSEPiNM w Kielcach, Instytutem Pamięci Narodowej. Uczniowie szkoły
uczestniczą w: Salonie Maturzystów na Politechnice Świętokrzyskiej, próbnej maturze organizowanej
przez Echo dnia i UJK w Kielcach, zajęciach warsztatowych przygotowujących do matury
organizowanych przez WSEPiNM.
Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku nawiązał współpracę z Politechniką Śląską w Gliwicach.
Dyrekcja Szkoły brała udział w uroczystości otwarcia roku Akademickiego 2016/2017. Uczniowie szkoły
uczestniczyli w warsztatach naukowych.
Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rembowie współpracował z Wojewódzkim
Szkolnym Związkiem Sportowym w Kielcach - Operator Wojewódzkiego Programu „SKS” oraz
Uniwersytetem Jagiellońskim - Zakładem Teorii Wychowania i Opieki.
Program „SKS” był realizowany w dwóch edycjach: wiosennej 20.01.2017-22.06.2017 i jesiennej
1.09.2017-15.12.2017. Polegał na zorganizowaniu i prowadzeniu dodatkowych pozalekcyjnych zajęć
sportowych 2 x w tygodniu przez nauczyciela w-f zatrudnionego na pełnym etacie w naszej Szkole.
Zajęcia sportowe odbywały się na obiektach sportowych znajdujących się na terenie Powiatowego
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rembowie. Dyrekcja nieodpłatne zapewniła
odpowiednie obiekty sportowe oraz sprzęt sportowy na realizację zajęć na podstawie podpisanej
umowy nieodpłatnego udostępnienia obiektu sportowego.
W zajęciach SKS brała udział młodzież szkolna - uczniowie naszej Szkoły, którzy nie byli objęci innymi
regularnymi formami aktywności fizycznej (np. treningami w klubie sportowym).
W ramach współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim wśród wychowanków przebywających
w Powiatowym Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym przeprowadzony został proces badawczy
zrealizowany przez dr Annę Dąbrowską, pracownika naukowo-dydaktycznego Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Zakres badań obejmował:
- planowanie własnej przyszłości w kontekście negatywnej przeszłości związanej z wychowaniem
w rodzinie patologicznej lub dysfunkcyjnej (Kwestionariusz Postrzegania Czasu Zimbardo);
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- strukturę władzy i komunikacji pomiędzy jednostkami w danej populacji (Socjometria);
- ocenę jakości relacji koleżeńskich i rodzinnych wychowanków oraz jej korelatów.
Powiatowy Zespół Szkół w Bodzentynie realizuje współpracę z Politechniką Świętokrzyską,
Ochotniczym Hufcem Pracy w Kielcach oraz Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej.
W roku 2017 Młodzież z Powiatowego Zespołu Szkół w Bodzentynie uczestniczyła w dniach otwartych
Politechniki Świętokrzyskiej. Przedstawiciele uczelni uczestniczyli w promocji oferty edukacyjnej szkoły
w szkołach gimnazjalnych z terenu gminy Bodzentyn i gmin ościennych.
W roku 2017 Powiatowy MOW w Podzamczu w partnerstwie z Regionalnym Centrum Naukowo –
Technologicznym i UJK w Kielcach realizował projekt „Każdy może być naukowcem” – warsztaty
odpowiedzią na specjalne potrzeby edukacyjne. Projekt skierowany był do wychowanków
Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych oraz Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapeutycznych
z Woj. Świętokrzyskiego w wieku 12-16 lat. Celem głównym powyższego projektu było rozbudzenie
ciekawości poznawczej w zakresie nauk przyrodniczych poprzez organizację zajęć dydaktycznych
w formie warsztatów.
ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI
Kierunek działań operacyjnych I.1.6. Partnerska współpraca i realizacja wspólnych przedsięwzięć
edukacyjnych szkół z terenu powiatu kieleckiego z jednostkami oświatowymi z innych krajów.
Zadanie 13: Międzynarodowa wymiana młodzieży w zakresie podnoszenia kompetencji
Realizator zadania: Wszystkie szkoły i placówki (Powiatowy Zespół Szkół w Łopusznie, Powiatowy
Zespół Szkół w Chęcinach, Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku, Powiatowy Zespół Szkół
w Bodzentynie, Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rembowie i Powiatowy
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podzamczu)
Planowany okres realizacji: 2016-2020
Powiatowy Zespół Szkół w Chęcinach realizował działania dotyczące Polsko - Ukraińskiej wymiany
młodzieży szkolnej z powiatu kieleckiego oraz Winnicy. W wymianie uczestniczyło trzech uczniów
szkoły w Chęcinach. Podczas pobytu na Ukrainie uczniowie zwiedzili między innymi muzeum Pirogowa
w Winnicy, Park Zofiiówka w Humaniu, siedzibę Wehrwolf w Strzyśawce, fontanny i kościoły winnickie,
pałac Potockich w Niemirowie i Tulczynie. Uczestniczyli w zajęciach rekreacyjnych, zajęciach z języka i
kultury ukraińskiej, grach i zabawach integracyjnych z młodzieżą ukraińską oraz ich rodzinami.
Natomiast młodzież z Ukrainy poznała najciekawsze miejsca w powiecie kieleckim.
Uczniowie zwiedzili Centrum Nauki Leonarda da Vinci w Podzamczu, Dwór Starosty Chęcińskiego,
Zamek Królewski w Chęcinach, Jaskinię Raj, Pałac Dobieckich w Łopusznie, Muzeum Henryka
Sienkiewicza w Oblęgorku, Staropolskie Muzeum Przemysłowe w Sielpi, Muzeum Starożytnego
Hutnictwa w Nowej Słupi, Klasztor na Świętym Krzyżu, kościół i ruiny zamku w Bodzentynie, Kaplicę
Św. Franciszka w Świętej Katarzynie, Park Rozrywki w Krajnie, Ośrodek Edukacyjno–Muzealny
Świętokrzyski Sztetl w Chmielniku. Młodzież ukraińska uczestniczyła w zajęciach językoznawczych
i kulturoznawczych. Wymiana uczniów obok poszerzania horyzontów młodych ludzi służy
zaznajomieniu się z kulturą oraz zagadnieniami z zakresu edukacji kraju partnerskiego, pokonywaniu
barier i uprzedzeń, budowaniu dobrych relacji polsko-ukraińskich, oraz budowaniu wspólnej
odpowiedzialności młodzieży za przyszłość wolnej Europy.
Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku w ramach zadania przygotował do realizacji projekt
„Staż zagraniczny drogą do kariery zawodowej. Okres realizacji projektu: 18.12.2017 – 17.12.2019.
Koszt całkowity zadania wynosi 431 873,05 PLN i w całości finansowany jest ze środków UE.
Projekt skierowany jest do 32 uczniów II i III klasy Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku,
kształcących w zawodach technik informatyk i technik mechanik. Do projektu została wskazana ta
grupa osób, ponieważ uczniowie ci zdobędą podstawową wiedzę teoretyczną niezbędną do odbycia
praktyk. Uczniowie podczas praktyk zdobędą doświadczenie w pracy zawodowej, udoskonalą
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umiejętności nabyte w procesie kształcenia, poznają specyfikę w warunkach rzeczywistych
i udoskonalą pracę w zespole. Przez wybór partnera z Wielkiej Brytanii firmy Training Vision uczniowie
poznają standardy panujące na angielskim rynku pracy. Celem głównym jest umożliwienie uczniom
lepszego przygotowania się do warunków jakie panują na europejskim rynku pracy. Uczestnicy będą
mogli zapoznać się z organizacją i techniką pracy przedsiębiorstw informatycznych i przedsiębiorstw
mechanicznych, a także rozwijać swoje umiejętności i kompetencje zawodowe oraz językowe, uzyskać
dokument Europass Mobilność, poznać walory turystyczne, kulturowe oraz historię Anglii. Młodzież
z technikum informatycznego i mechanicznego zdobędzie praktyczne umiejętności związane
ze specyfiką obsługi klientów międzynarodowych. Staż pozwoli im pogłębić wiedzę i umiejętności
w zakresie technologii informatycznej i mechanicznej, zdobyć doświadczenie w programowaniu,
diagnozowaniu, obsłudze maszyn i urządzeń zaawansowanych technologicznie. Projekt umożliwi
młodym ludziom nabycie doświadczeń zawodowych w odmiennych warunkach kulturowych
i obyczajowych, rozwój umiejętności w zakresie ogólno zawodowym oraz kształtowanie postaw
przedsiębiorczych. Praktyki zawodowe będą realizowane w następującym terminie:
I grupa- 16 uczniów (16 uczniów z zawodu technik mechanik) od 02.07.2018- do 27.07.2018
II grupa- 16 uczniów ( 8 uczniów z zawodu technik mechanik i 8 uczniów z zawodu technik informatyk)
od 01.07.2019 – do 26.07.2019
Praktyki zostaną odbyte w Portsmouth w Anglii w placówkach wskazanych przez Training Vision LTD.
Program stażu został opracowany w oparciu o podstawę programową kształcenia zawodowego
w zawodach: technik informatyk i technik mechanik, oraz przy ścisłej współpracy z partnerem - firmą
Training Vision LTD. Podpisano umowę na realizację projektu .
ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI
Kierunek działań operacyjnych I.1.7. Rozwój lokalnego kształcenia przez całe życie.
Zadanie 14: Przygotowanie szkół/placówek do realizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych, (KKZ),
kompetencji w zawodach na które występuje zapotrzebowanie.
Realizator zadania: Szkoły (Powiatowy Zespół Szkół w Łopusznie, Powiatowy Zespół Szkół
w Chęcinach, Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku, Powiatowy Zespół Szkół w Bodzentynie)
Planowany okres realizacji: 2016-2020
Powiatowy Zespół Szkół w Chęcinach utworzył trzy kierunki kwalifikacyjnych kursów zawodowych
w kwalifikacjach:
 M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających
 A.62. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy lub ciała, dłoni i stóp
 E. 19 Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych
W okresie od 01.10.2017 do 31.12.2017 odbyło się sześć zjazdów dla uczestników kursów. Odbywały
się zajęcia teoretyczne i praktyczne przygotowujące uczestników kursów do egzaminów.
Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku w roku 2017 zrealizował działania polegające na:
 przeprowadzeniu wszystkich zajęć z kwalifikacyjnego kursu zawodowego- A.35 „Planowanie
i prowadzenie działalności w organizacji” oraz prowadzenie zajęć z kwalifikacyjnego kursu
zawodowego T.06 „Sporządzanie potraw i napojów”,
 przygotowywanie uczestników kursu do zewnętrznego egzaminu zawodowego w kwalifikacji
A.35,
 przeprowadzenie próbnych egzaminów zawodowych w kwalifikacji A.35 zarówno z części
teoretycznej jak i praktycznej.
Łączny koszt realizacji zadania poniesiony w 2017r. wyniósł 66 994,36 PLN.
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Powiatowy Zespół Szkół w Łopusznie nie uruchomił w okresie sprawozdawczym żadnego
z planowanych kwalifikacyjnych kursów zawodowych ze względu na brak zainteresowania ze strony
uczniów i słuchaczy.
ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI

Cel operacyjny I.2. Przeciwdziałanie bezrobociu, aktywizacja rynku pracy i wzrost kompetencji
zawodowych mieszkańców powiatu.
Kierunek działań operacyjnych I.2.1. Pomoc osobom zaliczonym do grup defaworyzowanych
w zdobyciu doświadczenia zawodowego i podnoszeniu lub zmianie kwalifikacji zawodowych oraz ich
lepsze dopasowanie do potrzeb lokalnego rynku pracy.
Zadanie 15: Statutowe działania PUP w Kielcach w zakresie aktywnych form przeciwdziałaniu
bezrobociu.
Realizator zadania: Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach
Planowany okres realizacji: 2016 i kolejne lata
Celem zadania jest organizacja szkoleń indywidualnych i grupowych dla osób bezrobotnych
i poszukujących pracy, finansowanie kosztów egzaminów, licencji oraz studiów podyplomowych,
organizacja staży, prac interwencyjnych, robót publicznych, skierowania na nowo utworzone
stanowiska pracy, wypłata bonów na zasiedlenie. W roku 2017 zorganizowano szkolenia
indywidualne, grupowe oraz studia podyplomowe dla 500 osób bezrobotnych, na staże skierowano
1491 osób, do prac interwencyjnych – 193 osoby, do robót publicznych skierowano 204 osoby, na
refundowane stanowisko pracy – 337 osób, a także wypłacono 129 bonów na zasiedlenie. Łączny koszt
udzielonego wsparcia finansowanego z Funduszu Pracy wyniósł 18 478 207,06 PLN.
ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI
Kierunek działań operacyjnych I.2.2. Aktywizacja oraz reorientacja zawodowa osób pozostających bez
pracy, szczególnie kobiet, osób do 29 roku życia, osób długotrwale bezrobotnych, ale także osób po 50
roku życia i innych wskazanych jako zagrożone wykluczeniem społecznym.
Zadanie 16: ,,Rynek pracy pełen Szans!”
Realizator zadania: Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach
Planowany okres realizacji: 2016-2018
W okresie sprawozdawczym realizowane były następujące formy wsparcia:
a) pośrednictwo pracy i doradztwo zawodowe - w omawianym czasie zrealizowano łącznie 1099
konsultacji u pośrednika pracy i doradcy zawodowego, zostały utworzone bądź kontynuowane IPD.
b) szkolenia zawodowe - łącznie rozpoczęło szkolenia 70 uczestników, zakończyło 67, a kontynuuje 2
uczestników;
c) staż zawodowy - w niniejszym czasie na staż zostało skierowanych 56 uczestników, 22 (13K/9M)
kontynuuje staż, 17 (11K/6M) zakończyło staż, 2 kobiety przerwały staż z powodu niezdolności do pracy
powyżej 90 dni.
ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI
Zadanie 17: „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie
kieleckim (III)”.
Realizator zadania: Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach
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Planowany okres realizacji: 2016 i kolejne lata
Celem projektu pt. „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez
pracy w powiecie kieleckim (III)” jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób powyżej 29 roku życia,
pozostających bez pracy w powiecie kieleckim. W roku 2017 ze wsparcia skorzystało 617 osób
zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kielcach.
W ramach projektu na 2017 realizowane były następujące zadania:
-staże – 270 osób
-szkolenia – 231 osób
-prace interwencyjne –36 osób
-środki na podjęcie działalności gospodarczej – 44 osoby
-refundacja kosztów doposażenia stanowiska pracy – 36 osób.
Wszystkie zadania zaplanowane na rok 2017 zostały zrealizowane zgodnie z założeniami we wniosku
o dofinansowanie. Zostały poniesione wydatki kwalifikowalne w kwocie 4 690 846,26 PLN. Wszystkie
wskaźniki rezultatu i produktu zostały osiągnięte na poziomie, co najmniej 100%.
Planowana jest kontynuacja działań w roku 2018r.
ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI
Zadanie 18: Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kieleckim (III)”.
Realizator zadania: Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach
Planowany okres realizacji: 2016 i kolejne lata
Uczestnikami projektu są osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy, w tym osoby
z niepełnosprawnościami, zarejestrowane w PUP jako bezrobotne (dla których został ustalony I lub II
profil pomocy), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) , zgodnie z definicją
osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
W ciągu 2017 roku w projekcie udział wzięło 912 osób bezrobotnych, w tym: 420 osób długotrwale
bezrobotnych i 25 osób niepełnosprawnych. Uczestnicy projektu skorzystali z następujących zadań:
Zadanie 1 STAŻE – 561 uczestników ;
Zadanie 2 SZKOLENIA – 252 uczestników – osoby brały udział w poniżej wymienionych szkoleniach
grupowych:
1) Specjalista ds. kadr i płac;
2) Kurs spawalniczy Mag+ Tig + cięcie tlenowe, termiczne i plazmowe
3) Kurs przygotowujący do egzaminu państwowego na prawo jazdy kat. C, C+E + kwalifikacja
wstępna przyspieszona do prawa jazdy kat. C,C1,C1+E,C+E
4) Przedstawiciel handlowy + prawo jazdy kat. B;
5) Nowoczesny sprzedawca- fakturzysta z obsługą kas fiskalnych i terminali płatniczych;
6) Kurs przygotowujący do egzaminu państwowego na prawo jazdy kat. D + kwalifikacja wstępna
przyspieszona do prawa jazdy kat. D, D+E,D1,D1+E,;
7) Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym;
8) Bukieciarstwo i florystyka z elementami technik decoupage;
9) Kurs kroju i szycia ;
10) Asystent księgowego ;
11) Operator koparko - ładowarki kl. III ;
12) Kurs przygotowujący do egzaminu państwowego na prawo jazdy kat. C+E;
13) Kurs przygotowujący do egzaminu państwowego na prawo jazdy kat. C, C+E + kwalifikacja
wstępna przyspieszona do prawa jazdy kat. C,C1,C1+E,C+E;
14) Robotnik leśny + prawo jazdy kat. T;
15) Kurs spawalniczy MAG + TIG + cięcie tlenowe, termiczne i plazmowe;
16) Kosmetyka pielęgnacyjna z wizażem, stylizacją paznokci i przedłużaniem rzęs;
17) Kurs kucharski z obsługą przyjęć okolicznościowych i elementami carvingu;
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18) Kurs przygotowujący do egzaminu państwowego na prawo jazdy kat. C, C+E wraz kwalifikacją
wstępną przyspieszoną do prawa jazdy kat. C,C1,C1+E,C+E;
19) Kurs przygotowujący do egzaminu państwowego na prawo jazdy kat. D + kwalifikacja
uzupełniająca na przewóz osób;
20) Technolog robót wykończeniowych w budownictwie ;
21) Magazynier z obsługą komputera, kas fiskalnych i wózków jezdniowych.
Zadanie 3 PRACE INTERWENCYJNE – 11 uczestników;
Zadanie 4 JEDNORAZOWE ŚRODKI NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – 88 uczestników.
W okresie sprawozdawczym zostały poniesione wydatki kwalifikowalne w kwocie 7 016 342,68 PLN.
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI
Cel operacyjny I.3. Podniesienie poziomu wiedzy i kwalifikacji kadr pod potrzeby nowych specjalizacji
gospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem profilu powiatu.
Kierunek działań operacyjnych I.3.1. Realizacja wsparcia w postaci usług rozwojowych adekwatnych do
potrzeb i możliwości rozwojowych firm.
Zadanie 19: Analizy potrzeb szkoleniowych, organizowanie szkoleń i doradztwa.
Realizator zadania: Starostwo Powiatowe, Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach
Planowany okres realizacji: 2016-2020
Powiatowy Urząd Pracy realizuje działania związane z promocją Krajowego Funduszu Szkoleniowego
jako źródła finansowania różnych form kształcenia ustawicznego osób pracujących. Finansowanie
szkoleń zawodowych, studiów podyplomowych, egzaminów dla osób pracujących. Prowadzenie badań
ankietowych wśród pracodawców dotyczących ich potrzeb szkoleniowych, współpraca z jednostkami
szkolącymi. W roku 2017 ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego skorzystało – 495 osób.
ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI
Kierunek działań operacyjnych I.3.2. Wsparcie typu Outplacement na rzecz pracodawców i ich
pracowników przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne.
Zadanie 20: „Aktualizacja i uzupełnianie kart opisu usług”
Realizator zadania: Starostwo Powiatowe, Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach
Planowany okres realizacji: 2016-2020
W 2017 roku dokonano aktualizacji 31 kart opisu usług, zgodnie z Zarządzeniem wewnętrznym
Nr 48/05 Starosty Kieleckiego z dnia 16 listopada 2005 roku w sprawie wprowadzenia zmian
w Procedurze aktualizacji katalogu usług.
Na dzień 31 grudnia 2017 roku w Starostwie Powiatowym w Kielcach obowiązywało 91 kart opisu usług
i wzorów wniosków niezbędnych do realizacji zadań.
Karta opisu usług zawiera następujące informacje:
- nazwę usługi;
- podstawę prawną wykonywania usługi;
- wykaz niezbędnych dokumentów;
- wysokość opłat;
- dokładne określenie miejsca wykonywania usługi;
- termin i sposób załatwienia sprawy;
- wykaz osób uprawnionych do ubiegania się o realizację usługi
- informacje o trybie odwoławczym.
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Karty opisu usług mają na celu syntetyczne przedstawienie spraw, które można załatwić w Starostwie
Powiatowym oraz ułatwienie potencjalnym klientom zdobycie informacji o procedurach
poszczególnych usług oraz dokumentacji niezbędnej do ich realizacji.
ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI
Cel operacyjny I.4. Ułatwienie mieszkańcom powiatu dostępu do usług medycznych poprzez
modernizację i poprawę wyposażenia placówek służby zdrowia oraz realizację programów
zdrowotnych
Kierunek działań operacyjnych I.4.1. Modernizacja infrastruktury leczniczej poprawiającej dostępność
mieszkańcom Powiatu do usług zdrowotnych, świadczonych przez powiatowe zakłady opieki
zdrowotnej.
Zadanie 21: „Dostosowanie niektórych obiektów Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka Szpital Specjalistyczny w Kielcach do obowiązujących przepisów oraz zakup wysokospecjalistycznego
sprzętu medycznego”
Realizator zadania: Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka - Szpital Specjalistyczny w Kielcach
Planowany okres realizacji: 2017 – 2019
Wniosek aplikacyjny „Dostosowanie niektórych obiektów Świętokrzyskiego centrum Matki
i Noworodka – Szpital Specjalistyczny w Kielcach do obowiązujących przepisów oraz zakup
wysokospecjalistycznego sprzętu medycznego” zostanie złożony w 2018r. zgodnie z harmonogramem
naboru wniosków.
ZADANIE NIE BYŁO REALIZOWANE
Zadanie 22: „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury budowlanej PCUM oraz zakup sprzętu
medycznego w celu poszerzenia zakresu i poprawy jakości świadczonych usług”
Realizator zadania: Powiatowe Centrum Usług Medycznych w Kielcach
Planowany okres realizacji: 2017 – 2019
Nie złożono wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie realizacji projektu ponieważ nie został ogłaszany
konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata
2014-2020 dla tego działania.
ZADNIE NIE BYŁO REALIZOWANE
Zadanie 23: „Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Chmielniku dla potrzeb opieki długoterminowej
i geriatrycznej”
Realizator zadania: Szpital Powiatowy w Chmielniku
Planowany okres realizacji: 2018-2020
W roku 2017 nie rozpoczęto i nie realizowano działań w ramach zadania.
ZADANIE NIE BYŁO REALIZOWANE
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Cel operacyjny I.4. Ułatwienie mieszkańcom powiatu dostępu do usług medycznych poprzez
modernizację i poprawę wyposażenia placówek służby zdrowia oraz realizację programów
zdrowotnych
Kierunek działań operacyjnych I.4.2. Aktywne uczestnictwo powiatu w realizacji krajowych
i regionalnych programów profilaktycznych w zakresie chorób będących istotnym problemem
zdrowotnym na terenie Powiatu.
Zadanie 24: „Program profilaktyki raka prostaty u mężczyzn powyżej 50 roku życia zamieszkujących na
terenie Powiatu Kieleckiego”.
Realizator zadania: Powiatowe Centrum Usług Medycznych w Kiecach/Powiat Kielecki
Planowany okres realizacji: 2017-2019
Zadanie nie może być realizowane ponieważ Agencja Oceny Technologii Medycznej i Certyfikacji
w Warszawie nie opiniuje takich programów (te świadczenia zdrowotne finansuje NFZ).
ZADANIE NIE BYŁO REALIZOWANE - Zgłoszono wniosek o usunięcie zadania ze Strategii.
Zadanie 25: „Program profilaktyki oraz zapobiegania chorobom cukrzycy wśród mieszkańców Powiatu
Kieleckiego na lata 2018-2020”.
Realizator zadania: Szpital Powiatowy w Chmielniku, Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka Szpital Specjalistyczny w Kielcach, Powiatowe Centrum Usług Medycznych w Kielcach.
Planowany okres realizacji: 2018 – 2020
W roku 2017 nie rozpoczęto i nie realizowano działań w ramach zadania.
ZADANIE NIE BYŁO REALIZOWANE

