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WSTĘP 

Obowiązek sporządzenia przez zarząd powiatu i przedstawienia radzie powiatu   

w terminie do dnia 31 maja raportu o stanie powiatu wynika z art. 30a ust. 1 ustawy         

z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity - Dz. U. z 2019 r. 

poz. 511 z późn. zm.). Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu      

w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał 

rady powiatu i budżetu obywatelskiego. Rada powiatu rozpatruje raport podczas sesji,    

na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi 

absolutorium. 

I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA 

Powiat włoszczowski został utworzony z dniem 1 stycznia 1999 r. w wyniku 

przeprowadzonej reformy administracyjnej kraju. Znajduje się w zachodniej części 

województwa świętokrzyskiego. Graniczy z 6 innymi powiatami. Są to: 

- od północy: powiat konecki, 

- od północnego-wschodu: powiat kielecki, 

- od południa i południowego-wschodu: powiat jędrzejowski, 

- od zachodu: powiat zawierciański i powiat częstochowski (województwo śląskie), 

- od północnego zachodu: powiat radomszczański (województwo łódzkie). 

Powiat zajmuje powierzchnię 908 km2 (dane GUS). Tworzy go 6 gmin: 

Kluczewsko, Krasocin, Moskorzew, Radków i Secemin (gminy wiejskie) oraz 

Włoszczowa (gmina miejsko-wiejska). Siedzibą organów Powiatu jest centralnie 

położone, jedyne miasto w powiecie, Włoszczowa. 

Wg danych statystycznych uzyskanych z urzędów gmin powiat włoszczowski 

zamieszkuje 45 404 osób (stan na 31.12.2019 r.), w tym 22 745 kobiet i 22 659 

mężczyzn. Najliczniej zamieszkiwaną gminą w powiecie jest gmina Włoszczowa, 

najmniej – gmina Radków.  

Liczba ludności w gminach Powiatu Włoszczowskiego (stan na 31.12.2019 r.) 

Jednostka samorządowa 
Ludność 

31.12.2018 31.12.2019 

Gmina Kluczewsko   5 266   5 253 

Gmina Krasocin 10 741 10 681 

Gmina Moskorzew   2 710 2 679 

Gmina Radków   2 455 2 446 

Gmina Secemin    4 843 4 893 

Gmina Włoszczowa 19 658 19 452 

Powiat Włoszczowski 45 673 45 404 

 

W stosunku do roku 2018 liczba ludności zmniejszyła się o 269 osób. 

Średnia gęstość zaludnienia w powiecie wynosi 50,00 osób/km2. Gęstość 

zaludnienia w powiecie jest ponad dwukrotnie niższa od średniej krajowej  

oraz od średniej dla województwa świętokrzyskiego. 
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II. DZIAŁALNOŚĆ ZARZĄDU POWIATU, W TYM 

REALIZACJA POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII 

W raporcie przyjęto układ odpowiadający zadaniom powiatu t. j. zadaniom 

publicznym o charakterze ponadgminnym określonym w art.  4 ust. 1 ustawy z dnia 5 

czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. 

Cele strategiczne i operacyjne oraz kierunki działań Powiatu określa podstawowy 

dokument planistyczny, jakim jest Strategia rozwoju powiatu włoszczowskiego na lata 

2014-2020 przyjęta uchwałą Nr VIII/54/15 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 29 

czerwca 2015 roku. Jej realizacja w układzie zadaniowym przedstawiona jest poniżej. 

1. EDUKACJA PUBLICZNA 

Struktura organizacyjna, infrastruktura i bezpieczeństwo  

Zadania z zakresu oświaty realizowane przez JST wynikają z art. 10 ustawy      

z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. Obejmują one zapewnienie warunków      

do działania szkół i placówek oraz obsługi administracyjnej, w tym prawnej i finansowej, 

wykonywanie remontów obiektów szkolnych i zadań inwestycyjnych, wyposażenie        

w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji zadań statutowych.  

Organem prowadzącym ww. szkoły i placówki oświatowe jest Powiat 

Włoszczowski, będący jednostką samorządu terytorialnego i samorządową osobą prawną 

w rozumieniu art. 9 pkt. 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych. 

Zadania oświatowe realizuje on poprzez szkoły ponadgimnazjalne (ponadpodstawowe), 

Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną i utworzoną w 2007 r. jednostkę obsługi 

ekonomiczno-administracyjnej.   

Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z 14 grudnia 2016 r.  – Prawo oświatowe 

zadania określone w art. 10 ust. 1 wykonuje Zarząd, będący organem wykonawczym 

Powiatu, o którym mowa w art. 26 ustawy z 5 czerwca 1998 r. – o samorządzie 

powiatowym.  

W celu ich realizacji uchwałą Nr V/31/07 Rady Powiatu Włoszczowskiego  

z dnia 29 marca 2007 r. utworzony został Powiatowy Zespół Ekonomiczno-

Administracyjny. Z dniem 1 stycznia 2017 r. został on przekształcony w Powiatowe 

Centrum Oświaty, natomiast jego zadania obejmują prowadzenie spraw z następującego 

zakresu:    

➢ zagadnień administracyjno-gospodarczych i finansowo-księgowych,  

➢ zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, opieki i wychowania,  

➢ wykonywania remontów infrastruktury oświatowej i zadań inwestycyjnych w tym 

zakresie,  

➢ pozyskiwania środków na projekty i zadania realizowane z wykorzystaniem 

funduszy zewnętrznych, a także ich prawidłowego przeprowadzenia i rozliczenia, 

➢ wyposażenia ww. jednostek w niezbędne pomoce dydaktyczne, sprzęt i materiały; 

obsługę spraw związanych z zakupem materiałów i usług dokonywanym w trybie 

przepisów dotyczących udzielania zamówień publicznych.  

Starosta Włoszczowski jest organem prowadzącym ewidencję szkół i placówek 

niepublicznych działających na terenie Powiatu Włoszczowskiego. W 2019 r. wydano  
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2  decyzje dotyczące ww. ewidencji – odpowiednio – po jednej o odmowie wpisu  

i wykreśleniu (w 2018 r. było ich 9), a także 7 zaświadczeń, w tym 4 o wpisie  

do ewidencji i 3 – w sprawie jego zmiany  (w 2018 r. – 3).  

W 2019 r. udzielono z budżetu Powiatu Włoszczowskiego dotacji dla trzech 

szkół niepublicznych prowadzonych we Włoszczowie przez ZDZ w Kielcach, na łączną 

kwotę 839.765 zł. (w 2018 r. – 570 tys. zł), co następowało jednorazowo – w przypadku 

kwalifikacyjnych kursów zawodowych – lub w miesięcznych transzach (na bieżącą 

działalność oświatową). W 2019 r. wykonano ponadto czynności dotyczące rozliczenia 

analogicznej dotacji przekazanej w 2018 r., a także sprawdzenia ilości uczestników zajęć 

wykazanych w miesięcznych informacjach przedkładanych przez ZDZ i dokumentacji 

przebiegu nauczania.  

W 2019 r. przeprowadzono postępowania dotyczące awansu na stopień 

nauczyciela mianowanego i wydano dwie decyzje z tego zakresu, a także przyznano 20 

nauczycielom nagrody za szczególne osiągnięcia z zakresu pracy dydaktyczno-

wychowawczej.  

Starosta Włoszczowski zatwierdził arkusze organizacji pracy jednostek 

oświatowych prowadzonych przez Powiat Włoszczowski na rok szkolny 2019/2020, 

sporządzone i przedłożone przez dyrektorów I LO, ZS Nr 2, ZS Nr 3 i Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej, co nastąpiło po ich pozytywnym zaopiniowaniu przez 

Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w szczególności pod względem zgodności                       

z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego. W analogicznym trybie następowało 

rozpatrywanie zmian w organizacji pracy ww. jednostek, wprowadzanych przez 

dyrektorów szkół (Poradni) w postaci aneksów, w pierwszej kolejności po uwzględnieniu 

faktycznych wyników rekrutacji do klasy pierwszej. 

Starosta Włoszczowski zaopiniował / zaakceptował propozycje dyrektorów 

szkół, lub uzgodnił zagadnienia podejmowane przez organ prowadzący, dotyczące:  

➢ organizacji indywidualnego nauczania: 12 (w 2018 – 13),  

➢ kierowania do szkół specjalnych: 9,  

➢ doskonalenia zawodowego nauczycieli: 4,  

➢ zaopiniowania powierzenia nauczycielom innego stanowiska kierowniczego: 2,  

➢ wykonywania zadań z zakresu Systemu Informacji Oświatowej: 58 (w 2018 – 

39),  

➢ utworzenia nowego kierunku kształcenia: 1,  

➢ wyrażenia zgody na zatrudnienie osoby niebędącej nauczycielem, jeżeli dyrektor 

szkoły uznaje, że posiada on wystarczające przygotowanie do nauczania 

przedmiotów zawodowych: 1,   

➢ wczesnego wspomagania rozwoju dzieci: 1,  

➢ zajęć z uczniami szczególnie uzdolnionymi i zajęć rewalidacyjnych: 2,  

➢ monitorowania akcji strajkowej nauczycieli,  

➢ pomocy zdrowotnej dla nauczycieli: 1,  

➢ tzw. zajęć SKS (zawarcie porozumień i monitorowanie ich realizacji),   

➢ bezpieczeństwa i przygotowania szkół do prowadzenia zajęć: 2, 

➢ monitorowania przebiegu rekrutacji do klasy pierwszej,  

➢ wskazania Poradni (na wniosek Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty) jako 

jednostki właściwej do wydawania orzeczeń i opinii dla dzieci np. 

słabosłyszących, niewidzących, słabowidzących, z zespołem Aspergera itd.: 1.  
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W 2019 r. przyznano stypendia za wysokie wyniki i szczególne osiągnięcia  

w nauce dla 17 uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Włoszczowski (w 2018 – 9). 

W roku szkolnym 2019/2020 stypendium za wysokie i szczególne osiągnięcia w nauce, 

przyznawane przez Starostę, otrzymuje 17 uczniów szkół prowadzonych przez Powiat 

Włoszczowski.  Jego wysokość wynosi 2.000 zł i podlega ono przekazaniu w dwóch 

częściach - po 1 000 zł każda, w następujących terminach - do 31 grudnia 2019 r. i 31 

marca 2020 r. W poprzednim roku szkolnym (2018/2019) beneficjentami tego 

stypendium było 9 uczniów, natomiast było ono wypłacane w miesięcznej wysokości  

po 420 zł - za okres od 1 września 2018 r. do 30 czerwca 2019 r. 

Ogółem z zakresu oświaty przygotowano i podjęto w 2019 r. 17 uchwał Rady 

Powiatu (w 2018 – 7), a mianowicie dotyczące:  

➢ lokalnego programu stypendialnego za wysokie wyniki i szczególne osiągnięcia 

w nauce (3),  

➢ planu sieci szkół, ich nazewnictwa i stwierdzenia przekształcenia (7),  

➢ dotacji dla szkół i placówek niepublicznych (1),  

➢ tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin i zmian w regulaminie 

wynagradzania nauczycieli (2),   

➢ wyrażenia zgody na realizację przez szkoły – w ramach osobowości prawnej 

Powiatu – projektów, które podlegały dofinansowanie ze środków zewnętrznych 

(4).  

Opracowanych i podjętych zostało w 2019 r. 16 uchwał Zarządu Powiatu 

Włoszczowskiego (w 2018 – 21), w następujących sprawach:  

➢ udzielenia dyrektorom szkół upoważnień dotyczących projektów realizowanych 

z dofinansowaniem z zewnątrz (8),  

➢ ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół i Poradni (4),  

➢ powołania komisji ds. przeprowadzenia egzaminu na stopień awansu 

nauczyciela mianowanego (2),  

➢ wyznaczenia innego nauczyciela zastępującego dyrektora Poradni w przypadku 

jego nieobecności (1), 

➢ analizy wydatków poniesionych na wynagrodzenia nauczycieli, ustalenie kwoty 

różnicy podlegającej wypłacie w formie dodatku uzupełniającego  

i zatwierdzenie sprawozdania (2),  

➢ udzielenia upoważnienia dla wicedyrektora ZS Nr 3, dotyczącego programu  

pn. Moje Boisko – Orlik 2012 (1),  

➢ ustalenia wysokości dodatków dla wicedyrektora ZS Nr 3, na czas nieobecności 

dyrektora szkoły (1),  

➢ zatwierdzenia informacji o zadaniach oświatowych za rok szkolny 2018/2019, 

podlegającej przygotowaniu i przedłożeniu przez Zarząd w terminie  

do 31 października 2019 r. Radzie Powiatu.  

Przygotowane zostały i wydane z tego zakresu 22 zarządzenia Starosty (w 2018–

23), dotyczące:  

➢ przyznania stypendium za wysokie wyniki i szczególne osiągnięcia w nauce 

(18),  

➢ nagrody Starosty dla nauczycieli z okazji DEN (4).  

 Szkoły są zaliczane do sektora finansów publicznych, ponieważ funkcjonują 

jako jednostki budżetowe, o których mowa w art. 9 pkt 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r.  
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– o finansach publicznych. Są one kierowane przez dyrektora, co wynika z art. 62 ust. 1 

ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.  

 Jako kierownik jednostki sektora finansów publicznych dyrektor szkoły 

odpowiada za jej gospodarkę finansową (w rozumieniu art. 53 ww. ustawy o finansach 

publicznych), a także  wykonuje zadania określone w przepisach szczególnych,  

do których odsyła art. 68 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo 

oświatowe.  

 Zgodnie z art. 68 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo 

oświatowe „Dyrektor szkoły lub placówki w szczególności: […] dysponuje środkami 

określonymi w planie finansowym szkoły lub placówki [...] i ponosi odpowiedzialność  

za ich prawidłowe wykorzystanie […]”. Wykonuje on także zadania związane  

z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych 

przez szkołę lub placówkę, co wynika z art. 68 ust. 1 pkt. 6.  

W ramach tzw. kontroli zarządczej przeprowadzono czynności z tego zakresu  

w ZS Nr 3 we Włoszczowie i PCO, dotyczące – odpowiednio – realizacji godzin 

doraźnych zastępstw i dostosowania struktury organizacyjnej do realizacji zadań 

statutowych. Dokonano pozytywnej oceny ww. procesów i zadań – z zastrzeżeniami, 

które sformułowano w zaleceniach pokontrolnych.   

Szkoły prowadzone przez Powiat Włoszczowski w roku szkolnym 

2018/2019,  

wg stanu na 30 września 2018 r., liczyły 59 oddziałów i 1707 uczniów:  

● licea ogólnokształcące (ogółem 26 oddziałów i 788 uczniów) – w tym:  

– I LO im. gen. Władysława Sikorskiego (12 oddziałów i 386 uczniów),  

– II LO w ZSP Nr 2 (11 oddziałów i 326 uczniów),  

– III LO w ZSP Nr 3 (3 oddziały i 76 uczniów);  

● technika: 27 oddziałów i 758 uczniów – w tym:  

– Nr 1 w ZSP Nr 2 (10 oddziałów i 274 uczniów),   

–  Nr 2 w ZSP Nr 3, (17 oddziałów i 484 uczniów),   

● Szkoła Branżowa I Stopnia w ZSP Nr 3, licząca 6 oddziałów i 161 uczniów. 

W roku szkolnym 2019/2020, wg stanu na 30 września 2019 r.,  

po uwzględnieniu wyników równoległej rekrutacji do klasy pierwszej liceum i technikum 

– zarówno w cyklu kształcenia obejmującym – odpowiednio – 3 i 4 oraz 4 i 5 lat, a także 

szkoły branżowej na podbudowie gimnazjum i szkole podstawowej – szkoły prowadzone 

przez Powiat Włoszczowski liczyły ogółem 70 oddziałów i 2104 uczniów:  

● licea ogólnokształcące (ogółem 33 oddziały i 1031 uczniów) – w tym:  

– I LO im. gen. Władysława Sikorskiego (16 oddziałów i 533 uczniów),  

– II LO w ZS Nr 2 (13 oddziałów i 389 uczniów),  

– III LO w ZS Nr 3 (4 oddziały i 109 uczniów);  

● technika: 30 oddziałów i 859 uczniów – w tym:  

– Nr 1 w ZS Nr 2 (9 oddziałów i 249 uczniów), 

-  Nr 2 w ZS Nr 3 (21 oddziałów i 610 uczniów),  
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● Szkoła Branżowa I Stopnia w ZS Nr 3, licząca 7 oddziałów i 214 uczniów.  

W roku szkolnym 2019/2020 liczebność uczniów i oddziałów wzrosła  

w porównaniu do poprzedniego roku – odpowiednio – z 1707 i 59, wg stanu na 30 

września 2018 r., do 2104 i 70 – na 30 września 2019 r. Różnica w cyklu dwuletnim 

wynosi zatem 11 oddziałów  i 397 uczniów.   

Na rok szkolny 2019/2020 do klasy pierwszej przyjęto ogółem 925 absolwentów 

gimnazjum i szkoły podstawowej, w tym:  

● do I LO – 268,   

● do ZS Nr 2 – 220, w tym – odpowiednio – 169 i 51 do II LO i Technikum Nr 1,  

● do ZS Nr 3 – 437, w tym do III LO – 59, Technikum Nr 2 – 275, SB I Stopnia – 

103.  

Internaty prowadzone w Zespołach Szkół Nr 2 i Nr 3, wg stanu na 30 września  

2018 r., liczyły – odpowiednio – 83 i 91 wychowanków. Każdego roku ich ilość 

kształtuje się na wyższym poziomie na przełomie roku, natomiast maleje w szczególności 

od połowy marca, a przede wszystkim na początku maja – po zakończeniu nauki  

przez uczniów klas maturalnych. Zgodnie z informacjami udzielonymi przez dyrektorów, 

wg stanu na 4 maja 2018 r. i 2019 r., internaty te liczyły – odpowiednio – 48 i 45  

(ZS Nr 2), a także 70 i 46 wychowanków (ZS Nr 3).  

Wychowankowie niebędący uczniami szkoły, której internat jest integralną 

częścią, co wynika np. z § ust. 1 rozp. MEN z dnia 17 marca 2017 r. – w sprawie 

szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli, a także art. 107 

ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, od br. szkolnego są wykazywani 

przez dyrektorów w tzw. zmodernizowanym (nowym) SIO na podstawie 

średniomiesięcznego wskaźnika obliczanego na podstawie faktycznych danych z roku 

poprzedniego. Z tego powodu w raporcie do tzw. części oświatowej subwencji ogólnej  

na 2020 r., wygenerowanym przez MEN na podstawie danych przekazanych do SIO 

przez dyrektorów ZS Nr 2 i ZS Nr 3 we Włoszczowie – wg stanu na 30 września 2019 r., 

po korekcie uwzględniającej przedstawione uwarunkowania, w poszczególnych 

internatach podano – odpowiednio – 87,72 i 89,91 wychowanków.  

Wg stanu na 12 marca 2020 r., będącego dniem poprzedzającym zawieszenie 

stacjonarnego modelu funkcjonowania jednostek systemu oświaty, spowodowane 

pandemią koronawirusa, w internacie będącym w świetle powołanych wyżej przepisów 

integralną częścią II LO (w ZS Nr 2) było 65 wychowanków, natomiast w analogicznej 

jednostce znajdującej się strukturze Technikum Nr 2 (ZS Nr 3) – 90. Jeżeli natomiast 

uwzględnić wykwaterowanie uczniów (absolwentów) tzw. klas maturalnych,  

co nastąpiłoby z dniem 30 kwietnia br. – to ich ilość kształtowałaby się następująco: 45 – 

w internacie w ZS Nr 2, natomiast 77 – w ZS Nr 3.  

Ogółem we wszystkich placówkach, wg stanu na 30 września 2018 r.,  

było zatrudnionych 173,52 nauczycieli (ilość etatów). Struktura nauczycieli wg stopnia 

awansu zawodowego kształtowała się następująco: stażyści – 1,7 %, kontraktowi – 6,3 

%, mianowani – 20,3 %, dyplomowani – 71,4 %, osoby bez stopnia awansu zawodowego 

– 0,3 %.  

Wg stanu na 30 września 2019 r. ilość etatów zwiększyła się do 186,38: stażyści 

– 5,9 %, kontraktowi – 8,7 %, mianowani – 9,8 %, dyplomowani – 75,6 %.  

Nadal zatem wzrasta w tej strukturze udział nauczycieli dyplomowanych.   
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W poszczególnych szkołach i placówkach są zatrudnieni pracownicy niebędący 

nauczycielami, a mianowicie: w I LO – 6 etatów, w ZSP Nr 2 – 17 etatów, w ZSP Nr 3 – 

15,5 etatów; w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – 2,5 etatu. Wykaz ten należy 

uzupełnić     o osoby zatrudnione w PCO - 9,75 etatu. 

Planowane zadania we wszystkich jednostkach oświatowych zostały wykonane          

w całości – łącznie z wypłatą wyrównania do wynagrodzenia nauczycieli (za 2018 r.)              

- z art. 30 i 30a KN – na kwotę 15 871,71 zł, w tym: dyplomowani - 8 404,33 zł, stażyści       

– 7467,38 zł. Dodatki uzupełniające do wynagrodzeń za 2019 r., w ogólnej kwocie                 

7 187,85 zł, wypłacono w 2020 r., przy czym przysługiwały one tylko stażystom, 

ponieważ nauczyciele sklasyfikowani w pozostałych stopniach awansu osiągnęli  

w ww. roku sprawozdawczym średnie, o których mowa w art. 30 i 30a KN.  

1)  zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych  

i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki: 

Wszystkie szkoły dążą do zapewnienia bezpieczeństwa młodzieży, poprzez 

system dyżurów pełnionych przez nauczycieli i woźnych oraz monitoring wizyjny.  

Na bieżąco odnawiane są pomieszczenia lekcyjne, korytarze i łazienki. Istnieje również 

dobra współpraca szkół z policją w postaci częstych patroli w obiektach szkolnych  

i terenach przyszkolnych. Corocznie i na bieżąco dokonywane są przeglądy stanu 

technicznego obiektów szkolnych, instalacji elektrycznych i wentylacyjnych oraz sprzętu 

ppoż. (aktualizacja gaśnic, sprawność funkcjonowania hydrantów).  

2) zapewnienie warunków umożliwiających stosowanie specjalnej organizacji 

nauki  

i metod pracy dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym: 

Do I LO w 2019 r. uczęszczało do czerwca 2 uczniów objętych specjalnym 

kształceniem, od września również 2 uczniów. W I okresie roku uczniowie odbywali 

zajęcia w szkole. Każdy z uczniów miał po 2 godziny zajęć rewalidacyjnych w tygodniu. 

Zajęcia odbywały się na podstawie indywidualnego programu edukacyjno-

terapeutycznego uzgodnionego z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną. W drugim 

półroczu roku 2019 - jeden uczeń odbywał zajęcia w szkole, drugi realizował 12 godzin 

nauczania indywidualnego. Obydwoje realizowali po 2 godziny zajęć rewalidacyjnych 

oraz łącznie 2 godziny zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z pomocy psychologiczno-

pedagogicznej w tygodniu. Szkoła posiada podjazd dla niepełnosprawnych ruchowo  

oraz łazienkę dostosowaną dla osób niepełnosprawnych. 

Do ZS nr 2 w 2019 r. (stan na 30 IX) uczęszczało 3 uczniów objętych specjalnym 

kształceniem, natomiast w okresie poprzednim (stan na 30 IX 2018) 5 uczniów. Wszyscy 

uczniowie odbywali zajęcia w szkole oraz mieli zagwarantowane po 2 godziny zajęć 

rewalidacyjnych w tygodniu. Szkoła posiada podjazd dla niepełnosprawnych ruchowo 

oraz łazienkę dostosowaną dla osób niepełnosprawnych.  

Do ZS nr 3 w 2019 r. (stan na 30 IX) 2 uczniów objętych było indywidualnym 

nauczaniem, natomiast 15 uczniów posiadało orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego, natomiast w okresie poprzednim (stan na 30 IX 2018) uczęszczało 9 

uczniów objętych specjalnym kształceniem. 8 uczniów odbywało zajęcia w szkole.  

1 uczeń miał zajęcia indywidualne, które odbywały się w domu. 4 uczniów miało 

zagwarantowane po 2 godziny  w tygodniu zajęć rewalidacyjnych. Szkoła posiada 

podjazd dla niepełnosprawnych ruchowo oraz łazienkę dostosowaną dla osób 

niepełnosprawnych.  
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3)  zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej, o których mowa w art. 4 

ust. 3 pkt. 2-6 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.  

i organizacyjnej: 

Całokształt obsługi administracyjnej i finansowej prowadzi Powiatowe Centrum 

Oświaty we Włoszczowie, zgodnie z zawartymi porozumieniami. 

4)  wykonywanie remontów obiektów szkolnych, zadań inwestycyjnych  

oraz zakupy sprzętu i wyposażenia: 

W 2019 r. w ramach posiadanych środków zrealizowano, co następuje:  

a) I Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysława Sikorskiego  

we Włoszczowie – 151 844,96 zł (w 2018 r. – 35 910,- zł), w tym: 

● przebudowa i adaptacja pomieszczeń na sale lekcyjne: 30 060,09 zł, 

● modernizacja oświetlenia na energooszczędne: 47 845,- zł, 

● zakup usług remontowych: 25 890,07 zł, w tym: 

- renowacja podłogi drewnianej w 2 salach: 4 800,- zł, 

- podniesienie balustrady na klatce schodowej: 11 000,- zł, 

- wykonanie zabudowy w podwyższeniu balustrady: 3 000,- zł, 

- wykonanie zabudowy szatni: 3 140,07 zł, 

- wymiana zaworów c.o. i bojlera: 3 950,- zł, 

● remonty własne (narzędzia, materiały): 5 019,29 zł, 

● zakup wyposażenia do nowych sal lekcyjnych: 32 438,52 zł, 

● zakup pomocy dydaktycznych do nowych sal: 9 180,61 zł, 

● zakup drobnego sprzętu: 1 411,38 zł, 

z ww. kwoty 151 844,96 zł w trakcie roku budżetowego wprowadzono kwotę 

124 343,61 zł (środki te nie były uwzględnione w pierwotnym budżecie), 

b) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Hetmana Stefana 

Czarnieckiego we Włoszczowie – 173 904,75 zł (w 2018 r. 3 588 199,93 zł, 

w tym termomodernizacja 3 507 236,73 zł + 80 963,20 zł pozostałe), w tym: 

● modernizacja instalacji elektrycznej i wymiana lamp: 75 490,- zł, 

● wykonanie izolacji fundamentu i odwodnienia budynku: 22 913,27 zł, 

● zakup łóżek piętrowych z materacami (do internatu): 20 815,- zł, 

● zakup wyposażenia gastronomicznego do kuchni: 7 208,96 zł, 

● wykonanie zasilania do serwerowni: 6 668,49 zł, 

● przeglądy budynków i urządzeń: 9 905,20 zł, 

● modernizacja monitoringu wizyjnego: 4 514,10 zł, 

● zakup wyposażenia (pozostałe): 18 796,85 zł,  

● zakup licencji: 4 388,- zł 

● wycinka drzew i zakup sadzonek:  3 204,88 zł,  

z ww. kwoty 173 904,75 zł w trakcie roku budżetowego wprowadzono kwotę 

126 427,23 zł (środki te nie były uwzględnione w pierwotnym budżecie), 

c) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Stanisława Staszica  

we Włoszczowie – 152 932,56 zł (w 2018 r. - 1 803 149,23 zł, w tym 

termomodernizacja 1 736 788,48 zł + 66 360,75 zł pozostałe), w tym:   

● przebudowa i adaptacja pomieszczeń na sale lekcyjne: 55 438,50 zł, 

● remonty i naprawy (narzędzia, materiały, wyposażenie, usługi, przeglądy): 

20 623,40 zł,  

● wycinka drzew i frezowanie pni drzew: 4 937,76 zł, 

● montaż rolet w salach lekcyjnych: 4 429,97 zł, 

● zakup drzwi do sali gimnastycznej: 3 800,00 zł 

● zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych, licencji: 61 119,93 zł, 



Raport o stanie Powiatu Włoszczowskiego za 2019 rok 

9 

● zakup bębna do kserokopiarki: 2 583,00 zł, 

z ww. kwoty 152 932,56 zł w trakcie roku budżetowego wprowadzono kwotę 

116 558,43 zł (środki te nie były uwzględnione w pierwotnym budżecie), 

d)  Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna we Włoszczowie - 7 022,98 zł           

(w 2018 r. 30 869,63 zł), w tym: 

● konserwacja, remont drukarki i kserokopiarki wraz z zakupem części, zakup 

odkurzacza: 1 782,99 zł, 

● zakup kart indywidualnych, testów do badań i innych pomocy: 3 422,31 zł, 

● zakup licencji (BAZA 3P, PUMA, podpisy kwalifikowane): 1 817,68 zł, 

e)   Powiatowe Centrum Oświaty we Włoszczowie: 

● zakup laptopa, licencje, przeglądy techniczne i konserwacja sprzętu 

biurowego, podpisy kwalifikowane – 13 868,43 zł. 

