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I. CHARAKTERYSTYKA POWIATU 

 
 
Powiat pińczowski położony jest w południowej części województwa 

świętokrzyskiego, w dolinie rzeki Nidy.  
Siedzibą powiatu jest miasto Pińczów. Na południe od miasta rozciąga się dolina, 

dosyć szeroka w tym miejscu, pokryta łąkami, błoniami, oczkami wodnymi z szuwarami 
i starymi korytami rzeki. Natomiast od północy otaczają miasto niewysokie wzgórza (do 
290 m n.p.m.) Garbu Pińczowskiego, z wyraźnie zaznaczoną górą św. Anny (czyli 
Klasztorną), górą Zamkową (czyli Winicą) i wysuniętą najbardziej na wschód górą 
Grodzisko. Między rzeką a wzgórzami rozciąga się Pińczów, z dużym, prawie 
kwadratowym, średniowiecznym rynkiem w środku. Z jego narożników wybiegają po 
dwie ulice, cztery z nich są kierunkowymi do Kielc, Buska, Krakowa i Jędrzejowa. Kraina 
wokół zwana jest Ponidziem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teren powiatu pińczowskiego mimo niewielkiej powierzchni (611 km2) posiada 

niepowtarzalne walory krajobrazowe, co spowodowało, że prawie cała powierzchnia 
jest objęta różnymi formami ochrony w ramach Zespołu Parków Krajobrazowych 
Ponidzia. 
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Do powiatu pińczowskiego należą następujące miasta i gminy: Miasto i Gmina 
Pińczów, Miasto i Gmina Działoszyce, Gmina Złota, Gmina Michałów, Gmina Kije. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1. Demografia 
 

Powiat pińczowski na dzień 31.12.2020 rok zamieszkiwało 38 461 mieszkańców  
z podziałem na gminy: 
 Miasto i Gmina Pińczów – 20 067 osób, 
 Miasto i Gmina Działoszyce – 4 944 osób, 
 Gmina Michałów – 4 594 osób, 
 Gmina Złota –4 512 osób, 
 Gmina Kije – 4 344 osób. 
Dla porównania w roku 2019 liczba mieszkańców wynosiła 38 974. 
 

POWIAT PIŃCZOWSKI 
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Źródło: Opracowanie własne. 
 

2. Zadania powiatu  
 

Powiat wykonuje zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie 
dziedzin wymienionych w art. 4 ustawy o samorządzie powiatowym, takich jak: 
 edukacji publicznej, 
 promocji i ochrony zdrowia, 
 pomocy społecznej, 
 wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, 
 polityki prorodzinnej, 
 wspierania osób niepełnosprawnych, 
 transportu zbiorowego i dróg publicznych, 
 kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, 
 kultury fizycznej i turystyki, 
 geodezji, kartografii i katastru, 
 gospodarki nieruchomościami, 
 administracji architektoniczno-budowlanej, 
 gospodarki wodnej, 
 ochrony środowiska i przyrody, 
 rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, 
 porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, 
 ochrony przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania powiatowego 

magazynu przeciwpowodziowego, przeciwpożarowej i zapobiegania innym 
nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, 

 przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy, 
 ochrony praw konsumenta, 
 utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów 

administracyjnych, 
 obronności, 
 promocji powiatu, 
 współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów 

wymienionych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, 

20.067

4.344

4.594

4.944

4.512

LUDNOŚĆ POWIATU PIŃCZOWSKIEGO W 2020 ROKU

Gmina Pińczów

Gmina Kije

Gmina Michałów

Gmina Działoszyce

Gmina Złota

Ogółem – 38.461 mieszkańców 
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 działalności w zakresie telekomunikacji. 
Do zakresu działania powiatu należy także wykonywanie zadań przez działające  

w ramach powiatowej administracji zespolonej inspekcje, służby i straże, w tym 
powiatową komendę policji, powiatową komendę państwowej straży pożarnej, a także 
inspekcję weterynaryjną i nadzór budowlany. Zasady współdziałania samorządu 
powiatowego z organami szczebla wojewódzkiego i centralnego w zakresie działania 
tych służb określone są w stosownych aktach prawnych. 