Kierunek działań operacyjnych I.4.3. Promowanie zdrowia i profilaktyka zdrowotna w Powiecie
Kieleckim
Zadanie 26: „Profilaktyka i promowanie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Powiatu
Kieleckiego”.
Realizator zadania: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Kielcach/
Jednostki Organizacyjne Powiatu Kieleckiego
Planowany okres realizacji: 2018 – 2020
Uchwałą Nr 171/199/2017 Zarząd Powiatu w Kielcach przyjął opracowany w Wydziale Zdrowia i Polityki
Społecznej program zdrowotny pn. „Zdrowy Powiat Kielecki”. W roku 2017 program zakładał realizację
w Powiecie Kieleckim zadań w zakresie edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia i profilaktyki chorób,
zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym.
Program realizowany był podczas wydarzeń kulturalno- rekreacyjnych w Powiecie Kieleckim.
Przy „Stoliku medycznym” mieszkańcy Powiatu Kieleckiego mogli uzyskać:
 informacje o prawach pacjenta oraz zakresach usług medycznych zakontraktowanych przez NFZ
w Kielcach,
 informacje o zakresach leczenia i dostępności do świadczeń medycznych w powiatowych zakładach
opieki zdrowotnej.
Ponadto wszystkim zainteresowanym badano cieśnienie tętnicze krwi, a osoby z grup ryzyka mogły
otrzymać „PAKIET ZDROWOTNY” ufundowany przez Starostę Kieleckiego i dyrektora powiatowego
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zakładu opieki zdrowotnej. Mieszkańcy Powiatu Kieleckiego otrzymali następujące rodzaje
nieodpłatnych pakietów zdrowotnych:
- pakiet endokrynologiczny,
- pakiet kardiologiczny,
- pakiet urologiczny,
- pakiet reumatologiczny,
- oraz diagnostyka chorób piersi.
W ramach Programu w okresie sprawozdawczym zrealizowano łącznie 335 pakietów a wysokość
środków finansowych przeznaczona na ich realizację wyniosła 40 360,00 PLN. Ponadto powiatowe
zakłady opieki zdrowotnej z własnych środków finansowych zrealizowały 100 pakietów zdrowotnych,
na kwotę 10 000,00 PLN.
ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI
Cel operacyjny I.5. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa publicznego
Kierunek działań operacyjnych I.5.1. Współpraca samorządu powiatowego z instytucjami powołanymi
do ochrony bezpieczeństwa publicznego.
Zadanie 27: Cykliczne dofinansowywanie Komendy Miejskiej Policji w Kielcach do zakupu radiowozów
(corocznie).
Realizator zadania: Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa
Planowany okres realizacji: 2016 i kolejne lata

W roku 2017 przekazano kwotę 100 000,00 PLN na zakup radiowozów.
ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI
Zadanie 28: Przekazywanie nagród finansowych dla najlepszych policjantów pracujących na terenie
Powiatu Kieleckiego.
Realizator zadania: Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa
Planowany okres realizacji: 2016 i kolejne lata
W roku 2017 ufundowano 10 nagród finansowych po 500,00 PLN każda dla 10 dla najlepszych
policjantów pracujących na terenie Powiatu Kieleckiego z okazji Święta Policji na łączną kwotę 5 000,00
PLN.
ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI

Zadanie 29: Zakup wyposażenia dla jednostek OSP w systemie KSRG oraz spoza KSRG.
Realizator zadania: Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa
Planowany okres realizacji: 2016 i kolejne lata
Celem doposażenia jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego zakupiono mundury, dofinansowano zakup łodzi ratowniczej, zakupiono zestawy DPS,
zestawy sygnalizacyjne i motopompy. W okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie 68 129,00
PLN.
ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI
Zadanie 30: Dofinansowanie Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach do zakupu artykułów
związanych z poprawą bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz wykorzystanych w ramach działań
profilaktycznych na terenie powiatu kieleckiego.
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Realizator zadania: Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa
Planowany okres realizacji: 2016 i kolejne lata
W roku 2017 zakupiono Miasteczko Ruchu Drogowego dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach
za kwotę 4 000,00 PLN.
ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI.
Zadanie 31: Dofinansowywanie KM PSP odnośnie budowy nowych obiektów i zakupu sprzętu
ratowniczego.
Realizator zadania: Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa
Planowany okres realizacji: 2016 i kolejne lata.
W roku 2017 nie poniesiono z tego tytułu żadnych wydatków, nie było potrzeby przekazania środków
finansowych.
ZADANIE NIE BYŁO REALIZOWANE
Kierunek działań operacyjnych I.5.2. Realizacja działań prewencyjnych i edukacyjnych mających na
celu wzrost świadomości społeczeństwa na temat występujących zagrożeń.
Zadanie 32: Szkolenie pracowników PCPR i OPS z zakresu pracy z rodziną w kryzysie, w szczególności
w sytuacji przemocy w rodzinie.
Realizator zadania: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach.
Planowany okres realizacji: 2016 i kolejne lata
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy
zorganizowało w dniu 11 października 2017 roku spotkanie informacyjne dla pracowników pomocy
społecznej. Asystenci rodzin uczestniczący w spotkaniach, w ramach podnoszenia kompetencji, zostali
zapoznani z zasadami aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy omówili takie zagadnienia jak: stopa bezrobocia w UE, stopa
bezrobocia w powiecie kieleckim, struktura osób będących bez zatrudnienia, profilaktyka pomocy dla
osób bezrobotnych, staże, bony szkoleniowe, zatrudnieniowe oraz strukturę wolnych miejsc pracy.
Spotkanie informacyjne zrealizowano bezpłatnie.
ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI.
Zadanie 33: Udzielanie pomocy specjalistycznej tj. psychologicznej, prawnej, socjalnej, schronienia
osobom w sytuacji kryzysowej.
Realizator zadania: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach / organizacja pozarządowa.
Planowany okres realizacji: 2016 i kolejne lata
PCPR realizuje powyższe zadania na bieżąco w każdym roku. Centrum Interwencji Kryzysowej Świadczy
usługi dla Powiatu Kieleckiego na podstawie Umowy zawartej w dniu 31 grudnia 2015 roku pomiędzy
Powiatem Kieleckim a „Caritas” Diecezji Kieleckiej. CIK świadczy usługi dla Powiatu dotyczące
prowadzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej przez okres pięciu lat.
Centrum Interwencji Kryzysowej świadczy całodobowo bezpłatne usługi w zakresie:
obsługa telefonu interwencyjnego, pomoc medyczna, pomoc prawna, pomoc socjalna, tj. wywiad
środowiskowy, monitoring, pomoc w uzyskaniu świadczeń, mieszkania, towarzyszenie opiekuna osoby
pokrzywdzonej w załatwianiu spraw urzędowych i bytowych, pomoc psychologiczna, tj. diagnoza,
poradnictwo, terapia, prowadzenie indywidualnych i grupowych zajęć psychoedukacyjnych dla osób
doznających przemocy i współuzależnionych, grupa wsparcia dla Anonimowych Alkoholików „Lustro”).
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Zajęcia wyrównawcze dla dzieci z trudnościami w ramach Funduszu dla Osób Pokrzywdzonych
Przestępstwem. Przy Centrum Interwencji Kryzysowej działa Schronisko dla kobiet. Placówka
przeznaczona jest dla pełnoletnich kobiet oraz małoletnich dzieci z matkami Placówka funkcjonuje
codziennie przez 24 godziny we wszystkie dni w roku, nie spełnia jednak funkcji stałego miejsca
zamieszkania.
W okresie od 01.01.2017r. d0 31.12.2017r. realizowany był w Centrum Interwencji Kryzysowej projekt
pn. „Świadczenie usług socjalno-bytowych w Centrum Interwencji Kryzysowej dla mieszkańców
powiatu kieleckiego”. Najczęściej klienci korzystali z porad/wsparcia w postaci telefonicznych (335
porad) oraz porad/wsparcia indywidualnych (643). Łącznie w 2017r. 459 klientom z terenu powiatu
kieleckiego udzielono 1080 porad/wsparcia. Wśród typów porad dominowały porady
psychologiczne/wsparcie (556 osób), udzielono informacji (595 osobom) oraz edukacja (111osób),
udzielono również 48 porad prawnych oraz 32 razy przekazano pomoc materialną. Łącznie udzielono
1373 różnych typów porad. Mieszkańcy powiatu kieleckiego najczęściej zgłaszali się z problemami
takimi jak: ofiara przemocy/przestępstwa (374 osoby), problemy osobiste (374 osoby) i inne problemy
(314 osoby). Ogólnie zgłoszono 1105 problemów. Ze wsparcia skorzystało 281 kobiet, 65 mężczyzn,
44 dzieci oraz 69 instytucji - Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Kielcach, inne organizacje. Z pomocy w postaci pobytu w hotelu-schronisku działającym
przy Centrum Interwencji Kryzysowej skorzystało w okresie sprawozdawczym 19 osób w tym: 9 kobiet
i 10 dzieci z powiatu kieleckiego. Całkowity koszt zadania wynosi 50.000zł.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach prowadzi poradnictwo prawne, psychologiczne dla
osób dotkniętych kryzysem i przemocą domową. Z porad prawnych skorzystało 160 osób, z porad
psychologicznych 82 osoby. Ponadto przeprowadzono w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
13 mediacji rodzinnych. Do pracownika, który zajmuje się sprawami związanymi z przemocą zgłaszały
się osobiście lub telefonicznie osoby będące w sytuacji kryzysowej oraz osoby doznające przemocy
w rodzinie. W powyższych przypadkach podjęto stosowne działania mające na celu wyeliminowanie
problemu przemocy w rodzinie: Udzielono informacji gdzie ofiara może się zgłosić z problemem,
tj. do Centrum Interwencji Kryzysowej w Kielcach przy ul. Urzędniczej, na Policję, do Sądu,
Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach, do Poradni Psychologiczno Pedagogicznej,
itp. Proponowano mediację rodzinną i poradnictwo małżeńskie, udzielono informacji o możliwości
wsparcia psychologicznego, skorzystania z porad prawnych, przekazano informację dotyczącą sytuacji
rodziny dotkniętej przemocą do Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej w celu podjęcia stosownych
działań. Do pracownika zajmującego się sprawami przeciwdziałania przemocy w rodzinie zgłosiło się
10 sprawców przemocy. Po przeprowadzeniu rozmowy zostali zmotywowani do uczestniczenia
w programie korekcyjno-edukacyjnym dla sprawców przemocy. Poradnictwo prowadzone było
bezkosztowo.
ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI.
Zadanie 34: Przygotowanie i realizacja oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących
przemoc – zlecenie zadania.
Realizator zadania: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach.
Planowany okres realizacji: 2016 i kolejne lata
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach w okresie od 23.03.2017. do 06.07.2017r.
realizowało Program Korekcyjno-Edukacyjny dla Sprawców Przemocy Domowej. Program powstał
w odpowiedzi na Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, jako część systemu działań
skierowanych na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i dopełnienie form administracyjno- prawnych
podejmowanych wobec sprawców przemocy. W programie oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych
wzięło udział 14 mężczyzn. Były to osoby w przedziale wiekowym 23 – 67 lat. 4 osoby przystąpiły do
realizacji oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych w ramach toczącej się procedury Niebieskiej Karty,
10 osób realizowało program na podstawie postanowienia sądowego. 1 osoba ukończyła program
i otrzymała zaświadczenia o jego ukończeniu.
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Program finansowany jest z budżet państwa. Koszt całkowity zadania w roku 2017 to 10.998,00 PLN.
ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI.
Zadanie 35: Współudział w akcjach - kampaniach społecznych, dotyczących zwalczania zjawiska
przemocy.
Realizator zadania: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach, NGO, OPS, poradnie
psychologiczno -pedagogiczne, policja.
Planowany okres realizacji: 2016 i kolejne lata
W ramach realizacji zadania w roku 2017:
1. Na terenie powiatu kieleckiego organizowane były XIV Świętokrzyskie Dni Profilaktyki. Hasło
tegorocznych obchodów to „Rodzina Twój Bezpieczny Świat”- Nadzieja i Przebaczenie w Rodzinie
i w Społeczeństwie. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach współpracowało z Sądem
Okręgowym w Kielcach, Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym w Podzamczu, Poradnią
Psychologiczno Pedagogiczną w Piekoszowie, Bodzentynie i Chmielniku oraz Gminnymi Ośrodkami
Pomocy Społecznej w Masłowie i Łopusznie.
W placówkach oświatowych na terenie gmin Masłów i Łopuszno przeprowadzono spotkania dla
rodziców z Konsultantem ds. Współpracy z Rodziną i Dzieckiem przedstawicielem PCPR w Kielcach,
przedstawicielem Sądu Okręgowego w Kielcach. Wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka
Wychowawczego w Podzamczu przygotowała dla rodziców przedstawienie teatralne „Listy do M.”
Przeprowadzone zostały warsztaty z przedstawicielem PCPR
dla dzieci i młodzieży szkół
podstawowych i gimnazjalnych nt. „Rozwiązywania problemów wśród kolegów i koleżanek poprzez
mediacje”, „ Budowania udanych relacji z ludźmi- Mediacje jako sposoby rozwiązywania konfliktów”.
2. W siedzibie Starostwa Powiatowego w Kielcach specjaliści: psychologowie, logopedzi, pedagodzy
z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Piekoszowie, Bodzentynie, Chmielniku oraz psycholog
i prawnik z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach udzielali wsparcia i porad dla rodziców
dzieci z powiatu kieleckiego rozpoczynających naukę w szkole, ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi, z trudnościami dydaktycznymi i wychowawczymi, z problemami emocjonalnymi.
3. W ramach porozumienia w gminach Łopuszno, Chęciny, Morawica i Daleszyce oraz w Powiatowym
Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach utworzono Punkty Konsultacyjne. W ramach punktów
przewidziano poradnictwo i wsparcie psychologiczne w sprawach rodzinnych oraz wychowawczych,
pomoc dla osób przeżywających kryzysy życiowe, pomoc dzieciom i młodzieży w zakresie socjalizacji
w szkole, pomoc w rozwiązywaniu konfliktów w rodzinie, wyciszanie konfliktów małżeńskich,
prowadzenie mediacji rodzinnej, profilaktyka dla mieszkańców, m.in. ukierunkowanych na rozwój
umiejętności wychowawczych rodziców, profilaktyka zachowań, agresywnych wśród dzieci
i młodzieży, porady prawne w zakresie prawa cywilnego w tym: prawo rodzinne, prawo pracy,
rzeczowe i inne, pomoc prawna w sporządzaniu projektów, pozwu czy wniosku.
4. W Gminnym Ośrodku Sportowo-Wypoczynkowym w Łopusznie odbyła się IV Konferencja Senioralna
Stowarzyszenia „Kobiety Łopuszna” . Podczas konferencji w ramach współpracy prelekcję na temat
„Powstających Problemów Społecznych w Rodzinach” wygłosił Konsultant ds. Współpracy z Rodziną
i Dzieckiem z PCPR w Kielcach. W Konferencji uczestniczyło około 100 osób.
5. W październiku 2017 roku w Sądzie Okręgowym w Kielcach odbyła się Konferencja pt. „Poznaj
mediację- pozasądowy sposób rozwiązywania sporów”. W czasie konferencji przedstawiciel PCPR
Kielce wygłosił prelekcję „Propagowanie mediacji i innych alternatywnych metod rozwiązywania
sporów przez instytucje samorządu terytorialnego”. W listopadzie 2017r. pod hasłem "Stop przemocy
wspólną sprawą – Chęciny stawiają na rodzinę" odbyła się druga edycja konferencji, w trakcie której
poruszono niezwykle istotne kwestie zapobiegania przemocy w rodzinie. Podczas spotkania temat
działań podejmowanych na rzecz rodzin w powiecie kieleckim przedstawiła Dyrektor Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach. Konferencja stała się także doskonałą okazją do podsumowania
konkursu literackiego pt. „Bezpieczeństwo, spokój, szczęście w rodzinie – dzień z życia mojej rodziny”.
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6. W Powiatowym Zespole Szkół w Chęcinach odbyła się po raz pierwszy debata młodych na temat
przemocy w rodzinie i wobec kobiet w ramach kampanii społecznej "Biała Wstążka". W dyskusji
uczestniczyli m.in: Starosta Kielecki, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach.
W rozprawie uczestniczyła młodzież z powiatowych szkół z Chęcin, Chmielnika, Łopuszna, podopieczni
Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podzamczu oraz gimnazjaliści
z terenu gminy Chęciny. W debacie brali też udział zaproszeni goście jako eksperci: zastępca
komendanta Miejskiej Policji w Kielcach, ks. kanonik , Ojciec Dyrektor Ośrodka Leczenia Uzależnień
"San Damiano" w Chęcinach, burmistrz Chęcin, naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji
w Kielcach, przedstawiciel Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy w Chęcinach oraz psycholog
z Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Piekoszowie.
Podczas spotkania młodzież prezentowała swoje tezy m.in. na temat przemocy psychicznej.
Próbowała znaleźć odpowiedź czy jest ona również dotkliwa jak przemoc fizyczna, czy można
jednoznacznie wskazać, który rodzaj przemocy jest najbardziej dotkliwy dla osób pokrzywdzonych.
Poruszyła tematykę przemocy domowej wśród rodziców, próbowała odpowiedzieć na pytanie czy
przemoc występuje tylko w rodzinach patologicznych i biednych. Powyższe przedsięwzięcia
realizowano bezkosztowo.
7. W Centrum Edukacyjnym Szklany Dom w Ciekotach w grudniu 2017r. odbyła się II Konferencja
Profilaktyczna pt. "Rodzina widziana oczami dziecka", której organizatorem był Starosta Kielecki oraz
Komendant Miejski Policji w Kielcach. Podczas konferencji, zaproszeni goście mogli wysłuchać
ciekawych wykładów dotyczących funkcjonowania rodzin, o tym jak ważna jest skuteczna komunikacja,
która jest gwarantem dobrych relacji międzyludzkich, w tym pomiędzy rodzicami i ich dziećmi. Miłym
akcentem spotkania były występy dzieci. Między innymi Koło teatralne „ARLEKIN" z gminy Łagów
zaprezentowało spektakl „Smocze smyki i nawyki". Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Chęcinach zorganizował konkurs literacki: „Bezpieczeństwo, spokój, szczęście w rodzinie – dzień
z życia mojej rodziny" dla uczniów kl. IV-VII ze szkół podstawowych znajdujących się na terenie gminy
Chęciny. Bardzo ważnym aspektem konkursu było zwrócenie uwagi wśród dzieci na promowanie
wartości i więzi rodzinnych w życiu każdego człowieka, poprzez właśnie promowanie rodziny i więzi
międzypokoleniowych, kształtując pozytywny wizerunek rodziny. Koszt konferencji wyniósł 6 500,00
PLN.
ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI
Kierunek działań operacyjnych I.5.3. Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych.
Zadanie 36: Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu kieleckiego
Realizator zadania: Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
Planowany okres realizacji: 2016-2020
W ramach zadania zaplanowano budowę chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu
o łącznej długości 40 km.
W okresie sprawozdawczym zbudowano chodniki na odcinkach dróg powiatowych o numerach: 0379T,
0279T, 0377T, 0005T, 0022T, 0355T, 0328T, 0329T, 0365T, 0342T, 0347T, 0322T, 0312T, 0285T
o łącznej długości 4637 mb. Łączny koszt zrealizowanych prac to 1 356 119,00 PLN.
ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI
Cel operacyjny I.6. Zwiększenie skuteczności i efektywności działań administracji i wzrost kompetencji
kadr w zakresie użycia TIK
Kierunek działań operacyjnych I.6.1. Podnoszenie kwalifikacji kadr administracji samorządowej.
Wzmocnienie bazy wiedzy i potencjału kadrowego Starostwa i jednostek Powiatu w zakresie realizacji
projektów w formule partnerstwa publiczno-prywatnego oraz innowacyjnych rozwiązań w zakresie
stosowania prawa zamówień publicznych.
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Zadanie 37: Realizacja planu szkoleń opracowanego na podstawie wniosków przedłożonych przez
naczelników wydziałów kierowników samodzielnych komórek organizacyjnych.
Realizator zadania: Starostwo Powiatowe w Kielcach
Planowany okres realizacji: 2016-2020
Realizacja zadania ma na celu podnoszenie kwalifikacji pracowników Starostwa Powiatowego
w Kielcach w obszarze realizowanych zadań zgodnych z przyjętym zakresem czynności.
W 2017 roku przeszkolono 137 pracowników Starostwa Powiatowego w Kielcach. Wydatki z tym
związane wyniosły 50 015, 64 PLN.
ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI
Zadanie 38: Realizacja zadania – kurs służby przygotowawczej zakończony egzaminem. Projekt
„Szkolenia i pomoc doradcza w zakresie etyki i unikania konfliktu interesu w samorządzie
terytorialnym”.
Realizator zadania: Starostwo Powiatowe w Kielcach
Planowany okres realizacji: 2016-2020
Dla pracowników podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym na
kierowniczym stanowisku urzędniczym organizowany jest kurs służby przygotowawczej zakończony
egzaminem. Zadanie to jest finansowane ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji.
W 2017 roku kurs służby przygotowawczej zakończony wynikiem pozytywnym egzaminu ukończyło
26 osób.
ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI
Kierunek działań operacyjnych I.6.2. Podniesienie jakości obsługi interesantów w Starostwie
Powiatowym w Kielcach i w jednostkach organizacyjnych powiatu.
Zadanie 39: Dzienniki elektroniczne Internet szerokopasmowy, Uruchomienie pełnego EZD
i zwiększenie liczby e-usług.
Realizator zadania: Szkoły powiatowe, Starostwo Powiatowe w Kielcach
Planowany okres realizacji: 2016-2017
W ramach zwiększenia liczby e-usług udostępniono na geoportalu Starostwa Powiatowego w Kielcach
moduł dla rzeczoznawców majątkowych „Przeglądanie danych RCIWN” tj.:
1. Usługa przeglądania danych z bazy RCiWN - umożliwia użytkownikowi posiadającemu konto
(np. rzeczoznawcy majątkowemu) przeglądanie bazy danych systemu dziedzinowego służącego do
prowadzenia rejestru cen i wartości nieruchomości. Usługa umożliwia (w celu ułatwienia wyboru)
użytkownikowi odfiltrowanie danych według następujących kryteriów: jednostki ewidencyjnej,
przedziału dat transakcji, typu transakcji (obrót, wycena, inny), rodzaju nieruchomości, zawężenia
do transakcji zawierających wyłącznie działki lub budynki, lub lokale. Usługa umożliwia zaznaczenie
(odznaczenie) transakcji, które interesują użytkownika w celu zamówienia kompletnej informacji
(z cenami i wartościami) występującymi w danych transakcjach. Usługa działa w sposób
automatyczny bez udziału pracownika ośrodka dokumentacji (operatora w urzędzie).
2. Usługa zamówienia zbioru danych RCiWN - umożliwia dokonanie zamówienia, czyli wyświetlenia
ceny lub wartości dla zaznaczonych w ramach poprzedniej usługi transakcji. Usługa działa
w sposób automatyczny bez udziału pracownika ośrodka dokumentacji.
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3. Usługa generowania licencji i wydania danych z RCiWN Po zamówieniu danych poprzez opisaną
powyżej usługę zalogowany użytkownik ma możliwość dokonania płatności drogą elektroniczną.
Usługa po odnotowaniu płatności wygeneruje licencję i odblokuje dostęp do niewidocznych
wcześniej cen i wartości nieruchomości występujących w poszczególnych transakcjach. Usługa
umożliwia zapis tych danych minimum w formacie HTML i TXT.
Usługa działa w sposób automatyczny bez udziału pracownika ośrodka dokumentacji (operatora
w urzędzie).
Planowana jest instalacja i wdrożenie w I kwartale roku 2018 nowego EZD, tj. systemu
komputerowego do Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją, zwanego EZD PUW dla Starostwa
Powiatowego w Kielcach. W chwili obecnej Starostwo Powiatowe w Kielcach wykorzystuje system
Elektronicznego Obiegu Dokumentów eSOD, którego autorem jest firma R-Data Sp. z o.o. z Krakowa.
Autor oprogramowania podjął decyzję o zakończeniu działań operacyjnych dotyczących produktu
eSOD i z dniem 31 marca 2018 r. zakończy współpracę. W efekcie analizy dostępnego oprogramowania
zarządzającego dokumentacją po przeprowadzeniu analizy finansowej stwierdzono, że najbardziej
optymalną opcją spełniającą nasze oczekiwania będzie wdrożenie darmowego produktu, tj. EZD PUW.
Wdrożenie pełnego EZD powinno nastąpić do roku 2020. Obecnie podpisano umowy na udostępnienie
EDZ PUW i trwają prace przedwdrożeniowe.
ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI.
Kierunek działań operacyjnych I.6.3. Utrzymanie nowoczesnych metod i narzędzi zarządzania (System
zarządzania jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2008).
Zadanie 40: Utrzymanie certyfikatu jakości wg normy ISO 9001
Realizator zadania: Starostwo Powiatowe w Kielcach
Planowany okres realizacji: 2016-2020
W okresie sprawozdawczym przeprowadzony został audyt nadzoru w zakresie zgodności systemu
zarządzania jakością z normą PN-EN ISO 9001: 2009. Kryteriami auditu były: aktualna dokumentacja
systemu zarządzania jakością Starostwa oraz obowiązujące normatywne akty prawne dotyczące
działalności Starostwa. Celem auditu było potwierdzenie zgodności systemu zarządzania jakością
z kryteriami wymienionymi powyżej, zebranie dowodów skuteczności wdrożonych rozwiązań
systemowych, ich spójności z deklarowaną polityką działania oraz ciągłego doskonalenia systemu.
Wyniki auditu były pozytywne i utrzymaliśmy certyfikat dla Systemu Zarządzania Jakością wdrożonego
w naszej organizacji.
ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI
Zadanie 41: Wdrożenie systemu zarządzania usługami w IT zgodnego z ISO / IEC 20000-1
Realizator zadania: Starostwo Powiatowe w Kielcach/ Zespół ds. Informatyzacji
Planowany okres realizacji: 2017-2020
Zadanie ma na celu zapewnienie wysokiego poziomu i jakości świadczonych usług, a co za tym idzie
zwiększenie efektywności firmy. Wdrożenie systemu zmierza również do wprowadzenia nadzoru nad
infrastrukturą, którą świadczymy usługi. Przez nadzór należy rozumieć takie zagadnienia jak:
 Zarządzanie wersjami,
 Zapewnienie rozdzielności środowisk testowych i produkcyjnych,
 Zarządzanie zmianą w środowisku,
 Zapewnienie backupów sprzętowych, danych, softu,
 Zapewnienie bezpieczeństwa środowisk i łączy,
 Zapewnianie kompatybilności wersji i rodzajów sprzętu i oprogramowania,
 Zapewnienie klientowi „przyjaznego” środowiska usługi i wsparcia usługi (Helpdesk).
str. 24