II.  Wyniki edukacyjne uczniów i pozostała działalność 

1) I LO im. gen. Władysława Sikorskiego we Włoszczowie:   

 Egzamin maturalny (2019): zdających – 132, zdało 99,24%. 

 W ogólnopolskim rankingu Perspektyw szkoła zajęła 7 miejsce w województwie 

świętokrzyskim (230 w kraju), uzyskując srebrną tarczę jakości. 

Sukcesy edukacyjne: np. XII Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH (geografia       

z elementami geologii - laureat I stopnia, matematyka - laureat), Ogólnopolski Konkurs 

Pożarniczy „Młodzież zapobiega pożarom (VI miejsce w kraju), Ogólnopolski 

Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny (II i II miejsce w kraju), Ogólnopolski Konkurs  

o Złoty Indeks Politechniki Śląskiej (laureatka I stopnia i 2 finalistów), Międzynarodowy 

Konkurs Fizyczny Lwiątko (tytuł TAON), Ogólnopolski Turniej Językowy (I miejsce), 

XVIII Ogólnopolski Turniej Jednego Wiersza „O Laur W. Kochowskiego” (I miejsce  

i 3 wyróżnienia), Ogólnopolskie Dyktando (I miejsce), Ogólnopolski Konkurs  Poetycki 

im. Feliksa Raka (I miejsce), IX Powiatowy Konkurs Recytatorski „Ecce Homo”  

(I miejsce), Świętokrzyski Matematyczny  Maraton Maturalny (I miejsce i wyróżnienie  

w kat. B), etap okręgowy III Olimpiady Statystycznej (IV i VII miejsce), Świętokrzyski 

Konkurs Kolęd i Pastorałek (II miejsce), XXXIV Olimpiada Wiedzy Ekologicznej 

(kwalifikacja), Finał Ogólnopolski Szkół w Tenisie Stołowym (IX miejsce drużyny 

dziewcząt i XVIII drużyny chłopców, I miejsca w finale wojewódzkim). 

Realizowane projekty i dobre praktyki: Zielona Szkoła Matematyki 

finansowany ze środków własnych rodziców, organizacja przez szkołę Ogólnopolskiego 

Turnieju Polszczyzny, akcje charytatywne prowadzone przez młodzież w okresie 

bożonarodzeniowym na  rzecz wychowanków Centrum Administracyjnego  Placówek  

dla dzieci i młodzieży (kiermasz mikołajkowy i aukcja ozdób choinkowych wykonanych 

przez dzieci z Nagłowic), organizacja szkolnego czytania „Ośmiu opowieści” w ramach 

akcji Narodowe Czytanie, Europejskiego Dnia Języków Obcych, lekcji Sherlock Holmes, 

filmowego Wieczoru Detektywistycznego, warsztaty językowo-sportowe z native 

speakerami, wolontariuszami ze Sri Lanki, Chin, Tajlandii, Kolumbii, Turcji, konsulem 

USA, udział młodzieży w ogólnopolskim projekcie Fundacji Honor Pomagania Dzieciom 

„Maraton czytania” – warsztaty edukacyjne w Zakopanem. 

2)  ZS Nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie: 

Wskaźnik zdawalności na egzaminie maturalnym: w II LO przystąpiło do niego 

103 uczniów, zdało 98 (95,15%), w Technikum Nr 1 - przystąpiło 73 uczniów, zdało 64 

(87,67%).  



Raport o stanie Powiatu Włoszczowskiego za 2019 rok 

10 

W 2019 r. kontynuowano udział w programie prewencyjnym Okręgowego 

Inspektora Pracy w Kielcach pn. „Kultura bezpieczeństwa” oraz przeprowadzono 

konkurs „Poznaj swoje prawa w pracy”.   

Udział w projektach i programach: projekt „Staż – dobry start”, „Świętokrzyski 

program stypendialny”, „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. Priorytet 3.”, 

rządowy program „Za życiem”, w ramach którego urządzono pokój specjalnego 

przeznaczenia, tj. dla uczennicy w ciąży, Ogólnopolski Program Profilaktyki Raka Szyjki 

Macicy „Wybierz życie – Pierwszy krok”, „ARS, czyli jak dbać o miłość”, program 

profilaktyczny przeciw WZW. Liczne działania biblioteki szkolnej: warsztaty 

dziennikarskie, opieka nad miejscami pamięci narodowej w szkole, wystawy 

biblioteczne, zajęcia wspomagające itp. 

Dla wychowanków, będących w trudnej sytuacji materialnej organizowano pomoc  

z różnych źródeł: stypendia i zasiłki ze szkoły, Rady Rodziców, ośrodków pomocy 

społecznej. 

3)  ZS Nr im. Stanisława Staszica we Włoszczowie: 

Wskaźnik zdawalności na egzaminie maturalnym: w III LO przystąpiło do niego 

25 uczniów, zdało 100 %, w Technikum Nr 2 - przystąpiło 104 uczniów, zdało 97,11 % 

(Technikum zajęło 5 miejsce w województwie świętokrzyskim w rankingu miesięcznika 

Perspektywy uzyskując brązową tarczę jakości). 

Wyniki egzaminu potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w Technikum Nr 2:  

sesja I/II 2019 – przystąpiło 97 uczniów, zdało 53 %, sesja VI/VII 2019 – przystąpiło 278 

uczniów, zdało 77,70 %; w Branżowej Szkole I Stopnia: przystąpiło 5 uczniów, zdało 

100 %. 

W 2018 r. szkoła realizowała następujące projekty: „Staże zagraniczne - szansą  

na pracę bez granic”, „Kwalifikacje + staż = nowe możliwości”, „Włoszczowa jedzie  

do Europy”, grant „Rowerem przez świat”.  

Kontynuowano programy edukacji zdrowotnej Państwowego Inspektora 

Sanitarnego we Włoszczowie: Podstępne WZW (profilaktyka zakażeń HBV i HCV), 

"Znamię, Znam je? (profilaktyka czerniaka)", "Wybierz Życie Pierwszy Krok 

(profilaktyka HPV i raka szyjki macicy), „SKS” organizator programu Wojewódzki 

Szkolny Związek Sportowy".  

Szkoła współpracuje z wieloma zakładami z terenu Włoszczowy i powiatu  

w zakresie kształcenia młodzieży z technikum i szkoły branżowej (zajęcia praktyczne  

i praktyki zawodowe). 

W roku szkolnym 2019/2020 w Zespole uruchomiono nowy kierunek kształcenia 

zawodowego – technik przetwórstwa mleczarskiego, utworzony pod patronatem  

Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej we Włoszczowie. Do klasy pierwszej przyjęto 15 

uczniów, którzy uczęszczają do oddziału wielozawodowego.  
 

 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna we Włoszczowie jest placówką oświatową 

mającą na celu wspomaganie prawidłowego rozwoju i efektywności uczenia się dzieci            

i młodzieży, pomoc uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz udzielanie 

dzieciom i młodzieży, ich rodzicom lub opiekunom, nauczycielom i wychowawcom, 

pomocy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej. 
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Istniejąca od 1971 r. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna we Włoszczowie        

od 1 stycznia 1999 r. jest jednostką organizacyjną Powiatu. Obecnie mieści się                       

w wynajmowanych pomieszczeniach przy ul. Jana III Sobieskiego 38 we Włoszczowie. 

Poradnia pracuje w systemie pięciodniowym, w godzinach od 7.30 do 15.30. 

Poradnia zatrudnia 12 pracowników w tym:  

- 3 psychologów,  

- 5 pedagogów (w tym dyrektor oraz 1 pracownik na ½ etatu),  

- 2 logopedów (w tym 1 pracownik na ½ etatu), 

- 2 pracowników administracji, 

- 1 sprzątaczkę na ½ etatu, 

- lekarza i pracownika BHP na umowę zlecenie. 

Poradnia udziela pomocy dzieciom: w wieku 0-3, przedszkolnym, ze wszystkich 

typów szkół i  placówek niepublicznych, ogółem w rejonie działania jest ponad 8 tys. 

dzieci   i młodzieży, a także rodzicom i nauczycielom. Współpracuje z wszystkimi 

instytucjami wspierającymi rozwój dzieci i młodzieży. 

Zgodnie z § 3 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 

września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające w 

publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1743) 

orzeczenia i opinie dla dzieci i uczniów niesłyszących, słabo słyszących, niewidomych, 

słabo widzących i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, wydają zespoły działające 

w poradniach psychologiczno-pedagogicznych wskazanych przez  Kuratora Oświaty  

za zgodą organów prowadzących poradnie.   

23 września 2019 r. Poradnia uzyskała taką zgodę Starosty Włoszczowskiego  

i została wskazana przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty jako jedyna poradnia  

w powiecie włoszczowskim wydająca tego typu opinie i orzeczenia. 

Poradnia udziela pomocy w zakresie:  

● diagnozy: psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej, 

● orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego uczniów: z uszkodzonym słuchem,        

z uszkodzonym wzrokiem, z niepełnosprawnością ruchową,  

z niepełnosprawnością intelektualną, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,  

z niepełnosprawnościami sprzężonymi, zagrożonych niedostosowaniem 

społecznym, niedostosowanych społecznie, z zaburzeniami zachowania, 

zagrożonych uzależnieniem, o potrzebie indywidualnego nauczania, 

● wydawania opinii w sprawie: wczesnego wspomagania rozwoju, przyspieszenia 

obowiązku szkolnego, odroczenia obowiązku szkolnego, zwolnienia z nauki 

drugiego języka obcego, kwalifikowania do klas terapeutycznych, dostosowania 

wymagań edukacyjnych, dysfunkcji (sprawdziany i egzaminy gimnazjalne  

i maturalne), udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki, 

● zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, 

● terapii logopedycznej, 

● zajęć aktywizujących wybór zawodu, 

● warsztatów z komunikacji, radzenia sobie w trudnych sytuacjach, profilaktyki 

uzależnień, 

● szkoleń dla nauczycieli i rad pedagogicznych, 

● spotkań z rodzicami. 
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Działalność diagnostyczna Poradni  

Rodzaje diagnoz Ogółem 2018 Ogółem 2019 

psychologicznych 391 452 

pedagogicznych 324 368 

logopedycznych 138 155 

lekarskich 99 125 

rehabilitanta 0 0 

związana z wyborem kierunku kształcenia i zawodu  

oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej 
1 2 

Formy pomocy udzielanej nauczycielom, rodzicom i wychowawcom 

Formy pracy Ogółem 2018 Ogółem 2019 

treningi 0 0 

warsztaty 59 67 

terapie rodzin 0 0 

udział w radach pedagogicznych 0 0 

prelekcje, wykłady 16 7 

inne formy pracy 19 70 

Pomoc bezpośrednia udzielana dzieciom i młodzieży 

Formy pomocy bezpośredniej Ogółem 2018 Ogółem 2019 

Terapia pedagogiczna w tym zajęcia korekcyjno-

kompensacyjne 
9 9 

Terapia logopedyczna 105 100 

Terapia psychologiczna, w tym psychoterapia 3 4 

Socjoterapia 0 0 

Zajęcia z uczniami zdolnymi 0 0 

Terapia dla zagrożonych uzależnieniem 0 0 

Inne zajęcia o charakterze terapeutycznym 11 21 

Zajęcia grupowe aktywizujące wybór kierunku kształcenia 

i zawodu 
0 0 

Ćwiczenia rehabilitacyjne 0 0 

Grupy wsparcia 0 0 

Interwencja kryzysowa 21 33 

Inne formy pomocy indywidualnej 16 14 

Indywidualne porady zawodowe na podstawie badań 0 0 

Indywidualne porady zawodowe bez badań 0 0 

Zajęcia grupowe prowadzone w szkołach i placówkach 

oświatowych 
891 667 

Mediacje i negocjacje 0 0 

Porady bez badań / porady 52 22 

Porady po badaniach przesiewowych 1 0 

Badania przesiewowe słuchu programem "Słyszę" 0 25 

Badania przesiewowe wzroku programem "Widzę" 0 26 

Badania przesiewowe mowy programem "Mówię" 0 5 

Badania przesiewowe słuchu platformą do badania 

zmysłów 
0 0 

Badania przesiewowe wzroku platformą do badania 

zmysłów 
0 1 

Badania przesiewowe mowy platformą do badania 

zmysłów 
0 0 

Wydane orzeczenia 

Rodzaj wydanego orzeczenia Ogółem 2018 Ogółem 2019 

Niesłyszących i słabo słyszących 2 5 
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Niewidomych i słabo widzących 2 2 

Niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim: 14 20 

Niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym: 
10 5 

Z niepełnosprawnościami sprzężonymi: 12 17 

Zagrożonych niedostosowaniem społecznym: 1 7 

Niedostosowanych społecznie: 0 0 

Upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim (zajęcia 

rewalidacyjno-wychowawcze): 
1 0 

O potrzebie indywidualnego nauczania 30 34 

Odmowne: 0 0 

Uchylające: 0 0 

Orzeczenie wydane po odwołaniu do KO: 0 0 

Orzeczenie o potrzebie indywidualnego przygotowania 

przedszkolnego: 
0 0 

Orzeczenie o braku potrzeby kształcenia specjalnego: 0 0 

Orzeczenie o braku potrzeby indywidualnego 

przygotowania przedszkolnego: 
1 0 

Orzeczenie o braku potrzeby indywidualnego nauczania: 0 0 

Orzeczenie o braku potrzeby zajęć rewalidacyjno 

wychowawczych: 
0 0 

Niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją 4 3 

Autyzmem, w tym zespołem Aspergera: 12 14 

Wydane opinie w sprawach 

Formy pomocy bezpośredniej Ogółem 2018 Ogółem 2019 

Wczesnego wspomagania rozwoju 10 10 

Przyspieszenia obowiązku szkolnego 0 3 

Odroczenia obowiązku szkolnego: 9 7 

Zwolnienia z nauki drugiego języka obcego 0 0 

Objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej 0 0 

Dostosowania wymagań edukacyjnych 54 48 

Udzielania zezwolenia na indywidualny program lub tok 

nauki 
0 0 

Przyjęcia ucznia do oddziału przysposabiającego do pracy 0 0 

Pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowot.  

do szkoły ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej 
0 0 

Udzielenia zezwolenia na zatrudnienie młodocianego 0 0 

Braku przeciwwskazań do wykonywania pracy lub innych 

zajęć zarobkowych 
0 3 

Objęcia dziecka pomocą psych.-ped. w przedszkolu 5 12 

Objęcia dziecka pomocą psych.-ped. w szkole lub 

placówce oświatowej 
18 12 

Inne opinie związane z kształceniem i wychowaniem 

dziecka 
65 43 

O specyficznych trudnościach w uczeniu się 97 109 

W sprawie spełniania obowiązku szkolnego/obowiązku 

nauki / poza przedszkolem, szkołą 
0 2 

Zindywidualizowanej ścieżki obowiązkowego rocznego 

przygotowania przedszkolnego 
0 0 

Zindywidualizowanej ścieżki kształcenia 0 0 

Liczba dzieci przyjętych przez Poradnię 

Liczba przyjętych 2018 522 

Liczba przyjętych 2019 572 
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Zadania realizowane przez Poradnię w 2019 r.: 

● pomoc udzielona nauczycielom, rodzicom i wychowawcom: 

1) warsztaty i prelekcje dla rodziców i nauczycieli w przedszkolach: 

- Prawidłowy rozwój emocjonalny, umysłowy oraz mowy u dzieci w wieku przedszkolnym, 

- konsultacje z nauczycielami po przeprowadzonych badaniach logopedycznych, 

- Jak dbać o rozwój mowy, języka dziecka w wieku przedszkolnym, 

2) warsztaty i prelekcje dla rodziców i nauczycieli w szkołach podstawowych: 

- Organizacja pracy domowej i metody motywacyjne, 

- konsultacje z wychowawcami klas, 

- Skuteczna motywacja z uwzględnieniem możliwości i zdolności dziecka, 

- Rozwiązywanie sytuacji trudnych wychowawczo, 

3) warsztaty i prelekcje dla rodziców i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych: 

- Praca ze sprawcą przemocy,  

- Plotka, zaburzenia komunikacji, 

4) inne spotkania: 

- prelekcje – Rola dziadków w procesie wychowywania wnuków. 

● formy pomocy grupowej przeprowadzone w szkołach i placówkach 

oświatowych: 

1) warsztaty dla dzieci przedszkolnych: 

- Komunikacja. Jak mówić, aby nas słyszeli, 

- badania przesiewowe, 

2) warsztaty dla dzieci szkół podstawowych: 

- Plotka w przyjaźni, Twoja ścieżka kariery, Mam tę moc – jak budować poczucie własnej 

wartości u dzieci, Warto żyć – zapobieganie zachowaniom autodestrukcyjnym,  

Jak sobie radzić z emocjami w rozstrzyganiu problemów osobistych i współpracy  

w grupie, Zachowania asertywne i radzenie sobie w sytuacjach trudnych, Moje 

predyspozycje zawodowe, Jak sobie Radzić z przykrymi emocjami, Jak sobie radzić 

ze stresem, Profilaktyka zachowań, Nagła i niespodziewana śmierć. Żal po stracie – 

psychoterapeutyczny program z uczniami, W jaki sposób się komunikujesz, 

- telefon zaufania, 

- badania zawodoznawcze – w Powiatowym Punkcie Doradztwa Edukacyjno-

zawodowego, 

3) warsztaty dla dzieci szkół gimnazjalnych: 

- Komunikacja, Jak sobie radzić z przykrymi emocjami – asertywność w pigułce,  

- dyżury zawodoznawcze, 

4) warsztaty dla uczniów szkół ponadpodstawowych: 

- Stres egzaminacyjny, jak sobie z nim radzić, Jak radzić sobie ze stresem – Sekretne 

składniki sukcesu na różnych płaszczyznach. 

 

2. PROMOCJA I OCHRONA ZDROWIA 

Powiat Włoszczowski jest podmiotem prowadzącym dla Zespołu Opieki 

Zdrowotnej we Włoszczowie – Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II. ZOZ  

we Włoszczowie jest głównym świadczeniodawcą udzielającym świadczeń zdrowotnych 

mieszkańcom Powiatu Włoszczowskiego. Z racji położenia geograficznego Powiatu 

Włoszczowskiego, z leczenia w ZOZ Włoszczowa korzystają również mieszkańcy 

sąsiednich gmin z powiatów: radomszczańskiego, częstochowskiego, jędrzejowskiego 

czy kieleckiego. Nadrzędnym celem ZOZ jest podejmowanie działań na rzecz ochrony 
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oraz poprawy stanu zdrowia ludności poprzez organizowanie i prowadzenie działalności 

leczniczej, profilaktycznej i rehabilitacyjnej oraz stałe podnoszenie jakości świadczonych 

usług, a także propagowanie zachowań prozdrowotnych i przestrzeganie praw pacjenta 

zawartych w obowiązujących przepisach. Zgodnie ze statutem cele te są definiowane  

w ten sposób - realizacja celów działania Zespołu opiera się na prowadzeniu działalności 

leczniczej polegającej na: 

● udzielaniu świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, 

przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające  

z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich 

wykonywania, 

● promocji zdrowia poprzez prowadzenie działań umożliwiających poszczególnym 

osobom i społeczności zwiększenie kontroli nad czynnikami warunkującymi stan 

zdrowia i przez to jego poprawę, promowanie zdrowego stylu życia                        

oraz środowiskowych i indywidualnych czynników sprzyjających zdrowiu, 

● zespół może realizować zadania dydaktyczne i badawcze w powiązaniu  

z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażaniem 

nowych technologii medycznych oraz metod leczenia, oraz uczestniczyć  

w przygotowywaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształceniu 

osób wykonujących zawód medyczny, 

● ponadto realizuje zadania obronne na podstawie Ustawy o Powszechnym 

Obowiązku Obrony Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 1967 r. 

Zakład może udzielać świadczeń zdrowotnych w zakresie: 

● leczenia szpitalnego, 

● specjalistycznej opieki zdrowotnej udzielanej w warunkach ambulatoryjnych            

lub domowych w miejscu zamieszkania lub pobytu osoby potrzebującej tych 

świadczeń, 

● rehabilitacji leczniczej, 

● opieki długoterminowej, 

● badań diagnostycznych, 

● podstawowej opieki zdrowotnej, 

● medycyny pracy. 

Świadczenia zdrowotne udzielane są bezpłatnie, za częściową odpłatnością               

lub odpłatnie na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej,  

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  

oraz w przepisach odrębnych      lub w umowie cywilnoprawnej. 

 

Struktura organizacyjna 

W Zespole Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie – Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła 

II wyróżnia się następujące zakłady lecznicze: 

1. Szpital im. Jana Pawła II 

2. Hospicjum stacjonarne 

3. Zespół Lecznictwa Ambulatoryjnego z podstawową opieką zdrowotną. 

 

Opiekę stacjonarną stanowią oddziały szpitalne:  

● Chirurgiczny Ogólny - 22 łóżka, 

● Pediatryczny - 12 łóżek,  

● Reumatologiczny - 15 łóżek, 
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● Szpitalny Oddział Ratunkowy - 4 łóżka,  

● Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej - 18 łóżek,  

● Anestezjologii i Intensywnej Terapii - 5 łóżek,  

● Chorób Wewnętrznych I - 30 łóżek,  

● Chorób Wewnętrznych II - 30 łóżek,  

● Rehabilitacji Narządu Ruchu - 31 łóżek, 

● Hospicjum stacjonarne– 15 łóżek, 

● Oddział Ginekologii jednego dnia – 5 łóżek, 

● Rehabilitacja dzienna – 6 łóżek. 

 

Ponadto w szpitalu funkcjonują następujące działy i komórki organizacyjne - medyczne:  

● Ośrodek Rehabilitacji Dziennej, 

● Poradnia Medycyny Pracy, 

● Dział Diagnostyki (RTG, USG),  

● Pracownia Endoskopii,  

● Apteka Szpitalna,  

● Dział Fizjoterapii. 

Prócz tego w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej działają następujące 

poradnie: 

● Ortopedyczna,  

● Gastroenterologiczna,  

● Kardiologiczna,  

● Urologiczna,  

● Preluksacyjna,  

● Reumatologiczna, 

● Ginekologiczno-położnicza,  

● Chirurgiczna,  

● Otolaryngologiczna,  

● Dermatologiczna 

● Neurologiczna, 

● Reumatologiczna dla dzieci. 

W strukturze ZOZ funkcjonują działy i stanowiska niemedyczne: 

● Dział Finansowo – Księgowy 

● Dział Obsługi Administracyjno – Technicznej 

● Sekcja Spraw Pracowniczych 

● Dział Organizacji i Nadzoru 

● Stanowiska jednoosobowe: 

o Dyrektor ZOZ 

o Z-ca dyrektora ds. lecznictwa 

o Naczelna Pielęgniarka  

o Pielęgniarka ds. epidemiologicznych  

o Sekretariat Dyrektora ZOZ  

o Radca Prawny  

o Inspektor ds. BHP i p. poż.  

o Inspektor ds. obronności  

o Informatyk 
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Zatrudnienie (stan na 31.12.2019 r.) – ogółem 321 pracowników (w 2018 r. – 334). 

 

Lp. Wyszczególnienie 31.12.2018 31.12.2019 

1. Lekarze 28 29 

2. Pielęgniarki 173 180 

3. Położne 15 2 

4. Farmaceuci   4 4 

5. Fizjoterapeuci 16 16 

6. Technicy elektroradiologii 8 7 

7. Pozostały personel działalności podstawowej, w tym: 40 41 

 - ratownicy medyczni 5 7 

- sekretarki medyczne 6 5 

- rejestratorki medyczne 5 6 

- statystycy medyczni 8 8 

- pracownicy sterylizatorni 6 6 

- kierowcy – sanitariusze 3 3 

- pozostali 7 6 

8. Pracownicy gospodarczy 7 3 

9. Pracownicy obsługi technicznej 6 4 

10. Kucharz / dietetyk 13 12 

11. Pracownicy administracyjni 15 14 

12. Pracownicy ekonomiczni 9 9 

 Ogółem: 334 321 

 

Ponadto w Szpitalu oraz w Zespole Lecznictwa Ambulatoryjnego różny zakres 

świadczeń medycznych realizuje 48 lekarzy w ramach umów kontraktowych  

o świadczenie usług medycznych (w 2018 r. – 44). 

Podstawowa Opieka Zdrowotna:  

- ilość zadeklarowanych do lekarza (na 31.12.2019 r.) – 3 829, (na 31.12.2018 r. – 3 780), 

- świadczenia za 2019 r. - 19 916 - (za 2018 – 20 021), 

    - 7 252 - nocna i świąteczna opieka zdrowotna (za 2018 - 7 244). 

Poradnie specjalistyczne - świadczenia za 2019 r.  - 37 092 (za 2018 – 38 132) 

+ 707 pracownia endoskopii. 

Ilość hospitalizowanych w szpitalu w 2019 r. w rozbiciu na oddziały: 

Oddział 

Liczba 

2018 2019 

leczonych leczonych z 

przesunięcia

mi 

leczonych leczonych z 

przesunięciam

i 

Anestezjologii i Intensywnej 

Terapii 

35 134 17 96 

Chirurgiczny  727 910 802 1008 

Ginekologiczno-położniczy 164 169 - - 

Hospicjum 177 178 218 218 

Neonatologiczny 43 43 - - 

Pediatryczny  685 691 791 791 
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Rehabilitacji Dziennej 116 116 155 155 

Rehabilitacji Stacjonarnej 414 414 430 430 

Reumatologiczny 798 800 804 807 

Ortopedyczny 1549 1772 1335 1600 

Wewnętrzny I 1050 1323 900 1194 

Wewnętrzny II 1026 1287 915 1220 

Szpitalny Oddział Ratunkowy 6690 6690 6455 6455 

Ginekologia jednego dnia - - 9 9 

Ogółem 13474 14527 12831 13983 

 

 

Ważniejsze inwestycje, zakupy w 2019 r.: 

● ze środków własnych: 

1) system identyfikacji nerwów w chirurgii endokrynologicznej – 50 397,00 zł, 

2) pompy infuzyjne – 4 320,00 zł, 

3) wózki na butle – 4 428,00 zł, 

4) modernizacja układu pomiarowego – 62 115,00 zł, 

5) płuczka - dezynfektor – 9 000,00 zł, 

6) monitor delta – 20 000,00 zł, 

7) pompy infuzyjne strzykawkowe – 7 128,00 zł, 

8) pompy infuzyjne dwustrzykawkowe – 5 397,84 zł, 

● z udziałem dotacji Związku Gmin Ziemi Włoszczowskiej w kwocie 10 000,00 zł 

przekazanej za pośrednictwem Powiatu: 

9) monitor do pomiarów hemodynamicznych – całkowity koszt 24 300,00 zł,  

w tym 14 300,00 zł - środki własne), 

● z udziałem dofinansowania z Ministerstwa Sprawiedliwości, Fundusz Pomocy 

Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - na zakup sprzętu medycznego  

w kwocie 290 000,00 zł: 

10) aparat EKG – 8 404,56 zł, 

11) holter ciśnieniowy – 14 523,84 zł, 

12) urządzenie do kompresji klatki piersiowej – 44 226,00 zł, 

13) urządzenie do ogrzewania pacjenta – 10 260,00 zł, 

14) wózek reanimacyjny – 16 200,00 zł, 

15) wózek do przewożenia pacjentów – 15 940,80 zł, 

16) ssak elektryczny – 12 960,00 zł, 

17) wózek transportowy – 27 134,35 zł, 

18) łóżka szpitalne – 35 403,48 zł, 

19) holter EKG – 28 080,00 zł, 

20) analizator parametrów krytycznych – 29 160,00 zł, 

21) videolaryngoskop – 23 149,80 zł, 

22) 10 pomp infuzyjnych jednostrzykawkowych – 30 218,40 zł, 

– łączny koszt - 295 661,23 zł, w tym 5 661,23 zł - środki własne, 

● z udziałem dofinansowania z Narodowego Funduszu Zdrowia w kwocie 

15 744,00 zł, 
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23) oprogramowanie eRecepta – całkowity koszt - 19 680,00 zł, w tym 3 936,00 zł  

- środki własne. 