 
3. Finanse powiatu 

 
Powiat samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie corocznie 

uchwalanej przez Radę Powiatu uchwały budżetowej. Rada Powiatu określając tryb prac 
nad projektem uchwały budżetowej, uwzględnia w szczególności obowiązki 
powiatowych służb, inspekcji i straży.  
 

PLAN I WYKONANIE BUDŻETU POWIATU PIŃCZOWSKIEGO 
 

LP. WYSZCZEGÓLNIENIE 
PLAN 

 NA DZIEŃ 
01.01.2020 r. (ZŁ) 

PLAN  
(PO ZMIANACH)  

NA DZIEŃ 
31.12.2020 r. (ZŁ) 

WYKONANIE NA 
DZIEŃ 31.12.2020 r. 

(ZŁ) 

1. Dochody ogółem: 55.508.452,76 64.084.427,70 62.443.685,82 

 w tym: 

-dochody bieżące 

-dochody majątkowe 

 

48.816.732,22 

  6.691.720,54 

 

53.372.515,14 

10.711.912,56 

 

53.620.419,77 

  8.823.266,05 

2. Wydatki ogółem: 54.104.832,08 67.789.981,90 59.159.888,15 

 w tym: 

-wydatki bieżące 

-wydatki majątkowe 

 

44.312.171,71 

  9.792.660,37 

 

52.092.597,61 

15.697.384,29 

 

48.127.083,23 

11.032.804,92 

3. Wynik budżetu 

(nadwyżka+/deficyt-) 

 

1.403.620,68 

 

-3.705.554,20 

 

3.283.797,67 

4. Przychody ogółem: 0,00 5.109.174,88 5.109.174,88 

 Z tego: 

- nadwyżka z lat ubiegłych, 

pomniejszona o 

niewykorzystane środki 

pieniężne, o których mowa w 

art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o 

finansach publicznych 

- wolne środki, o których mowa 

w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o 

finansach publicznych 

                     0,00 

 

 

 

 

0,00 

52.324,26 

 

 

 

     

 

 5.056.850,62 

52.324,26 

 

 

 

 

 

5.056.850,62 

5. Rozchody ogółem: 1.403.620,68 1.403.620,68 1.403.620,68 

 Z tego: 

- spłaty kredytów 
1.403.620,68 

 

1.403.620,68 

 

1.403.620,68 

 
Źródło: Opracowanie własne.  

 
Zgodnie z zapisami ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego  

do dochodów powiatu zalicza się: 
 udział, w wysokości 10,25% wpływów, ze stanowiącego dochód budżetu państwa 

podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na terenie powiatu, 
uwzględniając tzw. współczynnik korygujący, który preferuje powiaty z niską średnią 
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dochodów jej mieszkańców oraz 1,4% wpływów podatku dochodowego od osób 
prawnych, 

 subwencję ogólną, 
 dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe oraz wpłaty  

od powiatowych zakładów budżetowych, 
 dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań służb, inspekcji i straży,  

o których mowa w ustawie o samorządzie powiatowym, 
 dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej 

wykonywane przez powiat na podstawie odrębnych ustaw, 
 dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu, 
 odsetki od środków finansowych powiatu gromadzonych na rachunkach bankowych, 
 dochody z majątku powiatu. 
Dochodami powiatu mogą być również: 
 dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych powiatu, 
 dotacje celowe z budżetu państwa na usuwanie bezpośrednich zagrożeń  

dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, 
 dotacje z funduszy celowych, 
 dotacje celowe na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień  

z organami administracji rządowej lub z innymi jednostkami samorządu 
terytorialnego, 

 spadki, zapisy i darowizny, 
 odsetki od pożyczek udzielanych przez powiat, 
 odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody 

powiatu, 
 odsetki i dywidendy od kapitału wniesionego do spółek, 
 dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych odrębnymi przepisami, 
 inne dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych przepisów. 
 

Wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego ujmuje się w podziale  
na wydatki bieżące i wydatki majątkowe. Do wydatków majątkowych zalicza się wydatki 
na inwestycje i zakupy inwestycyjne, zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do 
spółek prawa handlowego. Przez wydatki bieżące rozumie się wydatki budżetowe 
niebędące wydatkami majątkowymi. Zgodnie z unormowaniami zawartymi w art. 216 
ust. 2 ustawy o finansach publicznych wydatki są przeznaczone na realizację zadań 
określonych w ustawach, a w szczególności na: zadania własne, zadania z zakresu 
administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami, zadania przyjęte do realizacji  
w drodze umowy lub porozumienia, zadania realizowane wspólnie przez jednostki 
samorządowe, a także na pomoc rzeczową lub finansową.  

 
4. Władze powiatu 

 
Zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie powiatowym organami powiatu są: 

Rada Powiatu oraz Zarząd Powiatu. Rada Powiatu jest organem stanowiącym  
i kontrolnym powiatu. Natomiast organem wykonawczym jest Zarząd Powiatu, w skład 
którego wchodzi Starosta jako jego przewodniczący, Wicestarosta i pozostali 
członkowie.   
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Rada Powiatu w roku 2020 odbyła 8 obrad sesji, na których podjęła 59 uchwały. 
Praca Rady Powiatu przebiegała według wcześniej przyjętego planu pracy. Stałe Komisje 
Rady Powiatu odbyły razem 39 posiedzeń.  

Zarząd Powiatu odbył 25 posiedzeń, na których podjął 124 uchwały.   
 
Strategia Rozwoju Powiatu Pińczowskiego  
 
 Uchwałą Nr XX/97/2001 Rady Powiatu w Pińczowie z 30.01.2001 roku 
uchwalona została Strategia Rozwoju Powiatu Pińczowskiego. 

Opracowanie to obejmuje następujące elementy: 
 charakterystykę obszaru opisującą jego cechy fizyczne, 
 prezentację struktury społeczno-gospodarczej powiatu, uwzględniającą procesy 

demograficzne, kształtowanie się lokalnego rynku pracy, poziomu życia mieszkańców 
oraz miejsca powiatu w strukturze społeczno-gospodarczej Ponidzia oraz 
województwa świętokrzyskiego, 

 podstawowe dziedziny aktywności gospodarczej powiatu tj. działalność rolniczą, 
produkcyjną i budowlaną, oświatę, turystykę i handel oraz usługi bytowe, 

 infrastrukturę sprzyjającą rozwojowi, a zatem elementy lokalnej infrastruktury 
społecznej i technicznej, 

 nakreślenie kierunków rozwojowych. 
Prace nad strategią prowadzone były przy współpracy samorządów lokalnych 

oraz zespołów problemowych reprezentujących środowiska powiatu. Opracowanie nie 
kończy prac nad rozwojem powiatu pińczowskiego. Stanowi ono punkt wyjść do 
dalszych działań. Otwartość dokumentu daje szansę do dalszej pracy nad kreśleniem 
pozytywnej wizji rozwoju tego pięknego regionu. 

 
Budżet obywatelski 
 
 Rada Powiatu nie podjęła uchwały w sprawie utworzenia budżetu 
obywatelskiego. Budżet obywatelski jest co do zasady fakultatywny, bowiem obowiązek 
jego wprowadzenia dotyczy jedynie miast na prawach powiatu.   

 
II. ADMINISTRACJA POWIATOWA 
 

Zarząd powiatu pińczowskiego wykonuje swoje zadania przy pomocy Starostwa 
Powiatowego w Pińczowie. Siedziba urzędu mieści się w budynku przy ul. Zacisze 5  
w Pińczowie. 
W Starostwie Powiatowym w Pińczowie w 2020 roku zatrudnionych było  
60 pracowników: 
 w tym 7 pracowników na umowach okresowych, 
 w tym pełnozatrudnionych 55 pracowników, 
 niepełnozatrudnionych – 5 pracowników. 