W roku 2017 wydzielono 1 oraz 2 linię wsparcia użytkowników, a także zaimplementowano system
obsługi zdarzeń serwisowych OTRS. Głównym założeniem wdrożenia tego systemu jest podniesienie
jakości usługi, skrócenie czasu reakcji oraz wypracowanie mechanizmów, które zostaną wykorzystane
w dalszych pracach wdrożeniowych ISO 20000-1.
ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI

Kierunek działań operacyjnych I.6.4. Zwiększenie potencjału instytucjonalnego Administracji Publicznej
w zakresie planowania przestrzennego oraz usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych.
Dostęp do nowoczesnych narzędzi w zakresie analizy, przetwarzania, interpretacji
i prezentacji danych.
Zadanie 42: Udział w zadaniach realizowanych w partnerstwie, mających na celu poszerzenie
funkcjonalności zbudowanego w ramach projektu e-świętokrzyskie systemu SIP Województwa
Świętokrzyskiego, bieżąca praca z systemem i zasilanie go danymi z komórek Starostwa Powiatowego.
Realizator zadania: Starostwo Powiatowe w Kielcach
Planowany okres realizacji: 2017-2020
W roku 2017 realizowana była bieżąca praca z systemem i zasilanie go danymi z komórek Starostwa
Powiatowego w Kielcach.
ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI
Kierunek działań operacyjnych I.6.5. Opracowanie i wdrożenie efektywnego modelu zarządzania
kompetencjami kadr uwzględniającego bieżące monitorowanie luk kompetencyjnych i potrzeb
szkoleniowych.
Zadanie 43: Sukcesywne pozyskiwanie środków z KFS na przeprowadzanie szkoleń merytorycznych dla
pracowników Starostwa, wykorzystanie sali szkoleniowej do prowadzenia szkoleń kaskadowych
Realizator zadania: Starostwo Powiatowe w Kielcach
Planowany okres realizacji: 2017-2020
W roku 2017r. w salach konferencyjnych Starostwa Powiatowego w Kielcach zorganizowano
i przeprowadzono następujące szkolenia:
 warsztaty dotyczące ochrony konkurencji w kontekście zamówień publicznych;
 szkolenie w zakresie obsługi programu PUMA;
 warsztaty psychologiczne poświęcone przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie dla pracowników
pomocy społecznej z terenu powiatu kieleckiego;
 szkolenie
dla
pracowników
wydziałów
komunikacji
Województwa
Świętokrzyskiego przeprowadzone przez PWPW dotyczące wdrożenia systemu CEPIK 2.0
w zakresie rejestracji pojazdów;
 szkolenie dla pracowników Powiatowych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w zakresie
stosowania w diagnozie zestawu narzędzi TROS-KA;
 szkolenie na temat „Zagrożenia we współczesnym świecie – sposoby zachowania się”;
 warsztaty dla pracowników pomocy społecznej, poświęcone przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
wobec osób niepełnosprawnych i starszych.
ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI
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Kierunek działań operacyjnych I.6.6. Rozwój i podnoszenie jakości usług rodzinnej i instytucjonalnej
pieczy zastępczej oraz pomocy w życiowym usamodzielnieniu na rzecz wychowanków pieczy
zastępczej.
Zadanie: 44 „Myśląc o rodzinie”
Realizator zadania: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie /organizacje pozarządowe/gminy powiatu
kieleckiego: Masłów, Górno, Łopuszno
Planowany okres realizacji: 2016 -2018
W ramach projektu w okresie od 1.05.2016 do 31. 12.2018r. zaplanowano następujące działania:
1. Wsparcie na rzecz osób wykazujących bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych;
2. Wsparcie na rzecz rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz rodziców
biologicznych dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej;
3. Uruchomienie 3 mieszkań chronionych dla rodziców wychowujących dzieci w kryzysie oraz
wsparcie osób usamodzielniających się;
4. Centrum dla Rodzin i inne działania skierowane do wszystkich grup docelowych, w tym:
poradnictwo specjalistyczne (również w miejscu zamieszkania), spotkania integracyjne
(2 Pikniki) dla uczestników projektu i ich otoczenia, korepetycje dla dzieci i młodzieży szkolnej
uczestniczącej w projekcie.
Koszt całkowity realizacji zadania to: 1 481 148,00 PLN, w tym: 1 365 438,00 PLN stanowią środki z UE.
W roku 2017 wydatkowano kwotę 594 697,76 PLN, z czego kwota dofinansowania wyniosła
548 413,76 PLN.
Wsparciem zaplanowanym w ramach projektu do końca 2017 roku zostało objętych 414 osób
zamieszkujących na terenie powiatu kieleckiego, w tym:
 68 rodzin przejawiających bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia
gospodarstwa domowego z terenu współpracujących gmin,
 312 osób funkcjonujących w ramach rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej (dzieci
umieszczone w pieczy oraz rodzice zastępczy),
 pełnoletnich wychowanków opuszczających pieczę zastępczą, objętych procesem
usamodzielniania przebywających w mieszkaniach chronionych,
 14 rodziców biologicznych, których dzieci zostały umieszczone w pieczy zastępczej,
 4 rodziny w sytuacji kryzysowej, zmuszone do opuszczenia dotychczasowego miejsca
zamieszkania w celu zapewnienia bezpieczeństwa i prawidłowego funkcjonowania swojego
i dzieci, którym zorganizowano pobyt w mieszkaniach chronionych.
W 2017 roku realizowano zadania przyporządkowane do poszczególnych grup docelowych.
Wsparciem w sprawach opiekuńczo-wychowawczych oraz w zakresie prowadzenia
gospodarstwa domowego objęto 15 rodzin z gmin: Górno, Masłów i Łopuszno. Nadrzędnym celem było
zwiększenie świadomości członków rodziny związanej z prawidłową komunikacją. Skupiono się
również na wzmocnieniu relacji wewnątrzrodzinnych. Realizacja tych założeń była możliwa dzięki
organizacji szeregu działań, które prowadzone były w środowisku domowym lub Centrum dla Rodzin
zlokalizowanym przy ul. Okrzei 18 (piętro III, lok. 7) w Kielcach. Takim działaniem były m.in. konsultacje
małżeńskie/mediacje, w których od początku realizacji projektu uczestniczyło 10 rodzin. W okresie
sprawozdawczym zrealizowano 100 godzin konsultacji.
Kolejnym zadaniem skierowanym do tej grupy rodziców była organizacja grup wsparcia. Zadanie to
realizowano do marca 2017 r. Wymiana doświadczeń ułatwiła współpracę rodziców zmierzającą do
poprawy jakości funkcjonowania systemu rodzinnego. Rodziny uczestniczące w grupach wsparcia
mogły ubiegać się o zwrot kosztów dojazdu za każdy dzień obecności. Dodatkowo, na organizowanych
spotkaniach zapewniano catering i opiekę nad dziećmi w bawialni.
Proces integracji wszystkich członków rodziny realizowano poprzez organizację warsztatów
manualnych prowadzonych na terenie poszczególnych gmin w okresie od lutego do marca 2017 r. Trzy
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gminy biorące udział w projekcie: Masłów, Górno oraz Łopuszno udostępniły miejsce do organizacji
zajęć.
Dzieci z rodzin mogły korzystać także z zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dostosowanych do
indywidualnych potrzeb i zdiagnozowanych braków edukacyjnych. Zajęcia prowadzone były w miejscu
zamieszkania uczestników i obejmowały pomoc w przedmiotach: j. polski, j. angielski, matematyka.
Dzieci w wieku wczesnoszkolnym w przypadku problemów w nauce również mogły liczyć na pomoc
nauczyciela. W 2017 roku zrealizowano 130 godzin zajęć dydaktyczno-wyrównawczych.
Podczas wakacji wszyscy członkowie rodzin mieli możliwość udziału w wyjazdowych
warsztatach integracyjnych obejmujących diagnozę i wzmocnienie odporności na kryzysy i trudności
życiowe.
Kolejną grupą docelową są osoby funkcjonujące w ramach rodzinnej i instytucjonalnej pieczy
zastępczej oraz rodzice biologiczni dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.
Grupa ta jest niezwykle liczna, obejmuje 326 osób. Działania ukierunkowane są na poprawę
funkcjonowania rodzin zastępczych poprzez ułatwienie dostępu do wsparcia specjalistycznego, działań
integracyjnych oraz podnoszenie kwalifikacji zastępczych.
W okresie od stycznia 2017r., co najmniej raz w miesiącu organizowane są grupy wsparcia.
Rodzice biologiczni dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej uczestniczą w grupach, których
nadrzędnym celem jest zwiększenie szans na odzyskanie dziecka, a także wzmacnianie poczucia
własnej wartości oraz poprawa relacji z dzieckiem i rodziną zastępczą. Dodatkowym zadaniem wsparcia
jest wzbudzenie motywacji do zmiany stylu życia.
Rodzice zastępczy mogą również uczestniczyć w grupach specjalnie dla nich organizowanych. Dzięki
udziałowi w tym działaniu dokonuje się analizy sytuacji rodzinnej, przekazuje wskazówki ułatwiające
rozwiązywanie problemów. Wymiana opinii sprzyja stworzeniu odpowiedniej atmosfery, dzięki której
uczestnicy mogą efektywniej wykorzystywać informacje przekazywane przez prowadzącego zajęcia
psychologa oraz przez pozostałych rodziców.
Ponadto dla rodziców zastępczych zorganizowano w 2017 roku cykl 4 szkoleń o tematyce:
"Psychologiczne aspekty uzależnień u dzieci i młodzieży. Profilaktyka, terapia", "Kompetencje
rodzicielskie: stawianie granic, motywowanie, stosowanie wzmocnień, nagradzanie, karanie", "Praca
z dzieckiem z obniżonymi możliwościami poznawczymi oraz specyficznymi trudnościami szkolnymi"
oraz "Zaburzenia opozycyjno-buntownicze u dzieci". W szkoleniach uczestniczyło łącznie 60 opiekunów
zastępczych.
Bogata oferta pomocowa dla rodzin zastępczych była realizowana również dzięki współpracy
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach z Fundacją „Przystanek-Dziecko”. Zadaniem tym
zostało objętych w 2017 roku 20 rodzin spokrewnionych. Założeniem działań jest specjalistyczna oraz
długofalowa pomoc wszystkim członkom rodzin zastępczych spokrewnionych i niezawodowych dla
poprawy ich funkcjonowania emocjonalno-społecznego. Wsparcie realizowane było w podziale na
grupy i obejmowało działania: diagnoza potrzeb rodziny, cykliczne warsztaty z rodzinami, zajęcia
psychoedukacyjne obejmujące psychoedukację pedagogiczną dla dzieci, profilaktykę uzależnień,
diagnozę i terapię logopedyczną, a także indywidualne rozmowy wspierające dla dzieci i opiekunów.
Z rodzinami systematycznie współpracowało sześciu specjalistów.
Kolejnym działaniem zaplanowanym w projekcie „Myśląc o Rodzinie” jest uruchomienie mieszkań
chronionych dla 4 rodziców wychowujących dzieci w sytuacji kryzysowej oraz wsparcie osób
usamodzielniających się, opuszczających pieczę zastępczą.
W ubiegłym roku w trzech mieszkaniach chronionych przebywały cztery rodziny. Mieszkańcy mogą
liczyć na pomoc pracownika socjalnego, opiekuna mieszkań oraz specjalistów świadczących
poradnictwo w miejscu zamieszkania uczestników projektu oraz w Centrum dla Rodzin.
Dodatkowo w ramach zadania realizowano wsparcie 4 osób usamodzielniających się,
opuszczających pieczę zastępczą, w zakresie pokrycia kosztów związanych z pobytem w 2 mieszkaniach
chronionych tj. opłat za media, wywóz odpadów itp.
Ostatnim zadaniem realizowanym w projekcie jest wsparcie udzielane w Centrum dla Rodzin,
mieszczącym się na ul. Okrzei piętro III, pok. 7 w Kielcach. Jest to miejsce organizacji działań
profilaktycznych i udzielania pomocy doraźnej dla wszystkich rodzin i osób uczestniczących w projekcie
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oraz ich otoczenia. Świadczy specjalistyczne poradnictwo: pedagogiczne, logopedyczne, prawne,
zawodowe, organizuje spotkania Zespołu Interdyscyplinarnej Współpracy, warsztaty, grupy wsparcia,
konsultacje z terapeutą ds. uzależnień oraz zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla dzieci i młodzieży.
Powyższe działania prowadzone były przez cały 2017 rok w godzinach dostosowanych
do indywidualnych możliwości uczestników projektu oraz w miejscu ich zamieszkania.
W 2017 roku zrealizowano: 310 godzin poradnictwa pedagogicznego; 220 godzin konsultacji
logopedycznych; 130 godziny poradnictwa prawnego; 80 godzin doradztwa zawodowego; 240 godzin
poradnictwa psychologicznego, 160 godzin konsultacji z terapeutą ds. uzależnień; 530 godzin zajęć
dydaktyczno-wyrównawczych.
Dodatkowo zorganizowano 12 spotkań Zespołu Interdyscyplinarnej Współpracy na rzecz
uczestników projektu z przedstawicielami i pracownikami Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowego
Urzędu Pracy, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Bodzentynie i Piekoszowie, Kuratorium
Oświaty w Kielcach, Komendy Miejskiej Policji w Kielcach, Kuratorów Sądowych przy Sądzie
Rejonowym w Kielcach oraz członków Zespołów Interdyscyplinarnych do Spraw Przeciwdziałania
Przemocy z terenu powiatu kieleckiego. Spotkania organizowane były raz w miesiącu.
Wszystkie uczestniczące w projekcie rodziny zostały również zaproszone do udziału w pikniku z okazji
Dnia Dziecka, który odbył się 26 maja 2017 roku. W rodzinnej integracji uczestniczyło ponad 300 osób.
ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI
Kierunek działań operacyjnych
zastępczej.