Oprócz ww. dotacji w 2019 r. Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie 

uzyskał darowizny: 

- lekowe  – 4 936,54 zł, 

- rzeczowe  – 9 000,00 zł (płuczka dezynfektor), 

- pieniężne  - 10 198,89 zł. 

Dane finansowe (na podstawie sprawozdań z wykonania planu finansowego za 2018 

r. i 2019 r. skorygowanych po zakończeniu badania bilansu) 

Pozycja 2018 

[zł] 

2019 

[zł] 

Wykonanie przychodów, w tym: 40 785 853,86 46 671 162,78 

przychody ze sprzedaży NFZ 33 913 721,34 37 825 279,08 

pozostałe świadczenia medyczne 409 180,57 514 475,23 

z działalności gospodarczej 966 367,80 1 039 456,40 

refundacja wynagrodzeń/ 

NFZ – porozumienie (pielęgniarki, lekarze, 

ratownicy) 

 

3 493 153,71 

5 448 403,66 

 

przychody operacyjne 1 943 196,17 1 758 684,96 

przychody finansowe 60 234,27 84 881,45 

Koszty, w tym: 47 467 995,58 50 227 601,69 

koszty działalności 44 289 227,42 47 530 026,26 

pozostałe koszty operacyjne 1 774 515,33 1 047 945,58 

koszty finansowe – odsetki 1 404 252,83 1 649 629,85 

Wynik finansowy - 6 682 141,72 - 3 556 438,91 

Wartość amortyzacji 1 267 796,18 1 358 660,29 

Strata do pokrycia przez podmiot tworzący 5 414 345,54 2 197 778,62 

 

3. POMOC SPOŁECZNA, WSPIERANIE RODZINY I SYSTEMU PIECZY 

ZASTĘPCZEJ, POLITYKA PRORODZINNA, WSPIERANIE OSÓB 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

Powyższe zadania Powiat realizuje przy pomocy dwóch jednostek 

organizacyjnych: Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie i Domu 

Pomocy Społecznej we Włoszczowie.  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie zostało powołane Uchwałą         

Nr VIII/26/99 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 28 kwietnia 1999 roku. Siedziba 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie mieści się w budynku 

Starostwa Powiatowego przy ul. Wiśniowej 10. 
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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie jest samorządową jednostką 

organizacyjną, działającą w formie jednostki budżetowej, wykonującą zadania własne 

Powiatu oraz zadania z zakresu administracji rządowej m.in. w dziedzinach: 

− pomocy społecznej, 

− wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, 

− rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, 

− przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Podstawą realizacji zadań przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest: 

● ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej , 

● ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej, 

● ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej                  

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 

● ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 

Ponadto Centrum wykonuje zadania zapisane: w Powiatowej Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych na lata 2015 – 2022, w Powiatowym Programie Działań  

Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2013 – 2020, Powiatowym Programie 

Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018-2020 oraz Powiatowym Programie 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 

2017-2021. 

W 2019 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizowało następujące projekty 

i programy: 

− projekt „Stopień wyżej”, 

− program „Aktywny Samorząd”, 

− program korekcyjno - edukacyjny dla sprawców przemocy, 

− program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej. 

Podstawą gospodarki finansowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie jest roczny 

plan finansowy, sporządzany na rok budżetowy, zgodnie z obowiązującą procedurą 

budżetową oraz środki przyznane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych na realizację zadań związanych z rehabilitacją społeczną. W 2019 

roku Centrum kontynuowało ponadto realizację projektu współfinansowanego  

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego oraz realizowało programy rządowe. 

Wykonanie wydatków budżetowych w 2019 roku przedstawiało się następująco: 

PLAN ogółem   - 2 261 398,80 zł (w 2018 - 1 944 402,58 zł) 

w tym: 

środki własne   - 1 318 181,00 zł (w 2018 - 1 209 689,00 zł) 

dotacje   -    519 275,80 zł (w 2018 -    443 760,78 zł) 

RPO    -    423 942,00 zł (w 2018 -    290 772,80 zł) 

 

WYKONANIE ogółem  - 2 162 753,16 zł (w 2018 - 1 837 435,87 zł) 

w tym: 

środki własne   - 1 272 519,35 zł (w 2018 - 1 186 301,27 zł 

dotacje   -    515 618,10 zł (w 2018 -    420 824,12 zł) 

RPO     -    374 615,71 zł (w 2018 -    230 310,48 zł) 
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W skład Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie wchodzą następujące 

zespoły: 

− Zespół Organizacyjno – Księgowy, 

− Zespół ds. Osób Niepełnosprawnych, 

− Zespół Świadczeń, Pomocy Stacjonarnej i Środowiskowej, 

− Zespół ds. Pieczy Zastępczej, 

− Zespół ds. realizacji projektów, 

− Zespół Interwencji Kryzysowej. 

Przy Centrum działa Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Nadzór 

merytoryczny nad pracą Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności 

sprawuje Przewodniczący powołany przez Starostę Włoszczowskiego Zarządzeniem  

Nr 5/18 z dnia 12 stycznia 2018 roku. 

Obsadę kadrową na koniec 2019 roku w ramach struktury organizacyjnej stanowiło 10 

osób w przeliczeniu na 10 etatów: dyrektor, główny księgowy, pracownik socjalny, 

starszy inspektor, starszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, psycholog, konsultant 

osób niepełnosprawnych, pomoc administracyjna, przewodniczący PZON, podinspektor 

w PZON (1 osoba/1 etat). 

Realizacja zadań Powiatu przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie 

1. Piecza zastępcza 

Na koniec 2019 roku na terenie powiatu funkcjonowało 30 rodzin zastępczych, w których 

umieszczonych było 59 dzieci, z czego 30 dzieci pochodzących z terenu powiatu 

włoszczowskiego oraz 29 dzieci pochodzących z innych powiatów (w 2018 

odpowiednio: 28 rodzin, 45 dzieci). 

W rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów, w 10 rodzinach zastępczych 

umieszczonych było 12 dzieci pochodzących z terenu powiatu włoszczowskiego (w 2018  

– w 13 rodzinach, 17 dzieci). 

Na terenie powiatu funkcjonują 4 rodziny zastępcze zawodowe (bez zmian).  

Na terenie powiatu nie funkcjonują placówki opiekuńczo wychowawcze. W placówkach 

opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów umieszczonych jest 3 dzieci 

pochodzących z terenu powiatu włoszczowskiego, wszystkie w placówkach opiekuńczo-

wychowawczych typu rodzinnego (w 2018 – 5 dzieci). 

Na koniec 2019 r. łącznie 42 dzieci pochodzących z powiatu włoszczowskiego 

umieszczonych było w pieczy zastępczej (na koniec 2018 - 48). 

2. Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie realizuje zadania powiatu 

wynikające z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej.  

W ramach realizowanych zadań osoby niepełnosprawne mogą uzyskać dofinansowanie 

do turnusu rehabilitacyjnego, sprzętu rehabilitacyjnego, zaopatrzenia w przedmioty 

ortopedyczne i środki pomocnicze, likwidacji barier architektonicznych,  

w komunikowaniu się i technicznych, dofinansowania sportu, kultury, rekreacji  

i turystyki oraz współfinansowana jest działalność warsztatów terapii zajęciowej.  

W ramach realizacji poszczególnych zadań w 2019 roku wpłynęło 375 wniosków 

o dofinansowanie, z czego zrealizowano i wypłacono dofinansowanie dla 307 wniosków  

(w 2018 odpowiednio 351 i 304). 
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Na realizację powyższych zadań Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przekazał środki finansowe w wysokości 1 037 484,- zł, (w 2018  

- 959 011,- zł), z czego 997 484,- zł zostało wykorzystane na zadania z zakresu 

rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych. Środki Funduszu zostały wykorzystane 

w całości. 

3. Zadania z zakresu pomocy społecznej. 

System pomocy społecznej uwzględnia w zadaniach powiatu poradnictwo jako jedną  

z form pomocy, w przypadku gdy osoby i rodziny, bez względu na dochody, wymagają 

wsparcia pozwalającego odzyskanie samodzielności życiowej. 

Poradnictwo specjalistyczne to usługa polegająca na udzielaniu porad, wskazówek, 

informacji pomocnych w rozwiązywaniu problemów, na jakie osoby lub rodziny 

napotykają w życiu codziennym. W 2018 roku psycholog udzielił wsparcia 184 osobom 

(w 2018 – 161), co miało przełożenie na 632 spotkania z osobami potrzebującymi 

wsparcia (w 2018 – 459). Ponadto z pomocy prawnika skorzystały 38 osób (w 2018 - 34 

osoby). 

4. Orzekanie o niepełnosprawności  

W 2019 roku wpłynęło 901 wniosków o wydanie orzeczenia stwierdzającego 

niepełnosprawność (w 2018 – 835), z czego: 

- 819 wnioski dotyczyły osób powyżej 16 roku życia (w 2018 - 742), 

- 82  wnioski dotyczyły dzieci i młodzieży do 16 roku życia (w 2018 – 93). 

W wyniku rozpatrzenia spraw w 2019 r. wydano 879 orzeczeń (w 2018 – 842), w tym: 

1) 798 orzeczeń dla osób powyżej 16 roku życia (w 2018 – 740), z czego: 

- 256 o zaliczeniu do lekkiego stopnia niepełnosprawności (w 2018 – 194), 

- 296 o zaliczeniu do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności (w 2018 – 

337), 

- 233 o zaliczeniu do znacznego stopnia niepełnosprawności (w 2018 – 190), 

- 8 o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych (w 2018 – 8), 

- 5 o odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności (w 2018 – 11), 

2) 81 orzeczeń dla osób do 16 roku życia (w 2018 – 102), z czego: 

- 20 o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych (w 2018 – 29), 

- 61 o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych (w 2018 – 73), 

- 0 o odmowie ustalenia niepełnosprawności (w 2018 – 0). 

Ponadto 220 mieszkańcom powiatu włoszczowskiego wydano legitymację osoby 

niepełnosprawnej (w 2018 – 226), z czego: 

- 213 legitymacje dla osób powyżej 16 roku życia (w 2018 – 204), 

- 7 legitymacje dla osób do 16 roku życia (w 2018 – 22). 

W 2019 roku Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności  

we Włoszczowie wydał w sumie 112 kart parkingowych (w 2018 – 91),  

w tym wszystkie dla osób niepełnosprawnych. 

5. Działania i przedsięwzięcia w ramach zespołu interwencji kryzysowej 

- w dniach 18-24 lutego 2019 roku, w ramach Tygodnia Pomocy Osobom 

Pokrzywdzonym Przestępstwem psycholog wraz z funkcjonariuszami policji pełnił 

dyżury w siedzibie PCPR kierowane do osób potrzebujących, 
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- w maju 2019 roku brano udział w XVII edycji Świętokrzyskich Dni Profilaktyki, które 

organizowane były pod hasłem „Rodzina polska w koncepcji odradzającego się 

państwa po 100 latach odzyskania niepodległości w 1918 roku”, w ramach 

przedsięwzięcia w zespole interwencji kryzysowej zorganizowano bezpłatne dyżury 

specjalistów: psychologa, pracownika socjalnego, dzielnicowych, kuratorów 

rodzinnych, doradcy zawodowego, doradcy ds. osób niepełnosprawnych, którzy 

służyli pomocą i wsparciem wszystkim potrzebującym zgodnie ze swoimi 

kompetencjami w zakresie problematyki rodziny, dziecka w rodzinie, profilaktyki 

zachowań destrukcyjnych w rodzinie, bezpieczeństwa w rodzinie i środowisku 

lokalnym, szkolnym, rówieśniczym, itp. , 

- udział w kampaniach społecznych – „Dzieciństwo bez przemocy”, „Reaguj 

na przemoc”, „STOP przemocy”, „Jestem mamy i taty” - mających na celu 

podnoszenie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie  

oraz propagowania metod wychowawczych bez użycia przemocy wobec najbliższych, 

a także wpływu na dzieci działań podejmowanych przez skłóconych rodziców  

w sprawach około rozwodowych, 

- poradnictwo socjalne oraz poradnictwo dla osób niepełnosprawnych. 

Z poradnictwa psychologicznego skorzystały w 2019 roku 184 osoby, w tym problem 

przemocy w rodzinie dotyczył 22 osób. W sumie psycholog odbył 632 spotkania  

z osobami, które potrzebowały wsparcia. W 2018 roku z pomocy udzielanej w ramach 

Zespołu Interwencji Kryzysowej skorzystało 161 osób, w tym problem przemocy 

w rodzinie dotyczył 9 osób. Psycholog odbył wówczas 459 spotkań z osobami, które 

potrzebowały wsparcia.  

 Liczba osób korzystających ze wsparcia psychologa 

Rok 2018 219 

Liczba osób 161 184 

W 2019 r. z poradnictwa prawnego skorzystało 38 osób, z kolei w 2018 r. 34 osoby.  

6. Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego 

Celem działalności Wypożyczalni jest ograniczanie skutków niepełnosprawności  

oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i procesom marginalizacji osób 

niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im szybkiego powrotu do aktywności 

fizycznej, społecznej i zawodowej, a także korzystanie z różnorodnych form rehabilitacji 

i terapii. Znajdujący się w wypożyczalni sprzęt jest bezpłatnie udostępniany  

dla niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Włoszczowskiego. 

Z usług Wypożyczalni w 2019 roku skorzystało 26 osób (w 2018 - 21). Zawarto 22 

umowy użyczenia sprzętu rehabilitacyjnego oraz podpisano 12 aneksów dotyczących 

przedłużenia zawartej umowy – użyczenia. 

Dom Pomocy Społecznej we Włoszczowie z siedzibą przy ul. Koniecpolskiej 20, 

utworzony w 1987 roku, obecnie (od 1999 r.) stanowi jednostkę organizacyjną Powiatu. 

Dom Pomocy Społecznej we Włoszczowie jest domem stałego pobytu przeznaczonym 

dla osób przewlekle psychicznie chorych. Posiada 120 miejsc.  
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W Domu Pomocy Społecznej we Włoszczowie w dniu 31 grudnia  2019 r. 

przebywało 119 mieszkańców (31 grudnia  2018 r. - 118). Było to 34 mieszkańców 

przyjętych według przepisów obowiązujących do dnia 31 grudnia 2003 r. oraz 85 

mieszkańców przyjętych według nowych zasad. W 2019 r. przyjęto 13 osób (5 z terenu 

woj. świętokrzyskiego, 8 spoza – woj. małopolskie, podkarpackie, śląskie), zgonów było 

9, 3 osoby zostały przeniesione do innych domów pomocy społecznej.  

 Średni miesięczny koszt utrzymania jednego mieszkańca w Domu na rok 2019 

został ustalony w wysokości 3 189,- złotych (w 2018 - 3 146,- zł), zgodnie  

z zarządzeniami Starosty Włoszczowskiego opublikowanymi w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Świętokrzyskiego. 

Wykonanie planu finansowego w 2019 roku przedstawiało się następująco: 

Na 2019 rok zaplanowano dochody budżetowe ogółem  w kwocie  3 470 760,- zł, w tym: 

w rozdziale 70005 „ Gospodarka gruntami i nieruchomościami”           15 000,- zł 

w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej”   3 455 760,- zł  

 

Do końca roku wykonano dochody ogółem w kwocie   3 521 258,36 zł, 

w tym: 

w rozdziale 70005 „ Gospodarka gruntami i nieruchomościami”           11 044,- zł 

w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej”         3 510 214,36 zł  

 

Plan wydatków budżetowych w Domu Pomocy Społecznej we Włoszczowie w kwocie 

5 360 528 zł został wykonany w 98,4 %.  

Zrealizowane wydatki to kwota 5 272 580,12 zł, z tego : 

- wydatki bieżące     4 760 884,51 zł, w tym: 

- wydatki  związane z zatrudnieniem   3 478 940,31 zł, 

- wydatki rzeczowe bieżące                  1 281 944,20 zł, 

- wydatki majątkowe         511 695,61 zł 

Ważniejsze prace remontowe wykonane w 2019 r.:  

● prace wykonane w pomieszczeniach Rehabilitacji i korytarzu: wymiana drzwi                   

i oprawienie ościeżnic, montaż sufitu podwieszanego, wyrównanie i otynkowanie 

ścian, montaż płyt kartonowo-gipsowych, układanie glazury, przerobienie kanalizacji  

i zabudowanie rur, malowanie pomieszczeń, wymiana oświetlenia, 

● prace wykonane w pomieszczeniach Kuchni i Magazynów: przerobienie kanalizacji, 

malowanie pomieszczeń i drzwi, wymiana lamp oświetleniowych, wymiana grzałek       

w kociołkach elektrycznych, 

● prace w Kaplicy: malowanie pomieszczeń, wymiana wykładziny, 

● prace wykonane w Pralni: naprawy urządzeń: maglownicy, pralnic, wirówek, 

● prace w Palarni: malowanie pomieszczenia, 

● prace wykonane w archiwum: wymiana płytek posadzkowych i ściennych, wymiana 

okien i drzwi, malowanie, 

● prace wykonane na Oddziałach I, II, III: montaż nowych zmywarek, wymiana drzwi, 

naprawy uszkodzeń, 

● inne prace: uzupełnienie tynków na elewacji budynku głównego, wymiana rur  

w studni, montaż uzdatniacza wody, konserwacja hydroforów, malowanie 

pomieszczeń na II piętrze budynku biurowego, ułożenie kostki brukowej  

przed Kuchnią, wymiana desek w ławkach ogrodowych i inne naprawy bieżące. 
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Wymienione prace wykonane zostały przez pracowników zatrudnionych w DPS. 

Ponadto dokonywano zakupu usług remontowych na łączną kwotę: 24 993,76 zł 

(remont przygotowalni warzyw w kuchni, naprawa wirówki i pralnicy w Pralni, 

konserwację i remont dźwigu towarowego i osobowego, naprawa palnika olejowego  

i inne).                                                                          

Wydatki inwestycyjne w 2019 roku wyniosły 511 695,61 zł i stanowiły 9,7% 

ogólnych wydatków. Wydatki te zostały poniesione na wykonanie zadania  

p.n.: „Wykonanie instalacji gazowej wewnątrz budynków DPS”. Na ten cel Powiat 

uzyskał dotację z budżetu Państwa    w kwocie 350 000,00 zł. Całkowity koszt inwestycji 

wyniósł 527 072,99 zł. 

Dom Pomocy Społecznej we Włoszczowie zatrudniał na dzień 31.12.2019 r.  

68 pracowników (68,83 etaty), w tym: dyrektor (1 etat), administracja (7 etatów), dział 

gospodarczy (16 etatów), niższy personel medyczny (3 etaty), opiekunki (19 etatów), 

pozostały personel medyczny (12,83 etatu), średni personel medyczny (8 etatów). 

 Stan na dzień 31.12.2018 r. 70 pracowników (68,33 etaty). 

Do dyspozycji mieszkańców Domu obok pokoi sypialnych przeznaczone są 

również takie pomieszczenia, jak: pokoje dziennego pobytu, jadalnie, gabinety 

zabiegowo – pielęgniarskie, pomieszczenia do terapii, pomieszczenia do rehabilitacji, 

kuchenki pomocnicze, kaplica, wydzielone pomieszczenie na palarnię. 

Placówka jest wyposażona w sprzęt medyczno – rehabilitacyjny, który pozwala 

pensjonariuszom Domu codziennie uczestniczyć w zajęciach rehabilitacyjnych  

np. gimnastyce usprawniającej, rehabilitacji przyłóżkowej oraz w razie potrzeby 

mieszkańcy mogą mieć wykonywane badania medyczne. W 2019 roku mieszkańcy mają 

zapewnioną możliwość brania udziału w terapii zajęciowej i muzykoterapii. Mogą 

korzystać z prasy codziennej, czasopism oraz książek. Mieszkańcy są zapoznawani  

z przepisami dotyczącymi domu pomocy społecznej, regulaminem domu, procedurami  

na rzecz mieszkańca. 

Dom zapewnia organizację świąt, uroczystości okazjonalnych, udziału  

w imprezach kulturalnych i turystycznych. W 2019 r. mieszkańcy uczestniczyli  

w kilkudziesięciu przedsięwzięciach tego typu, m.in.: turnieju piłki halowej Seni Cup, 

spotkaniach artystycznych i zabawie karnawałowej w Rudzie Pilczyckiej, Forum Kobiet, 

Dożynkach Powiatowych, obchodach 75. Rocznicy Bitwy pod Chotowem, Spartakiadzie, 

imprezie plenerowej „Targi Runa Leśnego”, Zabawie Andrzejkowej, wyjściach do kina,                      

na przedstawienia teatralne, do biblioteki, wycieczkach do Bałtowa i na Jasną Górę  

i innych. Dom zapewnia możliwość kontaktu z kapelanem i udział w praktykach 

religijnych zgodnie    z wyznaniem mieszkańca. W razie potrzeby mieszkańcy mają 

dostęp do psychologa, który przeprowadza rozmowy i psychoterapię indywidualną  

z mieszkańcami, a także w zależności od potrzeb stosuje różne techniki relaksacyjne.  

4. TRANSPORT ZBIOROWY I DROGI PUBLICZNE 

Zarząd Dróg Powiatowych we Włoszczowie jako jednostka organizacyjna 

Powiatu pełni funkcję zarządu drogi w odniesieniu do dróg powiatowych w zakresie 

planowania, budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg zgodnie z ustawą  

o drogach publicznych. Zarząd Dróg Powiatowych pełni funkcję zarządu na drogach 

powiatowych powiatu włoszczowskiego, obejmującego drogi zamiejskie w gminach: 

Włoszczowa, Krasocin, Kluczewsko, Secemin, Radków, Moskorzew oraz drogi miejskie 

na terenie miasta Włoszczowa. Zarząd Dróg zarządza drogami i ulicami powiatowymi  
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o łącznej długości 372 km oraz siedemnastoma obiektami mostowymi znajdującymi się 

w ciągu tych dróg powiatowych. 

Strukturę Zarządu Dróg Powiatowych tworzą: 

1. Dyrektor. 

2. Dział księgowości i spraw pracowniczych - 2 etaty. 

3. Dział utrzymania dróg i administracji - 2,5 etatu. 

4. Dział zamówień publicznych i obsługi sekretariatu - 1 etat. 

5. Dział drogowej służby liniowej: 

- kierownik służby liniowej - 1  etat, 

- pracownicy wykwalifikowani - 7 etatów (w stosunku do 2018 – bez 

zmian). 

Zarząd Dróg Powiatowych we Włoszczowie dysponuje dwoma samochodami 

osobowymi: Fiat Seicento oraz Ford Transit Courier (zakupiony w grudniu 2019 r.  

za kwotę 59.500,- zł), jednym samochodem ciężarowym do 3,5t marki Ford Transit  

oraz posiada sprzęt do bieżącego utrzymania dróg tj.: ciągnik rolniczy Zetor, remonter 

drogowy, rębak do gałęzi, przyczepę ciągnikową, kosiarkę bijakową do wykaszania 

poboczy, piły motorowe - 2 szt., podkrzesywarkę na wysięgniku – 1 szt., wykaszarki 

spalinowe – 3 szt., kosiarkę spalinową oraz wiertnicę do otworów pod kołki do siatki 

przeciwśnieżnej. 

 Zarząd Dróg Powiatowych we Włoszczowie w 2019 roku zrealizował roboty 

inwestycyjne, remontowe i utrzymaniowe na drogach powiatowych tj.: 

1. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych: 

- masą bitumiczną na gorąco w ilości 2151,15 m2, koszt - 113 774,32 zł (w 2018 – 

2797,03 m2, koszt - 132 594,70 zł), 

- emulsją i grysami przy użyciu remontera w ilości 246,08 ton wbudowanego 

materiału, koszt – 146 799,02 zł (w 2018 - 239,91 ton, koszt – 88 130,98 zł); 

2. Inne remonty: 

- remont drogi powiatowej nr 0263T w miejscowości Lipie  na dł. 175 mb,  

na kwotę 49 905,43 zł,  

- remont nawierzchni tłuczniowej drogi powiatowej nr 0261T w miejscowości 

Ostrów  na dł. 436 mb, na kwotę 71 589,87 zł, 

- remont przepustu pod koroną drogi nr 0221T w miejscowości Rząbiec, na kwotę 

10 758,88 zł, 

- remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej masą na gorąco na drodze powiatowej     

nr 0484T w miejscowości Mieczyn, w ilości 200 m2 na kwotę 20 584,60 zł, 

- uszczelnienie spękań poprzecznych i podłużnych jezdni ulic: Wschodniej                     

i Sobieskiego we Włoszczowie  na  dł. 1401 mb, na kwotę 20 678,76 zł; 

3. Roboty inwestycyjne: 

- wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 0260T Nowy Dwór - Czerwonka          

w miejscowości Nowy Dwór - budowa chodnika o dł. 216 mb, na kwotę 

79 769,14 zł, 

- wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 0227T w m. Konieczno - budowa 

chodnika  o dł. 64 mb, na kwotę 24 992,62 zł, 

- wykonanie dokumentacji projektowej na  rozbudowę i przebudowę drogi 

powiatowej nr 0264T na odcinku Występy - Skorków - Leśnica - etap 2. 

Realizacja zadania w latach 2018-2020 – całkowity koszt dokumentacji  

to 117 000,00 zł (koszt poniesiony w 2018 r. – 30 000,00 zł, w 2019 r. – 

50 000,00 zł, 37 000,00 zł zostanie wypłacone po odbiorze końcowym 

dokumentacji w 2020 r.); 
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4. Usługi i roboty utrzymaniowe: 

- praca sprzętu i zimowe utrzymanie dróg w roku 2019 wyniosła 250 573,36 zł  

(w 2018 - 314 112,- zł ),   

- wykonanie progów zwalniających na drodze powiatowej nr 0227T  

w miejscowości Wola Wiśniowa na kwotę 13 530,00 zł,  

- wykonanie zabezpieczeń na obiektach mostowych nad linią kolejową nr 4 

Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie  będących w ciągu dróg powiatowych  

nr 0229T, 0247T, 0233T na łączną kwotę 647 595,00 zł. Obowiązek wykonania 

tych prac wynikał z decyzji Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora 

Nadzoru Budowlanego w Kielcach z dnia 18.10.2018 r., którymi nakazał on 

Zarządowi Dróg usunięcie stanu mogącego zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi, 

bezpieczeństwu mienia bądź środowiska, trzech wiaduktów drogowych nad linią 

kolejową CMK, zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych (w miejscowościach 

Wałkonowy Dolne, Bichniów i Łachów). Decyzje te zostały zmienione decyzjami 

z dnia 2.01.2019 r. i z dnia 10.04.2019 r.  w części dotyczącej  terminu wykonania 

nałożonego obowiązku do dnia 30.07.2019 r. Wykonane prace były wyłącznie 

robotami zabezpieczającymi, w związku z powyższym Powiat stoi  

przed koniecznością wyasygnowania środków na gruntowne prace remontowe.  

W trakcie realizacji jest wykonywanie dokumentacji projektowej na przebudowę 

drogi powiatowej nr 0264T i nr 0265T w m. Występy, jak również wykonanie 

dokumentacji projektowej na rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej nr 0264T  

na długości 4,6 km      na odcinku Występy - Skorków - Leśnica etap -1.   

W 2019 r. na drogach powiatowych realizowano również zadania w ramach 

dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie zadań związanych  

z usuwania skutków nawalnego deszczu: 

- remont przepustu ramowego pod koroną drogi  powiatowej nr 0228T Krasów              

- Radków na kwotę 360 991,42 zł, w tym dotacja w wysokości 287 513,00 zł               

z rezerwy celowej budżetu państwa, 

- remont drogi powiatowej nr 0228T Rogienice - Bebelno - Krasów - Radków             

na odcinku dł. 1158 mb na kwotę 396 339,26 zł, w tym dotacja w wysokości 

315 272,00 zł z rezerwy celowej budżetu państwa oraz dotacja Gminy 

Włoszczowa  w wysokości 39 409,00 zł. 