W roku sprawozdawczym 2020 do powiatu wpłynęło łącznie 12895 przesyłek  
w tym 7526 zwykłych, a 5369 poleconych. Dodatkowo za pośrednictwem platformy  
e-PUAP wpłynęło 1600 pism, a wysłano 75. 
Wniosków o udostępnienie informacji publicznej wpłynęło – 24 
Poleceń wyjazdów służbowych – delegacji odnotowano – 183. 
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III. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 
 

Ustawa o samorządzie powiatowym nakłada na jego organ szereg zadań 
publicznych, a jednym z nich jest podejmowanie wszelkich możliwych działań celem 
zapewnienia mieszkańcom powiatu bezpieczeństwa i porządku. 

Zadania z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego wykonywane są przez 
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich oraz służby i inspekcje, tj.: Państwową 
Powiatową Straż Pożarną, Komedę Powiatową Policji, Inspekcję Weterynaryjną, 
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowalnego. 

Rada Powiatu Pińczowskiego corocznie zapoznaje się z informacją na temat stanu 
bezpieczeństwa publicznego i przeciwpożarowego na terenie powiatu.  

W zakresie przygotowania do realizacji zadań w ramach systemu kierowania 
bezpieczeństwem narodowym opracowano i uzgodniono dokumentację Stanowiska 
Kierowania Starosty. 

W zakresie planowania i realizacji zadań gospodarczo–obronnych w zakresie 
przygotowania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa sporządzono 
bilans personelu medycznego, wykaz tworzonych zastępczych miejsc szpitalnych 
(ZMSz), plan rozwinięcia bazy łóżkowej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Pińczowie. 
  Ochrona przed powodzią oraz skutkami zimy: 
 wykonano aktualizację i przegląd sprzętu przeciwpowodziowego znajdującego się  

w magazynach gminnych i powiatowym.  
Zadania na rzecz Sił Zbrojnych:  
 przeprowadzono kwalifikację wojskową, 
 dokonano aktualizacji porozumień zawartych z Siłami Zbrojnymi oraz terenowymi 

organami administracji wojskowej, w zakresie realizacji zadań w obszarze 
współpracy cywilno–wojskowej. 

 
Ochrona informacji niejawnych  

Starosta Pińczowski poprzez Pełnomocnika Ochrony Informacji Niejawnych  
na bieżąco kontrolują prowadzenie prac związanych z realizacją zadań obligujących 
ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.  
 
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego 

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku działa na podstawie ustawy o samorządzie 
powiatowym, regulującej tworzenie i zasady działania tej Komisji, posiada specjalny 
charakter i utworzona została na szczeblu powiatu w celu realizacji zadań Starosty  
w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz 
zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa 
obywateli. 

W celu realizacji zadań ustawowych Komisja na bieżąco współpracuje  
z Powiatowym Zespołem Zarządzania Kryzysowego, Komendą Powiatową Policji  
w Pińczowie oraz Komendą Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie  
w zakresie działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa. 
Corocznie Komisja składa Radzie Powiatu sprawozdanie z jej działalności.  
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IV. EDUKACJA 
 
Nadzór nad realizacją zadań wykonywanych przez placówki oświatowe prowadzi 

Wydział Spraw Społecznych Starostwa. Do zadań tych należy w szczególności 
zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki poprzez prowadzenie publicznych szkół 
specjalnych, szkół ponadpodstawowych i poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz 
sprawowanie nadzoru nad ich działalnością w zakresie spraw organizacyjnych  
i administracyjnych. 
Głównym zadaniem jest: 
 zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki poprzez prowadzenie publicznych 

szkół specjalnych, szkół ponadpodstawowych i poradni psychologiczno- 
pedagogicznej,  

 sprawowanie nadzoru nad działalnością szkół i placówek w zakresie spraw 
organizacyjnych i administracyjnych. 