I.6.7. Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy społecznej i pieczy

Zadanie 45: Szkolenie i prowadzenie grup wsparcia dla pracowników OPS.
Realizator zadania: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach
Planowany okres realizacji: 2016 i kontynuacja
W ramach realizacji zadania zorganizowano i zrealizowano superwizje dla pracowników Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach. W 2017 roku zorganizowano 6 ośmiogodzinnych spotkań. Celem
superwizji było merytoryczne wspieranie pracowników pracujących z rodzinami zastępczymi,
zwiększenie skuteczności pracy z rodziną, poszukiwanie źródeł trudności w pracy
i możliwości ich pokonywania oraz zwiększenie zadowolenia z wykonywanej pracy.
Koszt realizacji zadania w 2017r. wyniósł 7200,00PLN i w całości został sfinansowany ze środków
własnych.
ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI
Cel operacyjny I.7. Zintegrowana polityka społeczna.
Kierunek działań operacyjnych I.7.1. Organizacja wolontariatu dla rodzin zastępczych.
Zadanie 46: „Starszy Brat, Starsza siostra”.
Realizator zadania: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach / Centrum wolontariatu.
Planowany okres realizacji: 2016 i kolejne lata
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach realizuje projekt "Starszy Brat, Starsza Siostra"
w partnerstwie z Regionalnym Centrum Wolontariatu w Kielcach. W ramach programu wolontariusze
wspierali rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka w pełnieniu tej funkcji, poprzez motywowanie
podopiecznych do nauki, udzielanie korepetycji , organizowanie czasu wolnego oraz pomoc w opiece,
a także byli powiernikami w trudnych sytuacjach życiowych dzieci i młodzieży. W roku
sprawozdawczym 2017 zostało zawartych 17 porozumień z wolontariuszami. Objętym programem
zostało 30 podopiecznych. Wolontariusze dojeżdżali do rodzin raz w tygodniu oraz prowadzili również
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zajęcia w Centrum dla Rodzin przy ul. Okrzei 18. Planowane jest kontunuowanie działań w roku
bieżącym.
Koszt realizacji zadania w 2017r. wyniósł 813,35PLN i w całości został sfinansowany ze środków
własnych. Wydatki realizacji programu dotyczyły ubezpieczenia wolontariuszy od następstw
nieszczęśliwych wypadków oraz zakupu materiałów biurowych na zajęcia.
ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI
Kierunek działań operacyjnych I.7.2. Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży powyżej
10 roku życia w instytucjonalnej pieczy zastępczej.
Zadanie 47: Utworzenie dwóch placówek opiekuńczo wychowawczych dla 28 osób.
Realizator zadania: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach.
Planowany okres realizacji: 2017
W roku 2017 planowano utworzenie 2 placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego
(po 14 miejsc w każdej) w Rudzie Strawczyńskiej w budynku po Filii Domu Pomocy Społecznej
w Zgórsku. Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na trudności w pozyskaniu budynku na ten
cel.
ZADANIE NIE BYŁO REALIZOWANE
Kierunek działań operacyjnych I.7.3. Pomoc w życiowym usamodzielnieniu i integracji ze środowiskiem
pełnoletnich osób opuszczających rodziny zastępcze i całodobowe placówki opiekuńczo –
wychowawcze.
Zadanie 48: Mieszkania chronione.
Realizator zadania: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach.
Planowany okres realizacji: 2016 i kolejne lata
W Powiatowym Zespole Szkół w Chęcinach w 2013r. utworzono 2 mieszkania chronione o powierzchni
50,02m² i 49,20m². Mieszkania chronione działają na podstawie umowy zawartej z Dyrektorem oraz
Regulaminu Mieszkań Chronionych przyjętego Uchwałą Nr 208/13/14 Zarządu Powiatu w Kielcach
z dnia 15 stycznia 2014r. Szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w w/w mieszkaniach
są uregulowane Uchwałą Nr XXV/5/14 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 27 stycznia 2014r. Mieszkania
są przeznaczone dla 6 osób. Pomoc w formie mieszkania chronionego jest przyznawana czasowo.
Pobyt w w/w mieszkaniach chronionych pozwolił zapewnić osobom i rodzinom w trudnej sytuacji
życiowej czasowe wsparcie mieszkaniowe i terapeutyczne, w tym opiekę pracownika socjalnego,
psychologa. W 2017r. łącznie w 2 mieszkaniach przebywało 6 wychowanków, w tym:
5 z rodzinnej pieczy zastępczej i 1 z instytucjonalnej pieczy zastępczej. Wychowankowie przebywający
w mieszkaniach chronionych w roku 2017 nie ponosili odpłatności za pobyt, który był finansowany
ze środków UE. W roku 2017 wydano 1 decyzję ustalająca opłatę w wysokości 100% kosztów pobytu
w mieszkaniu chronionym dla jednej osoby (w/w opłata została sfinansowana w ramach projektu
„Myśląc o Rodzinie”) oraz 3 decyzje zwalniające całkowicie z opłaty za pobyt w mieszkaniu chronionym
ze względu na niskie dochody wychowanków.
Koszt realizacji zadania w 2017r. wyniósł 8 243,13 PLN, w tym dofinansowanie ze środków UE
w wysokości 2 174,50 PLN.
ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI
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Kierunek działań operacyjnych I.7.4. Aktywizacja społeczna, zawodowa, edukacyjna i zdrowotna osób
niepełnosprawnych.

Zadanie 49: „Aktywny Samorząd”.
Realizator zadania: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach.
Planowany okres realizacji: 2016 i kolejne lata
W roku 2017 podpisano łącznie 114 umów w ramach programu „Aktywny Samorząd” - Moduł I likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową oraz Moduł II – pomoc w uzyskaniu
wykształcenia na poziomie wyższym. Zrealizowane zostały następujące działania:
 pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
 pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
 pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
 dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu
elektronicznego i oprogramowania,
 pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie
elektrycznym,
 pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania
techniczne,
 dofinansowania kosztów nauki na poziomie wyższym.
Koszt realizacji zadania w roku 2017 wyniósł 580 833,72 PLN i był finansowany ze środków PFRON.
ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI
Kierunek działań operacyjnych
I.7.5. Likwidacja barier architektonicznych, urbanistycznych,
transportowych w komunikowaniu się, technicznych w dostępie do środowiska wewnętrznego
i zewnętrznego osób niepełnosprawnych.
Zadanie 50: Program wyrównywania różnic między regionami.
Realizator zadania: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach.
Planowany okres realizacji: 2016
Działania planowane do realizacji w ramach zadania dotyczyły likwidacja barier transportowych
w: DPS w Łagiewnikach, WTZ w Sędku, DPS w Pierzchnicy, WTZ przy DPS w Zgórsku. W roku 2017
dofinansowano zakup:
 autobusów dla WTZ w Sędku oraz DPS w Zgórsku,
 mikrobusów dla DPS w Pierzchnicy oraz DPS w Łagiewnikach.
Koszt realizacji zadania w roku 2017 wyniósł 797 580,50 PLN, w tym dofinansowanie ze środków PFRON
w wysokości 551 870,23PLN.
ZADANIE ZREALIZOWANE
Kierunek działań operacyjnych I.7.6. Wsparcie lokalowe i specjalistyczne osób i rodzin wykluczonych
lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Zadanie 51: „Projekt Myśląc o rodzinie”. Mieszkania chronione w Podzamczu.
Realizator zadania: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach.
Planowany okres realizacji: 2016 i kolejne lata
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Zadanie polegające na wyposażenie i uruchomienie 3 mieszkań chronionych zapewniających czasowy
pobyt dla 3 rodziców z dziećmi, którzy ze względu na kryzysową sytuację zmuszeni byli opuścić
dotychczasowe miejsce zamieszkania realizowane jest w ramach projektu „Myśląc o rodzinie” (opis
w raporcie - zadanie 44). W roku 2017 kontynuowano działania dotyczące udzielenia wsparcia
w postaci zapewnienia miejsca zamieszkania w mieszkaniach chronionych mieszczących się
w Podzamczu 46, gm Chęciny oraz opieki pracownika socjalnego i trenera. Rodziny umieszczone
w mieszkaniach dodatkowo korzystały ze specjalistycznego poradnictwa świadczonego przez PCPR
w Kielcach oraz Centrum dla Rodzin, m.in. w zakresie wsparcia psychologicznego, pedagogicznego,
logopedycznego, prawnego, konsultacji z terapeutą ds. uzależnień oraz zajęć dydaktyczno wyrównawczych.
Koszt realizacji zadania w roku 2017 wyniósł 45 947,12 PLN.
ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI
Cel operacyjny I.8. Rozwijanie aktywnych form integracji zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych.
Kierunek działań operacyjnych
I.8.1. Organizacja i finansowanie poradnictwa, wsparcia
indywidualnego i grupowego dla osób niepełnosprawnych oraz ich otoczenia w zakresie podniesienia
kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych umożliwiających docelowo powrót do życia
społecznego, w tym powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową.
Zadanie 52: Wyłączenie społeczne i walka z ubóstwem. Aktywna integracja zwiększająca szanse na
zatrudnienie.
Realizator zadania: Starostwo Powiatowe/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach/
Powiatowy Urząd Pracy
Planowany okres realizacji: 2016 i kolejne lata
W ramach realizacji zadania Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach od września 2017 roku
realizuje projekt pn. „Centrum Asystentury Społecznej – Krok w stronę samodzielności”
współfinansowany ze środków RPOWŚ na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9. Wyłączenie społeczne
i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych
i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych przy współpracy ośmiu
gmin powiatu kieleckiego: Morawicy, Nowej Słupi, Łopuszna, Chęcin, Górna, Miedzianej Góry, Sitkówki
Nowiny, Zagnańska. Okres realizacji projektu: 1.09.2017 r. - 31.05.2019 r. Wartość projektu:
1 460 478,05 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 1 350 926,17 zł. oraz wkład własny - 109 551,88zł.
Zaplanowane w nim działania kierowane są w szczególności na zapewnienie niepełnosprawnym
mieszkańcom powiatu kieleckiego pełnego i równoprawnego uczestnictwa w życiu społecznym oraz
eliminowanie wszelkich barier, z którymi się zmagają w codziennym funkcjonowaniu oraz podniesienie
kompetencji osób sprawujących opiekę nad niepełnosprawnym członkiem rodziny.
Głównym założeniem jest utworzenie w ramach struktury Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Kielcach - Centrum Asystentury Społecznej, miejsca organizacji zindywidualizowanego wsparcia,
uwzględniającego najważniejsze aspekty funkcjonowania osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów
w środowisku lokalnym. Dodatkowo w ramach projektu zaplanowano dla opiekunów osób
niepełnosprawnych: grupy wsparcia oraz szkolenia przygotowujące do aktywnego udziału w procesie
rehabilitacji i poprawy jakości sprawowanej opieki. Dla asystentów osoby niepełnosprawnej
superwizje. Projekt zakłada objęcie wsparciem, co najmniej 68 osób, w tym: 40 osób
niepełnosprawnych, 20 opiekunów faktycznych, 8 kandydatów na stanowisko asystenta osobistego
osoby niepełnosprawnej.
W 2017 roku w ramach działań projektowych zrealizowano następujące zadania:
1. Uruchomiono Centrum Asystentury Społecznej, które mieści się przy ul. Warszawskiej 25a,
piętro I w Kielcach.
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2. Zatrudniono specjalistów, którzy świadczyli dla uczestników usługi prawne (2 os - 4h)
i psychiatryczne (4 os. - 8h).
3. Realizowano indywidualne (16 os.) i grupowe (6 os.) poradnictwo psychologiczne dla osób
niepełnosprawnych, otoczenia oraz kandydatów na Asystentów Osobistych Osoby
Niepełnosprawnej (AOON). Dodatkowo psycholog przeprowadził indywidualne rozmowy
diagnostyczne z kandydatami na AOON i sporządził ocenę predyspozycji osobowościowych
oraz kluczowych kompetencji społecznych.
4. Zatrudniono 3 pracowników socjalnych, którzy sporządzili wywiady środowiskowe
z uczestnikami projektu.
5. Podpisano porozumienie o współpracy i zachowaniu trwałości usług asystenckich
z gminami: Łopuszno, Górno, Nowa Słupia, Sitkówka-Nowiny, Chęciny, Zagnańsk,
Miedziana Góra, Morawica.
6. Doradca ds. niepełnosprawnych udzielał informacji z zakresu pomocy społecznej,
rehabilitacji społecznej, usług i form pomocy świadczonej przez inne instytucje i podmioty
na rzecz osób niepełnosprawnych i ich opiekunów.
7. Zakupiono samochód dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych.
8. Zakupiono sprzęt oraz przygotowano procedurę konkursową w zakresie organizacji zajęć
usprawniająco-rehabilitacyjnych świadczonych w Centrum Asystentury Społecznej
i w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych.
9. Przeprowadzono
rekrutację
na
stanowisko
asystenta
osobistego
osoby
niepełnosprawnej/asystenta osoby niepełnosprawnej. Kandydaci ukończyli kurs „Asystenta
osoby niesamodzielnej/niepełnosprawnej” w wymiarze 60 godzin.
Łączny koszt realizacji działań w roku 2017 wyniósł 20 742,31 PLN, w tym dofinansowanie ze środków
UE w wysokości 191 636,25.
ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI
Cel operacyjny I.9. Likwidacja barier architektonicznych, urbanistycznych, transportowych
w komunikowaniu się, technicznych w dostępie do środowiska wewnętrznego i zewnętrznego osób
niepełnosprawnych.
Kierunek działań operacyjnych I.9.1. Dostosowanie budynków użyteczności publicznej do potrzeb osób
niepełnosprawnych, m.in. poradni psychologiczno – pedagogicznych, zakładów opieki zdrowotnej
należących do powiatu lub gmin oraz innych podmiotów prowadzących działalność na rzecz osób
niepełnosprawnych.
Zadanie 53: Program Wyrównywanie Różnic Między Regionami.
Realizator zadania: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach
Planowany okres realizacji: 2016 i kolejne lata
Patrz opis do zadania 50.
ZADANIE ZREALIZOWANE
Kierunek działań operacyjnych I.9.2. Zakup urządzeń i usług w zakresie likwidacji barier technicznych,
transportowych i w komunikowaniu się dla środowiska osób niepełnoprawnych.
Zadanie 54: Zakup
niepełnosprawnych.

9-miejscowego

samochodu

przystosowanego

do

przewozu

osób

Realizator zadania: DPS w Łagiewnikach
Planowany okres realizacji: 2016
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W roku 2017 zakupiono fabrycznie nowy samochód dla DPS. Jest to 9-osobowy BUS przystosowany do
przewozu osób niepełnosprawnych, który po adaptacji posiada miejsca do przewozu 7 osób
niepełnosprawnych + kierowca, + 1 osoba na wózku inwalidzkim. Koszt zakupu to 139 415,00 PLN,
z czego 80 000,00 PLN stanowiło dofinansowanie z PFRON.
ZADANIE ZREALIZOWANE

CEL STRATEGICZNY. 2. OCHRONA I RACJONALNE WYKORZYSTANIE ŚRODOWISKA
I DÓBR KULTURY
Cel operacyjny II.1. Ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego.
Kierunek działań operacyjnych II.1.1. Realizacja programu edukacji ekologicznej.
Zadanie 55: Program edukacji ekologicznej powiatu kieleckiego „Dla ziemi, dla siebie”.
Realizator zadania: Starostwo Powiatowe w Kielcach Wydział Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony
Środowiska.
Planowany okres realizacji: 2016-2020
XIII edycją Programu edukacji ekologicznej dla powiatu kieleckiego pn. „Dla Ziemi, dla siebie”, objęto
3 458 osób. Głównym celem Programu, jest stałe poszerzanie wiedzy mieszkańców powiatu kieleckiego
o elementach środowiska naturalnego i formach ochrony przyrody, wzbudzanie poczucia
odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego, troski o najbliższe otoczenie, jak również
promowanie i rozwijanie nawyku segregacji odpadów.
W roku szkolnym 2016/2017 zorganizowano następujące konkursy:
1. Konkurs plastyczny pt. „Wodę chronię i oszczędzam” - Konkurs adresowany był do przedszkolaków,
uczniów klas „0” i klas I-III szkół podstawowych. Najmłodsi mieszkańcy powiatu podnieśli swój
poziom wiedzy ekologicznej na temat ochrony wody. Dzieci poznały ekosystemy wodne, zasady
krążenia wody w przyrodzie, podstawowe źródła zanieczyszczeń wód powierzchniowych
i podziemnych. Zostały również zaznajomione z kilkoma prostymi i skutecznymi metodami
oszczędzania wody. Dzięki temu pozyskały odpowiednią wiedzę na ten temat, wyrobiły w sobie
nawyki ochrony i szanowania wody. Na konkurs ogółem wpłynęły 103 prace z 41 placówek
oświatowych,
w tym: 36 prac z oddziałów przedszkolnych i klas „0” oraz 67 prac ze szkół
podstawowych. Laureatom konkursu przyznano cenne, również pod względem merytorycznym
nagrody.
2. Konkurs pt. „Segreguj razem z nami – butelki typu PET oraz papier” - W konkursie uczestniczyli
uczniowie ze szkół podstawowych. Został on przeprowadzony w kategorii grupowej
i indywidualnej, a jego celem było promowanie działań służących ochronie środowiska,
proekologicznych zachowań oraz idei zdrowej i czystej Ziemi. Poprzez konkurs uczniowie
przypomnieli sobie, że recykling zmniejsza ilość odpadów na wysypiskach oraz oszczędza surowce
i energię. W konkursie uczestniczyło 27 szkół podstawowych. Ogólnie wszyscy uczniowie zebrali
99 340,16 kg odpadów, w tym papieru 96 294,00 kg i butelek typu PET – 3 046,16 kg. Rekordzistą
w kategorii grupowej okazał się Zespół Placówek Oświatowych w Jaworzni gm. Piekoszów, który
zebrał 20 195,00 kg odpadów, a najlepszą „zbieraczką”, została uczennica z Zespołu Szkół
w Ćmińsku – Karolina Kamińska, która uzbierała 3 960 kg makulatury. W ciągu trzynastu lat,
uczniowie przynieśli do szkół ponad 923 ton odpadów, z czego 871 ton stanowił papier, a 52 tony
butelki typu PET. Tym samym uratowali ok. 17 420 drzew i oddali do punktów skupu prawie milion
trzysta tysięcy sztuk plastikowych butelek. Laureaci konkursu otrzymali nagrody rzeczowe
w kategorii grupowej oraz sprzęt sportowy i elektroniczny w kategorii indywidualnej. Ponadto,
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każdy uczestnik konkursu otrzymał przydział zeszytów z nadrukiem na okładce o tematyce
ekologicznej, promującej zbiórkę surowców wtórnych. W sumie rozdano 8 000 sztuk zeszytów.
3. Konkurs plastyczny pt. „Odnawialne źródła energii w powiecie kieleckim” - Uczestnikami konkursu
byli uczniowie ze szkół ponadpodstawowych (gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych), z terenu
powiatu kieleckiego. Celem konkursu było zwrócenie uwagi uczniów na konieczność
wykorzystywania odnawialnych źródeł energii - zastąpienie surowców naturalnych
nieodnawialnych, do produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Młodzież dowiedziała się
o zastosowaniu energii odnawialnej w życiu codziennym. Została również uświadomiona, że
w porównaniu do tradycyjnych źródeł energii takich jak: ropa, węgiel czy gaz ziemny, energia
odnawialna jest energią przyjazną dla środowiska i człowieka. Na konkurs ogółem wpłynęło 56 prac
(plakaty oraz makiety), które zostały wyeksponowane na holu w siedzibie tut. Starostwa.
Nagrodzeni uczniowie otrzymali sprzęt sportowy oraz radiowy.
Ponadto wydrukowano gazetkę promującą działania Powiatu Kieleckiego na rzecz ochrony
środowiska, podczas realizacji dwunastu edycji Programu edukacji ekologicznej dla powiatu kieleckiego
pn. „Dla Ziemi, dla siebie”. W gazetce opisane zostały zrealizowane konkursy i ciekawostki
z poszczególnych edycji Programu. Znalazły się w niej zdjęcia prac, laureatów konkursów i ich
opiekunów. Przedstawione zostały również efekty podejmowanych przez uczestników działań na rzecz
ochrony środowiska. Publikacja przywołała wspomnienia uczestników, ich rodziców oraz nauczycieli.
Zachęcała również do podjęcia dalszych, bardziej intensywnych działań na rzecz ochrony środowiska
naturalnego. Na okładce gazetki umieszczone zostało logo Powiatu Kieleckiego i Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach oraz informacja, że publikacja oraz
Program edukacji ekologicznej dla powiatu kieleckiego „Dla Ziemi, dla siebie”, jest od 12 lat
finansowany ze środków budżetu powiatu oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Kielcach. Nakład w liczbie 2500 egzemplarzy został przekazany do: wszystkich
placówek oświatowych z terenu powiatu kieleckiego, gmin, sołtysów, nadleśnictw, Świętokrzyskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego,
Urzędu Miasta Kielce, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach, Zespołu Świętokrzyskich
i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach oraz innych zainteresowanych – klientów
Starostwa Powiatowego w Kielcach lub uczestników tegorocznych konkursów ekologicznych.
ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI
Kierunek działań operacyjnych II.1.2. Zalesianie gruntów rolnych.
Zadanie 56: Zalesienia gruntów rolnych na terenie powiatu kieleckiego.
Realizator zadania: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa / Wydział Rolnictwa, Leśnictwa
i Ochrony Środowiska
Planowany okres realizacji: 2016-2020
Z uwagi na brak wniosków w tym zakresie zadanie nie było realizowane.
ZADANIE NIE BYŁO REALIZOWANE
Kierunek działań operacyjnych
i inwentaryzacji stanu lasów.