Ponadto Zarząd Dróg Powiatowych we Włoszczowie prowadził sprawy 

administracyjne związane z zarządzaniem pasem drogowym. W 2019 roku Zarząd Dróg 

wydał: 

- 352 decyzje lokalizacji ogólnych, opiniowanie projektów inwestycyjnych (w roku  

2018 - 369), 

- 34  decyzje  na lokalizację i przebudowę zjazdów z dróg powiatowych  (w 2018          

- 56 decyzji ), 

- 187 decyzji na zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w nim urządzeń (w 2018          

-   117 decyzji ) oraz pobrał opłaty z tytułu zarządzania pasem drogowym:  

- opłaty za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót  - 58 460,22 zł   

(w 2018   - 79 758,25 zł,) 

- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym  - 7 156,31 zł  (w  2018                

- 7 537,80 zł ). 

W 2019 r. na drogach powiatowych realizowano również zadania inwestycyjne, 

które koordynował Wydział Inwestycyjny Starostwa. 

Inwestycje realizowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych 
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1.Przebudowa drogi powiatowej Nr 0227T w miejscowości Konieczno na odcinku 562 

mb 

Wartość inwestycji              1 001 001,59 zł,       w tym:  

- roboty budowlane               997 803,59 zł 

- inspektor nadzoru                             3 198,00 zł 

Źródła finansowania: 

      dotacja z budżetu państwa     500 500,00 zł 

      środki powiatu                         100 100,95 zł 

      dotacja gminy Włoszczowa    400 400,64 zł  

2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 0252T Pilczyca – Januszewice – Komorniki  

na odcinku Januszewice – Komorniki na dł. 1672 mb 

Wartość inwestycji                 852 909,74 zł,       w tym:  

- roboty budowlane               849 342,74 zł 

- inspektor nadzoru                   3 567,00 zł 

Źródła finansowania: 

      dotacja z budżetu państwa     426 454,00 zł 

      środki powiatu                           85 291,74 zł 

      dotacja gminy Kluczewsko    341 164,00 zł  

3.Przebudowa drogi powiatowej Nr 0262T w miejscowości Czostków na odc. od km 

0+000 do km 0+798   

Wartość inwestycji                             572 365,00 zł,       w tym:  

- roboty budowlane               570 643,00 zł 

- inspektor nadzoru                             1 722,00 zł 

Źródła finansowania: 

      dotacja z budżetu państwa     284 645,00 zł 

      dotacja gminy Krasocin     287 720,00 zł  

Inwestycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu 

operacyjnego „Rybactwo i Morze” 

1. Przebudowa drogi powiatowej polegająca na budowie ścieżki rowerowej przy drodze 

powiatowej Nr 0247T w m. Łachów 

Wartość inwestycji                   89 879,79 zł, 

Źródła finansowania: 

      środki Unii Europejskiej       60 354,28 zł 

dotacja z budżetu państwa       10 650,75 zł 

      środki powiatu                           18 874,76 zł 

Inwestycja współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

1. Przebudowa ul. Wiśniowej we Włoszczowie w ramach projektu pn.: „Kompleksowa 

rewitalizacja centrum Włoszczowy – ukształtowanie estetycznej i funkcjonalnej 

przestrzeni publicznej, wpływającej na rozwój aktywności społecznej, rekreacji oraz 

przedsiębiorczości mieszkańców.” 

Wartość inwestycji              1 763 756,14 zł,     w tym:  

roboty budowlane             1 761 554,44 zł 

inspektor nadzoru                             2 201,70 zł 

Źródła finansowania: 

środki Unii Europejskiej  1 200 342,87 zł 
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dotacja z budżetu państwa     122 474,23 zł 

środki powiatu                         440 939,04 zł 

Zadania administracyjne z zakresu komunikacji, transportu i ruchu drogowego Powiat 

wykonuje poprzez Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych Starostwa.       

W 2019 r.: 

● na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym: 

- zarejestrowano 5619 pojazdów (w 2018 – 5899), 

- wymieniono 1141 dowodów rejestracyjnych (2018 - 1480), 

- wyrejestrowano i skasowano 3019 pojazdów (2018 - 1250), 

- dokonano 172 wpisów adnotacji do dowodów rejestracyjnych (2018 - 156), 

- przesłano 82 informacje do organów podatkowych (2018 - 83); 

● na podstawie ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami: 

- dokonano 1377 zamówień na prawa jazdy (2018 -1477), 

- przekazano 81 akt kierowców (2018 -115), 

- przyjęto 48 akt kierowców (2018 -70), 

- przywrócono 58 uprawnień do kierowania pojazdami (2018 - 70), 

- cofnięto 64 uprawnienia do kierowania pojazdami (2018 - 61), 

- orzeczono o zakazie prowadzenia pojazdów w 159 przypadkach (2018 - 174), 

- wydano 16 międzynarodowych praw jazdy (2018 - 3), 

- w ww. sprawach wydano 2547 decyzji (2018 - 2673), 

- wystawiono 916 profili kandydata na kierowcę (2018 - 720), 

- przeprowadzono 5 kontroli okresowych ośrodków szkolenia kierowców (ilość OSK 

-5), (2018 - 5 kontroli, ilość 5) 

- instruktorzy stan na 2019 – 12 (2018 - 13); 

● na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym: 

- wydano 0 licencji na transport osób (2018 - 9), 

- wydano 6 licencji na transport rzeczy (2018 - 11), 

- wydano 14 wypisów z licencji (2018 - 18), 

- wydano 21 zezwoleń kat. III (2018 - 10), 

- wydano 4 zezwolenie kat. I (2018 - 1), 

- wydano 6 zaświadczeń na potrzeby własne (2018 - 5); 

● ponadto na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym: 

- zatwierdzono 36 projektów stałej i czasowej organizacji ruchu (2018 - 49) 

- przeprowadzono 6 kontroli okresowych stacji diagnostycznych (ilość stacji – 6), 

- wydano uprawnienia 1 diagnoście (stan na 2018 - 18), 

- prowadzono 70 spraw z zakresu współdziałania z innymi organami i instytucjami  

w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego (2018 - 67). 

W 2019 r. dochody z tytułu: 

- rejestracji pojazdów wyniosły 1 014 744,25- zł (2018 - 992 762,- zł), 

- praw jazdy wyniosły 132 660,- zł (2018 - 148 952,- zł). 

Najważniejsze koszty poniesione w 2019 r. z tego tytułu to: 

- zakup druków w Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych 391 070,16  zł (2018 

- 400 490,28 zł), 

- zakup tablic rejestracyjnych – 69 928,47 zł (2018 - 72 686,47- zł). 
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5. KULTURA ORAZ OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI, 

KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA 

Powiatowe Centrum Kulturalno-Rekreacyjne we Włoszczowie wpisane jest  

do rejestru jednostek kultury prowadzonego przez  Powiat Włoszczowski pod nr 1/07. 

Jednostka została powołana  Uchwałą nr VII/42/07 Rady Powiatu Włoszczowskiego  

z dnia 29 maja 2007 r. Siedziba PCK-R mieści się we Włoszczowie  

przy ul. Koniecpolskiej 42. 

1. Charakterystyka działalności jednostki - zakres działania, zasoby: 

Obecnie PCK-R na umowę o pracę zatrudnia 7 osób w ramach 7 etatów, 

natomiast instruktorzy obsługujący zajęcia popołudniowe zatrudnieni są na umowę 

zlecenie (są to instruktorzy prowadzący zajęcia z dziećmi i młodzieżą. 

Jednostka realizuje zadania zgodnie z przyjętym statutem w dziedzinie kultury, 

sportu, rekreacji i turystyki, zaspokajając tym samym potrzebę aktywności społecznej 

oraz rozwijając pasje i zainteresowania dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Organizuje 

wydarzenia tematyczne takie jak: spotkania z kulturą, wystawy, zajęcia edukacyjne, 

koncerty, konferencje, zawody sportowe, rodzinne rajdy rowerowe, rodzinne rajdy 

wędrowne itp. Prowadzi stałe zajęcia edukacyjno-kulturalno-rekreacyjne z myślą  

o mieszkańcach powiatu włoszczowskiego takie jak  m.in. zajęcia: szachowe, karate, 

fitness, zajęcia taneczne, gimnastykę korekcyjno-kompensacyjną.  

PCK-R we Włoszczowie posiada własne zaplecze: halę sportową z zapleczem 

techniczno-sanitarnym, salę fitness, siłownię, salę szkoleniową, magazyn sportowy, 

boisko wielofunkcyjne, wypożyczalnię rowerów, gokartów, strefę hot-spot, kącik 

informacyjno-czytelniczy, punkt informacji turystycznej, kącik rekreacyjno-grillowy, 

zieloną ładowarkę, parking. 

2. Działania podejmowane w 2019 r.:  

W ramach bieżącej pracy w PCK-R we Włoszczowie w roku 2019 odbyło się  

26 imprez kulturalnych oraz innych form wspierających działalność kulturalną:                          

- oferta stacjonarna i wyjazdowa z cyklu Spotkania z Kulturą, której celem była 

popularyzacja turystyki kulturowej poprzez odkrywanie miejsc ważnych kulturowo  

i historycznie, w tym poznawanie tradycji i obyczajów powiatu włoszczowskiego 

oraz ciekawych regionów województwa świętokrzyskiego i kraju, promocję 

twórczości i pasji mieszkańców powiatu włoszczowskiego; 

- cykliczne wydarzenia kulturalne takie jak: Forum Kobiet Powiatu Włoszczowskiego, 

Rodzinna Familiada z okazji Dnia Dziecka, Eksplozja Kolorów, Włoszczowskie 

Targi Runa Leśnego, Koncert Świąteczny; 

- warsztaty tematyczne dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, których celem było 

kultywowanie tradycji i obyczajów oraz integracja międzypokoleniowa  

np. Patriotyczne kotyliony – warsztaty dla dzieci i rodziców czy Warsztaty 

świąteczne; 

- wystawy wspierające i upowszechniające kulturę oraz sztukę np. wystawa kulturalna 

Moniuszko o Moniuszce, wystawy fotograficzne, wystawy ozdób świątecznych 

wykonanych przez mieszkańców powiatu włoszczowskiego, wystawa prac 

artystycznych podopiecznych WTZ Ostrów,  kiermasz bożonarodzeniowy. 

W roku 2019 w zorganizowanych wydarzeniach kulturalnych wzięło ponad 4000 osób. 

 

W roku 2019 odbyło się 17 imprez  sportowo – turystyczno- rekreacyjnych :                                                                                
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- turnieje sportowo-rekreacyjne organizowane na obiektach jednostki: Noworoczne 

Turnieje Sportowe, Grand Prix Powiatu Włoszczowskiego w Tenisie Stołowym, 

Grand Prix Powiatu Włoszczowskiego w Piłce Siatkowej, Mistrzostwa Powiatu 

Włoszczowskiego w Szachach, Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego; 

- oferta wyjazdowa z cyklu Rodzinny Rajd Rowerowy, Rodzinny Rajd Wędrowny, 

Rodzinna Akademia Zdrowia tj. wyjazdy na zimowe i wakacyjne obozy sportowo-

rekreacyjno-zdrowotne; 

- oferta stacjonarna na obiektach jednostki: Spartakiada sportowo-rekreacyjna dla osób 

niepełnosprawnych, zorganizowane zajęcia dla dzieci i młodzieży w okresie 

wakacyjnym, Ogólnopolski Rowerowy Rajd Bike Orient Powiat Włoszczowski, Bieg 

Niepodległości z drużyną PCK-R. 

W roku 2019 w zorganizowanych wydarzeniach sportowo-turystyczno-

rekreacyjnych  wzięło ponad 2 500 osób. 

 

Stała działalność dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych: 

Zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych prowadzone były przez instruktorów                               

w godzinach popołudniowych w poszczególnych zakresach: Klub Młodego Szachisty, 

Sekcja Tenisa Stołowego dla grupy początkującej i zaawansowanej, gimnastyka 

korekcyjno-kompensacyjna, zajęcia rekreacyjno-ruchowe dla dorosłych, urodziny                 

na sportowo z animatorem. 

Jednostka wynajmowała odpłatnie obiekty na potrzeby prowadzenia 

zorganizowanych zajęć rekreacyjnych w zakresie: akrobatyki, karate, zajęć fitness  

i tanecznych (fitness ABT, zumba, fitness obwodowy, fitness taśmy, cross trening, 

zdrowy kręgosłup, fitness piłki, ladies dance), prowadzenia szkoły rodzenia. Oferta tych 

zajęć kierowana była zarówno dla dzieci, młodzieży, jak i osób dorosłych.  

W 2019 r. PCK-R wspierało przedsięwzięcia profilaktyczne oraz działalność 

charytatywną w zakresie: Akcja „Honorowego Oddawania Krwi”,  Akcja Przynieść 

Misia,  Akcja Ogólnopolska  Rower Pomaga. Zbieraliśmy sprzęt sportowo-rekreacyjny 

dla dzieci z Ugandy  w ramach Face to face with the world, a także przekazaliśmy  

słodycze i artykuły spożywcze dla dzieci niepełnosprawnych z Ośrodka Dydaktyczno – 

Edukacyjno - Rehabilitacyjnego w Psarach. 

Jednostka nawiązała współpracę z firmami działającymi na terenie powiatu 

włoszczowskiego oraz z organizacjami pozarządowymi w zakresie organizacji zajęć 

edukacyjno-kulturalno-rekreacyjnych tj.: Komenda Powiatowa Policji we Włoszczowie, 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Włoszczowie, Kielecki Klub 

Karate Kyokushin, Włoszczowskie Stowarzyszenie Amazonek, Klub Akrobatyki 

Sportowej „Piłkarskie Skrzaty”, Klub Sportowy "Hetman" Włoszczowa, FHU "Rafmal"  

z Włoszczowy,  Stowarzyszenie „Sprawniejsi.pl”, Fundacja „Jesteśmy Blisko”, 

Stowarzyszenie „Włoszczowa na Obcasach”, Stowarzyszenie „Motocykliści Ziemi 

Włoszczowskiej”. 

3. Plan finansowy, inwestycje i realizowane programy w 2019 r. 

Wykonanie planu finansowego: 

 

Przychody:      878 498,48 zł, w tym: 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- dotacja podmiotowa Powiatu    470 000,00 zł 

- przychody z prowadzonej działalności własnej  357 510,00 zł 

- otrzymanie spadki, zapisy i darowizn     10 100,00 zł 
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- pozostałe przychody operacyjne        40 535,76 zł 

- przychody finansowe            352,72 zł 

 

Koszty ogółem:      970 529,14 zł w tym: 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- amortyzacja       123 938,11 zł 

- utrzymanie i administrowanie hali   549 133,64 zł 

-zajęcia stałe        67 203,08 zł 

- imprezy kulturalne       65 273,22 zł 

- inne formy wspierające działalność kulturalną             158 057,79 zł 

- imprezy sportowo-turystyczne i rekreacja        6 923,30 zł 

Działania inwestycyjne:  

- budowa budynku gospodarczego na przechowywanie sprzętu rekreacyjnego,           

- modernizacja dolnego korytarza budynku, 

- prace remontowo-naprawcze pokoju socjalnego,  

- zakup klimatyzatora na salę fitness, 

- montaż elektrycznych siłowników okiennych, 

- zakup sprzętu sportowo-rekreacyjnego, 

- konserwacja wykładziny podłogowej, 

Ww. działania zrealizowane były z własnych środków i zakończone zostały w grudniu 

2019 r. 

Działania projektowe:  

Na obiekcie PCK-R odbyły się dwa wydarzenia promujące Projekt BEZ 

BARIER, finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9. 

Włączenie 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. Organizatorem imprez było Stowarzyszenie „Sprawniejsi.pl” 

wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radkowie. Partnerem wiodącym 

tego projektu było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie. 

Imprezy,  które odbyły w PCK-R się to: 

- 7 września 2019 r. - impreza świadomościowa promująca rodzicielstwo zastępcze  

dla rodzin z Powiatu Włoszczowskiego, 

- 12 grudnia 2019 r. - impreza świadomościowa promująca osoby z niepełnosprawnością. 

 

Zadania realizowane przez Wydział Edukacji, Kultury i Spraw Obywatelskich 

Starostwa. 

Ogółem w 2019 r. przygotowano i wydano 8 zarządzeń Starosty dotyczących 

zagadnień związanych z kulturą (wszystkie były związane z przyznaniem nagród).  

Dokonano merytorycznego rozliczenia dotacji udzielonej w 2018 r. PCKR                   

na działalność podstawową i została zawarta umowa z tego zakresu na 2019 r., na kwotę     

470 tys. zł. Opracowano ponadto założenia (wytyczne) do planu działalności PCKR              

na lata 2020-2021, podlegającego przedłożeniu przez dyrektora ww. samorządowej 

instytucji kultury Zarządowi Powiatu.    

Ze środków przeznaczonych na upowszechnianie i ochronę kultury dofinansowano      

w 2019 r. realizację następujących przedsięwzięć:   
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● 8 219,53 zł – przeznaczono na zakup nagród rzeczowych dla uczestników 

konkursów organizowanych lub współorganizowanych przez Powiat 

Włoszczowski, np.  XIII Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki Anglojęzycznej  

„The joy of singing”, konkursu leksykalno-gramatycznego z języka niemieckiego, 

VII Międzyszkolnego Konkursu   im. Łukasza Uniejewskiego, Ogólnopolskiego 

Turnieju Językowego, konkursu gastronomiczno-florystycznego,  

VIII Międzyszkolnego Konkursu Matematycznego „Olimpijczycy są wśród nas”, 

VII Włoszczowskiego Maratonu Humanistycznego, VIII Potyczek 

Matematycznych, konkursów „Detal w architekturze”, „Henryk Sienkiewicz  

w oczach uczniów”, „Klub Odkrywców”; VIII Międzyszkolnego Konkursu o Janie 

Pawle II, konkursu poetyckiego im. Feliksa Raka w Krasocinie oraz nagrody 

podczas Przeglądu Amatorskich Zespołów Muzycznych w Chlewicach; 
● za kwotę 5.019,95 zł. zakupiono książki Tadeusza Stolarskiego, pt. „Znani  

i nieznani Ziemi Włoszczowskiej II”, a także przypinki dla uczestników XVIII 

Pieszego Rajdu – Zlotu Dzieci i Młodzieży na Szlaku Kosynierów okolic 

Szczekocin (Powiat Włoszczowski jest jego współorganizatorem); kwiaty  

i pamiątki dla laureatów nagrody Starosty Włoszczowskiego za osiągnięcia  

w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, a także 

artykuły do organizacji konkursu gastronomiczno-florystycznego oraz ufundowano 

identyfikatory dla uczestników pieszej pielgrzymki do Sanktuarium  

w Częstochowie; 
● 10.600 zł wydano na sfinansowanie przejazdu Chóru Niezastąpieni na V Festiwal 

Piosenki Patriotycznej i Religijnej Wiecznie Młodzi, wyjazdu do Zakopanego 

uczniów  I Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Władysława Sikorskiego, którzy 

zajęli I miejsce w ogólnopolskim konkursie „Maraton czytania”, transportu 

Młodzieżowej Orkiestry Dętej Krasocin na festiwal do Białegostoku, przejazdu 

Chóru Seniora „Niezastąpieni” na Pielgrzymkę Seniorów na Jasną Górę  

oraz rekonstrukcję historyczną w Czarncy;  
● 5 997,80 zł przeznaczono na nagrody Starosty Włoszczowskiego w dziedzinie 

twórczości artystycznej, a także w zakresie upowszechniania i ochrony kultury, 

przyznane w 2019 r. dla: Młodzieżowej Orkiestry Dętej, działającej przy DK               

we Włoszczowie (nagroda rzeczowa), Koła Gospodyń Wiejskich w Występach 

(nagroda rzeczowa), Ewy Napory, Piotra Kuśmierczyka, Artura Frączka, a także  

dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Rączki „Pokolenie Aktywnych” 

(nagrody finansowe). 

Powiat Włoszczowski udzielił ponadto dotacji parafii p.w. Wniebowzięcia NMP         

we Włoszczowie, w kwocie 20 tys. zł – na renowację zabytkowej ambony znajdującej się     

w kościele p.w. Wniebowzięcia NMP, co nastąpiło w trybie określonym w podjętej          

przez Radę Powiatu uchwale. Analogiczny tryb zastosowano w celu jej rozliczenia.  

Starosta Włoszczowski przyznał w 2019 r. 6 nagród i 4 stypendia w dziedzinie 

sportu. Ogółem z tego zakresu przygotowano i wydano 13 zarządzeń – o powołaniu 

komisji i w poszczególnych sprawach jednostkowych.  

Ze środków przeznaczonych na upowszechnianie kultury fizycznej sfinansowano:  

● za kwotę 12.560,93 zł. zakupiono nagrody rzeczowe, puchary, medale i dyplomy        

dla uczestników zawodów sportowych organizowanych m.in. przez Klub Sportowy 

HETMAN Włoszczowa, UKS HETMANKI Włoszczowa, GKS BUCOVIA 

Bukowa, PUKS „DEKO” Włoszczowa, ZNP Oddział we Włoszczowie, PSZS  

we Włoszczowie, PCK-R we Włoszczowie, Świętokrzyski Związek Badmintona, 
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UKS SPARTAKUS Radków, UKS PILAWA Moskorzew, UKS UNION przy ZSP 

Nr 3 we Włoszczowie, LGD „Region Włoszczowski” i animatorów sportowych;  
● 2.117,60 zł przeznaczono na zakup usług związanych z uczestnictwem w zawodach 

sportowych drużyn reprezentujących Powiat Włoszczowski (transport drużyny 

seniorów KS HETMAN Włoszczowa na baraże o II ligę piłki Siatkowej  

w Gorlicach i  nocleg drużyny UKS Victoria Włoszczowa w związku z udziałem  

w Ćwierćfinale Mistrzostw Polski w Ostródzie) oraz sfinansowaniem opieki 

medycznej w czasie powiatowych zawodów sportowych organizowanych przez 

PSZS we Włoszczowie przy udziale Powiatu Włoszczowskiego,  
● 154,00 zł – zakupiono kwiaty i pamiątki dla laureatów nagrody Starosty 

Włoszczowskiego  za osiągnięcia w działalności sportowej i stypendium 

sportowego – uroczyste wręczenie tych wyróżnień odbyło się 10 czerwca 2019 r.,  
● 117,60 zł – wynagrodzenie za sprawowanie opieki medycznej w czasie zawodów 

powiatowych w piłce nożnej chłopcy 2006 i młodsi i za sędziowanie  

w powiatowych zawodach tenisie stołowym, organizowanych przez Powiatowy 

Szkolny Związek Sportowy we Włoszczowie, 
● 4.800,00,00 zł – wydatkowo na stypendia za wysokie wyniki sportowe,  

w wysokości   po 1200,00 zł., dla czterech zawodników zameldowanych na terenie 

Powiatu Włoszczowskiego (wypłacane w okresie czerwiec-listopad 2019 r.,  

w miesięcznej kwocie po 200,00 zł),   
● 6.000,00 zł – nagrody za wyróżniającą działalność sportową i szkolenie 

zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe – w wysokości lub o wartości 

po 1.000,00 zł. 
 

6. GEODEZJA, KARTOGRAFIA I KATASTER, GOSPODARKA 

NIERUCHOMOŚCIAMI 

Zadania z tego zakresu realizowane są przez Wydział Geodezji, Kartografii, 

Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa. 

Realizacja zadań związanych z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego  

i kartograficznego (PZGiK) 

W zakres zadań bieżących związanych z prowadzeniem PZGiK wchodzą bieżące 

prace związane z: 

- zabezpieczaniem zasobu przed zniszczeniem i uszkodzeniem, 

- aktualizacją zasobu, 

- informatyzacją i cyfryzacją zasobu, 

- zakładaniem, aktualizacją i modernizacją baz danych składających się krajowego 

systemu informacji o terenie, w tym mapy zasadniczej, geodezyjnej ewidencji sieci 

uzbrojenia terenu, ewidencji gruntów i budynków, osnów geodezyjnych, bazy 

obiektów topograficznych. 

Jednym z głównych zadań prowadzącego PZGiK jest obsługa jednostek 

wykonawstwa geodezyjnego poprzez udostępnianie dokumentów zasobu niezbędnych do 

wykonania pracy geodezyjnej. W 2019 r.  udostępniono dokumenty do 1554 zgłoszeń 

prac geodezyjnych (w 2018 zadanie wykonane było w ilości 1579 udostępnień). 

W związku z obowiązkiem przekazywania przez wykonawców prac 

geodezyjnych wyników opracowań do PZGiK, co poprzedzone jest weryfikacją 

prawidłowości dokumentacji, dokonano weryfikacji i włączono do PZGiK 1472 

geodezyjnych operatów technicznych (w 2018 zadanie dotyczyło 1229 operatów). 
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Na dzień 1.01.2019 r. w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej  

i Kartograficznej złożonych było i oczekiwało na weryfikację 136 operatów technicznych 

z wykonanych prac geodezyjnych. Najdłużej oczekujący na weryfikację operat 

techniczny przekazany został do PODGiK w dniu 7.09.2018 r. 

Na podstawie przyjętych do zasobu operatów technicznych dokonano aktualizacji 

mapy zasadniczej wprowadzając zmiany na podstawie 1116 operatów technicznych  

(w 2018 zadanie wykonane na podstawie 1070 operatów). 

W ramach bieżących czynności udostępniono dane PZGiK także innym 

podmiotom niż jednostki wykonawstwa geodezyjnego – osobom fizycznym, organom 

administracji publicznej i innym na podstawie 853 zamówień.  

Udostępnianie powyższych dokumentów i włączanie operatów technicznych 

powstałych w wyniku wykonywania prac geodezyjnych do PZGiK odbywa się odpłatnie.     

W wyniku powyższych czynności w okresie sprawozdawczym osiągnięto wpływy                 

w wysokości 161 023,00 zł (w 2018 osiągnięto wpływy o wartości 120 880,00 zł). 

Pozyskane w ten sposób środki są przeznaczane na zadania związane  

z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego oraz włączaniem materiałów z zasobu. W związku  

z realizacją niniejszego zadania w 2019 r. wydatkowano kwotę w wysokości 120 511,65 

zł na aktualizację mapy zasadniczej oraz aktualizację ewidencji gruntów (w 2018 wydano 

na ten cel 91 185,41 zł). 

W roku 2019 Powiat pozyskał od Wojewody Świętokrzyskiego dofinansowanie         

na modernizację szczegółowej osnowy wysokościowej w kwocie 105 000,00 zł na ten 

sam cel, zgodnie z podpisanym w roku 2019 porozumieniem, Powiat pozyska w 2020 r.               

od Głównego Geodety Kraju dodatkowe 131 160,00 zł. 

Realizacja zadań związanych z prowadzeniem ewidencji gruntów i budynków  

oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów 

Zadaniem Starosty jest utrzymywanie systemu informatycznego obsługującego 

bazy danych ewidencyjnych w ciągłej gotowości operacyjnej oraz utrzymywanie operatu 

ewidencji gruntów i budynków w stałej aktualności, tj. zgodności z dostępnymi  

dla organu dokumentami i materiałami źródłowymi. W ramach powyższych obowiązków 

w operacie ewidencyjnym, na bieżąco ujawniane są na podstawie wpływających  

do Starostwa Powiatowego dokumentów (aktów notarialnych, orzeczeń sądowych, 

decyzji administracyjnych, opracowań geodezyjnych i innych) wszystkie zmiany z nich 

wynikające, dotyczące zbioru danych ewidencji gruntów i budynków. Realizując zadania 

w okresie sprawozdawczym zarejestrowano i wprowadzono do rejestru gruntów zmiany 

wynikające z 3057 dokumentów (w 2018 wprowadzono zmiany wynikające z 6114 

dokumentów). 

 Udostępnianie danych z ewidencji gruntów i budynków odbywa się poprzez 

sporządzanie i wydawanie wypisów z rejestru gruntów i budynków, wyrysów z ewidencji 

gruntów, kopii map ewidencyjnych oraz udzielanie informacji pisemnych, ustnych                  

i umożliwienie wglądu do baz danych operatu i jego dokumentów. W 2019 r. wydano: 

- wypisy z rejestru gruntów i budynków na podstawie 1837 zamówień (w 2018 – 

2077), 

- wyrysy z ewidencji gruntów na podstawie 398 zamówień (w 2018 - 339), 

- kopie map ewidencji gruntów i budynków na podstawie 698 zamówień (w 2018 – 

1001), 
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- udzielono 216 pisemnych odpowiedzi na zapytania komornicze, ZUS, KRUS, 

KCIK (w 2018 - 292), 

- 539 zaświadczenia na potrzeby KRUS i ZUS (w 2018 – 449), 

- inne dokumenty z operatu ewidencyjnego na podstawie 1250 złożonych zamówień  

(w 2018 – 877). 