Plan sieci szkół publicznych przedstawia się następująco: 
 Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja, 
 Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica, w skład którego wchodzą: 

Technikum Nr 1, Technikum Nr 2, Branżowa Szkoła I Stopnia, 
 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy m. bł. ks. J. Pawłowskiego, w skład 

którego wchodzą: Szkoła Podstawowa,  Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy, 
Branżowa Szkoła I Stopnia - pozwala realizować obowiązek nauki i obowiązek 
szkolny dzieciom i młodzieży również wymagających stosowania specjalnej 
organizacji nauki i metod pracy. 

Wydział Spraw Społecznych realizował swoje zadania poprzez: 
 przygotowanie procedury konkursowej na stanowisko dyrektora Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. bł. ks. J. Pawłowskiego w Pińczowie, 
 weryfikacja, uzgadnianie i zatwierdzanie arkuszy organizacyjnych szkół i placówek 

oświatowych prowadzonych przez powiat oraz ich zmian, 
 wnioskowanie w sprawach nauczania indywidualnego (3 wnioski),  
 wprowadzanie i weryfikacja danych w Systemie Informacji Oświatowej, 
 współpraca z kuratorem oświaty w zakresie spraw wynikających ze sprawowanego 

nadzoru pedagogicznego, 
 przygotowywanie projektów uchwał rady powiatu i zarządu powiatu oraz realizacja  

i nadzór nad wykonywaniem uchwał rady powiatu, zarządu powiatu oraz zarządzeń 
starosty z zakresu edukacji, sportu i zdrowia, 

 opracowanie informacji o przygotowaniu szkół do nowego roku szkolnego,  
o wynikach matur, o naborze do szkół, o stanie realizacji zadań oświatowych oraz 
kwartalnej i rocznej z wykorzystania budżetu szkół, 

 przygotowywanie projektów budżetów szkół i placówek oraz nadzór nad ich 
realizacją. Współpraca z Wydziałem Finansowym w sprawach  przekazywania 
środków finansowych w ramach subwencji i dotacji dla szkół i placówek 
publicznych oraz niepublicznych, 

 współpraca ze związkami zawodowymi w sprawach oświatowych, 
 prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nagród starosty dla dyrektorów  

i nauczycieli, 
 kierowanie dzieci i młodzieży do specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, 

młodzieżowych ośrodków wychowawczych i resocjalizacyjnych (7 skierowań), 
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 współpraca z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie, Sądem Rejonowym  
w Pińczowie, dyrektorami i pedagogami szkolnymi. 

 sporządzanie sprawozdań finansowo – merytorycznych:   
a) z realizacji programu „Za życiem” – 10.860,00 zł (zorganizowano Ośrodek 

Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczy dla dzieci w wieku przedszkolnym  
w SOSW oraz przygotowano pokój z łazienką  dla uczennicy w ciąży  
w internacie ZSZ). Projekt obejmuje lata 2017-2021,  

b) z dotacji podręcznikowej – 1.049,89 zł (zakupiono podręczniki i pomoce 
dydaktyczne dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego), 

c) z wyprawki szkolnej – 16.720,00 zł (dofinansowanie zakupu podręczników  
do kształcenia ogólnego, specjalnego i zawodowego dla uczniów posiadających 
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego),  

d) z dotacji w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz 
kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-
komunikacyjnych „Aktywna tablica” – 42.000,00 zł (wkład własny Powiatu – 
10.500,00 zł), 

e) z dotacji w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, 
projekt pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej  
w systemie kształcenia zdalnego” – 70.000,00 zł (ogółem dotacja wynosiła: 
140 629,89 zł),  

f) z wypłaty jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli – 
247.659,00 zł + ZUS pracodawcy – 49.757,24 zł. Razem 294.442,47 zł. 

 
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W PIŃCZOWIE  
 

Liceum Ogólnokształcące jest szkołą z wielowiekową tradycją edukacyjną  
i wychowawczą oraz wysoką pozycją w środowisku lokalnym. Swe cele strategiczne 
szkoła realizuje, kładąc szczególny nacisk na osiąganie wysokiej jakości kształcenia  
i wychowania młodego pokolenia.  