II.1.3. Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu

Zadanie 57: Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasów.
Realizator zadania: Starostwo Powiatowe w Kielcach - Wydział Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony
Środowiska
Planowany okres realizacji: 2018 – 2024
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W okresie sprawozdawczym sporządzone uproszczone plany urządzenia lasów były aktualne.
ZADANIE NIE BYŁO REALIZOWANE
Kierunek działań operacyjnych II.1.4. Ochrona populacji pszczół i innych owadów zapylających poprzez
nasadzanie drzew i krzewów miododajnych na terenie powiatu kieleckiego.
Zadanie 58: Nasadzanie drzew i krzewów miododajnych na terenie powiatu kieleckiego.
Realizator zadania: Starostwo Powiatowe w Kielcach Wydział Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony
Środowiska
Planowany okres realizacji: 2016-2020
Celem zadania jest przekazanie środków finansowych gminom z terenu powiatu kieleckiego, na zakup
i nasadzenie drzew i krzewów miododajnych, w celu ochrony populacji pszczół i innych owadów
zapylających. Rośliny miododajne, zwane też pszczelarskimi lub pożytkowymi, dostarczają pszczołom,
jak również innym owadom, niezbędnych do życia składników pokarmowych. Ponieważ w ostatnich
latach zapylacze, a szczególnie pszczoła miodna, narażone są na działanie wielu niekorzystnych dla nich
zjawisk, Powiat Kielecki od 2014 roku podejmuje działania na rzecz ochrony owadów zapylających.
Należy do nich nasadzanie drzew i krzewów miododajnych na terenie powiatu kieleckiego, przy
domach, szkołach i innych miejscach publicznych. W roku 2017 wszystkie Gminy otrzymały pomoc
finansową na ten cel. Za kwotę 44 999,94 zł zakupiono i nasadzono 2 815 sztuk sadzonek drzew
i krzewów.
ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI
Kierunek działań operacyjnych II.1.5. Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest
w jednostkach powiatowych.
Zadanie 59: Usunięcie odpadów zawierających azbest z Obwodu Drogowego w Łagowie
Realizator zadania: Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
Planowany okres realizacji: 2017 – 2018
W ramach zadania dokonano wymiany dachu o powierzchni 265 m2 na budynku gospodarczym
Obwodu Drogowego w Łagowie wraz z utylizacją odpadów azbestowych. Łączny koszt realizacji zadania
wyniósł 21 500,00 PLN.
ZADANIE ZREALIZOWANE
Zadanie 60: Usunięcie odpadów zawierających azbest z budynków gospodarczych Powiatowego
Zespołu Szkół w Bodzentynie
Realizator zadania: Powiatowy Zespół Szkół w Bodzentynie
Planowany okres realizacji: 2017 – 2020
Zadanie ma na celu zabezpieczenie i usunięcie pokryć dachowych zawierających azbest – płyt falistych
azbestowo – cementowych znajdujących się na budynkach gospodarczych przy Powiatowym Zespole
Szkół w Bodzentynie. W 2017r. nie podjęto działań w tym zakresie ze względu na brak środków
finansowych. Działania planuje się zrealizować w latach następnych.
ZADANIE NIE BYŁO REALIZOWANE
Zadanie 61: Usunięcie odpadów zawierających azbest z budynków gospodarczych Powiatowego
Zespołu Szkół w Chmielniku
Realizator zadania: Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku
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Planowany okres realizacji: 2017 – 2020
Usunięcie pokrycia dachowego z budynków gospodarczych CKPiU w Chmielniku planowane jest na rok
2018.
ZADANIE NIE BYŁO REALIZOWANE
Kierunek działań operacyjnych II.1.6. Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności
publicznej powiatu kieleckiego, ze szczególnym zwróceniem uwagi na wykorzystanie odnawialnych
źródeł energii.
Zadanie 62: Zmiana systemu ogrzewania budynku szkoły ZSP Nr 1 w Bodzentynie (wymiana okien,
przyłącze do miejskiej sieci ciepłowniczej.
Realizator zadania: Powiatowy Zespół Szkół w Bodzentynie.
Planowany okres realizacji: 2016-2020
W ramach zadania planuje się: przeprowadzenie termomodernizacji budynku szkoły (wymiana okien,
grzejników, docieplenie i wymiana pokrycia dachowego), wykonanie przyłącza cieplnego wraz
z wymiennikownią oraz zmianę sposobu zaopatrywania budynku w ciepło przez zewnętrznego
dostawcę ciepła.
Dotychczas nie podjęto działań z uwagi na brak środków finansowych. Prace planuje się zrealizować
w latach następnych.
ZADANIE NIE BYŁO REALIZOWANE
Zadanie 63: Wykonanie instalacji solarnej – DPS w Łagiewnikach.
Realizator zadania: Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach.
Planowany okres realizacji: 2016 – 2020
W ramach zadania do wykonania są następujące prace: Wymiana poszycia dachu – zastąpienie płyt
azbestocementowych (utylizacja zgodnie z obowiązującymi przepisami) poszyciem blaszanym,
przebudowa układu ścian wewnętrznych i bram zewnętrznych oraz usytuowania wejść. Wykonanie
obróbek blacharskich. Wykonanie nowych wewnętrznych ścian oraz płyty na gruncie. Ściany
otynkowane do pełnej wysokości zaprawą cementowo-wapienną, a następnie pomalowane.
Pomieszczenia socjalne należy wyłożyć płytkami ceramicznymi, a na podłogach zastosować posadzkę
z gresu. Wykonanie stolarki okiennej z PVC i drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej. Budynek
przewidziano do termorenowacji poprzez zastosowanie ocieplenia z płyt elewacyjnych grubości 10 cm.
Elewacja będzie otynkowana tynkiem mineralnym cienkowarstwowym barwionym w masie.
Przystosowanie istniejącego pomieszczenia suszarni na pomieszczenie zbiorników instalacji solarnej
poprzez obniżenie poziomu posadzki i wymianę drzwi. Dla realizacji instalacji solarnej projektuje się
następującą infrastrukturę: przebudowę drogi wewnętrznej, budowę zewnętrznych odcinków
instalacji wodno - kanalizacyjnej, budowę zewnętrznych odcinków instalacji ciepłowniczej i solarnej,
budowę zewnętrznych odcinków instalacji elektroenergetycznej, budowę zewnętrznych odcinków
instalacji pomiarowej i sterowniczej oraz teletechnicznej. Projektowana instalacja solarna dla Domu
Pomocy Społecznej zbudowana jest z dwóch pól z kolektorami słonecznymi. Pola montażu kolektorów
słonecznych zaprojektowano na dachach budynków Technicznego i Terapii Zajęciowej. Kolektory
słoneczne na dachu Budynku Technicznego tworzą 160 m2 powierzchni czynnej i pogrupowane są po
5 kolektorów w zestawie o wspólnym przyłączu. Kolektory słoneczne na dachu Budynku Terapii
Zajęciowej tworzą 60 m2 powierzchni czynnej i pogrupowane są po 5 kolektorów w zestawie
o wspólnym przyłączu. Moc szczytowa kolektorów wynosi odpowiednio 80 kW dla Budynku
Technicznego i 30 kW dla Budynku Terapii Zajęciowej. Razem moc szczytowa – 110 kW. W budynku
Technicznym zaprojektowano układy pompowe dla obu zestawów kolektorów solarnych. Kolektory
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słoneczne zainstalowane będą na własnych stelażach wspartych na płatwiach konstrukcji dachowej
Budynku Technicznego i zakotwionych w płycie dachowej Budynku Terapii Zajęciowej. Pomiędzy
Budynkiem Kotłowni, w którym zaprojektowano zasobniki akumulujące ciepło z instalacji solarnej
a Budynkiem Technicznym i Budynkiem Terapii Zajęciowej, na dachach których zaprojektowano
kolektory słoneczne, zaprojektowano rurociągi preizolowane, w których przebiegał będzie transport
ciepła.
Dotychczas w ramach zadania wykonano nowe wewnętrzne ściany oraz płyty na gruncie. Wykonano
bramy zewnętrzne oraz usytuowano wejścia. Ściany otynkowano do pełnej wysokości zaprawą
cementowo-wapienną, a następnie pomalowano. Wykonano wewnętrzne instalacje wod.-kan., c.o.,
elektryczną i wentylacyjną. Pomieszczenia socjalne wyłożono płytkami ceramicznymi, a na podłogach
zastosowano posadzkę z gresu. Wykonano stolarkę okienną z PVC oraz drzwiową wewnętrzną
i zewnętrzną. Wykonano termo-renowację budynku poprzez zastosowanie ocieplenia z płyt
elewacyjnych grubości 10 cm. Elewację otynkowano tynkiem mineralnym cienkowarstwowym
barwionym w masie. Wykonano następującą infrastrukturę: przebudowano drogę wewnętrzną,
zbudowano zewnętrzne odcinków instalacji wodno - kanalizacyjnej, zbudowano zewnętrzne odcinki
instalacji ciepłowniczej i solarnej oraz zewnętrzne odcinki instalacji elektroenergetycznej.
ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI
Zadanie 64: Budowa instalacji fotowoltaicznej (oświetlenie terenu kompleksu sportowego).
Realizator zadania: Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach.
Planowany okres realizacji: 2019 – 2020
Zadanie przewiduje budowę zadaszenia trybun znajdujących się na wielofunkcyjnym boisku
sportowym, na którym zamontowana zostanie instalacja fotowoltaiczna . Odnawialne źródło energii
wykorzystane zostanie do oświetlenie terenu kompleksu sportowego będącego w zasobach DPS
w Łagiewnikach. W roku 2017 nie realizowano działań, gdyż zadanie jest zaplanowane do realizacji na
lata 2019-2020.
ZADANIE NIE BYŁO REALIZOWANE
Cel operacyjny II.2. Rozwój i promocja turystyki, kultury oraz tworzenie i modernizacja infrastruktury
turystycznej i kulturowej.
Kierunek działań operacyjnych II.2.1. Tworzenie i promocja oferty kulturalnej i turystycznej powiatu
kieleckiego na rynku lokalnym i zagranicznym.
Zadanie 65: Organizacja cyklicznych imprez: Powiatowy Przegląd Kapel, Orkiestr Dętych, Zespołów
Folklorystycznych i Solistów, Zespołów Chóralnych, Jarmark Świętokrzyski, Chańcza – Świętokrzyska
Perła, Konkurs na Najsmaczniejszą Potrawę Powiatu Kieleckiego, Turniej Piłki Nożnej Pracowników
Samorządowych i Radnych i Puchar Piłki Siatkowej.
Realizator zadania: Starostwo Powiatowe w Kielcach.
Planowany okres realizacji: 2017-2020
Z założenia cykliczność imprez ma za zadanie konfrontować umiejętności uczestników, gwarantować
wspólną zdrową rywalizację i zabawę w oparciu o tradycję kultury ludowej, i rywalizację wzajemnych
możliwości fizycznych podczas zmagań sportowych w każdym wieku. Umożliwienie prezentacji
dotychczasowych zdobytych umiejętności, sprawności i zbiorów oraz umożliwienie konfrontacji
z podobnymi podmiotami.
W 2017r. zorganizowano następujące wydarzenia:
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1. Turniej Piłki Nożnej Pracowników Samorządowych i Radnych o Puchar Starosty Kieleckiego
hala widowiskowo-sportowa w Chęcinach – marzec 2017 – 16 drużyn (12 drużyn j.s.t.,
pozostałe to mundurowe). Przygotowano posiłki, wodę, nagrody rzeczowe sportowe.
2. XII Jarmark Świętokrzyski – 28 maja 2017 r. prezentacje folkloru z udziałem kapel z powiatu
kieleckiego i zespołów z Węgier, Ukrainy i Niemiec. Impreza plenerowa zorganizowana
wspólnie z gminami Bieliny i Nowa Słupia na Świętym Krzyżu.
3. Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych w Daleszycach w dniu 18 czerwca 2017 r. zorganizowany
wspólnie z UMiG Daleszyce oraz MGOK Daleszyce. Udział wzięło 11 orkiestr, które
zaprezentowały koncerty po 20 minut o wspólne trzy utwory zagrane przez ok. 200 osób.
Wykonawcy otrzymali nagrody finansowe.
4. Powiatowy Konkurs na najsmaczniejszą potrawę powiatu kieleckiego połączony z Powiatowym
Przeglądem Kapel Ludowych. Impreza odbyła się na rynku w Rakowie w dniu 16 lipca 2017 r.
W przeglądzie kapel wzięło udział 9 kapel a uczestnicy otrzymali nagrody finansowe.
Do konkursu kulinarnego zgłosiło się18 podmiotów, które przygotowały 29 potraw oceniane
przez powołane jury. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody finansowe. Podsumowaniem
kulinarnych spotkań jest wydawnictwo, w którym zamieszczone są przepisy na wszystkie
potrawy. Książeczka stanowi materiał promocyjny powiatu kieleckiego. Impreza odbyła się na
rynku w Rakowie w dniu 16 lipca 2017 r.
5. Chańcza Świętokrzyska Perła, impreza plenerowa organizowana wspólnie z Powiatem
Staszowskim, gminami Raków i Szydłów w dniu 15 lipca 2017 r. celem imprezy jest promocja
zalewu Chańcza i bezpiecznego wypoczynku nad wodą.
6. Powiatowy Przegląd Zespołów Folklorystycznych i Solistów w Chmielniku, na rynku w dniu
6 sierpnia 2017 r. na scenie wystąpiło około 600 wykonawców tj. zespołów śpiewaczych,
solistów i zespołów pieśni i tańca. Są to prezentacje folkloru świętokrzyskiego
z uwzględnieniem pięknych strojów, lokalnej gwary i muzyki ludowej. Wszyscy zwycięzcy
otrzymali nagrody finansowe oraz wodę i posiłek dla występujących. Impreza organizowana
była po raz XVIII wspólnie z UMiG Chmielnik i Chmielnickim Centrum Kultury.
7. Powiatowy Przegląd Zespołów Chóralnych na Świętym Krzyżu zorganizowany w dniu
1 października 2017 r. w bazylice Mniejszej na Świętym Krzyżu. Udział wzięło 10 zespołów
chóralnych. Uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i ciepły poczęstunek.
8. Powiatowy Turniej piłki Siatkowej o Puchar Przewodniczącego Rady Powiatu w Kielcach.
W turnieju wzięło udział 12 drużyn siatkarskich, które grały na trzech boiskach o puchar
przewodniczącego. Dla wszystkich uczestników przygotowano ciepły posiłek i nagrody
rzeczowe. Turniej przygotowane wspólnie z IG w Zagnańsku.
ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI
Kierunek działań operacyjnych II.2.2. Promocja działań w zakresie kultury, turystyki i sportu oraz
produktów turystycznych.
Zadanie 66: Szeroka informacja na temat podejmowanych działań na płaszczyznach turystyki, sportu
i kultury w mediach, wydawnictwach, podczas dużych wydarzeń regionalnych.
Realizator zadania: Starostwo Powiatowe w Kielcach we współpracy z gminami, instytucjami kultury
i organizacjami pozarządowymi.
Planowany okres realizacji: 2017-2020
Każde wydarzenie zaplanowane na płaszczyźnie kultury, sportu i turystyki jest przygotowane medialnie
poprzez objęcie patronatem medialnym regionalnych mediów oraz informację w Echu Dnia,
Kalejdoskopie Powiatu Kieleckiego, poradniku samorządowym „Gospodarz” , magazynie „Fakty”, Radiu
Kielce, Radiu Fama, Radiu eM Kielce a także na antenie TVP Kielce oraz TV Świętokrzyskiej.
Szeroka promocja powiatu przeprowadzona była również w czasopiśmie „Made in Świętokrzyskie”
i folderze reklamowym Klubu Dafi Społem Kielce 2017/18.
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W 2017 r. zostały zebrane potrawy kulinarne w wydawnictwie pn. „Nabity filet kaszą gryczaną…”.
Ponadto wznowiono wydawnictwo „…jakie cudne…” Powiat Kielecki.
ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI
Kierunek działań operacyjnych II.2.3. Wsparcie rozwoju infrastruktury turystycznej.
Zadanie 67: Znakowanie i modernizacja szlaków turystycznych na terenie powiatu, modernizacja tablic
informacji turystycznych w gminach, aktualizacja wirtualnego spaceru po powiecie kieleckim.
Realizator zadania: Starostwo Powiatowe w Kielcach.
Planowany okres realizacji: 2017-2020
W dobie globalizacji chcemy dotrzeć do jak największej liczby zainteresowanych i przekazać w formie
jak najbardziej przystępnej i ciekawej informacje turystyczne oraz poprawiać infrastrukturę turystyczną
na terenie powiatu kieleckiego aby czynić ten region atrakcyjnym. Dobra infrastruktura, szczegółowa
i pełna informacja ma zachęcić jak największą rzeszę turystów odwiedzających powiat kielecki do
powrotu w ten region. W roku 2017 zmodernizowano i odnowiono szlak rowerowy na długości 60 km,
przebiegający przez gminy: Chęciny, Piekoszów i Sitkówka – Nowiny.
Ponadto w ramach otrzymanej nagrody ze Związku Powiatów Polskich możliwe było zmodernizowanie
wirtualnego spaceru po powiecie kieleckim, który został wzbogacony o 15 panoram z gmin powiatu
kieleckiego.
ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI
Kierunek działań operacyjnych II.2.4. Prowadzenie punktu informacji turystycznej.
Zadanie 68: Regionalne Centrum Informacji Turystycznej w Kielcach.
Realizator zadania: Powiat Kielecki, Urząd Miasta Kielce, Regionalna Organizacja Turystyczna
Planowany okres realizacji: 2017-2020
Powiat Kielecki jest członkiem Regionalnej Organizacji Turystycznej w związku z czym wpłacana jest
składka członkowska na dany rok kalendarzowy w wysokości 34 400,00 zł., z czego 30 000,00 zł jest
przeznaczone na rzecz funkcjonowania Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej. Składka
zgodnie z planem regulowana jest jednorazowo na początku roku kalendarzowego i nie ulega zmianie.
RCIT powstało na mocy porozumienia zawartego pomiędzy ROT-em i Urzędem Miasta Kielce. Punkt
Informacji znajduje się w Kielcach na ul. Sienkiewicza i ma za zadanie szeroko informować
o największych atrakcjach turystycznych powiatu kieleckiego.
ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI
Kierunek działań operacyjnych II.2.5. Opracowanie koncepcji zintegrowanego produktu turystycznego
oraz jego rozwój w wymiarze ponadregionalnym.
Zadanie 69: Współpraca z ROT, LOT i gminami powiatu kieleckiego w ramach opracowania wspólnego
produktu turystycznego.
Realizator zadania: Regionalna Organizacja Turystyczna, Lokalne Organizacje Turystyczne, gminy
z terenu Powiatu Kieleckiego.
Planowany okres realizacji: 2017-2020
Współpraca podejmowana z organizacjami zajmującymi się turystyką ma na celu promocję wszelkich
działań podnoszących atrakcyjność miejsc wypoczynku dla szerokiej grupy odbiorców. Lokalne
i regionalne działania maja promować imprezy, miejsca dla każdego turysty odwiedzającego powiat.
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Współpraca z Regionalną Organizacją Turystyczną dotyczy m.in. wspólnego prowadzenia Regionalnego
Centrum Informacji Turystycznej oraz współpraca przy Targach Agrotravel w Kielcach.
Ponadto we współpracy z gminami powiatu kieleckiego organizowane są następujące imprezy:
 Powiatowy Przegląd Zespołów Folklorystycznych i Solistów,
 Powiatowy Przegląd Kapel Ludowych,
 Powiatowy Przegląd Zespołów Chóralnych,
 Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych,
 Konkurs na Najsmaczniejsza Potrawę Powiatu Kieleckiego,
 Jarmark Świętokrzyski,
 Doroczna nagroda w dziedzinie Kultury Starosty Kieleckiego,
 Powiatowy Zjazd Sołtysów,
 Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar Starosty Kieleckiego,
 Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Przewodniczącego Rady Powiatu,
 Rajd Samorządowców.
ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI
Kierunek działań operacyjnych II.2.6. Zachowanie dziedzictwa lokalnego.
Zadanie 70: Podejmowanie działań mających na celu ochronę gwary, muzyki ludowej, obrzędów
i kuchni regionalnej.
Realizator zadania: Starostwo Powiatowe w Kielcach, Wojewódzki Dom Kultury, Muzeum Wsi
Kieleckiej.
Planowany okres realizacji: 2017-2020
Starostwo Powiatowe w ramach działań mających na celu ochronę od zapomnienia szeroko
rozumianej kultury ludowej w tym gwary, obrzędów czy kuchni regionalnej organizuje co roku:
 Powiatowy Przegląd Zespołów Folklorystycznych i Solistów (6 sierpnia 2017r. w Chmielniku),
 Powiatowy Przegląd Kapel Ludowych połączony z Konkursem na Najsmaczniejszą Potrawę
Powiatu Kieleckiego (15 lipca 2017r. w Rakowie)
W ramach podpisanej umowy z Wojewódzkim Domem Kultury, instytucja ta w imieniu powiatu
kieleckiego organizuje następujące imprezy: Świętokrzyski Przegląd Teatrów Wiejskich, Szkolenie dla
Animatorów Kultury Powiatu Kieleckiego, Dziecięcą Estradę Folkloru, Międzynarodowe Buskie
Spotkania z Folklorem – eliminacje powiatowe, Przegląd Gawędziarzy – Toto nase ludowa gadanie,
Konkurs Współczesnej Sztuki Ludowej, Warsztaty Doskonalące dla Kierowników i Członków Zespołów
Folklorystycznych z Terenu Powiatu Kieleckiego w zakresie melodii ludowych, pieśni, instrumentów
ludowych i naukę starych pieśni ludowych opartych na gwarze. Ponadto podczas Dożynek
Powiatowych prezentowany jest najpiękniejszy folklor naszego regionu oraz kuchnia naszych
przodków.
ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI
Kierunek działań operacyjnych II.2.7. Podejmowanie działań mających na celu promocje gospodarstw
agroturystycznych na terenie Powiatu Kieleckiego.
Zadanie 71: Szkolenia dla właścicieli gospodarstw agroturystycznych, wydawnictwa w tym zakresie,
aktualizacja danych na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kielcach, promocja poprzez
organizację konkursu na najpiękniejsze gospodarstwo agroturystyczne w Powiecie Kieleckim.
Realizator zadania: Starostwo Powiatowe w Kielcach.
Planowany okres realizacji: 2017-2020
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Starostwo Powiatowe w Kielcach corocznie organizuje szkolenia dla właścicieli gospodarstw
agroturystycznych. Szkolenia są w pełni finansowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach.
Uczestnicy ponoszą jedynie koszty dojazdu.
W roku 2017 szkolenie zostało przeprowadzone w dniu 12 grudnia w gospodarstwie agroturystycznym
Doroty i Ludwika Michtów w Ciekotach. Tematyka spotkania obejmowała sztukę przygotowania
artystycznych kompozycji dekoracyjnych, układania bukietów i stroików świątecznych, profesjonalną
obsługę kelnerska gości, podawanie do stołu oraz przygotowanie i dekorowanie stołu.
W szkoleniu wzięło udział 45 osób.
W celu zachęcenia właścicieli gospodarstw agroturystycznych do podnoszenia atrakcyjności i estetyki
miejsc wypoczynku w powiecie kieleckim organizowany jest również konkurs na najpiękniejsze
gospodarstwo agroturystyczne. Rozstrzygnięcie konkursu odbywa się podczas Dożynek Powiatowych.
W roku 2017 zostało nagrodzonych 9 podmiotów, które przyjmują z powodzeniem turystów z całej
Polski.
ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI
Cel operacyjny II.3. Opracowanie i wdrożenie skutecznej kampanii promocyjnej dla potencjalnych
inwestorów i turystów.
Kierunek działań operacyjnych II.3.1. Promocja gospodarcza i turystyczna powiatu w ramach
prowadzonej przez Powiat współpracy krajowej i zagranicznej.
Zadanie 72: Udział w targach krajowych i zagranicznych.
Realizator zadania: Starostwo Powiatowe w Kielcach, Regionalna Organizacja Turystyczna.
Planowany okres realizacji: 2017-2020
Promocja Powiatu Kieleckiego w kraju i poza jego granicami ma na celu przedstawienie jego walorów
turystycznych, gospodarczych i przetwórstwa rolnego.
W dniach 4-11 marca 2017 r. odbyły się 22. Europejskie Targi Rolne w Plauen ( Niemcy). Powiat kielecki
reprezentowany był przez trzech producentów lokalnych, tj. Zakład Przetwórstwa Mięsnego WIR z
Łopuszna, Gospodarstwo Pasieczne Ryszarda Szymczucha z Mąchocic Kapitulnych i Przedsiębiorstwo
„Smaki Ogrodu” Państwa Kotów z Bielin. Powiat kielecki występował jako jedyny reprezentant Polski
na tej europejskiej imprezie.
ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI
Kierunek działań operacyjnych II.3.2. Rozwój współpracy zagranicznej.
Zadanie 73: Nawiązywanie współpracy z zagranicznymi regionami o podobnym potencjale
gospodarczym, terenowym, edukacyjnym, turystycznym, biznesowym w celu wymiany informacji
i wiedzy. Koordynacja współpracy międzynarodowej z partnerami biznesowymi, edukacyjnymi,
kulturowymi, turystycznymi. Przygotowanie oferty terenów inwestycyjnych, stworzenie mapy
terenów przeznaczonych na inwestycje zagraniczne.
Realizator zadania: Starostwo Powiatowe w Kielcach.
Planowany okres realizacji: 2017-2022
Założeniem zadania jest podejmowanie działań mających na celu wymianę doświadczeń na
płaszczyznach edukacji, kultury, turystyki i sportu.
Podczas marcowej wizyty na Ukrainie Starosta Kielecki podpisał deklarację współpracy między
powiatem kieleckim a miastem Tulczyn Obwodu Winnickiego na Ukrainie, Winnickim Obwodowym
Dobroczynnym Stowarzyszeniem „Dom Polski” im. T. M. Leoniuka.
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Powiat Kielecki jako organ prowadzący dla 4 szkół stale podejmuje działania ukierunkowane
na współpracę międzynarodową w sferze kulturalno - edukacyjnej. W 2012 roku zostało popisane
porozumienie pomiędzy Powiatem Kieleckim, a obwodem Winnickim na Ukrainie, w zakresie
współpracy w obszarze edukacji, sportu i turystyki. - W ramach kontynuacji dobrych tradycji
z inicjatywy władz powiatu kieleckiego i Obwodu Winnickiego oraz Winnickiego Obwodowego
Dobroczynnego Stowarzyszenia „Dom Polski” podpisano porozumienie w sprawie wymiany młodzieży
szkolnej z Powiatu Kieleckiego i Winnicy. 31 marca 2017 r. podpisano deklarację o kontynuacji
współpracy. Podpisany dokument zakłada wymianę doświadczeń w zakresie pracy pedagogicznej
i wychowawczej, naukę języka polskiego, wspólne imprezy sportowo – kulturalne, a w czasie wakacji
wymianę grup młodzieży.
ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI
Kierunek działań operacyjnych II.3.3. Ochrona i opieka nad zabytkami.
Zadanie 74: Realizacja wniosków o udzielenie dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich
restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do Rejestru Zabytków. Współpraca ze
Świętokrzyskim Wojewódzkim Konserwatorem zabytków.
Realizator zadania: Starostwo Powiatowe w Kielcach.
Planowany okres realizacji: 2017-2022
Realizacja tego zadania ma na celu ochronę dziedzictwa kulturowego poprzez udzielanie wsparcia
finansowego na odbudowę, rewaloryzację i modernizację zabytków wpisanych do rejestru zabytków.
W roku 2017 nie udzielono dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub
robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do Rejestru Zabytków, gdyż nie wpłynął żaden wniosek.
ZADANIE NIE BYŁO REALIZOWANE