Za udostępnienie wyżej wyszczególnionych dokumentów i danych w 2019 r. 

pozyskano kwotę 242 842,70 zł (w 2018 kwota ta wyniosła 262 793,84 zł). 

Ogółem za udostępnienie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego                  

i kartograficznego  dokumentów i danych w 2019 r. pozyskano kwotę 425 406,30 zł  

(w 2018 kwota ta wyniosła 383 673,84 zł). 

Ogółem do Wydziału GKN w 2019 roku wpłynęło 14 283 pism i wniosków  

do zrealizowania (w 2018 ilość ta wyniosła 8285). 

Postępowania administracyjne prowadzone przez Wydział w roku 2019: 

- 839 postępowań w sprawach ujawnienia zmian w operacie ewidencyjnym  

w przypadkach problematycznych, niejasnych lub spornych oraz z zakresu szczególnie 

istotnego ze względów materialnych, poza załatwianymi w drodze czynności 

materialno–technicznych (w 2018 przeprowadzono 931 postępowań), 

- 15 postępowań dotyczących ponownej klasyfikacji gleboznawczej gruntów (w 2018 

przeprowadzono 6 postępowań). 

Łącznie wydano 854 decyzje w sprawach dotyczących aktualizacji ewidencji 

gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów (w 2018 wydano 894 

decyzje). 

Realizacja zadań związanych z koordynacją usytuowania projektowanych sieci 

uzbrojenia 

W okresie sprawozdawczym wpłynęły 124 wnioski o przedłożenie na naradzie 

koordynacyjnej projektowanych sieci uzbrojenia terenu, zorganizowano 22 narady 

koordynacyjne, w wyniku których uzgodnionych zostało i wniesionych na mapę 

zasadniczą 119 dokumentacji projektowych (w roku 2018 wpłynęło 112 wniosków, 

zorganizowano 25 narad i wprowadzono do mapy zasadniczej informacje wynikające  

ze 102 dokumentacji). 

Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu odbywa się 

odpłatnie. W 2019 r. z tego tytułu pozyskano kwotę w wysokości 21 540,50 zł (w 2018 

kwota ta wyniosła 18 723,- zł). 

Realizacja pozostałych zleconych zadań rządowych 

W 2019 r. prowadzono: 

- 5 postępowań dotyczących zgody zastępczej na zajęcie nieruchomości, głównie 

związanych z realizacją sieci gazociągowych (w 2018 - 5 postępowań), 

- 5 postępowań dotyczących zwrotu wywłaszczonych uprzednio od osób fizycznych      

na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości (sprawy powierzone Staroście przez 

Wojewodę Świętokrzyskiego, dotyczące nieruchomości na terenie miasta Kielce) 

(w 2018 prowadzono 5 postępowań), 

- 3 postępowania dotyczące uznania za mienie gromadzkie (w 2018 - 2 

postępowania), 

- 0 postępowań dotyczących ustalenia wykazu uprawnionych do udziału  

we wspólnotach gruntowych (w 2018 - 5 postępowań), 
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- przeprowadzono 17 postępowań administracyjnych dotyczących określenia 

wysokości odszkodowań za nieruchomości przejmowane pod budowę dróg 

publicznych w trybie specustawy drogowej.  

Realizacja zadań związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu 

Państwa 

- występowanie w roli reprezentującego Skarb Państwa w kilkunastu sprawach 

sądowych, w kilkudziesięciu postępowaniach administracyjnych oraz dokonywanie 

czynności związanych z udzielaniem praw do dysponowania nieruchomościami 

Skarbu Państwa do celów budowlanych i konserwacyjnych, 

- naliczanie należności za nieruchomości udostępniane z zasobu nieruchomości 

Skarbu Państwa (przekazanych w trwały zarząd) i nieruchomości Skarbu Państwa 

oddanych    w użytkowanie wieczyste. W roku 2019 pobrano należne opłaty z tego 

tytułu w wysokości 264 421,80 zł (25 % tej kwoty stanowi dochód Powiatu)  

(w 2018 kwota ta wyniosła 281 972,24 zł), 

- przekształcanie prawa użytkowania wieczystego na nieruchomościach Skarbu 

Państwa w prawo własności dla 21 nieruchomości. Natomiast z tego tytułu na rzecz 

Skarbu Państwa pobrane zostały opłaty w wysokości 181 572,23 zł (25% tej kwoty 

to dochód Powiatu) (w 2018 nie prowadzono postępowań z tego zakresu). 

Realizacja zadań związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Powiatu 

W 2019 r. prowadzono: 

- reprezentowanie praw właścicielskich Powiatu w sprawach związanych                          

z nieruchomościami wchodzącymi w skład zasobu nieruchomości Powiatu  

w sprawach sądowych oraz w postępowaniach i czynnościach administracyjnych, 

- dokonywanie czynności związanych z udzielaniem praw do dysponowania 

nieruchomościami Powiatu na cele budowlane, ograniczeniem sposobu korzystania       

z nieruchomości osób prywatnych oraz zgody na wycinkę drzew i wynajem lokalu, 

- prowadzenie czynności zmierzających do potwierdzenia stanu prawnego działek 

stanowiących powiatowe drogi publiczne – kompletowanie dokumentów 

koniecznych do złożenia wniosków do Wojewody Świętokrzyskiego celem 

uzyskania decyzji potwierdzających nabycia prawa własności przez Powiat 

Włoszczowski odnośnie gruntów, które zostały zajęte pod drogi powiatowe przed 

31 grudnia 1998 r. W 2019 roku złożono 34 wnioski do Wojewody (w 2018 

złożono 7 wniosków), 

- prowadzenie procedur zmierzających do sprzedaży dwóch działek będących 

własnością Powiatu. Przeprowadzono 2 przetargi na sprzedaży tych działek  

– bezskuteczni  (w 2018 przeprowadzono 3 przetargi – również bezskutecznie), 

- dokonano nabycia na własność Powiatu 7 działek, 

- sfinalizowano jedną umowę na wydzierżawienie nieruchomości powiatowej. 

Potwierdzenie nabycia własności do poszczególnych działek dokonywane jest przez 

Wojewodę Świętokrzyskiego w drodze prowadzonych odrębnie dla każdej 

nieruchomości postępowań administracyjnych kończących się wydaniem decyzji. W 

2019 roku Wojewoda Świętokrzyski wydał 30 decyzji kończących wszczęte na wniosek 

Zarządu Powiatu Włoszczowskiego postępowania dotyczące potwierdzenia nabycia 

własności działek zajętych pod drogi powiatowe (w 2018 uzyskano 24 takie decyzje). 

 Wykorzystując środki celowe, przekazane przez Wojewodę na regulację stanów 

prawnych nieruchomości publicznych, celem pozyskania dokumentacji, niezbędnej              
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do złożenia kompletnych wniosków we wskazanych wyżej sprawach, Wydział dokonał 

zamówienia i zlecenia wykonania koniecznej dokumentacji geodezyjno-prawnej, 

określającej przedmiot potencjalnego nabycia praw własnościowych Powiatu oraz stan 

prawny przejmowanych nieruchomości na odcinkach dróg powiatowych przebiegających             

przez miejscowości: Kurzelów i Jeżowice – droga Nr 0246T, Czarnca – droga Nr 0244T, 

Ostrów – droga Nr 0260T oraz 0220T, Wola Wiśniowa i Nieznanowice – droga  

Nr  0229T, Ostrów droga Nr 0261T. 

Projekty realizowane z zaangażowaniem środków pochodzących z Unii Europejskiej 

W roku 2019 r. kontynuowano realizowanie projektu finansowanego ze środków 

RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 – pod nazwą „e-GEODEZJA  

– cyfrowy zasób geodezyjny Powiatu Włoszczowskiego”. Wartość projektu, zgodnie  

ze złożonym w 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego 

wnioskiem, określona została na kwotę 1 545 613,00 zł. Dofinansowanie projektu 

stanowić ma 85% kosztów kwalifikowanych, co stanowi kwotę 1 236 081,04 zł.  

W roku 2019 w ramach projektu zmodernizowano infrastrukturę IT służącą obsłudze 

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz zakupiono oprogramowanie  

do realizacji e-usług. Na ten cel w roku 2019 wydatkowano kwotę 194 967,30 zł.  

W 2020 roku w związku z realizacją projektu planowane jest wydatkowanie kwoty 

1 348 829,50 zł. 

 Realizacja powyższego projektu przyczyni się do poprawy jakości zarządzanych 

przez Starostwo Włoszczowskie danymi przestrzennych z zakresu objętego 

opracowaniem oraz pozwoli na sprawne ich udostępnianie przy pomocy usług 

elektronicznych. Zasadniczymi celami projektu jest również usprawnienie oraz 

poszerzenie zakresu e-usług świadczonych przez Wydział Geodezji dla obywateli,  

co przyczyni się do sprawniejszego zarządzania przestrzenią, szybszego pozyskiwania 

danych do analiz przez inwestorów i racjonalniejszego planowania inwestycji. Pozwoli 

też na świadczenie części dotychczasowych usług związanych z udostępnianiem danych 

za pośrednictwem internetu, bez konieczności osobistego stawiania się zainteresowanych 

danymi w siedzibie Starostwa.     

 Ponadto Wydział prowadził nadal w 2019 r. postępowanie w sprawie scalenia 

gruntów wsi Bichniów. Łączny koszt powyższego postępowania szacowany jest  

na kwotę 5 723 772,93 zł i finansowany jest ze środków PROW oraz budżetu państwa.  

7. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO - 

BUDOWLANEJ 

Zadania z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej realizowane są        

przez Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa. W 2019 r.: 

● na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane: 

- wydano 376 decyzji pozwoleń na budowę (w 2018 r. – 374), w tym 19 decyzji 

odmowy udzielenia pozwolenia na  budowę (w 2018 – 5), 

- wydano 12 postanowień o udzieleniu odstępstwa od przepisów techniczno-

budowlanych (w 2018 – 6), 

- wydano 15 decyzji przeniesienia pozwolenia na budowę na innego inwestora  

(w 2018 – 13), 

- wydano 23 decyzji zmiany pozwolenia na budowę (w 2018 – 17), w tym 2 

odmowne  (w 2018 – 1), 

- wydano 13 decyzji uchylenia pozwolenia na budowę (w 2018 – 11), 
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- wydano 54 decyzji pozwolenia na rozbiórkę (w 2018 – 48), 

- rozpatrzono 536 zgłoszeń zamiaru robót budowlanych (w 2018 – 512), w tym 

wydano 30 decyzji sprzeciwu do zgłoszenia (w 2018 – 51), 

- rozpatrzono 47 zgłoszeń (z projektem budowlanym) (w 2018 – 28), w tym 9 

decyzja sprzeciwu (w 2018 – 1), 

- wydano 1 decyzję zezwalającą na wejście w teren sąsiedniej nieruchomości, 
 

● na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych: 

- wydano 2 decyzje zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (w 2018 - 1), 

● na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.              

w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 

ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia: 

- zarejestrowano i wydano 419 dzienniki budowy (w 2018 – 442), 

● na podstawie ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali: 

- wydano 24 zaświadczenia o samodzielności lokali (w 2018 – 13). 

 

8. ZADANIA Z ZAKRESU GOSPODARKI WODNEJ, OCHRONY 

ŚRODOWISKA I PRZYRODY, ROLNICTWA, LEŚNICTWA I RYBACTWA 

ŚRÓDLĄDOWEGO 

 

Zadania te realizowane są przez Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska Starostwa. W 2019 r.: 

● na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji                  

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska                 

oraz o ocenach oddziaływania na środowisko: 

- zrealizowano 38 wniosków o udostępnianie informacji o środowisku i jego 

ochronie udostępniając żądane dokumenty, naliczając opłatę z tytułu 

udostępnienia w łącznej wysokości 254,10 zł - dochód Powiatu (w 2018 

odpowiednio 30 wniosków, opłata 89,40 zł); 

 

● na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej: 

    - zrealizowano 5 wniosków o udostępnianie informacji publicznej udostępniając 

żądane dokumenty (w 2018 - 6); 

 

● na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska: 

- w ramach gospodarowania środkami budżetu Powiatu pochodzącymi z opłat i kar  

za korzystanie ze środowiska: 

a.  udzielono dotacji gminom z terenu powiatu włoszczowskiego na realizację 

nw. zadań: 

-  usuwanie wyrobów zawierających azbest - dotacje dla wszystkich gmin          

z terenu powiatu w łącznej wysokości 13 422,- zł (w 2018 - 34 501,05 zł) 

(Krasocin – 4 594,08 zł, Secemin – 133,12 zł, Włoszczowa 8 694,80 zł  

- pokrycie kosztów demontażu, transportu i utylizacji wyrobów 

zawierających azbest w maksymalnej wysokości 15% poniesionych kosztów, 

przy zaangażowaniu środków finansowych budżetu gmin (35%) oraz 

WFOŚiGW w Kielcach (50%). Przy zaangażowaniu środków budżetu 

Powiatu w realizację gminnych programów usuwania wyrobów 
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zawierających azbest unieszkodliwiono łącznie ok. 38 545,5 m2 tj. 424 Mg 

tych odpadów (w 2018 -ok. 61 530 m2     tj. 677 Mg), 

-  edukacja ekologiczna: dotacje dla Gminy Włoszczowa: Piknik ekologiczny – 

VI edycja w kwocie 5000 zł, III finał akcji Rower Pomaga w kwocie 3530 zł, 

b. w ramach realizacji zadań własnych z zakresu edukacji ekologicznej 

zorganizowano konkurs plastyczny pn.: „Smog wrogiem człowieka” 

(poniesione koszty 3516 zł, w tym dofinansowanie z WFOŚiGW w Kielcach  

w kwocie 2563,87 zł – 72,92%), wspólnie z  ZS Nr 3 we Włoszczowie        

oraz ZPO Nr 1 we Włoszczowie zorganizowano konkursy o tematyce 

ekologicznej  - zakup nagród dla uczestników (poniesione koszty odpowiednio 

796,- zł oraz 399,98 zł), 

- prowadzono sprawy związane z opiniowaniem dokumentów programowych 

ustalających kierunki polityki ochrony środowiska na szczeblu samorządu 

wojewódzkiego – projekt uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego       

w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa świętokrzyskiego ograniczeń  

i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji w których następuje spalanie paliw, 

- wydano 1 decyzję w sprawie związanej z gospodarowaniem odpadami 

niebezpiecznymi lub odpadami innymi niż niebezpieczne (w 2018 – 4), 

-  wydano 4 pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza               

dla instalacji kwalifikowanej jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać 

na środowisko, dla którego sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisku 

może być wymagane (w 2018 – 1), 

- przyjęto 24 zgłoszenia instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia, mogące 

negatywnie oddziaływać na środowisko (w 2018 – 23); 

● z zakresu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach: 

- prowadzono 21 spraw, w tym wydano 4 decyzje (1 w sprawie cofnięcia               

bez odszkodowania zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów, 1 w sprawie 

cofnięcia bez odszkodowania zezwolenia na zbieranie odpadów, 1 w sprawie 

wygaszenia zezwolenia na zbieranie odpadów, 1 dotyczącą zmiany terminu 

usunięcia odpadów wynikającą z cofniętego zezwolenia na zbieranie                        

i przetwarzanie odpadów) (w 2018 odpowiednio: 10 spraw, 1 decyzja w sprawie 

zmiany zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów); 

 

● na podstawie ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie: 

- wydano 13 zezwoleń na posiadanie i utrzymywanie chartów rasowych lub ich 

mieszańców (gm. Włoszczowa – 10, gm. Krasocin – 2, gm. Secemin - 1) (w 2018 – 

14),  

- naliczono czynsz dzierżawny w łącznej wysokości 7 429,60 zł na sezon łowiecki 

2019/2020 dla 8 kół łowieckich wydzierżawiających 8 obwodów łowieckich 

polnych; uiszczony przez koła łowieckie czynsz rozliczono pomiędzy gminy           

i nadleśnictwa, w obrębie których istnieją obwody łowieckie, po uprzednim 

odprowadzeniu podatku VAT do urzędu skarbowego (czynsz dzierżawny na sezon 

łowiecki (2019/2020), stosownie do zapisów umów zawartych pomiędzy Starostą 

Włoszczowskim, a każdym z kół łowieckich, ustalany jest w terminie                    

do 31.03.2019 r. Zgodnie z umowami Dzierżawcy zobowiązani są do jednorazowej 

zapłaty ustalonej kwoty czynszu w terminie do 31.05.2019 r.); 

● na podstawie ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych  

do zalesienia: 
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- dokonano wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntu z upraw rolnych                  

i prowadzenie uprawy leśnej, nabytego przez właścicieli gruntów rolnych w latach 

2002-2003 na podstawie decyzji starosty, w łącznej kwocie 213 020,62 zł, z dotacji 

przekazywanej kwartalnie przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa (w 2018 – 209 799,82 zł); 

● na podstawie ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym: 

- wydano 77 kart wędkarskich, dochód Powiatu z tytułu opłat za wydanie karty 

wędkarskiej wyniósł 770 zł (w 2018 odpowiednio 49 kart i 490 zł), 

- wydano 4 zaświadczenia w sprawie rejestracji sprzętu pływającego  służącego      

do amatorskiego połowu ryb (w 2018 – 4); 

● na podstawie ustawy 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze: 

- zatwierdzono 3 projekty robót geologicznych, których wykonywanie                    

nie wymagało uzyskania koncesji oraz nie wiązało się z wykorzystaniem ciepła 

Ziemi (w 2018 – 2), 

- zatwierdzono 4 dokumentacje geologiczne (1 dokumentacja hydrogeologiczna,       

2 dodatki do dokumentacji hydrogeologicznej, 1 dokumentacja geologiczna złoża 

kopaliny) (w 2018 – 3), 

- przyjęto 1 zgłoszenie projektu robót geologicznych na wykonanie wiercenia w celu 

wykorzystania ciepła Ziemi (w 2018 nie prowadzono); 

● na podstawie ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach: 

- wykonując zadania z zakresu nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności 

Skarbu Państwa na ogólnej powierzchni 15 257 ha lasów należących do osób 

fizycznych i wspólnot gruntowych: 

a. wydano 622 świadectw legalności drewna pozyskanego przez właścicieli 

działek leśnych (w 2018 – 596); łączna masa drewna poddanego 

ocechowaniu na terenie poszczególnych gmin wyniosła: 

Gmina Kluczewsko –2 268 m3 (w 2018 – 2 173 m3), 

Gmina Krasocin –1 761 m3 (w 2018 – 1 165 m3), 

Gmina Moskorzew - 145 m3 (w 2018 – 147 m3), 

Gmina Radków - 508 m3 (w 2018 – 395 m3), 

Gmina Secemin - 763 m3 (w 2018 – 685 m3), 

Gmina Włoszczowa –901 m3 (w 2018 – 1 334 m3), 

b. dokonano oględzin działek leśnych z 102 wniosków dotyczących doradztwa  

dla właścicieli lasów prywatnych służącego prawidłowemu wypełnianiu 

przez nich obowiązków wynikających z ustawy o lasach w zakresie zasad 

prowadzenia gospodarki leśnej, w tym realizacji wskazań gospodarczych 

zaprojektowanych w uproszczonym planie urządzenia lasu - ponownego 

wprowadzenia roślinności leśnej, pielęgnacji i ochrony lasu - usunięcia 

złomów, wykrotów, drzew opanowanych przez organizmy szkodliwe, 

czyszczenia, trzebieży, zakładania pasów p.poż., przeprowadzania zabiegów 

pielęgnacyjnych w uprawach (w 2018 – 16), 

c. w 13 sprawach przeprowadzono oceną udatności upraw w celu 

przekwalifikowania gruntu rolnego na leśny po jego zalesieniu dokonanym 

przez właścicieli działek z udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 

„Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne”, 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013        

(w 2018 – 27), 
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- wydano 13 decyzji w sprawie przekwalifikowania gruntu rolnego na leśny po jego 

zalesieniu dokonanym przez właścicieli działek z udziałem środków Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 

„Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne”, objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (w 2018 – 27),  

- prowadzono 4 sprawy związane z wykonaniem i zatwierdzeniem uproszczonych 

planów urządzenia lasu dla lasów należących do osób fizycznych i wspólnot 

gruntowych, położonych na terenie wsi Przygradów, Rząbiec, Wymysłów, gmina 

Włoszczowa oraz na terenie wsi Cieśle, gm. Krasocin, zakończonych wydaniem 4 

Zarządzeń Starosty Włoszczowskiego w sprawie zatwierdzenia uproszczonych 

planów urządzenia lasu (w 2018 – 18), 

- wydano 3 decyzje w sprawach uznania lub nieuznania zastrzeżeń i wniosków 

wnoszonych przez właścicieli działek leśnych do projektów uproszczonych planów 

urządzenia w procedurze związanej z opracowywaniem przedmiotowych 

dokumentów (w 2018 – 78), 

- prowadzono 2 sprawy związane ze sporządzeniem i zatwierdzeniem aneksu          

do uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów należących do osób fizycznych  

i wspólnot gruntowych, położonych na terenie geodezyjnych obrębów 

ewidencyjnych: Kuzki-Belina gm. Krasocin i 07 miasto Włoszczowa, zakończone 

wydaniem decyzji zatwierdzających aneks do uproszczonego planu urządzenia lasu 

(w 2018 – 1), 

- wydano 564 zaświadczenia w sprawach pierwokupu i prawa nabycia gruntu 

przysługującego Lasom Państwowym; ponadto 15 postanowień dotyczących 

odmowy wydania zaświadczenia w przedmiocie potwierdzenia faktu objęcia 

uproszczonym planem urządzenia lasów działek stanowiących własność gminy    

(w 2018 – odpowiednio 467 i 4); 

● na podstawie ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych: 

- prowadzono 51 spraw, w tym wydano 39 decyzji zezwalających na wyłączenie       

z produkcji użytków rolnych o łącznej powierzchni 1,3381 ha (wytworzonych        

z gleb pochodzenia mineralnego i organicznego zaliczonych do klas I, II, III, IIIa, 

IIIb oraz użytków rolnych klas IV, IVa, IVb, V i VI wytworzonych z gleb 

pochodzenia organicznego)  z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe i usługowe, 

ustalając należność z tytułu wyłączenia ww. gruntów z produkcji rolniczej             

w wysokości 18 473,23 zł oraz opłaty roczne za wyłączenie w łącznej wysokości 

14 509,- zł - dochody budżetu województwa świętokrzyskiego (w 2018                    

– odpowiednio: 55 spraw, 28 decyzji, 2 932,25 zł oraz 6 583,03 zł); wydano            

4 decyzje umarzające postępowanie z wniosków o wyłączenie  gruntów rolnych     

z produkcji rolniczej (w 2018 – 15); 
 

● na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody: 

- prowadzono 36 spraw, w tym wydano 22 zezwolenia na usunięcie drzew              

lub krzewów z terenu nieruchomości w odniesieniu do nieruchomości będących 

własnością gminy oraz przyjęto 2 zgłoszenia w sprawie drzew lub krzewów 

stanowiących złomy lub wywroty (w 2018 odpowiednio: 42 sprawy, 32 

zezwolenia, 2 zgłoszenia), 

- prowadzono 2 sprawy z wniosku o dokonanie wpisu w rejestrze zwierząt gatunków 

wymienionych w załącznikach A i B rozporządzenia Rady (WE) Nr 338/97 z dnia 

9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze 
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regulacji handlu nimi, zaliczonych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków (w 2018 

– 2); 

● na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym: 

- wydano 285 postanowień w sprawie uzgodnienia przez starostę, jako organ właściwy  

w zakresie ochrony gruntów rolnych, projektów decyzji o warunkach zabudowy    

dla inwestycji planowanych do realizacji na terenie gmin powiatu włoszczowskiego 

(w 2018 – 128), 

- udzielono 60 odpowiedzi z wniosków o zajęcie stanowiska w sprawie konieczności 

bądź braku konieczności wyłączenia użytków rolnych z produkcji rolniczej (w 2018 

– 43), 

- prowadzono 61 spraw dotyczących uzgodnienia przez starostę jako organ właściwy 

w sprawach terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych, projektów decyzji  

o warunkach zabudowy/o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,            

dla inwestycji planowanych do realizacji na terenie Powiatu (w 2018 - 117), 

- prowadzono sprawy związane z opiniowaniem/uzgadnianiem dokumentów 

strategicznych sporządzanych na różnych szczeblach administracji samorządowej,    

w tym: 

a. projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  

oraz studiów uwarunkowań i kierunków rozwoju gmin, w imieniu zarządu 

Powiatu - 3 sprawy (w 2018 – 3),  

b. projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego               

oraz studiów uwarunkowań i kierunków rozwoju gmin, jako organ 

administracji geologicznej - 3 sprawy (w 2018 – 3), 

c. projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jako organ 

ochrony środowiska -3 sprawa (w 2018 – 1); 

● na podstawie z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne: 

- w ramach nadzoru i kontroli wykonywanej przez organ starosty nad działalnością 

spółek wodnych z terenu powiatu włoszczowskiego dokonano weryfikacji uchwał 

podjętych przez walne zgromadzenia 3 gminnych spółek wodnych w Krasocinie       

z uwagi na sprzeczność uchwały z prawem. 

 

9. OBRONNOŚĆ, PORZĄDEK PUBLICZNY I BEZPIECZEŃSTWO 

OBYWATELI 

W 2019 r. z zakresu spraw obronnych zrealizowano, co następuje:   

1) opracowano, wydano i wykonano:  

● zarządzenie Nr 5/19 Starosty Włoszczowskiego z dnia 22 stycznia 2019 r.         

w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Powiecie 

Włoszczowskim w 2019 r., 
● plan zasadniczych przedsięwzięć w zakresie pozamilitarnych przygotowań 

obronnych w Powiecie Włoszczowskim w 2019 r.,  
● wytyczne Starosty Włoszczowskiego do szkolenia obronnego realizowanego                            

w Powiecie Włoszczowskim w 2019 r., 
● plan Szkolenia Obronnego Starostwa Powiatowego we Włoszczowie na 2019 r., 
● plan kontroli problemowych wykonywania zadań w zakresie obronności           

w Powiecie Włoszczowskim na 2019 r.,  
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2) przesłano do Wojewody Świętokrzyskiego ankietę na potrzeby Narodowego 

Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych Województwa 

Świętokrzyskiego za 2018 r.,  

3) dokonano weryfikacji i aktualizacji dokumentacji PK HNS oraz bazy danych          

na potrzeby HNS,  

4) dokonano weryfikacji i aktualizacji dokumentacji stałego dyżuru, 

5) przeprowadzono szkolenie i trening obsad stałego dyżuru, 

6) na podstawie zarządzenia Nr 38/19 Starosty Włoszczowskiego z dnia 18 kwietnia                 

2019 r. – 18 czerwca 2019 r. zostało przeprowadzone Powiatowe Ćwiczenie 

Obronne pt. „Kierowanie przez Starostę podległymi i nadzorowanymi jednostkami 

organizacyjnymi w czasie osiągania gotowości obronnej czasu kryzysu w sytuacji 

zagrożenia atakiem terrorystycznym”. Sprawozdanie z Powiatowego Ćwiczenia 

Obronnego przesłano w określonym terminie do Wydziału BiZK ŚUW w Kielcach. 

7) 28 maja 2019 r. w Starostwie Powiatowym we Włoszczowie przeprowadzono test 

systemu powszechnego ostrzegania wojsk oraz ludności cywilnej o zagrożeniu 

uderzeniami z powietrza. Sprawozdanie z jego przebiegu przesłano w określonym 

terminie do Wydziału BiZK ŚUW w Kielcach,  

8) 1 sierpnia 2019 r. Powiat Włoszczowski uczestniczył w wojewódzkim treningu 

systemu alarmowania ludności, którego celem było doskonalenie działania systemu 

alarmowania ludności oraz praktyczne sprawdzenie uruchamiania syren alarmowych 

oraz upamiętnienie 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, 

9) kwalifikacja wojskowa: przeprowadzona w dniach 4-15 lutego 2019 r. Stawiło się:  

●  243 mężczyzn (rocznik podstawowy 2000 r.) – 225 kat. A, 15 kat. D, 3 kat. E, 
●  1 mężczyzna (rocznik starszy 1995 r. – 1999 r.) – 1 kat. A, 
●  17 kobiet (urodzone w latach 1995 – 2000 ) – 17 kat. A. 