Pińczowskie Liceum w 2020 roku  kształciło 339 uczniów w klasach o profilach:  
 na podbudowie gimnazjum: akademickim, humanistycznym,  
 na podbudowie szkoły podstawowej profile: akademicka, biologiczno-chemiczna , 

humanistyczna. Klasy drugie profile: akademicki, biologiczno-chemiczny, 
humanistyczny, matematyczno-geograficzny. Klasy trzecie profile: akademicki, 
biologiczno-chemiczny, humanistyczny, matematyczno-geograficzny z grupą 
sportową. 

W szkole pracuje 31 nauczycieli (pełen etat – 19, niepełny etat – 12). Według 
stopnia awansu zawodowego: nauczyciele dyplomowani – 28, mianowani – 2, 
kontraktowi – 1. 
Baza szkoły przygotowana jest do odbywania zajęć w systemie jednozmianowym.   
W budynku szkoły mieści się ogółem 16 sal lekcyjnych oraz 1 pracownia informatyczna, 
1 salka gimnastyczna, 1 sala gimnastyczna, 1 pomieszczenie biblioteki i czytelnia ze 
stanowiskami  komputerowymi dla uczniów.  
W sumie 20 pomieszczeń w których jednocześnie mogą się odbywać zajęcia edukacyjne, 
w tym: w pracowni informatycznej znajduje się 16 stanowisk dla uczniów ze stałym 
łączem internetowym (Orange światłowód 100Mb), 3 klasopracownie językowe   
z 72 stanowiskami uczniowskimi, biblioteka - zbiory biblioteczne to 11.271 woluminów, 
czytelnia - 5 stanowisk komputerowych wyposażonych w  stały dostęp do internetu dla 
uczniów.                             
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Klasopracownie  wyposażone są w komputery i posiadają stały dostęp do internetu 
służący obsłudze dziennika elektronicznego oraz możliwości prowadzenia lekcji  
z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych: 7  klas wyposażonych jest 
w tablice interaktywne, 9  klas wyposażonych jest  w projektory i ekrany. 
W otoczeniu szkoły znajduje się kompleks sportowy: boisko wielofunkcyjne z zapleczem  
do uprawiania lekkoatletyki (bieżnia, skocznia). W szkole działa monitoring szkolny 
wewnętrzny i zewnętrzny, który znacznie wpływa na bezpieczeństwo uczniów w szkole. 
W szkole realizowano następujące projekty unijne: 
1. „Aktywna tablica”  
Celem programu było rozwijanie szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów  
i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Program „Aktywna 
tablica” umożliwia wyposażenie szkoły w nowoczesne technologie przez co wspiera 
rozwijanie kompetencji uczniów przygotowując ich do życia w społeczeństwie 
informacyjnym. Szkoła została wyposażona w: 1 tablicę interaktywną, 4 projektory 
Panasonic, 2 głośniki, 2 soundbary. Wartość projektu wynosi 17.477,20 zł. 
2. „Program Szkolny Klub Sportowy” 
Podstawowym założeniem programu jest upowszechnianie aktywności fizycznej wśród 
dzieci i młodzieży. Działanie systemowe skierowane do uczniów  ponadpodstawowych. 
Ma na celu tworzenie przestrzeni do dodatkowej aktywności fizycznej, realizowanych  
w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych. Stanowi także motywację do podejmowania 
aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży. Uczniowie liceum korzystają  
z bezpłatnych zajęć sportowych prowadzonych dwa razy w tygodniu po 60 minut w 
grupach minimum 15 osób przez nauczyciela wychowania fizycznego. 
3. Projekt grantowy "Z Tikiem na TY" realizowanym w ramach projektu 
"Lekcja:Enter"-Działanie 3.1 "Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju 
kompetencji cyfrowych" Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. 
Celem projektu granowego było przeszkolenie nauczycieli w celu lepszego 
wykorzystania nowych technologii, e-zasobów i aktywizujących metod nauczania  
w edukacji dzieci i młodzieży. 
4. „Zdalna szkoła” – wsparcie Ogólnopolskiej sieci edukacyjnej w systemie 
kształcenia zdalnego. 
Starostwo Powiatowe w Pińczowie przekazało Liceum 9 sztuk nowych laptopów na 
potrzeby zdalnego nauczania. Środki finansowe potrzebne do zakupu sprzętu pochodzą 
z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego 
„Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – „Zdalna szkoła”. Laptopy służą uczniom oraz 
nauczycielom podczas zdalnego nauczania. Kwota wydana na sprzęt 31.500,04 zł.  
 