CEL STRATEGICZNY 3. ROZWÓJ GOSPODARCZY ORAZ ROZWÓJ INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ I SPOŁECZNEJ.
Cel operacyjny III.1. Zwiększenie i poprawa dostępności komunikacyjnej powiatu oraz infrastruktury
komunalnej.
Kierunek działań operacyjnych III.1.1. Usprawnienie systemu komunikacyjnego łączącego drogi
nadrzędne (drogi krajowe i wojewódzkie).
Zadanie 75: „Poprawa dostępności transportowej Powiatu Kieleckiego poprzez przebudowę dróg
powiatowych nr 0355T Suków – Borków i nr 0332T Borków – Daleszyce w obrębie drogi ekspresowej
S73”.
Realizator zadania: Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach.
Planowany okres realizacji: 2016-2020
Zadanie obejmuje przebudowę dróg powiatowych nr 0332T i 0355T na terenie gmin Daleszyce i Górno.
W okresie sprawozdawczym nie przystąpiono do realizacji zadania.
ZADANIE NIE BYŁO REALIZOWANE
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Zadanie 76: „Przebudowa dróg powiatowych usprawniających komunikację z węzłami drogowymi na
drogach ekspresowych S7 i S74”.
Realizator zadania: Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach.
Planowany okres realizacji: 2016-2020
Zadanie obejmuje przebudowę dróg powiatowych na terenie Gmin Chęciny, Piekoszów, Miedziana
Góra, Masłów, Zagnańsk, Górno, Łagów, Raków. W okresie sprawozdawczym nie przystąpiono do
realizacji zadania.
ZADANIE NIE BYŁO REALIZOWANE
Kierunek działań operacyjnych III.1.2. Przebudowa lub modernizacja dróg poprawiających dostępność
komunikacyjną i mobilność mieszkańców powiatu.
Zadanie 77: Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu kieleckiego.
Realizator zadania: Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach.
Planowany okres realizacji: 2016-2020
Zadanie dotyczy przebudowy i remontu dróg powiatowych na terenie powiatu o łącznej długości 180
km. W okresie sprawozdawczym w ramach zadania wykonano: przebudowę i remont na odcinkach
dróg powiatowych o numerach 0379T, 0366T, 0374T, 0021T, 0058T, 0356T, 0597T, 0587T, 0611,
0330T, 0307T, 0288T, 0396T, 0402T, 0488T, 0285T, 0384T, 0277T, 0389T, 0005T, 0365T, 0350T, 0349T,
0340T, 0318T, 0317T o łącznej długości 42 300 mb. Łączny koszt wykonanych prac to 13 153 369 PLN,
w tym: wkład własny w wysokości 5 199 799,00 PLN, 1 303 834,00 PLN ze środki UE, 3 421 285,00 PLN
pochodzących ze środków budżetu państwa i 3 228 451,00 PLN ze środków finansowych gmin.
ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI
Zadanie 78: Zmiana nawierzchni drogi powiatowej nr 0396T na odc. Łopuszno-Jasień-gr. Powiatu.
Realizator zadania: Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach.
Planowany okres realizacji: 2016-2017
W ramach zadania wykonano zmianę nawierzchni poprzez wykonanie na istniejącej nawierzchni
warstw wyrównawczej i ścieralnej z betonu asfaltowego oraz umocnienie poboczy. Długość drogi 3,934 km. Zadanie zostało zrealizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014
– 2020. Całkowity koszt wykonanych prac to 653 301,00PLN, w tym środki UE w wysokości 415695,00
PLN .
ZADANIE ZREALIZOWANE
Zadanie 79: Zmiana nawierzchni drogi powiatowej nr 0587T na odc. Psary Kąty-Psary-Bodzentyn.
Realizator zadania: Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach.
Planowany okres realizacji: 2016-2017
W ramach zadania wykonano zmianę nawierzchni poprzez wykonanie z istniejącej nawierzchni
podbudowy z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej, warstw wiążącej i ścieralnej z betonu
asfaltowego oraz umocnienie poboczy i remont przepustu pod drogą. Długość drogi - 4,580 km.
Zadanie zostało zrealizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
Całkowity koszt wykonanych prac to 906 347,00PLN, w tym: środki UE w wysokości 576 708,00 PLN
oraz 164 819,00 PLN ze środków miasta i gminy Bodzentyn.
ZADANIE ZREALIZOWANE
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Zadanie 80: Zmiana nawierzchni drogi powiatowej nr 0021T na odc. Chmielnik-Śladków Duży.
Realizator zadania: Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach.
Planowany okres realizacji: 2016-2017
W ramach zadania wykonano zmianę nawierzchni poprzez wykonanie na istniejącej nawierzchni
warstw wyrównawczej, wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego oraz umocnienie poboczy
i oczyszczenie rowów z namułu. Długość drogi - 2,270 km.
Zadanie zostało zrealizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
Całkowity koszt wykonanych prac to 489 412,00PLN, w tym: środki UE w wysokości 311 412,00 PLN
oraz 89 000,00 PLN ze środków miasta i gminy Chmielnik.
ZADANIE ZREALIZOWANE
Zadanie 81: Przebudowa drogi powiatowej nr 0353T w msc. Radomice I, Skrzelczyce, Pierzchnica
i Osiny
Realizator zadania: Gmina Pierzchnica/Gmina Morawica/Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
Planowany okres realizacji: 2016-2017
W ramach zadnia przewidziano wykonanie: poszerzenia jezdni do 5,5 m, ułożenie nowej nawierzchni
na całej szerokości jezdni wraz poszerzeniem, budowę chodnika, umocnienie poboczy, odtworzenie
odwodnienia drogi oraz ustawienie słupów oświetlenia ulicznego o zasilaniu hybrydowym. Długość
drogi - 2100 mb, długość chodnika - 808 mb.
W 2017 złożono wniosek o dofinansowanie w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej
infrastruktury drogowej na lata 2016-2019". Projekt został zakwalifikowany na listę rankingową.
ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI
Zadanie 82: Przebudowa drogi powiatowej nr 0285T w msc. Micigózd i Podzamcze Piekoszowskie.
Realizator zadania: Gmina Piekoszów/ Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach.
Planowany okres realizacji: 2016-2017
W ramach zadania wykonano: poszerzenia jezdni do 5,5 m wraz z nową nawierzchnią, przebudowę
skrzyżowania z drogą gminną, budowę chodnika, umocnienie skarp i dna rowów płytami ażurowymi.
Długość przebudowanej drogi - 2702 mb, długość chodnika - 1729 mb.
Zadanie zrealizowane w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na
lata 2016-2019". Całkowity koszt wykonanych prac to 3 289 242,00PLN, w tym: środki z budżetu
państwa w wysokości 1 634 178,00 PLN oraz 823 298,00 PLN ze środków gminy Piekoszów.
ZADANIE ZREALIZOWANE
Zadanie 83: Przebudowa drogi powiatowej nr 0396T w msc. Eustachów i Łopuszno.
Realizator zadania: Gmina Łopuszno/ Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach.
Planowany okres realizacji: 2016-2017
W ramach zadania przewidziano wykonanie: poszerzeń jezdni do 5,5 m wraz z nową nawierzchnią na
całej szerokości jezdni, budowę chodnika, uzupełnienie poboczy, odmulenie rowów wraz z remontem
przepustów pod zjazdami. W roku 2016 złożono wniosek o dofinansowanie w ramach "Programu
rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" - projekt nie otrzymał
dofinansowania ze względu na ograniczone środki budżetu państwa.
ZADANIE NIE BYŁO REALIZOWANE
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Zadanie 84: Przebudowa drogi powiatowej nr 0297T Jaworze-Gruszka.
Realizator zadania: Gmina Zagnańsk/ Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach.
Planowany okres realizacji: 2016-2017
W ramach zadania przewidziano wykonanie: nowej nawierzchni, budowę chodników, budowę
kanalizacji deszczowej, oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, budowę zatok
autobusowych 8 szt., oznakowania pionowego i poziomego, uzupełnienia poboczy. W roku 2016
złożono wniosek o dofinansowanie w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury
drogowej na lata 2016-2019" - projekt nie otrzymał dofinansowania ze względu na ograniczone środki
budżetu państwa.
ZADANIE NIE BYŁO REALIZOWANE
Zadanie 85: Remont drogi powiatowej nr 0349T w msc. Drogowle.
Realizator zadania: Gmina Raków/ Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach.
Planowany okres realizacji: 2016-2017
W ramach zadania przewidziano: wykonanie ścinki poboczy, oczyszczenie rowów, ułożenie nowej
nawierzchni i uzupełnienie poboczy na długość 2063 mb. W roku 2016 złożono wniosek
o dofinansowanie w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata
2016-2019" - projekt nie otrzymał dofinansowania ze względu na ograniczone środki budżetu państwa.
ZADANIE NIE BYŁO REALIZOWANE

Cel operacyjny III.2. Budowa, rozbudowa, modernizacja i wyposażenie obiektów użyteczności
publicznej.
Kierunek działań operacyjnych
Społecznej.