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku działa na podstawie art. 38a ust. 1 ustawy  

z dnia 5 czerwca 1998 r. – o samorządzie powiatowym. W 2019 r. funkcjonowała ona     

w składzie określonym w następujących zarządzeniach Starosty Włoszczowskiego:       

Nr 116/18 z dnia 17 grudnia 2018 r. i Nr 100/19 z dnia 22 listopada 2019 r.  

Na posiedzeniu zorganizowanym 9 grudnia 2019 r. Komisja dokonała oceny  

zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa na terenie Powiatu Włoszczowskiego, 

co w szczególności nastąpiło na podstawie sprawozdań przedstawionych i przedłożonych 

przez Komendanta  Powiatowego Policji, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży 

Pożarnej, a także informacji udzielonej przez Prokuraturę Rejonową.  

Komenda Powiatowa Policji we Włoszczowie realizowała w 2019 r. następujące 

priorytetowe działania:  

● eliminowanie zachowań szczególnie uciążliwych społecznie,  

● poprawa bezpieczeństwa  w ruchu drogowym,  

● usprawnienie w obszarze obsługi zdarzeń  i wykrywania sprawców,  

● przeciwdziałanie patologiom społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem 

ochrony dzieci i młodzieży w związku z przemocą w rodzinie.  

W 2019 r. nastąpił niewielki spadek przestępczości w porównaniu z 2018 r.         

Do podstawowych kategorii zaliczono: kradzieże cudzej rzeczy, kradzieże z włamaniem, 

kradzież samochodu, uszkodzenie mienia, uszczerbek na zdrowiu, bójki i pobicia oraz 

tzw. przestępczość rozbójniczą. Na stan bezpieczeństwa wpływają również wykroczenia, 

przy czym ponad 80 % tego rodzaju postępowań dotyczyło naruszeń zasad 

bezpieczeństwa i porządku w ruchu na drogach.   
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Oprócz wykrywania sprawców przestępstw i wykroczeń, a także czynności 

kontrolno-nadzorczych, zadania Komendy Powiatowej Policji we Włoszczowie 

uwzględniają również profilaktykę. W ramach prewencji kryminalnej działania               

te ukierunkowano zwłaszcza na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, ochronę osób 

starszych, bezpieczeństwo w ruchu drogowym oraz zabezpieczenie mienia.  

Komisja zapoznała się także z informacją o działalności Komendy Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej we Włoszczowie, obejmującej zadania ratowniczo-gaśnicze, 

kontrolno-rozpoznawcze i prewencyjne. Do szczególnie zagrożonych obszarów 

zaliczono: 

● rejony zakładu OSM (Włoszczowa),  

● tereny przy drodze krajowej DK78 oraz szlakach kolejowych (gminy: 

Włoszczowa, Moskorzew, Krasocin, Secemin), 

● tereny leśne zagrożone pożarami, 

● tereny szczególnie zagrożone podtopieniami (gmina Kluczewsko i Włoszczowa).  

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej dokonuje również kontroli, 

które obejmują obiekty użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjne  

i magazynowe, resortu leśnego oraz gospodarstwa rolne. 

W zakresie działań prewencyjnych Komenda Powiatowa Państwowej Straży 

Pożarnej przeprowadziła turniej wiedzy pożarniczej pn. „Młodzież Zapobiega Pożarom”. 

Organizowano również pokazy sprzętu i spotkania w szkołach i przedszkolach. 

Uczestniczono w akcji pod nazwą „Bezpieczne Wakacje” i oraz „Czujka na straży 

twojego bezpieczeństwa” – spotkania z seniorami na terenie Powiatu Włoszczowskiego.   

Z informacji udzielonych przez Prokuraturę Rejonową we Włoszczowie wynika, 

że w 2019 r. odnotowano wzrost ilości postępowań dotyczących przestępstw przeciwko 

obrotowi gospodarczemu. Nie uległa większym zmianom ilość przestępstw przeciwko 

bezpieczeństwu w komunikacji. Zdecydowana poprawa nastąpiła w przypadku 

przestępstw przeciwko mieniu, natomiast nie uległa znaczącej zmianie liczba postępowań 

dotycząca ochrony życia i zdrowia. W ocenie Prokuratury ogólny stan bezpieczeństwa  

na terenie Powiatu Włoszczowskiego jest zadowalający. 

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku została ponadto zapoznana z projektem 

budżetu Powiatu Włoszczowskiego na 2020 r. w celu jego zaopiniowania, co następuje 

na podstawie art. 38a ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. – o samorządzie 

powiatowym.   

W konkluzji wypada stwierdzić, że informacje przedstawione Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku przez Komendanta Powiatowego Policji, Komendanta 

Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, a także udzielone przez Prokuraturę 

Rejonową, umożliwiają formułowanie pozytywnych ocen stanu bezpieczeństwa               

i porządku. Jednocześnie podkreślić wypada, że działania Policji, a także Państwowej 

Straży Pożarnej były prowadzone we współpracy z jednostkami samorządu 

terytorialnego, ich jednostkami organizacyjnymi, administracją zespoloną, instytucjami 

upowszechniania oświaty oraz stowarzyszeniami sportowo-kulturalnymi.  

17 czerwca 2019 r. po ocenie realizacji wojewódzkiego programu „Bezpieczne 

świętokrzyskie” Powiat Włoszczowski otrzymał główną nagrodę „Koziołka” 

przyznawaną za działania podejmowane na rzecz budowania wspólnego bezpieczeństwa, 

prowadzone w 2018 roku. 
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10. OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA, W TYM WYPOSAŻENIE                  

I UTRZYMANIE POWIATOWEGO MAGAZYNU PRZECIW- 

POWODZIOWEGO, PRZECIWPOŻAROWA I ZAPOBIEGANIE INNYM 

NADZWYCZAJNYM ZAGROŻENIOM ŻYCIA I ZDROWIA LUDZI ORAZ 

ŚRODOWISKA 

W 2019 r. dokonano aktualizacji materiałów do Wojewódzkiego Planu Działania  

na Wypadek Wystąpienia Epidemii. 

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 16 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. – o samorządzie 

powiatowym i zarządzeniem Nr 33/2010 Starosty Włoszczowskiego z dnia 21 czerwca 

2010 r. – Powiat Włoszczowski utrzymuje Magazyn Przeciwpowodziowy, który 

zlokalizowany jest w budynku Starostwa Powiatowego we Włoszczowie (Włoszczowa, 

ul. Wiśniowa 10). Na jego stanie znajdują się worki, maszty oświetleniowe, płaszcze 

przeciwdeszczowe, rękawice ochronne, siekiery, łom, apteczka pierwszej pomocy, buty 

filcowe, nożyce do prętów, plandeki ochronne. Wyposażenie magazynu może zostać 

uruchomione na wniosek sformułowany w szczególności przez Komendanta 

Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej we Włoszczowie, a także organów 

wykonawczych poszczególnych gmin (wójta, burmistrza), jeżeli środki, którymi 

dysponują magazyny utrzymywane przez gminy okażą się niewystarczające.  

11. PRZECIWDZIAŁANIE BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJA 

LOKALNEGO RYNKU PRACY 

Zadania z zakresu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku 

pracy Powiat realizuje przy pomocy jednostki organizacyjnej - Powiatowego Urzędu 

Pracy we Włoszczowie z siedzibą przy ul. Strażackiej 11. 

1. Poziom i stopa bezrobocia  

Na dzień 31 grudnia 2019 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy we Włoszczowie 

zarejestrowanych było 1418 osób bezrobotnych (31.12.2018 r. – 1300 osób). 

Stopa bezrobocia na koniec listopada 2019 r. wynosiła 6,4% w powiecie włoszczowskim 

(7,7% w województwie i 5,1% w Polsce) (na koniec listopada 2018 r. odpowiednio 6,0% 

w powiecie, 8,1% w województwie i 5,7% w kraju). 

 

      Liczba bezrobotnych w poszczególnych gminach (stan na 31 grudnia) 

 

Lp. Gmina Liczba 

bezrobotnych 

ogółem 

Różnica 

2019- 

2018 

w tym kobiety Różnica 

2019- 

2018 

2019 2018 2019  2018 

1 Kluczewsko 170 160 10 111 115 -4 

2 Krasocin 355 341 14 232 234 -2 

3 Moskorzew 98 80 18 41 40 1 

4 Radków 69 75 -6 37 43 -6 

5 Secemin 174 118 56 98 68 30 

6 Włoszczowa 552 526 26 309 302 7 

 Ogółem:  1418 1300 118 828 802 26 

 

Z ogólnej liczby zarejestrowanych bezrobotnych 1159 to osoby zamieszkałe na terenach 

wiejskich, a 259 osób na terenie miasta objętego działaniem tut. Urzędu (w 2018 - 1042 

na terenach wiejskich, 258 osób na terenie miasta). 
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2. Zmiany w poziomie bezrobocia 

Liczba bezrobotnych nowo zarejestrowanych w 2019 roku wynosiła 2014 osób (w 2018 – 

2112), w tym: 

- 412 osoby zostały zarejestrowane po raz pierwszy (2018 - 363), 

- 1602 osób bezrobotnych które powróciły do ewidencji osób bezrobotnych (2018 - 

1749), 

Wśród osób bezrobotnych nowo zarejestrowanych 1757 to osoby poprzednio pracujące, 

natomiast 257 to osoby, które dotychczas nie pracowały (w 2018 odpowiednio 1791         

i 321). 

3. Struktura bezrobotnych 

Kobiety 

Na dzień 31 grudnia 2019 r. w PUP we Włoszczowie zarejestrowane były 828 

bezrobotne kobiety, czyli 58,4% ogółu bezrobotnych figurujących w ewidencji Urzędu 

(2018 odpowiednio: 802, 61,7%). 

Wśród ogółu bezrobotnych kobiet, 712 (86,0%) poprzednio pracowało, w tym 39 (5,5%) 

kobiet zostało zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy, natomiast 180 kobiet 

(14,82%) dotychczas nie pracowało. Z ogólnej liczby zarejestrowanych kobiet prawo     

do zasiłku posiadały 103 kobiety (12,4%). 

Rejestrowane bezrobocie na wsi 

W 2019 r. w PUP zarejestrowało się 1463 osób bezrobotnych zamieszkałych na wsi,       

w tym 792 kobiety (2018: 1658 i 925). Natomiast z ewidencji wyłączono 1425 osób (818 

kobiet), z czego pracę podjęło 756 osób (430 kobiet). Na koniec grudnia 2019 r. 

zarejestrowanych było 1080 osób bezrobotnych zamieszkałych na terenach wiejskich,  

w tym 637 kobiet. Populacja ta stanowiła 81,6% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych 

(2018: 1042, 663, 80,2%). 

Zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracownika 

W 2019 r. w PUP zarejestrowało się 110 osób zwolnionych z przyczyn dotyczących 

zakładu pracy (2018 - 99). Osoby te stanowiły 5,5 % ogólnej liczby nowo 

zarejestrowanych bezrobotnych w 2019 r. Na dzień 31 grudnia 2019 r. w ewidencji PUP 

figurowało 70 osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy (2018 - 59). 

Populacja ta stanowiła 4,9 % ogółu bezrobotnych. 

Bezrobotni z prawem do zasiłku 

W 2019 r. do rejestracji zgłosiło się 430 osób bezrobotnych posiadających prawo           

do zasiłku, czyli 21,4 % wszystkich osób nowo zarejestrowanych w tym okresie (2018 – 

341, 16,1%). 

Na dzień 31 grudnia 2019 r. w PUP zarejestrowanych było 201 osób bezrobotnych           

z prawem do zasiłku, w tym 103 kobiety (2018 – 166, 80). Bezrobotni ci stanowili 14,2 

% ogółu bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie. 

Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 

W 2019 r. w PUP zarejestrowało się 1891 osób (w tym 1029 kobiet) będących                

w szczególnej sytuacji na rynku pracy (2018 – 1946, 1093). Osoby te stanowiły 93,9 % 

ogólnej liczby nowo zarejestrowanych bezrobotnych w 2019 r. Na dzień 31 grudnia 2019 

r. w ewidencji PUP figurowało 1237 osób będących w szczególnej sytuacji na rynku 

pracy (2018 - 1124). Populacja ta stanowiła 87,2 % ogółu bezrobotnych. 

Bezrobotni do 30 roku życia 

Na dzień 31 grudnia 2019 r. w rejestrze figurowały 474 (299 kobiet) osoby bezrobotne   

do 30 roku życia (2018 – 387, 289). Stanowiły one 33,4% ogólnej liczby bezrobotnych 

(1300 osób). W całym 2019 r. w PUP we Włoszczowie zarejestrowało się 995 osób do 30 

roku życia (2018 – 1031). 
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Osoby długotrwale bezrobotne 

Na dzień 31 grudnia 2019 r. w PUP w rejestrze figurowało 685 osób (w tym 461 kobiet) 

długotrwale bezrobotnych, czyli pozostających bez pracy w rejestrze urzędu łącznie    

przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich dwóch lat (2018 – 680, 469). 

Populacja ta stanowiła 48,3 % ogółu bezrobotnych (1418 osób). 

Bezrobotni powyżej 50 roku życia 

Na dzień 31 grudnia 2019 r. w PUP w rejestrze figurowało 350 osób bezrobotnych        

(w tym 131 kobiet) powyżej 50 roku życia (2018 – 333, 124). Populacja ta stanowiła 

24,7% ogółu bezrobotnych (1418 osób). 

Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka 

Na dzień 31 grudnia 2019 r. w PUP w rejestrze figurowało 276 kobiet, które nie podjęły 

zatrudnienia (2018 - 291). 

Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych 

Na dzień 31 grudnia 2019 r. w ewidencji PUP figurowało 407 osób bezrobotnych          

(w tym 251 kobiet) bez kwalifikacji zawodowych, czyli osób nie posiadających 

kwalifikacji do wykonywania jakiegokolwiek zawodu poświadczonego dyplomem, 

świadectwem, zaświadczeniem instytucji szkoleniowej lub innym dokumentem 

uprawniającym do wykonywania zawodu (2018 – 381, 223). Osoby te stanowiły 28,7% 

ogółu bezrobotnych (1418 osób). 

Bezrobotni bez doświadczenia zawodowego 

Na dzień 31 grudnia 2019 r. w ewidencji PUP figurowało 306 osób bezrobotnych          

(w tym 213 kobiet) bez doświadczenia zawodowego, czyli bezrobotnych, które 

wykonywały zatrudnienie lub inną pracę zarobkową przez łączny okres poniżej               

6 miesięcy (2018 – 313, 240). Osoby te stanowiły 21,6% ogółu bezrobotnych (1418 

osób). 

Bezrobotni posiadający co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia 

Na dzień 31 grudnia 2019 r. w ewidencji PUP figurowało 338 osób bezrobotnych          

(w tym 302 kobiet) posiadających co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia (2018 – 

327, 298). Populacja ta stanowiła 23,8% ogółu bezrobotnych (1418 osób). 

Bezrobotni w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 

Na dzień 31 grudnia 2019 r. w ewidencji PUP figurowało 100 osób bezrobotnych          

(w tym 50 kobiet) w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki (2018 – 76, 49). 

Osoby te stanowiły 7,1% ogółu bezrobotnych (1418 osób). 

Bezrobotni niepełnosprawni 

Na dzień 31 grudnia 2019 r. w PUP zarejestrowane były 43 osoby (w tym 21 kobiet) 

bezrobotne niepełnosprawne (2018 – 43, 21). Stanowiły one 3,0% ogólnej liczby 

zarejestrowanych bezrobotnych (1418 osób). 

Osoby zarejestrowane jako poszukujące pracy 

Na dzień 31 grudnia 2019 r. w PUP zarejestrowane były 43 osoby poszukujące pracy,      

w tym 9 kobiet (2018 – 52, 11). Z ogólnej liczby poszukujących pracy 17 osób                

to niepełnosprawni nie posiadający statusu bezrobotnego w związku z pobieraniem renty 

(2018 – 23). 

Zarejestrowani bezrobotni według wieku 

Na dzień 31 grudnia 2019 r. najliczniejszą grupę wśród bezrobotnych zarejestrowanych  

w PUP we Włoszczowie stanowiły osoby w przedziale wiekowym 25 - 34 lata (417 osób) 

29,4% ogółu bezrobotnych (2018 – 382). 

Zarejestrowani bezrobotni według poziomu wykształcenia 

Na dzień 31 grudnia 2019 r. najwięcej osób bezrobotnych posiadało wykształcenie 

policealne i średnie zawodowe - 371 osób (26,2 %ogółu bezrobotnych) (2018 – 341). 

Zarejestrowani bezrobotni według stażu pracy 
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Na dzień 31 grudnia 2019 r. najwięcej było zarejestrowanych bezrobotnych 

posiadających staż od 1 do 5 lat (399 osób, 28,1%ogółu bezrobotnych) (2018 – 362). 

Zarejestrowani bezrobotni według czasu pozostawania bez pracy 

Na dzień 31 grudnia 2019 r. najwięcej zarejestrowanych bezrobotnych pozostawało      

bez pracy powyżej 24 miesięcy (351 osób, 24,7% ogółu bezrobotnych) (2018 – 345). 

Powiatowy Urząd Pracy we Włoszczowie poprzez swą działalność realizuje 

zadania państwa z zakresu polityki rynku pracy określone w art. 3 ustawy z dnia 20 

kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zadania te  

to promocja zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa. 

Realizacja tych zadań sprowadza się przede wszystkim do świadczenia przez urząd 

podstawowych usług rynku pracy takich jak pośrednictwo pracy, poradnictwo                   

i informacja zawodowa, pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy, szkolenia. Działania te 

wspierane są poprzez realizację instrumentów rynku pracy zwanych też aktywnymi 

formami przeciwdziałania bezrobociu. Są świadczone przede wszystkim w formie 

subsydiowania kosztów zatrudnienia lub samozatrudnienia poprzez podjęcie działalności 

gospodarczej. 

Instrumenty i usługi rynku pracy realizowane są z wykorzystaniem środków Funduszu 

Pracy oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. 

PUP realizuje swoje zadania przy współpracy z Powiatową Radą Rynku Pracy, organami 

jednostek samorządu terytorialnego, Ochotniczymi Hufcami Pracy, agencjami 

zatrudnienia, instytucjami szkoleniowymi, instytucjami dialogu społecznego, 

instytucjami partnerstwa lokalnego. 

4. Decyzje finansowe 

I. Decyzja Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 09.04.2019 r.           

znak DF-I.4021.13.3.2019.AŁ o ustalonych na 2019 r. kwotach Funduszu Pracy      

na finansowanie w Powiecie Włoszczowskim zadań obejmujących realizację 

programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia               

i aktywizacji zawodowej oraz innych zadań fakultatywnych. 

Zgodnie z podziałem dokonanym przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego      

na realizację ww. zadań przeznaczone zostały środki finansowe w wysokościach: 

1. 2 939 200,00 zł – na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, 

łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizację zawodową (w 2018 – 3 480 300,00 

zł), w tym: 

● 812 041,00 zł – na realizację projektu współfinansowanego                        

z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014 – 2020   

(w 2018 – 902 522,00 zł), 

● 1 135 160,00 zł – na realizację projektu współfinansowanego                     

z Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 (w 2018 – 

1 331 800,00 zł), 

2. 210 300,00 zł – na realizację innych zadań fakultatywnych (w 2018 – 230 300,00 

zł). 

II. Decyzja Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21.12.2018 r.           

znak DF-I.4021.29.2.2018.AMA o przyznaniu 189 000,00 zł na finansowanie          
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w Powiecie Włoszczowskim zadania, o którym mowa w art. 69a ust.2 ustawy           

z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. 

III. Decyzja Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22.03.2019 r.           

znak DF-I.4021.13.2.2019.AŁ o przyznaniu 24 000,00 zł z rezerwy Funduszu Pracy 

na finansowanie w Powiecie Włoszczowskim programu staży w Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

IV. Decyzja Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27.05.2019 r.           

znak DF-I.4021.13.5.2019.AŁ/MG o przyznaniu 200 000,00 zł z rezerwy Funduszu 

Pracy na finansowanie w Powiecie Włoszczowskim programu aktywizacji 

zawodowej osób bezrobotnych zamieszkujących na wsi. 

V. Decyzja Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17.07.2019 r.           

znak DF-I.4021.29.2.2019.MP o przyznaniu 20 000,00 zł na finansowanie                

w Powiecie Włoszczowskim zadania o którym mowa w art. 69a ust. 2 ustawy           

z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego. 

5. Programy realizowane w 2019 roku  

Lp

. 

Program Limit 

Rok 2019 

1. „Algorytm”  991 999 zł 

2. Projekt współfinansowany z EFS  w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego 2014 – 2020 

Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku 

życia pozostających bez pracy w powiecie 

włoszczowskim (V) 

812 041 zł 

3. Projekt współfinansowany z EFS  w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój 2014 – 2020  

Aktywizacja osób młodych pozostających bez 

pracy w powiecie włoszczowskim (V) 

1 135 160 zł 

4. Środki rezerwy Funduszu Pracy na finanso- 

wanie programu staży w ARiMR – RM I 

24 000 zł 

5. Środki rezerwy Funduszu Pracy na finanso- 

wanie programu aktywizacji zawodowej osób 

bezrobotnych zamieszkujących na wsi – RM II 

200 000 zł 

6. Krajowy Fundusz Szkoleniowy na kształcenie 

ustawiczne pracowników i pracodawcy 

189 000 zł 

7. Krajowy Fundusz Szkoleniowy – rezerwa,      

na kształcenie ustawiczne pracowników            

i pracodawcy 

20 000 zł 

Ogółem 3 372 200 zł 

Ogółem 2018 5 256 400 zł 
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6. Zestawienie osób objętych w 2019 roku usługami i instrumentami rynku pracy  

w ramach wszystkich źródeł finansowania, w porównaniu do roku poprzedniego. 

Lp

. 

Forma wsparcia Osoby objęte wsparciem 

2019 2018 

1 Prace interwencyjne 4 5 

2 Roboty publiczne 25 46 

3 Prace społecznie użyteczne 47 61 

4 Staże 207 307 

5 Szkolenia 15 18 

6 Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 43 43 

7 Refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia 

stanowisk pracy 

11 15 

8 Bon stażowy  2 14 

9 Bon szkoleniowy  16 18 

10 Bon zatrudnieniowy   6 

11 Bon na zasiedlenie  28 26 

12 Koszt dojazdu - 11 

13 Refundacja części wynagrodzenia i składek ZUS 

 z tytułu zatrudnienia osoby bezrobotnej - do 30 roku życia 

- 70 

15 Kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców  

ze środków KFS 

108 51 

Razem 506 691 

7. Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz 

zezwolenia na pracę sezonową 

W 2019 roku zarejestrowanych zostało 1579 oświadczeń o powierzeniu 

wykonywania pracy cudzoziemcowi obywatelowi jednego z 6 państw (Republiki 

Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji 

Rosyjskiej, Ukrainy). 7 razy odmówiono wpisania oświadczenia do rejestru oświadczeń.  

W 2019 roku wydano 2 zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca. 

8. Pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe 

Urząd współpracował z pracodawcami w zakresie pozyskiwania i realizacji ofert 

pracy. W 2019 roku tutejszy Urząd Pracy pozyskał łącznie 850 ofert pracy, z czego 499 

stanowiły niesubsydiowane oferty pracy. Najczęściej wpływały oferty pracy w 

zawodach: pomocniczy robotnik budowlany, rozbieracz-wykrawacz, sprzedawca, technik 

prac biurowych, technik administracji, magazynier, kierowca samochodu ciężarowego, 

kierowca samochodu dostawczego, szwaczka, kucharz-kelner. W roku 2019 zostały 

wydane 803 skierowania do pracy i na staż oraz 48 skierowań na prace społecznie 

użyteczne. 

Poradnictwo zawodowe jest świadczone w formie: 

● porady indywidualnej polegającej na bezpośrednim kontakcie pracownika 

urzędu pracy z osobą zgłaszającą potrzebę pomocy w celu rozwiązania jej 

problemu zawodowego; 
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● porady indywidualnej na odległość polegającej na kontakcie pracownika 

urzędu pracy z osobą zgłaszającą potrzebę pomocy w celu rozwiązania 

problemu zawodowego z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych; 

● porady grupowej polegającej na bezpośrednim kontakcie pracownika urzędu 

pracy z osobami zarejestrowanymi, które potrzebują pomocy w celu 

rozwiązania swoich problemów zawodowych lub nabycia umiejętności           

w zakresie poszukiwania pracy; 

● szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy; 

● informacji indywidualnej polegającej na bezpośrednim kontakcie pracownika 

urzędu pracy z osobą zgłaszającą potrzebę uzyskania informacji zawodowej; 

● informacji indywidualnej na odległość polegającej na kontakcie pracownika 

urzędu pracy z osobą zgłaszającą przez telefon lub z wykorzystaniem 

systemów teleinformatycznych potrzebę uzyskania informacji zawodowych; 

● informacji grupowej polegającej na bezpośrednim kontakcie pracownika 

urzędu pracy z zainteresowanymi osobami w ramach spotkania 

informacyjnego, które ma na celu przedstawienie informacji zawodowych; 

● udostępniania zasobów informacji zawodowych w siedzibie powiatowego 

urzędu pracy do samodzielnego wykorzystania przez osoby zarejestrowane    

lub niezarejestrowane; 

● pomocy pracodawcy krajowemu w: 

 -  doborze kandydatów na stanowisko zgłoszone w krajowej ofercie pracy 

spośród osób zarejestrowanych, zwanych dalej „doborem kandydatów           

do pracy”, 

- rozwoju zawodowym pracodawcy lub jego pracowników poprzez poradę  

     indywidualną, zwanej dalej „indywidualnym rozwojem zawodowym”. 

W roku 2019 z porad indywidualnych skorzystało 520 osób bezrobotnych. W trakcie 

porady wspólnie z doradcą zawodowym określano problem zawodowy i możliwe 

sposoby jego rozwiązania. 

W roku 2019 udzielono porad grupowych 218 osobom / 18 grup. Spotkania grupowe 

odbywały się w grupach maksymalnie 16 osobowych, trzy godziny zegarowe                

i obejmowały następujące zagadnienia: 

"Metody poszukiwania pracy - jak skutecznie poruszać się po rynku pracy ?”, „Proces 

rekrutacyjny - Co może Cię spotkać podczas poszukiwania pracy ?", „Czy nadaję się 

na przedsiębiorcę ?”, „Wyznaczaj, planuj, działaj - o skutecznym osiąganiu celów”, 

„Poznaj siebie – bilans umiejętności, predyspozycji i zainteresowań zawodowych”, 

„Własna Firma – zrób to z głową!”, „Nowoczesne metody poszukiwania pracy”, 

„Proces rekrutacyjny - co może Cię spotkać podczas poszukiwania pracy?”,           

„Jak efektywnie poszukiwać pracy”, „Wracam na rynek pracy – co muszę wiedzieć”, 

"Autoprezentacja w procesie poszukiwania pracy - dokumenty aplikacyjne i rozmowa 

kwalifikacyjna", „Profesjonalne i niepowtarzalne – moje dokumenty aplikacyjne”. 

W roku 2019 udzielono informacji grupowych 154 osobom / 12 grup. Spotkania 

informacyjne odbywały się w grupach maksymalnie 16 osobowych, trzy godziny 

zegarowe i obejmowały następujące tematy: 

„Bezpieczne wyjazdy do pracy za granicą”, „Wracam na rynek pracy – co muszę 

wiedzieć?”, „Własna Firma – zrób to z głową!”, „Internet – skuteczne narzędzie 

poszukiwania pracy        w kraju i za granicą”, „Spotkanie informacyjne na temat praw 

i obowiązków osoby bezrobotnej oraz usług i instrumentów rynku pracy”, „Spotkanie 

informacyjne na temat rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej (Urząd 

Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych)”, „Vademecum poszukującego pracy”. 
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W roku 2019 odbyły się spotkania doradcy zawodowego z młodzieżą szkolną              

w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery realizowanego pod hasłem „Pasja, 

profesja, powołanie”  w których uczestniczyło łącznie 60 uczniów. Natomiast w 

ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości odbyło się spotkanie  z młodzieżą 

szkolną w którym uczestniczyło 25 uczniów. W ramach współpracy młodzież szkolna 

odwiedziła tut. Urząd w celu zapoznania się z metodami poszukiwania pracy – 33 

uczniów. Łącznie w spotkaniach uczestniczyło 118 uczniów. 