Zakończono realizację dwóch projektów, które otrzymały dofinansowanie w roku 2018 
a realizacja trwała do 2020 roku: 
 
1. Projekt „Podniesienie jakości i efektywności kształcenia w szkołach, w którym 
organem prowadzącym był powiat pińczowski poprzez modernizację , 
doposażenie dydaktyczne, infrastrukturalne Liceum Ogólnokształcącego oraz 
Zespołu Szkół Zawodowych” 
Projekt  współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, działanie w ramach działania 7.4. - Rozwój 
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infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej. Celem projektu była poprawa dostępności 
infrastruktury szkolnictwa, co pozwoli na utworzenie odpowiedniego zaplecza 
edukacyjnego oraz sportowego w szkołach ponadpodstawowych  powiatu 
pińczowskiego. Głównym celem projektu w liceum było  podniesienie jakości  
i efektywności kształcenia w liceum  poprzez: budowę zewnętrznej infrastruktury 
sportowej oraz modernizację zaplecza sali gimnastycznej w szkole, doposażenie 
pracowni informatycznej oraz językowych na kwotę 373.651,53 zł.  
2. Projekt  „Technologie cyfrowe w szkole – nowy wymiar edukacji”  
Celem głównym projektu był rozwój i zwiększanie efektywności nowoczesnego 
kształcenia w szkole poprzez zastosowanie kompleksowych rozwiązań z zakresu 
technologii informacyjno-komunikacyjnej (TIK),  tj. doposażenie szkoły oraz rozwinięcie 
kompetencji cyfrowych, w którym wzięło udział 28 nauczycieli oraz 199 uczniów.   
Z projektu doposażono 2 cyfrowe pracownie językowe oraz  1 pracownię informatyczną, 
wartość projektu 398.773,80 zł.  
Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez: 
 szkolny zestaw programów nauczania, który uwzględniając wymiar wychowawczy 

obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego,  
 program wychowawczo-profilaktyczny obejmujący wszelkie treści i działania  

o charakterze wychowawczym oraz dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów 
oraz potrzeb danego środowiska, obejmujący wszelkie treści i działania o charakterze 
profilaktycznym, 

 kształtowanie umiejętności ponadprzedmiotowych zwanych kompetencjami 
kluczowymi. 