III.2.1. Przebudowa, rozbudowa i modernizacja Domów Pomocy

Zadanie 86: Budowa pawilonu mieszkalnego na terenie DPS w Zgórsku.
Realizator zadania: Dom Pomocy Społecznej w Zgórsku.
Planowany okres realizacji: 2016-2017
Celem zadania była budowa pawilonu mieszkalnego na terenie DPS w Zgórsku. W ramach umowy
zrealizowano w 2016 r następujące prace: Roboty budowlane (roboty ziemne, fundamenty,
konstrukcje, słupy, wieńce, ściany żelbetonowe, stropy, schody, zbrojenia), ściany i ścianki działowe,
dach (konstrukcja, pokrycie, izolacje cieplne), tynki i okładziny wewnętrzne ( tynki oraz częściowo
wykonano okładziny), podłoża i posadzki (podkłady, izolacje i warstwy wyrównujące, częściowo
terakota i wykładzina izolacja cieplna), stolarka okienna, stolarka aluminiowa wewnętrzna, drzwi
aluminiowe zewnętrzne, wykończenie wewnętrzne (platforma, balustrady, wykonano instalacje
elektryczne (WLZ budynku, tablice T1 i T2, oprzewodowanie oświetlenia, instalacja siły, teletechniczna
oraz oddymianie klatek, wykonano system SAP, odgromowa, przyzywowa oraz wykonano instalację
wodociągową i kanalizacyjną. W ramach umowy wykonano również instalację kanalizacji oraz CO.
Wykonano częściowo zagospodarowanie terenu polegające na ( robotach ziemnych, drogach, oraz
przyłącze elektryczne (przyłącze nN poż, przyłączenie instalacji ) , przyłącze CO, przyłącze wody,
kanalizacji.
W 2017 r. wykonano następujące prace: ścianki i ściany działowe –okładziny, terakota ,drzwi, elewacja
zewnętrzna, wykończenie zewnętrzne, instalacja odgromowa, zagospodarowanie terenu , roboty
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dodatkowe, oraz instalacje sanitarne i elektryczne. W ramach prowadzonej inwestycji prowadzony był
nadzór inwestorski zgodnie z umową nr 3/2016 zawartą w dniu 03.03.2016 z Pracownią Usług
Inwestycyjnych i projektowych "WEKTOR: inż. Andrzej Jezierski Kielce ul. Cisowa 15 .
ZADANIE ZREALIZOWANE
Zadanie 87: „Przebudowa pawilonu mieszkalnego (gr. nr V) z dostosowaniem dla osób
niepełnosprawnych na terenie DPS w Zgórsku”.
Realizator zadania: Dom Pomocy Społecznej w Zgórsku.
Planowany okres realizacji: 2017
W roku 2018 planowane do wykonania: Roboty budowlane:- tynki i okładziny wewnętrzne, elewacja,
stolarka okienna i drzwiowa, częściowe roboty wykończeniowe wewnętrzne i zewnętrzne,
wyposażenie, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne, zagospodarowanie terenu. W dniu
08.06.2017 podpisano umowę nr 6/2017 z firmą ZURiP S.A ul. Warszawska 109, 28-366 Małogoszcz
wyłonioną w przetargu nieograniczonym. Wartość umowy-1.593.300zł.
Wykonano częściowe prace:
-wyburzenie i demontaże, roboty ziemne, fundamenty, elementy konstrukcyjne budynku, ściany
i ścianki działowe, podłoża i posadzki, instalacja ciepłej i zimnej wody, hydrantowa, kanalizacji
sanitarnej, C.O i C.T, wentylacja, instalacje elektryczne.
Na pełnienie nadzoru inwestorskiego zawarto umowę w dniu 08.06.2017 7/2017 z firmą Pracownią
Usług Inwestycyjnych i Projektowych „WEKTOR: inż. Andrzej Jezierski 25-347 Kielce ul. Cisowa 15.
Wartość umowy 28.679,40zł
ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI
Zadanie 88: Przebudowa budynku mieszkalnego oddziału Nr 1 Domu Pomocy Społecznej
w Łagiewnikach.
Realizator zadania: Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach.
Planowany okres realizacji: 2016-2020
W ramach realizacji zadania zaplanowano:
-roboty rozbiórkowe przewodów kominowych , ścianek działowych, posadzek itd.
-wykonanie nowych wewnętrznych instalacji: c.o. , wod-kan, przywoławczej, systemu sygnalizacji
pożaru wraz z przyłączeniem go do głównego systemu przeciwpożarowego kompleksu DPS, AZART,
teletechnicznych, elektrycznych itp. klapy oddymiającej połączonej z oknem ,drzwi przeciwpożarowe
automatycznie zamykane w trakcie zaistnienia pożaru,
-wymiana stolarki okiennej (w niewielkiej części) i drzwiowej,
-wykonanie balustrad wewnętrznych i zewnętrznych oraz wszelkich pochwytów ze stali nierdzewnej,
-wykonanie tynków wewnętrznych i malowanie ścian i sufitów,
-wykonanie posadzek winylowych homogenicznych oraz posadzek i ścian z płytek ceramicznych
(np. w łazienkach, sanitariatach, rozdzielni posiłków itp.),
- wykonanie odbojnic we wszystkich pomieszczeniach i korytarzach,
-montaż nowej armatury sanitarnej , wentylacji wymuszonej, wykonanie nowych ścianek działowych
w pomieszczeniach, przebudowę schodów zewnętrznych i podjazdu wraz z wymianą poręczy.
- wykonanie renowacji elewacji i wejścia do budynku ( w tym wymianę rynien i rur spustowych ),
-osuszenie części budynku,
-wykonanie szybu windowego i montaż dźwigu osobowego.
-zakup urządzeń i pełnego wyposażenia wszystkich pomieszczeń budynku . Wykonanie charakterystyki
energetycznej budynku oraz świadectwo charakterystyki energetycznej.
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Wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz rozmieszczenie urządzeń przeciwpożarowych
np .gaśnic itp. oraz oznakowania ewakuacyjnego.
W okresie sprawozdawczym wykonano:
-nowe wewnętrzne instalacji: c.o. , wod-kan, przywoławczej, systemu sygnalizacji pożaru wraz
z przyłączeniem go do głównego systemu przeciwpożarowego kompleksu DPS, AZART,
teletechnicznych, elektrycznych itp. klapę oddymiającą połączoną z oknem ,drzwi przeciwpożarowe
automatycznie zamykane w trakcie zaistnienia pożaru,
- balustrady wewnętrzne i zewnętrzne oraz wszelkie pochwytów ze stali nierdzewnej,
- tynki wewnętrzne i malowanie ścian i sufitów,
- posadzki winylowe homogeniczne oraz posadzki i ściany z płytek ceramicznych (np. w łazienkach,
sanitariatach, rozdzielni posiłków itp.),
- odbojnice we wszystkich pomieszczeniach i korytarzach,
-zamontowano nową armaturę sanitarną (baterie elektroniczne na fotokomórkę )
- przebudowano schody zewnętrzne i podjazd wraz z wymianą poręczy.
- wykonano szyb windowy i zamontowano dźwig osobowy.
- zakupiono urządzenia i pełne wyposażenia wszystkich pomieszczeń budynku.
ZADANIE ZREALIZOWANE
Kierunek działań operacyjnych III.2.2. Utworzenie Ponadgminnych Mieszkań Chronionych.
Zadanie 89: Utworzenie mieszkań chronionych dla osób będących w kryzysie.
Realizator zadania: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach.
Planowany okres realizacji: 2017-2020
Mieszkania chronione w Podzamczu funkcjonują od 2016 roku. W ramach realizowanego przez PCPR
w Kielcach projektu „Myśląc o rodzinie” utworzono 3 mieszkania chronione dla 3 rodziców
z dziećmi, którzy ze względu na kryzysową sytuację zmuszeni byli opuścić dotychczasowe miejsce
zamieszkania. Kwota na realizację zadania w wysokości 161 360,00PLN jest wartością zaplanowaną
w budżecie w/w projektu na uruchomienie i funkcjonowanie mieszkań chronionych. Koszty utworzenia
mieszkań (uruchomienie i wyposażenie) zostały poniesione w 2016 roku.
ZADANIE ZREALIZOWANE
Kierunek działań operacyjnych III.2.3. Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej i oświatowej.
Zadanie 90: Budowa boiska do piłki plażowej przy Powiatowym MOW w Rembowie o wymiarach
12x20.
Realizator zadania: Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rembowie.
Planowany okres realizacji: 2017-2019
W 2017 roku nie realizowano przedsięwzięcia z powodu braku środków finansowych.
ZADANIE NIE BYŁO REALIZOWANE
Zadanie 91: Budowa basenu odkrytego, sezonowego o wymiarach 20 x 30 x 2 z możliwością ogrzewania
wody kolektorami słonecznymi.
Realizator zadania: Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rembowie.
Planowany okres realizacji: 2017-2020
W 2017 roku nie realizowano przedsięwzięcia z powodu braku środków finansowych.
ZADANIE NIE BYŁO REALIZOWANE
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Zadanie 92: Budowa infrastruktury edukacyjnej na potrzeby Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie
(budowa budynku szkoły wraz z salą gimnastyczną i wyposażeniem).
Realizator zadania: Powiatowy Zespół Szkół w Łopusznie.
Planowany okres realizacji: 2017-2019
Przedmiotem niniejszego projektu jest rozwój infrastruktury edukacyjnej Powiatowego Zespołu Szkół
w Łopusznie poprzez budowę obiektu oraz zakup wyposażenia. Planowana inwestycja będzie
zlokalizowana w samym centrum Łopuszna w pobliżu ulicy Koneckiej. Działki na których zlokalizowana
będzie inwestycja należą do Powiatu Kieleckiego. W 2016 r. został złożony wniosek aplikacyjny w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Osi
priorytetowej VII „Sprawne usługi publiczne”, Działanie 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i
szkoleniowej”. Wniosek przeszedł pomyślnie weryfikację w ŚUM i w dniu 19 września 2017 r.
podpisano umowę na realizację zadania. W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego
wyłoniono wykonawcę zadania którym jest firma „PERFECT” z siedzibą w Bilczy. Niezwłocznie po
podpisaniu umowy wykonawca przystąpił do realizacji zadania, które w pierwszym etapie zakłada
przygotowanie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budowę.
Projekt ma być zakończony do 30 listopada 2019 r. Całkowity koszt realizacji zadania to 21 357 127,20
PLN, w tym 11 504 157,00 PLN dofinansowania ze środków RPOWŚ na lata 2014-2020.
ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI
Zadanie 93: Budowa boiska wielofunkcyjnego, kortu tenisowego i strzelnicy sportowej przy Zespole
Szkół Powiatowych w Bodzentynie.
Realizator zadania: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Bodzentynie.
Planowany okres realizacji: 2017-2020
W ramach zadnia planowana jest budowa kompleksu sportowego przy PZS w Bodzentynie
obejmującego:
- boisko piłkarskie o nawierzchni z trawy syntetycznej,
- boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową,
- strzelnica sportowa na 6 stanowisk,
- kort tenisowy,
- plac zabaw,
- zaplecze socjalne.
Dotychczas nie podjęto działań w tym zakresie z uwagi na brak środków finansowych. Działania planuje
się realizować w latach następnych.
ZADANIE NIE BYŁO REALIZOWANE
Kierunek działań operacyjnych III.2.4. Rozszerzenie zakresu i podniesienie poziomu świadczonych usług
medycznych.
Zadanie 94: Działania polegające na rozbudowie infrastruktury placówek medycznych, zakupu sprzętu
medycznego w celu poszerzenia świadczeń medycznych i poprawy jakości świadczonych usług.
Realizator zadania: Szpital Powiatowy w Chmielniku, Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka Szpital Specjalistyczny w Kielcach, Powiatowe Centrum Usług Medycznych w Kielcach
Planowany okres realizacji: 2017-2020
W 2017r. Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka - Szpital Specjalistyczny w Kielcach z własnych
środków finansowych (ok. 1 500 000,00 PLN) zrealizował następujące inwestycje:
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 modernizacja budynku IV-PDL,
 utworzenie tymczasowego parkingu,
 wykonanie ciągów komunikacyjnych oraz wydzielenia podjazdu dla karetek,
 system UPS zasilający OIOM Noworodkowy.
Z budżetu Powiatu Kieleckiego Szpital otrzymał dotacje w kwocie 300 000,00 PLN z przeznaczeniem na
inwestycje i zakupy inwestycyjne. Z otrzymanej dotacji jednostka zakupiła wysokiej klasy aparat USG
dla potrzeb Oddziału Położniczo-Ginekologicznego.
Ponadto ŚCMiN otrzymało dotację z Ministerstwa Zdrowia w kwocie 1 215 192,00 PLN na zakup
specjalistycznego sprzętu medycznego z przeznaczeniem na doposażenie Oddziału Neonatologicznego
i Oddziału Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka. Za otrzymane środki finansowe jednostka
w grudniu 2017r. zakupiła:
 inkubatory zamknięte do intensywnej opieki nad noworodkiem (2 szt.),
 inkubatory zamknięte do podstawowej opieki nad noworodkiem (1 szt.),
 inkubatory hybrydowe (3 szt.),
 respiratory noworodkowe ( 2 szt.),
 pulskoksymetry neonatologiczne (2 szt.),
 kardiomonitory neonatologiczne (2 szt.),
 infant flow noworodkowe (2 szt.),
 pompy infuzyjne jednostrzykawkowe (10 szt.),
 pompy przepływowe (2 szt.),
 stanowisko do resuscytacji dla noworodka (2 szt.).
W 2017 r. z budżetu Powiatu Kieleckiego Powiatowe Centrum Usług Medycznych otrzymało dotację
w kwocie 300 000,00 PLN z przeznaczeniem na:
 inwestycje i zakupy inwestycyjne - z otrzymanych środków finansowych jednostka zakupiła, m.in.:
elektrokardiograf, rejestrator ciśnienia, lampę RTG, tablicę okulistyczną, spirometr, mikroskop,
unit okulistyczny;
 remont- malowanie elewacji budynku głównego PCUM.
Dotację wykorzystano w kwocie 98 226,74 PLN. Niewykorzystane środki jednostka zwróciła zgodnie z
zawartą umową.
Szpital Powiatowy w Chmielniku z budżetu Powiatu Kieleckiego w 2017r. otrzymał dotację w kwocie
410 000,00 PLN z przeznaczeniem na:
 dokończenie zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa
pomieszczeń po byłym Bloku
Operacyjnym i Pracowni RTG oraz przystosowanie klatek schodowych na oddziale wewnętrznym,
chirurgii i ZOL do obowiązujących przepisów”,
 inwestycje i zakupy inwestycyjne - zestaw endoskopowy.
Ponadto z budżetów samorządów gminnych jednostka otrzymała pomoc finansową
w kwocie 175 000,00 PLN z przeznaczeniem na:
 zakup sprzętu medycznego (zestaw endoskopowy) - z budżetu Miasta i Gminy Chmielnik
160 000,00 PLN,
 zakup kardiomonitora medycznego - z budżetu Gminy Pierzchnica 8 000,00 PLN,
 zakup sprzętu medycznego - z budżetu Miasta i Gminy Morawica 3 000,00 PLN,
 zakup zestawu endoskopowego - z budżetu Gminy Szydłów 4 000,00 PLN.
ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI
Cel operacyjny III.3. Rozwój wybranych elementów infrastruktury mającej wpływ na bezpieczeństwo i
wysoki komfort życia mieszkańców.
Kierunek działań operacyjnych III.3.1. Poszerzanie zakresu dostępności do łączy szerokopasmowych,
wprowadzanie szybkich sieci internetowych oraz wspieranie wprowadzania nowych technologii i sieci
dla gospodarki cyfrowej.
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Zadanie 95: Połączenie jednostek podległych z główną siedzibą Starostwa za pomocą łącza
szerokopasmowego. Organizowanie kampanii edukacyjno-informacyjnych na rzecz zwiększenia eumiejętności oraz upowszechnienia korzyści płynących w wykorzystywania TIK (technologii
informacyjno – komunikacyjnych).
Realizator zadania: Jednostki powiatowe/ partnerstwa publiczno -prywatne
Planowany okres realizacji: 2018-2020
Planuje się przygotowanie analizy technicznej wraz z wstępnym kosztorysem proponowanych działań.
ZADANIE NIE BYŁO REALIZOWANE
Cel operacyjny III.4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego.
Kierunek działań operacyjnych III.4.1. Rozwój infrastruktury teleinformatycznej.
Zadanie 96: e-geodezja – Cyfrowy zasób geodezyjny województwa świętokrzyskiego.
Realizator zadania: Starostwo Powiatowe. Wydział Geodezji i Wydział Obsługi Infrastruktury.
Planowany okres realizacji: 2017-2020
W dniu 7 czerwca 2017r. rozwiązaniu uległo porozumienie z dnia 21 maja 2015r. o realizacji wspólnego
przedsięwzięcia pn. „E-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego. W jego
miejsce, na mocy Uchwały nr XXVI/45/2017 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 26 czerwca 2017r.
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Kielecki w charakterze Partnera do projektu
„e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny powiatów: buskiego, jędrzejowskiego, kieleckiego
i pińczowskiego”, realizowanego przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, w dniu 30 czerwca 2017r. pomiędzy powiatem
jędrzejowskim i powiatami: buskim kieleckim i pińczowskim zawarte zostało Porozumienie Partnerskie
o wspólnym przedsięwzięciu „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny powiatów: buskiego,
jędrzejowskiego, kieleckiego i pińczowskiego”. Zasady współpracy oraz prawa i obowiązki Partnerów
projektu określone zostały w Umowie szczegółowej o współpracy z dnia 25 września 2017r.
Na potrzeby wniosku aplikacyjnego opracowane zostało Studium wykonalności projektu. Planowany
całkowity koszt realizacji projektu wynosi 32 765 101,00 PLN, w tym kwota dofinansowania ze środków
EFRR w wysokości 27 850 335,00PLN. Całkowity koszt realizacji projektu w powiecie kieleckim
wyniesie 15 012 588,00 PLN, z czego dofinansowanie z EFRR stanowić będzie 12 760 700,00 PLN.
Wniosek o dofinansowanie projektu złożony został w dniu 28 września 2017r. w odpowiedzi
na konkurs nr RPSW.07.01.00-IŻ.00-26-138/17 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Oś Priorytetowa VII „Sprawne usługi publiczne” Działanie 7.1 „Rozwój e-społeczeństwa”. Pismem
z dnia 4 grudnia 2017r. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego poinformował
o zaakceptowaniu złożonego wniosku pod względem formalnym i przekazaniu go do oceny
merytorycznej.
ZADANIE PRZYGOTOWANE DO REALIZACJI
Kierunek działań operacyjnych III.4.2. Tworzenie i rozwój systemu usług elektronicznych.
Zadanie 97: „Utworzenie formularzy usług na platformie e-PUAP, pełny EZD”.
Realizator zadania: Starostwo Powiatowe, Zespół ds. Informatyzacji Starostwa.
Planowany okres realizacji: 2016-2020
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Celem zadania jest wdrożenie pełnego EZD W Starostwie Powiatowym w Kielcach. W ramach
wdrażania pełnego EZD równocześnie nastąpi implementacja formularzy usług na platformie e-PUAP.
W chwili obecnej Starostwo Powiatowe w Kielcach wykorzystuje system Elektronicznego Obiegu
Dokumentów eSOD, którego autorem jest firma R-Data Sp. z o.o. z Krakowa. Autor oprogramowania
podjął decyzję o zakończeniu działań operacyjnych dotyczących produktu eSOD i z dniem 31 marca
2018r. zakończy współpracę. W efekcie analizy dostępnego oprogramowania zarządzającego
dokumentacjąpo przeprowadzeniu analizy finansowej stwierdzono, że najbardziej optymalną opcją
spełniającą nasze oczekiwania będzie wdrożenie darmowego produktu tj. EZD PUW. Wdrożenie
pełnego EZD powinno nastąpić do roku 2020 w związku z powyższym utworzenie formularzy usług na
platformie e-PUAP nastąpi w momencie wdrożenia pełnego EZD.
ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI.
Cel operacyjny III.5. Wsparcie rozwoju oraz promocja atrakcyjności i konkurencyjności inwestycyjnej
przedsiębiorstw w zakresie innowacji oraz rozwój instytucji otoczenia biznesu.
Kierunek działań operacyjnych III.5.1. Rozwój platformy współpracy powiatu ze środowiskiem
przedsiębiorców w zakresie rozeznania lokalnych problemów gospodarczych.
Zadanie 98: Powołanie Powiatowej Rady Biznesu, Utworzenie Powiatowej Mapy Terenów
Inwestycyjnych.
Realizator zadania: Starostwo Powiatowe w Kielcach.
Planowany okres realizacji: 2017-2020
Planowane jest Powiatowej Rady Biznesu, a więc zrzeszenia przedsiębiorców działających na terenie
powiatu kieleckiego, którzy wspólnie będą analizować sytuację gospodarczą, wymieniać się między
sobą doświadczeniami oraz podejmować działania mające na celu polepszenie sytuacji w swoich
firmach. Zrezygnowano z tworzenia mapy terenów inwestycyjnych, gdyż takową stworzył Urząd Miasta
Kielce i można z niej korzystać.
Nie podejmowano działań w ramach realizacji zadania w 2017r.
ZADANIE NIE BYŁO REALIZOWANE
Kierunek działań operacyjnych III.5.2. Wzmacnianie powiązań pomiędzy nauką, przedsiębiorcami oraz
instytucjami otoczenia biznesu.
Zadanie 99: Tworzenie oraz wspieranie partnerstwa, powiązań kooperacyjnych i inicjatyw oddolnych
na rzecz rozwoju kluczowych dla powiatu sektorów gospodarczych.
Realizator zadania: Starostwo Powiatowe w Kielcach.
Planowany okres realizacji: 2016-2020
W ramach zadania planowane jest nawiązanie współpracy polegającej na partnerstwie z instytucjami
otoczenia biznesu, które funkcjonują na poziomie powiatowym, wojewódzkim oraz krajowym. Planuje
się szukanie alternatywnych rozwiązań w postaci partnerstwa wśród przedsiębiorstw, które mogłyby
wpłynąć na rozwój sektora gospodarczego.
W roku 2017 nie podejmowano działań w tym zakresie.
ZADANIE NIE BYŁO REALIZOWANE
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Kierunek działań operacyjnych III.5.3. Inicjowanie dialogu w obszarze rozwiązywania lokalnych
problemów gospodarczych i społecznych.
Zadanie 100: Cykliczne organizowanie debat gospodarczych i forów dyskusyjnych.
Realizator zadania: Starostwo Powiatowe w Kielcach.
Planowany okres realizacji: 2016-2020
Planuje się organizowanie debat gospodarczych i forów dyskusyjnych wśród przedsiębiorców z terenu
powiatu kieleckiego. Spotkania polegać będą na wymianie doświadczeń oraz poglądów między
przedsiębiorcami. Wspólnie poszukiwane będą rozwiązania mogące pozytywnie wpłynąć na rozwój
sektora gospodarczego. Do spotkań zapraszani będą specjaliści z różnych dziedzin związanych z
tematyką spotkań.
W roku 2017 nie podejmowano działań w tym zakresie.
ZADANIE NIE BYŁO REALIZOWANE
Kierunek działań operacyjnych III.5.4. Budowa prestiżu powiatowego środowiska przedsiębiorców oraz
dbałość o przestrzeganie etyki w biznesie.
Zadanie 101: Ustanowienie powiatowej nagrody w dziedzinie przedsiębiorczości.
Realizator zadania: Starostwo Powiatowe w Kielcach.
Planowany okres realizacji: 2016-2020
Realizacja zadania polegać będzie na przydzielaniu corocznej nagrody gospodarczej dla
przedsiębiorstw z różnych branż. Nagrody te będą wręczane na podstawie ustalonych kryteriów.
Organizacją przedsięwzięcia zajmie się Stowarzyszenie, które będzie odpowiedzialne za całość
wykonywanych zadań.
Nie podejmowano działań w ramach realizacji zadania w 2017r.
ZADANIE NIE BYŁO REALIZOWANE
Kierunek działań operacyjnych III.5.5. Wspieranie działań w zakresie samozatrudnienia oraz tworzenia
nowych miejsc pracy.
Zadanie 102: Przyznawanie środków oraz dotacji na podjęcie działalności gospodarczej.
Realizator zadania: Starostwo Powiatowe w Kielcach, Powiatowy Urząd Pracy, Powiat KieleckiPOZiRON.
Planowany okres realizacji: 2016-2020
Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach w roku 2017 udzielił 187 dotacji na rozpoczęcie działalności
gospodarczej. Łączny koszt udzielonego wsparcia finansowanego z Funduszu Pracy wyniósł
4 038 000,00 PLN.
Głównym celem działań podejmowanych w ramach realizacji zadnia przez Powiatowy Ośrodek
Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Kielcach było osiągnięcie odpowiedniego
poziomu aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych i wspieranie zatrudnienia, a także
zmniejszenie liczby bezrobotnych wśród osób niepełnosprawnych. W okresie sprawozdawczym
zaktywizowano zawodowo 11 osób niepełnosprawnych – mieszkańców wsi, którzy rozpoczęli własną
działalność gospodarczą. Łączny koszt udzielonego wsparcia finansowanego wyniósł 336 305,00 PLN.
ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI
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Kierunek działań operacyjnych III.5.6. Promocja zatrudnienia oraz lokalnego rynku pracy.
Zadanie 103: Cykliczna Organizacja Powiatowych Targów Pracy.
Realizator zadania: Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach.
Planowany okres realizacji: 2016-2020
Zorganizowano w 2017 roku cztery edycje Powiatowych Targów Pracy w gminach powiatu Kieleckiego.
ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI
Kierunek działań operacyjnych III.5.6. Wspieranie konkurencyjności przedsiębiorstw z wykorzystaniem
nowoczesnych systemów infrastruktury.
Zadanie 104: Rozbudowa infrastruktury technicznej i społecznej poprzez modernizację sieci drogowej,
systemów teleinformatycznych i łączności.
Realizator zadania: Starostwo Powiatowe w Kielcach.
Planowany okres realizacji: 2016-2020
Zadania w zakresie modernizacji sieci drogowej realizowane są sukcesywnie w miarę posiadanych
i pozyskiwanych środków finansowych.
ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI
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REJESTR WSKAŹNIKÓW MONITORINGOWYCH – WSKAŹNIKI ODDZIAŁYWANIA
CEL STRATEGICZNY I. Rozwój Zasobów Ludzkich i Instytucjonalnych.