W 2019 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy została zrealizowana inwestycja 

polegająca na budowie wewnętrznej instalacji gazowej. Obejmowała ona wykonanie 

odcinka zewnętrznego od przyłącza gazowego kotłowni w budynku oraz odcinka 

wewnętrznego instalacji gazu w budynku wraz z wykonaniem kotłowni gazowej o mocy 

50 kW. Koszt inwestycji wyniósł 46 766,58 zł. 

12. OCHRONA PRAW KONSUMENTA, SPRAWY OBYWATELSKIE 

Zadania Starosty wynikające z przepisów ustawy z dn. 16 lutego 2007 r.               

o ochronie konkurencji i konsumentów realizowane są przez Powiatowego Rzecznika 

Konsumentów (od 1.12.2009 r.). Jest on zatrudniony w wymiarze 1/7 etatu, dyżuruje      

w budynku Starostwa 3 dni w miesiącu. Realizacja zadań Rzecznika w 2019 r. 

przedstawia się następująco: 

W 2019 r. rzecznik konsumentów udzielał pomocy prawnej polegającej                

na bezpłatnym poradnictwie konsumenckim w 79 sprawach (w 2018 r. – w 80 sprawach) 

zgłoszonych przez konsumentów – mieszkańców powiatu włoszczowskiego. Pomoc 

świadczona konsumentom - w biurze, telefonicznie i drogą elektroniczną, polegała         

na udzielaniu porad prawnych, na konsultacjach i mediacjach z przedsiębiorcami  

oraz     na sporządzaniu projektów pism reklamacyjnych i procesowych.  

Problematyka zgłaszanych spraw związana była głównie z wykonywaniem 

uprawnień przysługujących konsumentom z tytułu odpowiedzialności przedsiębiorców    

za wady fizyczne towarów (m.in. odzieży i obuwia, urządzeń AGD i RTV, smartfonów, 

laptopów, okien i drzwi, kabiny prysznicowej, motocykla, części samochodowych)        

na podstawie przepisów o rękojmi i gwarancji. W zakresie usług najliczniej zgłaszane 

problemy dotyczyły natomiast zawierania i realizacji umów telekomunikacyjnych 

(rozliczenia usług roamingowych oraz przesyłu danych, wprowadzania konsumentów    

w błąd co do warunków umów, naliczania kar umownych) oraz ubezpieczeniowych 

(wzajemnych rozliczeń stron oraz odmów wypłaty odszkodowań z ubezpieczeń 

osobowych i mienia np. domu, sprzętu AGD i RTV w ramach tzw. przedłużonych 

gwarancji, ubezpieczenia pożyczki). Udzielano też pomocy prawnej dotyczącej umów 

dostawy energii elektrycznej, ciepła i wody, umów remontowo-budowlanych, a także 

przewozowych i pocztowych. Kilkanaście z wniesionych spraw dotyczyło umów 

sprzedaży i umów o świadczenie usług zawieranych na odległość oraz poza lokalem 

przedsiębiorstwa (np. przez sieć internetową lub na pokazach handlowych). 

W zakresie przysługujących kompetencji dotyczących występowania                  

do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów w 2019 r.         

w 2 sprawach (w 2018 r. w 3 sprawach) kierowano pisemne wystąpienia                          

do przedsiębiorców i wnioskodawców, a także prowadzono postępowania wyjaśniające. 

Sprawy te dotyczyły dochodzenia roszczeń z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej oraz żądań reklamacyjnych wobec nienależytego wykonania usługi remontowo-

budowlanej (montażu okien z parapetami oraz obróbką tynkarską).  



Raport o stanie Powiatu Włoszczowskiego za 2019 rok 

54 

Podczas prowadzonej w 2019 r. działalności współdziałano z innymi instytucjami  

w zakresie ochrony konsumentów, udostępniano także zgłaszającym się konsumentom 

oraz przedsiębiorcom materiały informacyjne (ulotki, teksty przepisów) dotyczące 

uprawnień konsumentów, udzielano informacji o zakresie działania i kompetencjach 

rzecznika konsumentów, a także pozostałych organów zajmujących się ochroną ich praw. 

Ponadto zamieszczano i aktualizowano informacje o problematyce konsumenckiej          

w wyodrębnionej zakładce na stronie internetowej powiatu. 

W 2019 roku realizowano zadanie Powiatu w zakresie udzielania nieodpłatnej 

pomocy prawnej. Na terenie powiatu zostały utworzone dwa punkty nieodpłatnej 

pomocy prawnej zlokalizowane w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włoszczowie 

oraz Urzędzie Gminy w Seceminie. Punkt w Starostwie prowadzony jest przez Powiat. 

Porad prawnych w tym punkcie udzielają adwokaci oraz radcy prawni wskazani przez 

prawnicze samorządy zawodowe na mocy zawartego porozumienia z powiatem. W celu 

realizacji zadania powiat zawarł umowy ze wskazanymi adwokatami i radcami prawnymi             

na udzielanie w 2019 r. nieodpłatnych porad prawnych. 

Punkt w Urzędzie Gminy w Seceminie prowadziła organizacja pozarządowa 

wyłoniona w drodze konkursu tj. Fundacja Młodzi Ludziom z siedzibą w Borysławiu.  

W 2019 roku udzielono łącznie 412 porad prawnych (w 2018 – 624). Zadanie 

finansowane jest w całości z dotacji z budżetu państwa, która w 2019 roku wyniosła 

132 000 zł (w 2018 - 125 208 zł). 

W 2019 r. wydano – w porozumieniu ze służbami sanitarno-epidemiologicznymi  

– 8 decyzji dotyczących sprowadzenia zwłok z zagranicy (w 2018 r. – 3). 

Powiatowa Rada Kombatantów i Osób Represjonowanych w 2019 r. zebrała 

się ona na trzech posiedzeniach plenarnych i jednym spotkaniu uroczystym. 

Przygotowano harmonogram uczestnictwa w uroczystościach patriotycznych  

oraz opracowano ich kalendarz na 2020 r. Delegacja PRKiOR w 2019 r. wzięła udział  

w 8 tego rodzaju uroczystościach, a także w ceremonii pogrzebowej zmarłego 

kombatanta i osoby represjonowanej (1). Uczestniczyła także w trzech spotkaniach 

organizowanych przez Wojewodę Świętokrzyskiego (Dzień Weterana, spotkanie 

opłatkowe i wielkanocne).  

Z końcem 2019 r. w Starostwie Powiatowym we Włoszczowie została wdrożona 

kompleksowa obsługa serwisowa wraz z dzierżawą urządzeń drukujących, kopiujących, 

dostawę materiałów eksploatacyjnych i zabezpieczeniem sieci. W jej ramach zostały 

wydzierżawione: 

1) 3 laserowe urządzenia wielofunkcyjne A3, drukujące po uprzedniej autoryzacji przez 

użytkownika za pomocą indywidualnego kodu PIN, 

2) 27 drukarek monochromatycznych A4, 

3) UTM – 1 urządzenie. 

Wydzierżawiający zapewnia serwis, w tym konserwację i bieżące naprawy  

ww. urządzeń, dostarcza materiały eksploatacyjne zapewniające nieprzerwane działanie 

urządzeń dzierżawionych, jak również będących w użytkowaniu Wydziału Komunikacji, 

Transportu i Dróg Publicznych. 
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13. UTRZYMANIE POWIATOWYCH OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ 

UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ORAZ OBIEKTÓW 

ADMINISTRACYJNYCH 

Szczegółowe dane dotyczące mienia Powiatu znajdują się w załącznikach  

do  informacji o stanie mienia komunalnego Powiatu Włoszczowskiego za 2019 r. 

Informacja ta sporządzana jest według stanu na dzień 31 grudnia danego roku na 

podstawie informacji o przysługujących powiatowi prawach własności do nieruchomości, 

innych niż własność praw majątkowych, danych dotyczących posiadania oraz zdarzeń 

mających wpływ na stan mienia powiatu. Na dzień 31.12.2019 r. stan mienia 

komunalnego w powiecie włoszczowskim wyniósł zgodnie z wartością księgową brutto 

161 125 946,78 zł.  

W poniższym zestawieniu tabelarycznym przedstawiony został stan mienia  

z podziałem na grupy. 

Stan mienia komunalnego w powiecie włoszczowskim na dzień 31.12.2019 r. 

Numer grupy Nazwa grupy Wartość 

 

Grupa 0 

Grunty o powierzchni 451,4856 ha 64 494 568,11 

użytki rolne o pow. 36,1065 ha 721 485,57 zł 

grunty leśne o pow. 0,4568 ha 343,00 zł 

grunty 

zabudowane  

i zurbanizowane 

o pow. 11,4444 ha 329 287,18 zł 

drogi 

wewnętrzne 
o pow. 0,4327 ha 11 645,62 zł 

drogi 

powiatowe 
o pow. 403,0452 ha 63 431 806,74 zł 

Grupa 1 

Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo  

do lokalu niemieszkalnego 
28 439 462,86 zł 

budynki 

przemysłowe 
2 szt. 142 917,36 zł 

budynki 

transportu i 

łączności 

7 szt. 0,00 zł 

zbiorniki, silosy 

i budynki 

magazynowe 

2 szt. 0,00 zł 

budynki 

biurowe 
4 szt. 1 250 020,46 zł 

budynki szpitali 

i zakładów 

opieki 

medycznej 

2 szt. 16 710 012,19 zł 

budynki oświaty 5 szt. 8 996 896,81 zł 

inne budynki 

niemieszkalne 
17 szt. 265 880,50 zł 
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budynki 

mieszkalne 
2 szt. 1 041 755,54 zł 

budynki 

sportowe 
2 szt. 31 980,00 zł 

Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej wodnej 65 327 963,27 zł 

Grupa 3 – 6 Maszyny i urządzenia 924 984,34 zł 

Grupa 7 Środki transportowe 224 721,28 zł 

Grupa 8 

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i 

wyposażenie gdzie indziej 

niesklasyfikowane 

1 747 116,92 zł 

Grupa 9 Inwentarz żywy - 

 
Inwestycje rozpoczęte – środki trwałe w 

budowie 
480 556,43 zł 

 Środki przekazane na poczet inwestycji 4 671 493,48 zł 

 

W stosunku do informacji przedstawionej w 2019 roku o stanie mienia 

komunalnego na koniec 2018 roku nastąpiły zmiany w poszczególnych grupach aktywów 

trwałych jednostek budżetowych, które przedstawiają się następująco: 

Grupa 0 - grunty: wzrost wartości o 105 337,44 zł (regulacja gruntów pod drogami 

powiatowymi, nabycia nieruchomości) 

Grupa 1 - budynki i lokale: wzrost wartości o 53 078,68 zł (umorzenia roczne) 

Grupa 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej: wzrost wartości o 1 164 259,88 zł 

(przejęcia budowli, zakończenie inwestycji, umorzenia roczne) 

Grupy 3-6 - maszyny i urządzenia: wzrost  wartości o 40 868,23 zł (zakup urządzeń i 

maszyn) 

Grupa 7 - środki transportu: wzrost  wartości o 27 637,20 zł (umorzenia roczne) 

Grupa 8 - narzędzia, przyrządy i wyposażenie: spadek wartości o 14 090,27 zł 

(umorzenia roczne, amortyzacja). 

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu gospodarowania mieniem Powiatu: 

L

p. 

Źródło dochodów Dochody 

wykonane  

w 2018 r. 

[zł] 

Dochody 

wykonane  

w 2019 r. 

[zł] 

1. Wpływy z tytułu sprzedaży: 

- gruntów 

- innych składników majątkowych 

 

- 

14 383,47 

 

- 

18 305,04 

2. Wpływy z tytułu użytkowania i 

służebności 
- - 

3. Wpływy z tytułu użytkowania 

wieczystego  

i przekształcenia 

104 358,40 112 021,99 
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4. Wpływy z tytułu najmu, dzierżawy 

składników majątkowych* 225 313,15 201 119,47 

5. Wpływy z tytułu czynszów - - 

6. Wpływy z tytułu trwałego zarządu 9 155,88 9 155,88 

7. Wpływy z tytułu opłat różnych: 

- zwrot kosztów sądowych 

- usługa ogrzewania PCKR** 

- kary umowne  

 

1 591,21 

1 577,22 

 

 

 

 

1 185,91 

 RAZEM: 356 379,33 341 788,29 

 

* - różnica wynika z obniżenia przez Zarząd Powiatu od dnia 1.09.2018 r. czynszu  

dla ARiMR za najem pomieszczeń w Zespole Szkół Nr 3 o nakłady poniesione  

przez Agencję na remont chodnika i parkingu, rozłożone na 24 miesiące. Obecny 

Zarząd z uwagi na zapisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 

 i usług zdecydował o przywróceniu pierwotnych wysokości czynszu i jednoczesnym 

obciążeniu Powiatu przez Agencję poniesionymi nakładami poprzez wystawienie 

faktur korygujących. 

** - kwoty z tytułu świadczenia usługi ogrzewania dla PCK-R nie wykazano w 2019 

roku, ponieważ umowa została rozwiązana po uruchomieniu przez PCK-R własnej 

kotłowni. 

Ważniejsze prace związane z utrzymaniem obiektów omówiono przy poszczególnych 

jednostkach. Inwestycje drogowe wymieniono w dziale: Transport zbiorowy i drogi 

publiczne. 

14. PROMOCJA POWIATU, WSPÓŁPRACA I DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ 

ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ PODMIOTÓW 

WYMIENIONYCH W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 

R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE 

Wydział Promocji i Rozwoju Starostwa prowadził szereg zadań związanych  

z promocją Powiatu w 2019 r. Powiat sponsorował wyjazdy kół gospodyń wiejskich, 

zespołów ludowych i kapel na targi turystyczne, występy, konkursy i przeglądy, przez co  

z jednej strony wspiera lokalnych artystów, a z drugiej umożliwia zaprezentowanie 

bogactwa kulturowego naszego regionu. Na współpracę z organizacjami pozarządowymi 

w 2019 r. wydatkowano z budżetu kwotę 3 720  zł (w 2018 r. 11 129 zł). 

  Ważniejsze zadania związane z promocją Powiatu, które były realizowane  

w 2019 r., to organizacja konkursów dla których Powiat był organizatorem bądź 

współorganizatorem. Łączna kwota wydatkowana na ten cel to: 4 442,44 zł (2018 - 

7 752,57 zł).  Zostały przeprowadzone etapy powiatowe: 

-  Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla szkół 

podstawowych, gdzie Powiat był współorganizatorem, a Komenda Powiatowa Policji 

we Włoszczowie organizatorem konkursu. Środki, które zostały wydatkowane   

to kwota  1 791,33 zł,  

- Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej ,,Młodzież Zapobiega Pożarom”,  

gdzie Powiat był współorganizatorem, a PSP we Włoszczowie organizatorem 

konkursu. Nagrody dla uczestników to gadżety z logo Powiatu, 

https://sip.lex.pl/#/document/17030487?unitId=art(3)ust(3)&cm=DOCUMENT
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-  Konkurs ,,Bezpieczeństwo na 5” gdzie Powiat był współorganizatorem, a Komenda 

Powiatowa Policji we Włoszczowie organizatorem konkursu. Środki, które zostały 

wydatkowane to kwota   – 435,86zł, 

-   Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny, gdzie Powiat był 

współorganizatorem, a   Komenda Powiatowa Policji we Włoszczowie organizatorem 

konkursu. Środki, które zostały wydatkowane to kwota   –– 765,84 zł, 

-   Konkurs Kolęd i Pastorałek. Środki, które zostały wydatkowane to kwota 1 000 zł, 

-   Konkurs ,,Widoczni na drodze ”skierowany do uczniów ze szkół średnich.  

Powiat w 2019 roku był organizatorem Powiatowych Dożynek w Lipiu,   

a współorganizatorem Urząd Gminy Krasocin. Środki, które zostały wydatkowane  

to kwota  3 324,14 zł. W 2018 r. na Dożynki Wojewódzkie została wydatkowana kwota 

14 550,90 zł. 

Dużym wyzwaniem dla  Powiatu jest organizacja różnego rodzaju imprez  

i wydarzeń kulturalnych. Powiat był współorganizatorem Forum Kobiet, a organizatorem 

Powiatowe Centrum Kulturalno-Rekreacyjne. Środki, które zostały wydatkowane  

to kwota – 1 210 zł.  Powiat był współorganizatorem Koncertu Świątecznego,  

a organizatorem PCK-R. Środki, które zostały wydatkowane to kwota 2 345 zł. Łączna 

kwota na imprezy 6 879,14 zł.   W 2018 r. łączna kwota na imprezy 16 942,90 zł.  

Powiat był współorganizatorem, a organizatorem Powiatowe Centrum Kulturalno-

Rekreacyjne we Włoszczowie imprezy plenerowej ,,Targi runa leśnego”. Następna 

impreza plenerowa, która wspólnie została zorganizowana przez Powiat i PCK-R  

to ,,Familiada’. Powiat był współorganizatorem imprezy pn. ,,Przypomnijmy młodym co 

ich pradziad robił”. Wydarzenie było promocją kultury i obyczajów powiatu 

włoszczowskiego.  

Wydział Promocji i Rozwoju był współorganizatorem promocji książki Tadeusza 

Stolarskiego ,,Znani i Nieznani Ziemi Włoszczowskiej II”.  

Powiat był współorganizatorem konferencji dla przedsiębiorców z powiatu 

włoszczowskiego na temat pozyskiwania środków unijnych. Ponadto zorganizowano 

konferencję dla seniorów na temat bezpieczeństwa.   

W 2019 r. Powiat wykonał nowe miejsca przystankowe dla rowerzystów  

na szlaku ,,Lasami dookoła Włoszczowy”. Inwestycja została zrealizowana w ramach 

operacji pn. ,,Budowa i wyposażenie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej  

i rekreacyjnej w Powiecie Włoszczowskim ukierunkowanej na turystykę rowerową”  

w zakresie działania ,,Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez 

społeczność” w ramach Priorytetu 4 ,,Zwiększanie zatrudnienia i spójności terytorialnej” 

objętego Programem Operacyjnym ,,Rybactwo i Morze” z  wyłączeniem projektów 

grantowych. Dofinansowanie z tego tytułu wynosiło 79%. 

Powiat w ramach promocji zewnętrznej prowadzi stronę internetową i Facebooka.  

Na stronie internetowej zamieszczono w ubiegłym roku 720 informacji, a na Facebooku 

191.    

W nadzorze Starosty Włoszczowskiego w 2019 r. było 187 podmiotów 

zarejestrowanych w KRS lub ewidencji uczniowskich klubów sportowych (UKS). 

Wydano 4 decyzje w sprawie ich funkcjonowania (w 2018 r. – 8) i 8 zaświadczeń 

dotyczących UKS.  

Program współpracy Powiatu Włoszczowskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 
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kwietnia 2003 r. został przyjęty uchwałą Nr XLIX/263/18 Rady Powiatu 

Włoszczowskiego z dnia 16 listopada 2018 r. Podlegał wykonaniu przez Zarząd Powiatu 

i był realizowany przez jednostki organizacyjne Powiatu (PCPR, PCKR, PUP, placówki 

upowszechniania oświaty) i odpowiednie komórki organizacyjne (merytoryczne 

Wydziały) Starostwa, co następuje stosownie do podstawowych zakresów ich działania 

określonych – odpowiednio – w statutach jednostek powołanych w celu wykonywanie 

ustawowych zadań powiatu i Regulaminie Organizacyjnym Starostwa, obejmujących 

sfery wymienione w art. 4 ust. 1, w szczególności natomiast:  

● pomocy społecznej, w tym wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; 

działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób niepełnosprawnych, rodziny, 

macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,  

● ochrony i promocji zdrowia; przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom 

społecznym;  

● promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy  

i zagrożonych zwolnieniem z pracy,  

● edukacji, oświaty i wychowania; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury  

i dziedzictwa narodowego; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;   

● ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 

● upowszechniania i ochrony praw konsumentów,  

● działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych. 

Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania ww. programu za 2019 r.  

w terminie do 31 maja 2020 r. podlega przedłożeniu Radzie Powiatu Włoszczowskiego. 

Uchwałą Nr 42/19 z dnia 17 maja 2019 r. Zarząd zatwierdził i przekazał 

organowi stanowiącemu analogiczne sprawozdanie dotyczące programu za 2018 r.  

Uchwałami nr XIV/103/19 z dnia 28 listopada 2019 r. i nr XV/121/19 z dnia 30 

grudnia 2019 r. Rada Powiatu Włoszczowskiego przyjęła program współpracy z tego 

zakresu  na 2020 r.  
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III. INFORMACJE FINANSOWE 

Zestawienie zrealizowanych dochodów i wydatków budżetu Powiatu 

Włoszczowskiego w latach 2010-2019         

   

Rok Dochody [zł] Wydatki [zł] 

2010 38 705 356,34 41 897 974,51 

2011 45 534 750,38 42 741 102,98 

2012 42 466 453,68 40 727 298,27 

2013 43 887 806,45 45 456 039,53 

2014 46 707 877,84 47 517 395,39 

2015 48 570 132,20 48 792 740,88 

2016 45 878 220,34 44 509 724,98 

2017 45 847 237,19 49 035 322,81 

2018 53 590 384,44 54 945 941,72 

2019 58 324 821,41 51 899 937,16 
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Zestawienie zaciąganych kredytów i pożyczek, ich spłata  

oraz stan zadłużenia Powiatu Włoszczowskiego w latach 2010-2019 

Rok 

Kwota zaciągniętego 

kredytu/pożyczki  

[zł] 

Spłaty rat kredytów  

i pożyczek  

[zł] 

Stan zadłużenia na 

koniec danego roku 

[zł] 

2010 2 500 000,00    876 000,00 6 126 000,00 

2011 - 1 252 000,00 4 874 000,00 

2012 - 1 212 000,00 3 662 000,00 

2013 2 000 000,00 1 212 000,00 4 450 000,00 

2014 -    880 000,00 3 570 000,00 

2015 1 500 000,00    868 000,00 4 202 000,00 

2016 1 000 000,00    868 000,00 4 334 000,00 

2017 2 000 000,00 1 108 000,00 5 226 000,00 

2018 3 000 000,00 1 046 000,00 7 180 000,00 

2019 - 1 135 000,00 6 045 000,00 
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Kwota wyodrębniona w WPF wydatków z tytułu poręczeń, jakie Starostwo 

Powiatowe będzie realizować w przypadku, gdyby ZOZ nie wykonał swoich 

zobowiązań wynikających z umowy kredytowej 

   

Rok Kwota w zł 

2019 69 518,00 

2020 375 162,00 

2021 486 132,00 

2022 590 910,00 

2023 689 496,00 

2024 781 890,00 

2025 868 092,00 

2026 830 940,00 

2027 910 950,00 

2028 944 768,00 

Razem 6 547 858,00 

 

 

IV. REALIZACJA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 

Zgodnie z art.  3d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  

(tekst jednolity - Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.) w przypadkach przewidzianych 

ustawą oraz w innych sprawach ważnych dla powiatu mogą być przeprowadzane na jego 

terytorium konsultacje z mieszkańcami powiatu. Szczególną formą konsultacji 

społecznych jest budżet obywatelski. W ramach budżetu obywatelskiego mieszkańcy w 

bezpośrednim głosowaniu decydują corocznie o części wydatków budżetu powiatu. 

Zadania wybrane w ramach budżetu obywatelskiego zostaną uwzględnione w uchwale 

budżetowej powiatu. Rada powiatu w toku prac nad projektem uchwały budżetowej nie 

może usuwać lub zmieniać w stopniu istotnym zadań wybranych w ramach budżetu 

obywatelskiego. 

Budżet obywatelski w samorządach powiatowych jest fakultatywny. Powiat 

Włoszczowski w 2019 roku nie realizował budżetu obywatelskiego. 

 

V. REALIZACJA UCHWAŁ RADY POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO 

PODJĘTYCH W 2019 ROKU 

W 2019 roku Rada Powiatu Włoszczowskiego podjęła 100 uchwał. W ramach 

nadzoru uchwały były przekazywane Wojewodzie Świętokrzyskiemu lub Regionalnej 

Izbie Obrachunkowej w Kielcach (uchwały w sprawie zmian w budżecie i w sprawie 

zmian w wieloletniej prognozie finansowej powiatu). 

Wykonanie uchwał przedstawiono poniżej. 

● Uchwała Nr IV/23/19 z dnia 30.01.2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Włoszczowskiego na lata 2019 – 2028; 

● uchwały: Nr V/31/19 z dnia 25.03.2019 r., Nr VI/43/19 z dnia 11.04.2019 r.,  

Nr VII/45/19 z dnia 28.05.2019 r., Nr VIII/64/19 z dnia 28.06.2019 r., Nr IX/71/19  
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z dnia 08.08.2019 r., Nr X/78/19 z dnia 16.09.2019 r., Nr XI/89/19 z dnia 30.09.2019 

r., Nr XII/93/19 z dnia 28.10.2019 r., Nr XIV/99/19 z dnia 28.11.2019 r.  

i Nr XV/114/19z dnia 30.12.2019 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Powiatu Włoszczowskiego na lata 2019 – 2028; 

● uchwała Nr IV/24/19 z dnia 30.01.2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu  

na 2019 rok; 

● uchwały: Nr V/32/19 z dnia 25.03.2019 r., Nr VI/44/19 z dnia 11.04.2019 r.,  

Nr VII/46/19 z dnia 28.05.2019 r., Nr VIII/65/19 z dnia 28.06.2019 r., Nr IX/72/19  

z dnia 08.08.2019 r., Nr X/79/19 z dnia 16.09.2019 r., Nr XI/90/19 z dnia 30.09.2019 

r., Nr XII/94/19 z dnia 28.10.2019 r., Nr XIV/100/19 z dnia 28.11.2019 r.  

i Nr XV/115/19 z dnia 30.12.2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2019 

rok; 

● uchwała Nr XV/112/19 z dnia 30.12.2019 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Włoszczowskiego na lata 2020-2032 oraz 

● uchwała Nr XV/113/19 z dnia 30.12.2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 

Włoszczowskiego na 2020 rok 

zostały przekazane Skarbnikowi Powiatu i kierownikom jednostek organizacyjnych  

do bieżącej realizacji. Ich szczegółowe wykonanie zostało przedstawione  

w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok. Uchwały Nr XV/112/19  

i Nr XV/113/19 z dnia 30.12.2019 r. są w trakcie realizacji. 

● Uchwała Nr IV/25/19 z dnia 30.01.2019 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady 

Powiatu Włoszczowskiego oraz zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady 

Powiatu – na 2019 rok – uchwała stanowi wykonanie obowiązku ustawowego.  

W 2019 r. odbyło się 12 sesji, w tym 1 uroczysta oraz 26 posiedzeń komisji 

merytorycznych (poza Komisją Rewizyjną). 

● Uchwała Nr IV/26/19 z dnia 30.01.2019 r.  w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej 

Rady Powiatu Włoszczowskiego – uchwała stanowi wykonanie obowiązku 

ustawowego. 

● Uchwała Nr IV/27/19 z dnia 30.01.2019 r. w sprawie zmiany w składzie osobowym 

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Włoszczowskiego – uchwałą 

usankcjonowano wolę pracy w przedmiotowej komisji radnego Krzysztofa 

Malinowskiego, co pozwoliło na uzupełnienie składu komisji do wymaganej 

liczebności. 

● Uchwała Nr IV/28/19 z dnia 30.01.2019 r. w sprawie zmian w składzie osobowym 

Komisji Zdrowia, Oświaty i Spraw Społecznych – uchwałą usankcjonowano 

rezygnację z pracy w tej komisji radnej Ireny Orzechowskiej oraz wolę pracy  

w komisji radnego Leopolda Kwapisza. 

● Uchwała Nr IV/29/19 z dnia 30.01.2019 r. w sprawie zmiany składu Rady 

Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie – uchwałą dokonano 

wymiany w składzie Rady przedstawiciela Wojewody Świętokrzyskiego: odwołano 

Dariusza Czechowskiego, powołano Sławomira Krzysztofika oraz przedstawiciela 

Gminy Włoszczowa: odwołano Artura Drozdowskiego, powołano Jerzego 

Wiśniewskiego. 

● Uchwała Nr IV/30/19 z dnia 30.01.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem 

miejsca pod montaż stacji referencyjnej w nieruchomości stanowiącej własność 

Powiatu Włoszczowskiego, położonej we Włoszczowie przy ul. Wiśniowej 10 

oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 4457/5 o pow. 0,3799 ha  

– na podstawie uchwały w dniu 28.02.2019 r. została zawarta umowa Nr 1/AG/19/N 

w sprawie najmu firmie „GEODEZJA” Tadeusz Nadowski miejsca pod montaż 

stacji referencyjnej i anteny. 
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● Uchwała Nr V/33/19 z dnia 25.03.2019 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej  

i finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego w 2019 roku  

– na podstawie uchwały zawarto umowy dotacji:  

- Nr 5/Or/19/D z dnia 15.04.2019 r. z Gminą Włoszczowa na dofinansowanie  

do bieżącej działalności stołówki Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta  

we Włoszczowie, 

- Nr 2/ROL/19/D z dnia 24.04.2019 r. z Gminą Kluczewsko na realizację gminnego 

programu usuwania azbestu, 

- Nr 3/ROL/19/D  z dnia 24.04.2019 r. z Gminą Moskorzew na realizację gminnego 

programu usuwania azbestu, 

- Nr 4/ROL/19/D  z dnia 24.04.2019 r. z Gminą Krasocin na realizację gminnego 

programu usuwania azbestu, 

- Nr 5/ROL/19/D  z dnia 24.04.2019 r. z Gminą Radków na realizację gminnego 

programu usuwania azbestu, 

- Nr 6/ROL/19/D  z dnia 24.04.2019 r. z Gminą Secemin na realizację gminnego 

programu usuwania azbestu, 

- Nr 7/ROL/19/D  z dnia 24.04.2019 r. z Gminą Włoszczowa na realizację gminnego 

programu usuwania azbestu, 

- Nr 8/ROL/19/D z dnia 24.04.2019 r. z Gminą Włoszczowa na przeprowadzenie 

pikniku ekologicznego  - VI edycja, 

- Nr 9/ROL/19/D z dnia 24.04.2019 r. z Gminą Włoszczowa na przeprowadzenie II 

Finału akcji „Rower Pomaga”. 

Dotacje zostały zrealizowane i rozliczone. Udzielonej dotacji nie wykorzystały 

Gminy Kluczewsko, Moskorzew i Radków. 

● Uchwała Nr V/34/19 z dnia 25.03.2019 r. w sprawie określenia zadań finansowanych 

w 2019 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych – uchwała została przekazana dyrektorowi Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie do bieżącej realizacji. 

● Uchwała Nr V/35/19 z dnia 25.03.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udział 

Powiatu Włoszczowskiego w projekcie pn. "Włoszczowa jedzie do Europy", 

współfinansowanym w ramach programu Unii Europejskiej ERASMUS+ - umowa 

na realizację projektu została podpisana w dniu 22.07.2019 r. (nr umowy 2019-1-

PL01-KA102-062675). Projekt realizuje Zespół Szkół Nr 3 im. Stanisława Staszica 

we Włoszczowie. Czas realizacji obejmuje okres od 01.10.2019 r. do 31.12.2020 r. 

● Uchwała Nr V/36/19 z dnia 25.03.2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy  

oraz planu kontroli Komisji Rewizyjnej – na 2019 rok – uchwała stanowi wykonanie 

obowiązku ustawowego. W 2019 roku Komisja odbyła 9 posiedzeń i przeprowadziła  

3 kontrole (w Starostwie Powiatowym we Włoszczowie, Zarządzie Dróg 

Powiatowych we Włoszczowie i Zespole Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie). 

● Uchwała Nr V/37/19 z dnia 25.03.2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy 

uchwałodawczej – uchwała stanowi wykonanie obowiązku ustawowego. 

● Uchwała Nr V/38/19 z dnia 25.03.2019 r. w sprawie powołania Rady Społecznej 

Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie – w związku z wygaśnięciem z dniem 

30 marca 2019 r. kadencji Rady Społecznej ZOZ powołano Radę na kolejną 4-letnią 

kadencję. 

● Uchwała Nr V/39/19 z dnia 25.03.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie 

darowizny przez Powiat Włoszczowski nieruchomości stanowiącej własność Skarbu 

Państwa na cele publiczne związane z rozbudową drogowej sieci komunikacyjnej  

na terenie miasta Włoszczowa – w wykonaniu uchwały aktem notarialnym  

z dnia 15.10.2019 r. nabyto od Skarbu Państwa nieodpłatnie własność działki  
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Nr 5430/3 na cele związane z poszerzeniem pasa drogowego drogi powiatowej  

– ul. Głowackiego we Włoszczowie. 

● Uchwała Nr V/40/19 z dnia 25.03.2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi  

na Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie  

– rozpatrywana skarga została uznana za bezzasadną. 

● Uchwała Nr V/41/19 z dnia 25.03.2019 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatowego 

Urzędu Pracy we Włoszczowie – wykaz zadań Powiatowego Urzędu Pracy  

we Włoszczowie uzupełniono o zadania wynikające z ustawy z dnia 9 listopada 2000 

r. o repatriacji. 

● Uchwała Nr V/42/19 z dnia 25.03.2019 r. w sprawie zmiany w Statucie 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie – wykaz zadań 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie uzupełniono o zadania 

wynikające z ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji. 

● Uchwała Nr VII/47/19 z dnia 28.05.2019 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu 

Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie – w wykonaniu 

obowiązku ustawowego Rada Powiatu zatwierdziła nowy Regulamin Rady 

Społecznej ZOZ we Włoszczowie uchwalony uchwałą Nr 1/2019 Rady Społecznej  

z dnia 10.04.2020 r. 

● Uchwała Nr VII/48/19 z dnia 28.05.2019 r. w sprawie zmiany składu Rady 

Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie – uchwałą dokonano 

wymiany w składzie Rady przedstawiciela Gminy Moskorzew: odwołano Andrzeja 

Walaska, powołano Bożenę Całkę. 

● Uchwała Nr VII/49/19 z dnia 28.05.2019 r. w sprawie planu sieci publicznych szkół 

ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu 

Włoszczowskiego – uchwała stanowi wykonanie obowiązku wynikającego  

z przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Przepisy wprowadzające ustawę – 

Prawo oświatowe. 

● Uchwała Nr VII/50/19 z dnia 28.05.2019 r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie 

zmieniona Uchwałą Nr IX/73/19 z dnia 08.08.2019 r. oraz Uchwała Nr VII/51/19  

z dnia 28.05.2019 r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

Nr 3 im. Stanisława Staszica we Włoszczowie zmieniona Uchwałą Nr IX/74/19  

z dnia 08.08.2019 r. – uchwały dostosowały nazwy zespołów szkół do zapisów 

wprowadzonych w wyniku reformy oświaty (likwidacji gimnazjów). 

● Uchwała Nr VII/52/19 z dnia 28.05.2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania  

i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Włoszczowskiego dla niepublicznych szkół  

i placówek, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania  

i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania wykorzystania dotacji – uchwała 

została podjęta w związku ze zmianą przepisów ustawy z 27 października 2017 r.  

o finansowaniu zadań oświatowych. Na podstawie zawartych w uchwale regulacji 

nastąpiło udzielenie w 2019 r. przez Powiat Włoszczowski dotacji dla szkół 

niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, prowadzonych we Włoszczowie 

przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach. 

● Uchwała Nr VII/53/19 z dnia 28.05.2019 r. w sprawie ustanowienia dorocznych 

nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania  

i ochrony kultury, a także określenia warunków i trybu ich przyznawania  

– konieczność ponownego uregulowania w tym zakresie wynikła ze zmiany zakresu 

delegacji ustawowej. W 2019 r. na podstawie ww. uchwały Starosta Włoszczowski 

przyznał 6 nagród 
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● Uchwała Nr VII/54/19 z dnia 28.05.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody  

na przystąpienie do partnerstwa dotyczącego przygotowania i realizacji projektu 

"Integracja i rozwój kształcenia zawodowego przy wsparciu uczelni wyższej  

w województwie świętokrzyskim" - projekt nie uzyskał dofinansowania i z tego 

powodu nie jest realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3  

we Włoszczowie. 

● Uchwała Nr VII/55/19 z dnia 28.05.2019 r. w sprawie podwyższenia minimalnej 

wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych oraz rodzin 

zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego – uchwałą 

podwyższono minimalną wysokość wynagrodzenia dla rodzin zastępczych 

zawodowych do kwoty 2000,- zł oraz dla rodzin zastępczych zawodowych 

pełniących funkcję pogotowia rodzinnego do kwoty 2600,- zł. Podwyższone 

wynagrodzenia wypłacano począwszy od czerwca 2019 r. 

● Uchwała Nr VII/56/19 z dnia 28.05.2019 r. w sprawie zmiany w Statucie Powiatu 

Włoszczowskiego – w związku z wprowadzeniem ustawowo zasady pisemnej formy 

składania interpelacji i zapytań przez radnych należało zmienić w tym zakresie 

zapisy Statutu Powiatu. 

● Uchwała Nr VII/57/19 z dnia 28.05.2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Zarząd 

Dróg Powiatowych we Włoszczowie oraz Starostwo Powiatowe we Włoszczowie  

– skarga dotycząca nieprawidłowości wykonania chodnika w Skorkowie została 

uznana za zasadną w odniesieniu do jednego zarzutu tj. w zakresie wykonania 

podbudowy, w stosunku do pozostałych dwóch – za bezzasadną. 

● Uchwała Nr VIII/58/19 z dnia 28.05.2019 r. w sprawie udzielenia Zarządowi 

Powiatu wotum zaufania – uchwała stanowi wykonanie obowiązku ustawowego. 

● Uchwała Nr VIII/59/19 z dnia 28.06.2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego Powiatu Włoszczowskiego za 2018 rok – uchwała stanowi wykonanie 

obowiązku ustawowego. 

● Uchwała Nr VIII/60/19 z dnia 28.06.2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium 

Zarządowi Powiatu z tytułu wykonania budżetu Powiatu za 2018 rok – uchwała 

stanowi wykonanie obowiązku ustawowego. 

● Uchwała Nr VIII/61/19 z dnia 28.06.2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie za 2018 rok – uchwała 

stanowi wykonanie obowiązku ustawowego. 

● Uchwała Nr VIII/62/19 z dnia 28.06.2019 r. w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno 

- finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie – uchwała stanowi 

wykonanie obowiązku ustawowego. 

● Uchwała Nr VIII/63/19 z dnia 28.06.2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego Powiatowego Centrum Kulturalno - Rekreacyjnego we Włoszczowie  

za 2018 rok – uchwała stanowi wykonanie obowiązku ustawowego. 

● Uchwała Nr VIII/66/19 z dnia 28.06.2019 r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu 

Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie - Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II  

– Statut został uzupełniony o nowe komórki organizacyjne ZOZ tj. Oddział 

Ginekologii jednego dnia, Oddział Okulistyki jednego dnia, Poradnię Okulistyczną  

i Poradnię Reumatologiczną dla dzieci. Z komórek tych działalność rozpoczęły 

Oddział Ginekologii jednego dnia i Poradnia Reumatologiczna dla dzieci. 

● Uchwała Nr VIII/67/19 z dnia 28.06.2019 r. w sprawie zmiany w Uchwale  

w sprawie stypendium przyznawanego studentom kształcącym się na kierunku 

lekarskim - na podstawie uchwały w dniu 17 lipca 2019 r. ogłoszono nabór 

wniosków. 
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● Uchwała Nr VIII/68/19 z dnia 28.06.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody  

na wydzierżawienie na okres 10 lat części nieruchomości stanowiącej własność 

Powiatu Włoszczowskiego położonej we Włoszczowie przy ul. Wiśniowej 10 

oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 4457/5 – w wykonaniu uchwały 

została zawarta z Bankiem Spółdzielczym we Włoszczowie umowa Nr 3/19/N/AG  

z dnia 10 września 2019 r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości pod 

bankomat. 

● Uchwała Nr VIII/69/19 z dnia 28.06.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie 

darowizny przez Powiat Włoszczowski nieruchomości stanowiących własność 

Gminy Krasocin na cele publiczne związane z projektowaną przebudową drogi 

powiatowej Nr 0264T – w wykonaniu uchwały aktem notarialnym z dnia 15.10.2019 

r. nabyto od Gminy Krasocin w drodze darowizny własność położonych w obrębie 

Skorków działek Nr 107/2, Nr 425/5, Nr 425/6 i 425/10 na cele związane  

z przebudową drogi powiatowej. 

● Uchwała Nr VIII/70/19 z dnia 28.06.2019 r. w sprawie udzielenia Parafii 

Wniebowzięcia NMP we Włoszczowie dotacji z budżetu Powiatu Włoszczowskiego 

na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, przeprowadzone  

w 2019 roku przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – na podstawie uchwały 

zawarto umowę dotacji Nr 12/EKO/19 z dnia 21.08.2019 r. z Parafią  

pw. Wniebowzięcia NMP we Włoszczowie z przeznaczeniem na konserwację 

zabytkowej ambony i umieszczonych na niej obrazów. Dotacja została zrealizowana 

i rozliczona. 

● Uchwała Nr IX/75/19 z dnia 08.08.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody  

na wydzierżawienie na okres 3 lat części nieruchomości, stanowiącej własność 

Powiatu Włoszczowskiego, położonej we Włoszczowie obręb 06, oznaczonej  

w ewidencji jako działka Nr 4455/1 o pow. 0,2108 ha – w wykonaniu uchwały 

została zawarta z Mirosławem Skibą KIOSK „NA OSIEDLU” umowa  

Nr 18/GKN/19/N z dnia 1 października 2019 r. w sprawie dzierżawy części 

nieruchomości pod działalność handlową (kiosk). 

● Uchwała Nr IX/76/19 z dnia 08.08.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie  

przez Powiat Włoszczowski części nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów  

i budynków jako działka Nr 171, położonej w obrębie ewidencyjnym Komorniki 

gmina Kluczewsko, celem uregulowania własności pasa drogowego drogi 

powiatowej Nr 0252 T – w wykonaniu uchwały aktem notarialnym z dnia 

21.05.2020 r. nabyto od osoby fizycznej własność położonej w obrębie Komorniki 

działki nr 171/1 na poszerzenie pasa drogowego drogi powiatowej. 

● Uchwała Nr IX/77/19 z dnia 08.08.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 

przez Powiat Włoszczowski w drodze darowizny nieruchomości, oznaczonej  

w ewidencji gruntów jako działka Nr 265 o pow. 0,0025 ha, położonej w obrębie 

ewidencyjnym Nowy Dwór w gminie Krasocin, celem przebudowy pasa drogowego 

drogi powiatowej Nr 0260 T – w wykonaniu uchwały aktem notarialnym z dnia 

29.10.2019 r. nabyto od osoby fizycznej w drodze darowizny własność położonej  

w obrębie Nowy Dwór działki Nr 265 na cele związane z przebudową drogi 

powiatowej. 

● Uchwała Nr X/80/19 z dnia 16.09.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody  

na przystąpienie do partnerstwa dotyczącego przygotowania i realizacji projektu 

"Wysoka jakość kształcenia w Powiecie Włoszczowskim, Staszowskim  

i Suchedniowie" - projekt nie uzyskał dofinansowania i z tego powodu nie jest 

realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 we Włoszczowie. 
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● Uchwała Nr X/81/19 z dnia 16.09.2019 r. w sprawie utworzenia lokalnego programu 

wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży oraz 

● Uchwała Nr X/82/19 z dnia 16.09.2019 r. w sprawie określenia szczegółowych 

warunków, form i zakresu pomocy udzielanej przez Powiat Włoszczowski w ramach 

lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży, a także 

trybu postępowania w sprawach dotyczących jej przyznawania, zmieniona Uchwałą  

Nr XIV/105/19 z dnia 28.11.2019 r. – w wykonaniu ww. uchwał zarządzeniami  

Nr 104-120/19 Starosty Włoszczowskiego z dnia 29 listopada 2019 r. przyznano 17 

uczniom stypendium na rok szkolny 2019/2020 za wysokie wyniki i szczególne 

osiągnięcia w nauce. W/w zarządzenia zostały przekazane dyrektorom szkół 

ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Włoszczowski oraz Powiatowemu 

Centrum Oświaty we Włoszczowie. 

● Uchwała Nr X/83/19 z dnia 16.09.2019 r. w sprawie określenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, o których mowa  

w art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. b i d ustawy z dnia 26 kwietnia 1982 r. – Karta Nauczyciela 

- uchwała została przekazana w celu realizacji szkołom prowadzonym przez Powiat  

i Powiatowemu Centrum Oświaty we Włoszczowie. Tygodniowy wymiar godzin 

pedagogów szkolnego, doradców zawodowych oraz nauczycieli praktycznej nauki 

zawodu, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Włoszczowski,  

z dniem 1 września 2020 r. został określony przez ich dyrektorów w kształcie 

respektującym postanowienia przedmiotowej uchwały. 

● Uchwała Nr X/84/19 z dnia 16.09.2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie 

określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach  

i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Włoszczowski  – niniejsza 

uchwała została przekazana w celu realizacji szkołom prowadzonym przez Powiat 

Włoszczowski i Powiatowemu Centrum Oświaty we Włoszczowie. Z dniem  

1 września 2020 r. nauczyciele pełniący funkcję wychowawcy otrzymują dodatek  

w kwocie respektującej jego minimalną wysokość zagwarantowaną przez 

ustawodawcę w Karcie Nauczyciela. 

● Uchwała Nr X/85/19 z dnia 16.09.2019 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu 

Włoszczowskiego – uchwałą dokonano aktualizacji katalogu jednostek 

organizacyjnych Powiatu w zakresie dotyczącym zmiany nazwy szkół 

prowadzonych przez Powiat. Nowe nazewnictwo jednostek oświatowych jest 

wynikiem wdrożenia reformy systemu oświaty. 

● Uchwała Nr X/86/19 z dnia 16.09.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 

przez Powiat Włoszczowski w drodze darowizny nieruchomości, oznaczonej w 

ewidencji gruntów jako działka Nr 263 o pow. 0,01 ha, położonej w obrębie 

ewidencyjnym Nowy Dwór w gminie Krasocin, celem przebudowy pasa drogowego 

drogi powiatowej Nr 0260T zmieniona Uchwałą Nr XIV/111/19 z dnia 28.11.2019 r. 

– trwają czynności zmierzające do zakupu ww. nieruchomości. 

● Uchwała Nr X/87/19 z dnia 16.09.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego  

– na podstawie uchwały została zawarta z przewoźnikiem - Łukaszem Oparą „DVL”  

z Korczyna gm. Strawczyn umowa Nr KTD/4/2019 z dnia 25 września 2019 r.  

w sprawie wykonywania powiatowego przewozu pasażerskiego na linii Skorków  

– Włoszczowa. Przewozy były wykonywane do końca 2019 roku. 

● Uchwała Nr X/88/19 z dnia 16.09.2019 r. w sprawie przyjmująca rezolucję  

w sprawie sprzeciwu wobec promocji i prób wprowadzania ideologii „LGBT”  

w życiu publicznym – uchwała została przekazana: Prezydentowi RP, Prezesowi 

Rady Ministrów RP, Ministrowi Edukacji Narodowej, Parlamentarzystom 
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Województwa Świętokrzyskiego, Powiatom z terenu Województwa 

Świętokrzyskiego oraz mieszkańcom Powiatu Włoszczowskiego za pośrednictwem 

środków masowego przekazu.  

● Uchwała Nr XI/91/19 z dnia 30.09.2019 r. w sprawie pozbawienia odcinka drogi 

kategorii drogi powiatowej i wyłączenia z użytkowania – w wykonaniu uchwały po 

jej wejściu w życie podjęto uchwałę Nr XVI/127/20 Rady Powiatu 

Włoszczowskiego z dnia 10 lutego 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia 

przebiegu istniejących dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu 

Włoszczowskiego.  

● Uchwała Nr XI/92/19 z dnia 30.09.2019 r. w sprawie przyjęcia od Wojewody 

Świętokrzyskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej  

– w wykonaniu uchwały Powiat przyjął zadania z zakresu administracji rządowej, 

określone w ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. – o powszechnym obowiązku obrony 

Rzeczypospolitej Polskiej dotyczące przygotowania i przeprowadzenia w latach 

2020-2024 kwalifikacji wojskowej, na podstawie porozumienia zawartego  

z Wojewodą w dniu 15 października 2019 r. 

● Uchwała Nr XII/95/19 z dnia 28.10.2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego 

Statutu Powiatu Włoszczowskiego – uchwała stanowi wykonanie obowiązku 

ustawowego. 

● Uchwała Nr XII/96/19 z dnia 28.10.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację  

w partnerstwie projektu „Kształcenie zawodowe na sześć!” – umowa na realizację 

projektu została podpisana w dniu 27.02.2020 r. (nr umowy 

20421/2020/U2RPSW.08.05.01-26-0041/19). Projekt realizuje Zespół Szkół Nr 2  

im. Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie. Czas realizacji obejmuje okres  

od 01.03.2020 r. do 30.04.2021 r. 

● Uchwała Nr XII/97/19 z dnia 28.10.2019 r. w/s rozpatrzenia petycji dotyczącej 

wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów – Rada postanowiła  

nie uwzględnić petycji. Uchwała wraz z uzasadnieniem została przesłana 

wnioskodawcy. 

● Uchwała Nr XII/98/19 z dnia 28.10.2019 r. w/s rozpatrzenia skargi na działania 

Zarządu Powiatu Włoszczowskiego – Rada uznała skargę złożoną na Zarząd Powiatu 

w zakresie sposobu wyłonienia wykonawcy audytu wewnętrznego za bezzasadną. 

● Uchwała Nr XIV/101/19 z dnia 28.11.2019 r. w sprawie pokrycia ujemnego wyniku 

finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie za 2018 rok  

– w wykonaniu uchwały pokryto stratę Zespołu Opieki Zdrowotnej we 

Włoszczowie: w dniu 13 grudnia 2019 r. kwotą 500.000,- zł, w dniu 30 grudnia 2019 

r. kwotą 1.500.000,- zł i w dniu 25 marca 2020 r. kwotą 2.550.069,93 zł. 

● Uchwała Nr XIV/102/19 z dnia 28.11.2019 r. w sprawie zatwierdzenia „Programu 

naprawczego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie – Szpitala 

Powiatowego im. Jana Pawła II na lata 2019-2021” – program naprawczy został 

przekazany dyrektorowi Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie do realizacji. 

● Uchwała Nr XIV/103/19 z dnia 28.11.2019 r. w sprawie uchwalenia „Programu 

współpracy Powiatu Włoszczowskiego z organizacjami pozarządowymi  

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

- o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (na 2020r.)" oraz Uchwała  

Nr XV/121/19 z dnia 30.12.2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/103/19 Rady 

Powiatu Włoszczowskiego z dnia 28 listopada 2019 r. – uchwała stanowi wykonanie 

obowiązku ustawowego. Program podlega wykonaniu przez Zarząd Powiatu i jest  

na bieżąco realizowany przez jednostki organizacyjne Powiatu (PCPR, PCKR, PUP, 

placówki upowszechniania oświaty) i odpowiednie komórki organizacyjne 
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(merytoryczne Wydziały) Starostwa, co następuje stosownie do podstawowych 

zakresów ich działania. 

● Uchwała Nr XIV/104/19 z dnia 28.11.2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

szkół prowadzonych przez Powiat Włoszczowski oraz Uchwała Nr XV/122/19  

z dnia 30.12.2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/104/19 Rady Powiatu 

Włoszczowskiego z dnia 28 listopada 2019 r. – uchwała stanowi wykonanie 

obowiązku ustawowego, wynikającego z przeprowadzonej reformy systemu oświaty. 

Dokonano nią przekształcenia dotychczasowych 3-letnich liceów 

ogólnokształcących w 4-letnie licea ogólnokształcące oraz dotychczasowych 4-

letnich techników w 5-letnie technika. 

● Uchwała Nr XIV/106/19 z dnia 28.11.2019 r. w sprawie o zmianie Uchwały  

w sprawie określenia zadań finansowanych w 2019 roku ze środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – uchwała została przekazana 

dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie do bieżącej 

realizacji. 

● Uchwała Nr XIV/107/19 z dnia 28.11.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 

przez Powiat Włoszczowski nieruchomości, oznaczonej jako działka Nr 1262/5  

o pow. 0,1187 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Cieśle w gminie Krasocin,  

w związku z koniecznością przebudowy drogi powiatowej nr 0263T – w wykonaniu 

uchwały aktem notarialnym z dnia 23.12.2019 r. zakupiono od osoby fizycznej 

własność położonej w obrębie Cieśle działki Nr 1262/5 na cele związane  

z przebudową drogi powiatowej w związku z koniecznością usytuowania na niej 

obiektów zapewniających odpowiednie odprowadzanie wód opadowych z budowli 

drogowej. 

● Uchwała Nr XIV/108/19 z dnia 28.11.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 

przez Powiat Włoszczowski nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów  

i budynków jako działka Nr 371/93, położonej w obrębie ewidencyjnym Bukowa  

w gminie Krasocin, celem nabycia pasa gruntu pod chodnikiem, stanowiącym część 

pasa drogowego drogi powiatowej Nr 0264T - działki nie wykupiono z uwagi  

na rozbieżności, jakie wystąpiły w zakresie warunków finansowych transakcji 

sprzedaży działki. 

● Uchwała Nr XIV/109/19 z dnia 28.11.2019 r. w sprawie wyboru biegłego rewidenta  

do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej  

we Włoszczowie za 2019 i 2020 rok – w wykonaniu uchwały Zespół Opieki 

Zdrowotnej we Włoszczowie zawarł w dniu 11.12.2019 r. z E-ACCOUNTING.PL 

Sp. z o.o. umowę Nr 100/12/2019 dot. przeprowadzenia badania sprawozdań 

finansowych ZOZ za 2019 i 2020 r. 

● Uchwała Nr XIV/110/19 z dnia 28.11.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody  

na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu 

zbiorowego – w wykonaniu uchwały w dniu 26.11.2019 r. został złożony wniosek  

do Wojewody Świętokrzyskiego o dofinansowanie z Funduszu rozwoju przewozów 

autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w 2020 roku na dwóch liniach 

komunikacyjnych: Skorków – Włoszczowa oraz Włoszczowa – Tarnawa Góra – 

Włoszczowa. Wniosek uzyskał akceptację Wojewody, jednak do uruchomienia linii 

nie doszło z uwagi na zbyt wysokie oferty przewoźników, przewyższające 

zabezpieczone w budżecie środki finansowe. 

● Uchwała Nr XV/116/19 z dnia 30.12.2019 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, 

które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 – na podstawie uchwały 

podpisano aneks przedłużający do 30.06.2020 r. termin wykonania prac z umowy  

Nr 16/2019 z dnia 3.06.2019 r. na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania 
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„Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych Nr 0264T i Nr 0265T w m. Występy  

wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi”. 

● Uchwała Nr XV/117/19 z dnia 30.12.2019 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin 

pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Włoszczowskiego w 2020 roku – 

uchwałę przekazano aptekom na terenie powiatu celem realizacji w trakcie 2020 

roku. 

● Uchwała Nr XV/118/19 z dnia 30.12.2019 r. w sprawie uchwalenia planu pracy 

Rady oraz zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu i planu 

kontroli Komisji Rewizyjnej – na 2020 rok – uchwała stanowi wykonanie obowiązku 

ustawowego. 

● Uchwała Nr XV/119/19 z dnia 30.12.2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek 

opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 

niniejszą uchwałą dostosowano stawki za zajęcie pasa drogowego i umieszczanie 

urządzeń w pasie drogowym do nowych uregulowań ustawowych, a w szczególności 

w zakresie inwestycji telekomunikacyjnych. Stawki określone ustawą są stosowane 

w bieżącej pracy przez Zarząd Dróg Powiatowych we Włoszczowie. 

● Uchwała Nr XV/120/19 z dnia 30.12.2019 r. w sprawie ustalenia na rok 2020 opłat  

za usuwanie z dróg pojazdów i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg  

na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji 

usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu na terenie powiatu 

włoszczowskiego – zapisy uchwały mają zastosowanie w rozliczeniach finansowych 

z podmiotem z którym Powiat zawarł umowę na usuwanie pojazdów z dróg  

oraz przechowywanie usuniętych pojazdów na parkingu strzeżonym  

(Nr KTD/3/2020/ZAD1 z dnia 24.01.2020 r.). 

 