Nazwa wskaźnika

Jednostka
miary

Wartość
bazowa

Wartość
Procentowa
wskaźnika w
zmiana rok
Tendencja
roku
bazowy/rok (rosnąca/malejąca/stała)
monitoringowym: monitorowany

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

(lata
20112015)

2016

2016

2016

2016

Źródło weryfikacji

LICZBA LUDNOŚCI

os.

208 526

208 977,0

0,22%

rosnąca

pozytywny

GUS: BDL

LUDNOŚĆ W WIEKU
NIEPRODUKCYJNYM NA 100
OSÓB W WIEKU PRODUKCYJNYM

%

54,6

55,7

2,01%

rosnąca

negatywny

GUS: BDL

PRZYROST NATURALNY NA 1000
LUDNOŚCI

‰

0,62

1,0

61,29%

rosnąca

pozytywny

GUS: BDL

SALDO MIGRACJI
WEWNĘTRZNYCH
I ZAGRANICZNYCH NA POBYT
STAŁY
NA 1000 LUDNOŚCI

‰

1,5

1,5

0,00%

stała

bez zmian

GUS: BDL

LICZBA OSÓB PRACUJĄCYCH NA
1000 MIESZKAŃCÓW

os.

104

107,0

2,88%

rosnąca

pozytywny

GUS: BDL, PUP

LICZBA OSÓB PRACUJĄCYCH W
SEKTORZE PRZEMYSŁOWYM

os.

7 618

7 524,0

-1,23%

malejąca

negatywny

GUS: BDL, PUP

LICZBA OSÓB PRACUJĄCYCH W
SEKTORZE USŁUGOWYM

os.

14126

14 773,0

4,58%

rosnąca

pozytywny

GUS: BDL, PUP

LICZBA OSÓB PRACUJĄCYCH W
SEKTORZE ROLNICZYM

os.

26 475

26 431,0

-0,17%

malejąca

negatywny

GUS: BDL, PUP

WYSOKOŚĆ PRZECIĘTNEGO
MIESIĘCZNEGO
WYNAGRODZENIA BRUTTO

zł

3 246,51

3 289,8

1,33%

rosnąca

pozytywny

GUS: BDL

STOPA BEZROBOCIA
REJESTROWANEGO

%

15,5

13,6

-12,26%

malejąca

pozytywny

GUS: BDL, PUP

UDZIAŁ BEZROBOTNYCH
ZAREJESTROWANYCH W LICZBIE
LUDNOŚCI W WIEKU
PRODUKCYJNYM

%

8,3

7,4

-10,84%

malejąca

pozytywny

GUS: BDL, PUP
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Nazwa wskaźnika

Jednostka
miary

Wartość
bazowa

Wartość
Procentowa
wskaźnika w
zmiana rok
Tendencja
roku
bazowy/rok (rosnąca/malejąca/stała)
monitoringowym: monitorowany

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

Źródło weryfikacji

(lata
20112015)

2016

2016

2016

2016

os.

1 517

2 780,0

83,26%

rosnąca

negatywny

PUP

os.

1 642

2 511,0

52,92%

rosnąca

negatywny

PUP

LICZBA OSÓB DŁUGOTRWALE
BEZROBOTNYCH

os.

5 608

4 600,0

-17,97%

malejąca

pozytywny

PUP

UDZIAŁ BEZROBOTNYCH
ZAREJESTROWANYCH W LICZBIE
LUDNOŚCI W WIEKU
PRODUKCYJNYM

%

8,3

7,4

-10,84%

malejąca

pozytywny

GUS: BDL, PUP

LICZBA OFERT PRACY

szt.

11 177

7 014,0

-37,25%

malejąca

negatywny

PUP

LICZBA PORAD PODSTAWOWEJ
OPIEKI ZDROWOTNEJ
UDZIELONYCH NA 1
MIESZKAŃCA

szt.

3,4

4,2

22,94%

rosnąca

pozytywny

GUS: BDL

LUDNOŚĆ PRZYPADAJĄCA NA 1
PRZYCHODNIĘ

os.

2 972

2 863,0

-3,67%

malejąca

pozytywny

GUS: BDL

ILOŚĆ PRZYCHODNI

szt.

70

73,0

4,29%

rosnąca

pozytywny

GUS: BDL

LICZBA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH
Z POMOCY SPOŁECZNEJ

os.

24 423

20 297,0

-16,89%

malejąca

pozytywny

GUS: BDL

%

11,8

9,7

-17,80%

malejąca

pozytywny

GUS: BDL

os.

799

759,0

-5,01%

malejąca

negatywny

GUS: BDL

LICZBA ZAREJESTROWANYCH
BEZROBOTNYCH BEZ
KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH
LICZBA ZAREJESTROWANYCH
BEZROBOTNYCH BEZ
DOŚWIADCZENIA
ZAWODOWEGO

UDZIAŁ OSÓB KORZYSTAJĄCEJ Z
POMOCY SPOŁECZNEJ W
LUDNOŚCI OGÓŁEM
LICZBA DZIECI W WIEKU 3-5 LAT
NA 1 TYS. LUDNOŚCI W
PLACÓWKACH WYCHOWANIA
PRZEDSZKOLNEGO
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Nazwa wskaźnika

Jednostka
miary

Wartość
bazowa

Wartość
Procentowa
wskaźnika w
zmiana rok
Tendencja
roku
bazowy/rok (rosnąca/malejąca/stała)
monitoringowym: monitorowany

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

Źródło weryfikacji

(lata
20112015)

2016

2016

2016

2016

os.

1,72

1,4

-18,60%

malejąca

pozytywny

GUS: BDL

os.

16

15,0

-6,25%

malejąca

negatywny

GUS: BDL

os.

21

22,0

4,76%

rosnąca

pozytywny

GUS: BDL

os.

21

26,0

23,81%

rosnąca

pozytywny

GUS: BDL

%

89,34

93,5

4,67%

rosnąca

pozytywny

GUS: BDL

os.

4 437

4 354,0

-1,87%

malejąca

negatywny

GUS: BDL

os.

109

108,0

-0,92%

malejąca

negatywny

GUS: BDL

LICZBA MIESZKAŃ W ROKU
BAZOWYM

szt.

59 255

59 926,0

1,13%

rosnąca

pozytywny

GUS: BDL

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA
MIESZKAŃ

m2

5 219 936

5 302 338,0

1,58%

rosnąca

pozytywny

GUS: BDL

PRZECIĘTNA POWIERZCHNIA
UŻYTKOWA 1 MIESZKANIA

m2

88,1

88,5

0,45%

rosnąca

pozytywny

GUS: BDL

PRZECIĘTNA POWIERZCHNIA
UŻYTKOWA MIESZKANIA NA 1
OSOBĘ

m2

25

25,4

1,60%

rosnąca

pozytywny

GUS: BDL

LICZBA DZIECI W WIEKU 3-5 LAT
PRZYPADAJĄCE NA JEDNO
MIEJSCE W PRZEDSZKOLACH
LICZBA UCZNIÓW
PRZYPADAJĄCA NA 1 ODDZIAŁ
W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH
LICZBA UCZNIÓW
PRZYPADAJĄCA NA 1 ODDZIAŁ
W SZKOŁACH GIMNAZJALNYCH
LICZBA UCZNIÓW
PRZYPADAJĄCA NA 1 ODDZIAŁ
W SZKOŁACH
PONADGIMNAZJALNYCH I
POLICEALNYCH
WIELKOŚĆ WSPÓŁCZYNNIKA
SKOLARYZACJI (BRUTTO) W
SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I
GIMNAZJALNYCH
LICZBA MIESZKAŃCÓW NA 1
PLACÓWKĘ BIBLIOTECZNĄ
(ŁĄCZNIE Z PUNKTAMI
BIBLIOTECZNYMI)
LICZBA CZYTELNIKÓW W
BIBLIOTEKACH PUBLICZNYCH
NA 1000 LUDNOŚCI
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Nazwa wskaźnika

Jednostka
miary

Wartość
bazowa

Wartość
Procentowa
wskaźnika w
zmiana rok
Tendencja
roku
bazowy/rok
(rosnąca/malejąca/stała)
monitoringowym: monitorowany

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

(lata
20112015)

2016

2016

2016

2016

Źródło weryfikacji

MIESZKANIA ODDANE DO
UŻYTKOWANIA NA 1 000
MIESZKAŃCÓW

szt.

4,1

3,7

-9,02%

malejąca

negatywny

GUS: BDL

LICZBA KLUBÓW
SPORTOWYCH

szt.

66

69,0

4,55%

rosnąca

pozytywny

GUS: BDL

LICZBA CZŁONKÓW W
KLUBACH SPORTOWYCH

os.

3 065

3 570,0

16,48%

rosnąca

pozytywny

GUS: BDL

LICZBA STWIERDZONYCH
PRZESTĘPSTW OGÓŁEM

szt.

2 299

2 030,0

-11,70%

malejąca

pozytywny

GUS: BDL

WSKAŹNIK WYKRYWALNOŚCI
SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW
OGÓŁEM

%

72

73,7

2,36%

rosnąca

pozytywny

GUS: BDL
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CEL STRATEGICZNY II. Ochrona i racjonalne wykorzystanie środowiska, przestrzeni i dóbr kultury.

Nazwa wskaźnika

Wartość
wskaźnika w
Wartość
roku
Jednost bazowa
monitoringo
ka
wym:
miary
(lata
20112016
2015)

Procentowa
Interpretacja
zmiana rok
Tendencja
(charakter zmian:
bazowy/rok (rosnąca/malejąca pozytywny, bez
monitorowan
/stała)
zmian,
y
negatywny)
2016

2016

2016

Źródło weryfikacji

ŚREDNIA POWIERZCHNIA
UŻYTKÓW ROLNYCH OGÓŁEM

ha

3,03

3,03

0,00%

stała

bez zmian

GUS: BDL

LESISTOŚĆ

%

34,4

34,40

0,00%

stała

bez zmian

GUS: BDL

szt.

81

79,00

-2,47%

malejąca

negatywny

GUS: BDL

szt.

4254

4 361,00

2,52%

rosnąca

pozytywny

GUS: BDL

LICZBA UDZIELONYCH
NOCLEGÓW OGÓŁEM

szt.

203005

224 804,00

10,74%

rosnąca

pozytywny

GUS: BDL

STOPIEŃ WYKORZYSTANIA
MIEJSC NOCLEGOWYCH W
TURYSTYCZNYCH OBIEKTACH
NOCLEGOWYCH OGÓŁEM

%

17,40

18,00

3,45%

rosnąca

pozytywny

GUS: BDL

LICZBA PRODUKTÓW
TRADYCYJNYCH

szt.

11

16,00

45,45%

rosnąca

pozytywny

http://www.minrol.gov.pl

ILOŚĆ WYROBÓW
ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
NA TERENIE POWIATU

kg

74 524 655

69 931 099,00

-6,16%

malejąca

pozytywny

http://www.bazaazbestowa.g
ov.pl/stats/index

ILOŚĆ UNIESZKODLIWIONYCH
ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH
AZBEST NA TERENIE POWIATU

kg

4 341
954,00

6 774 262,00

56,02%

rosnąca

pozytywny

http://www.bazaazbestowa.g
ov.pl/stats/index

LICZBA TURYSTYCZNYCH
OBIEKTÓW NOCLEGOWYCH
OGÓŁEM
LICZBA MIEJSC NOCLEGOWYCH
W TURYSTYCZNYCH OBIEKTACH
NOCLEGOWYCH NA TERENIE
POWIATU
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Nazwa wskaźnika

ILOŚĆ INSTALACJI
WYTWARZAJĄCYCH ENERGIĘ
ODNAWIALNĄ NA TERENIE
POWIATU
MOC WSZYSTKICH INSTALACJI
WYTWARZAJĄCYCH ENERGIĘ
ODNAWIALNĄ NA TERENIE
POWIATU

Wartość
Procentowa
Interpretacja
wskaźnika w
zmiana rok
Tendencja
(charakter zmian:
Wartość
roku
bazowy/rok (rosnąca/malejąca pozytywny, bez
Jednost bazowa
monitoringo monitorowan
/stała)
zmian,
ka
wym:
y
negatywny)
miary
(lata
20112016
2016
2016
2016
2015)

Źródło weryfikacji

szt.

20

23,00

15,00%

rosnąca

pozytywny

http://www.ure.gov.pl

MW

3,527

3,69

4,48%

rosnąca

pozytywny

http://www.ure.gov.pl
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CEL STRATEGICZNY III. Ochrona i racjonalne wykorzystanie środowiska, przestrzeni i dóbr kultury.

Nazwa wskaźnika

Jednost
ka
miary

Wartość
wskaźnika w
roku
monitoringow
ym:

Procentowa
zmiana rok
bazowy/rok
monitorowany

Tendencja
(rosnąca/malejąca/s
tała)

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

(lata
20112015)

2016

2016

2016

2016

Wartość
bazowa

Źródło weryfikacji

DŁUGOŚĆ DRÓG POWIATOWYCH

km

1 121,38

1 125,0

0,32%

rosnąca

pozytywny

GUS: BDL

DŁUGOŚĆ SIECI WODOCIĄGOWEJ
NA TERENIE POWIATU

km

2 730,40

2 751,8

0,78%

rosnąca

pozytywny

GUS: BDL

DŁUGOŚĆ SIECI KANALIZACYJNEJ
NA TERENIE POWIATU

km

1 526,60

1 546,6

1,31%

rosnąca

pozytywny

GUS: BDL

DŁUGOŚĆ SIECI GAZOWEJ NA
TERENIE POWIATU

km

33,25

34,4

3,57%

rosnąca

pozytywny

GUS: BDL

km

79,80

84,1

5,39%

rosnąca

pozytywny

GUS: BDL

%

95,70

95,9

0,21%

rosnąca

pozytywny

GUS: BDL

%

47,10

51,5

9,34%

rosnąca

pozytywny

GUS: BDL

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

%

5,20

6,3

21,15%

rosnąca

pozytywny

GUS: BDL

LICZBA PODMIOTÓW
GOSPODARCZYCH OGÓŁEM

szt.

15 719,00

16 086,0

2,33%

rosnąca

pozytywny

GUS: BDL

PODMIOTY GOSPODARCZE
WPISANE DO REJESTRU REGON NA
10 TYS. LUDNOŚCI

szt.

754,00

770,0

2,12%

rosnąca

pozytywny

GUS: BDL

DROGI PUBLICZNE O TWARDEJ
NAWIERZCHNI (POWIATOWE I
GMINNE) NA 100 KM2
KORZYSTAJĄCY Z SIECI
WODOCIĄGOWEJ
NA TERENIE POWIATU W %
OGÓŁU LUDNOŚCI
KORZYSTAJĄCY Z SIECI
KANALIZACYJNEJ
WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE
POWIATU
W % OGÓŁU LUDNOŚCI
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Wartość
wskaźnika w
roku
monitoringo
wym:

Procentowa
zmiana rok
bazowy/rok
monitorowany

(lata
20112015)

2016

2016

2016

2016

szt.

76,00

87,0

14,47%

rosnąca

pozytywny

GUS: BDL

szt.

2,84

2,9

0,35%

rosnąca

pozytywny

GUS: BDL

szt.

498,40

524,3

5,20%

rosnąca

pozytywny

Starostwo Powiatowe,
GUS: BDL

%

17,30

10,0

-42,20%

malejąca

negatywny

GUS: BDL

mln

9,20

3,4

-63,26%

malejąca

negatywny

GUS: BDL,
Centralny System Teleinformatyczny
(SL2014)

mln z

2 775,40

2 775,4

0,00%

stała

bez zmian

GUS: BDL,
Centralny System Teleinformatyczny
(SL2014)

%

19,48

15,8

-18,69%

malejąca

negatywny

GUS: BDL

DOCHODY OGÓŁEM BUDŻETU
POWIATU
NA 1 MIESZKAŃCA

zł

617,00

638,7

3,52%

rosnąca

pozytywny

GUS: BDL

WYDATKI OGÓŁEM BUDŻETU
POWIATU
NA 1 MIESZKAŃCA

zł

694,00

603,2

-13,09%

malejąca

negatywny

GUS: BDL

szt.

2,00

2,0

0,00%

stała

bez zmian

GUS: BDL, Starostwo Powiatowe

Nazwa wskaźnika

JEDNOSTKI NOWO
ZAREJESTROWANE W REJESTRZE
REGON NA 10 TYS. LUDNOŚCI
FUNDACJE, STOWARZYSZENIA I
ORGANIZACJE SPOŁECZNE NA 10
TYS. MIESZKAŃCÓW
SAMOCHODY OSOBOWE
ZAREJESTROWANE
NA 1 000 LUDNOŚCI
UDZIAŁ PROCENTOWY
WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
INWESTYCYJNYCH DO
WYDATKÓW OGÓŁEM
ŚRODKI W DOCHODACH OGÓŁEM
BUDŻETU
NA FINANSOWANIE I WSPÓŁFIN.
PROJEKTÓW UE
WARTOŚĆ CAŁKOWITA
PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW UE
2007-2013 ZREALIZOWANYCH NA
TERENIE POWIATU
POZIOM WYDATKÓW
INWESTYCYJNYCH
DO WYDATKÓW BUDŻETU
POWIATU OGÓŁEM

ILOŚĆ PODSTREF SPECJALNYCH
STREF EKONOMICZNYCH

Jednost
ka
miary

Wartość
bazowa

Interpretacja
Tendencja
(charakter zmian:
(rosnąca/malejąca/
pozytywny, bez
stała)
zmian,
negatywny)

Źródło weryfikacji
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Zakończenie
Monitoring strategii stanowi stały i ciągły proces obserwacji, która ma na celu
zapewnienie źródła informacji o skuteczności realizowanych działań.
Na podstawie analizy zebranych materiałów, można pozytywnie określić stopień realizacji
zadań wskazanych w Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020. W czasie niespełna
12 miesięcy od przyjęcia zaktualizowanego dokumentu przez Radę Powiatu w Kielcach, udało
się zrealizować i zakończyć 14 projektów, 61 jest w trakcie realizacji, natomiast z uwagi na
ograniczone środki finansowe lub wyznaczony termin realizacji, 29 projektów nie było
realizowanych.
Wiele zadań ujętych w dokumencie ma status zadań cyklicznych co z punktu widzenia
monitoringu strategii ma znaczenie ponadczasowe, pozwalające w sposób systematyczny
badać i porównywać efekty ich realizacji w latach.
Jednym z najważniejszych celów rozwojowych powiatu musi być kontynuacja działań
prospołecznych, gospodarczych i środowiskowych.
Działania władz powiatu

kieleckiego w sposób bezsporny przyczyniają się do

polepszenia warunków życia mieszkańców powiatu kieleckiego co ma odzwierciedlenie
w przedstawionych w sposób tabelaryczny wskaźnikach monitoringowych. Większość
wskaźników monitoringowych w porównaniu z ich wartością bazową wskazuje na pozytywny
charakter zmian zachodzących w Powiecie Kieleckim.

str. 62