Koncepcja programowa LO oparta na podstawie programowej jest holistycznym 
widzeniem pracy szkoły w planowaniu, organizacji, realizacji, analizie  i doskonaleniu 
procesów edukacyjnych. Przyjęta w LO jest droga od ewaluacji wewnętrznej przez 
kontrolę do wspomagania. Coroczna analiza wyników maturalnych uczniów powoduje 
głęboką analizę metod i środków używanych przez nauczycieli w procesie 
dydaktycznym. Zdawalność matur była na poziomie 97%. 
Szkoła współpracuje z wyższymi uczelniami: Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, 
Politechniką Świętokrzyską, Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem Jana 
Kochanowskiego w Kielcach, Wyższą Szkołą Ekonomii,  Prawa i Nauk Medycznych im. 
prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, Uniwersytetem Warszawskim Wydział Geografii  
i Studiów Regionalnych, Akademią Sztuki Wojennej w Warszawie. 
 Działalność szkoły w zakresie zadań wychowawczych polegała na opracowaniu 
przez Zespół Wychowawczy Programu Wychowawczo-Profilaktycznego na lata  
2019-2020. Wychowawcy klas w oparciu o priorytety wychowawczo – profilaktyczne na 
rok szkolny 2019/2020 opracowali plan pracy wychowawczej z klasą. Współpracowano 
z wychowawcami w opracowaniu tematyki godzin wychowawczych i udzielono porad 
 w zakresie modernizacji pracy dydaktyczno-wychowawczej celem uzyskania lepszych 
rezultatów w kontekście nowo przyjętego Szkolnego Programu Wychowawczo-
Profilaktycznego.  
Wraz z wychowawcami klas 1 przeprowadzono badania ,,Style uczenia się”, a  następnie 
zorganizowano warsztaty z psychologiem z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  
w Pińczowie  na temat ,,Metody uczenia się”. 
W ramach działań wychowawczych na uwagę zasługują zajęcia integracyjne w klasach, 
działalność wolontaryjna młodzieży. Dość wysokie poczucie bezpieczeństwa wynikające 
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z atmosfery szkoły charakteryzującej się  akceptacją ucznia w środowisku szkolnym  
i życzliwością, wzmacnianie systemu współpracy z rodzicami, udział młodzieży  
w okolicznościowych imprezach lokalnych, aktywna działalność Samorządu 
Uczniowskiego. Przez cały rok Samorząd Uczniowski i uczniowie Liceum angażowali  się 
w akcje charytatywne. Zorganizowano zbiórkę darów dla podopiecznych schroniska dla 
bezdomnych zwierząt w Dyminach.  Podczas 29. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy uczniowie-wolontariusze kwestowali na terenie Pińczowa oraz w pobliskich 
miejscowościach. Uczniowie zaangażowali się w akcję niesienia pomocy uczniowi   
naszej szkoły, któremu spłonął dom. Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja  
w Pińczowie przyłączyło się do Ogólnopolskiej Akcji #gaszynchallenge#. Wolontariusze  
z Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja w Pińczowie kwestowali pod 
Kościołami w Pińczowie. Zgromadzone środki zostały przekazane na wyposażenie 
Hospicjum w Busku-Zdroju. 
  W zakresie doradztwa zawodowego zorganizowano zajęcia z doradcą 
zawodowym z Powiatowego Urzędu Pracy w Pińczowie. Przeprowadzono spotkania  
w ramach zajęć z doradztwa zawodowego (pedagog szkolny). Opracowano - Badanie 
losów absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja w Pińczowie za 
rok szkolny 2019-2020. 
 W ramach profilaktyki współpracowano z nauczycielami i wychowawcami klas  
w ich pracy z uczniami mającymi problemy w funkcjonowaniu w środowisku szkolnym  
(wspólna opieka nad uczniami). Szkoła współpracuje z Policją i Sądem Rejonowym. 
Zorganizowano warsztaty dla  rodziców na temat: „Zagrożenia dotyczące osób   
młodocianych i ich odpowiedzialność karna” - prelekcję przeprowadzono przez 
Stowarzyszenie Policji – spotkanie z byłym narkomanem. Współpraca z Sądem 
Rejonowym w Pińczowie zaowocowała  warsztatami na temat: ,,Odpowiedzialność 
karna nieletnich ’’. Klasy uczestniczyły w rozprawie w Sądzie Rejonowym w Pińczowie. 
Zorganizowano warsztaty z psychologiem ,,Zdrowie psychiczne co to jest ?". 
Szkoła uczestniczy w projekcie ,,Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze”. Ponadto 
odbyło się Otwarte Spotkanie Motywacyjne  z  osobą niepełnosprawną . 
        Szkoła zapewnia każdemu uczniowi pomoc psychologiczno-pedagogiczną  
w zależności od zdiagnozowanych potrzeb. Nauczyciele dostosowują metody pracy do 
indywidualnych potrzeb uczniów, dotyczących zdiagnozowanych specyficznych 
trudności w nauce – dysgrafia, dysortografia, dysleksja. Udostępniono  nauczycielom, 
specjalistom wgląd w opinie i orzeczenia uczniów ze specjalnymi potrzebami.   
Przy realizacji w/w zadań współpracowano z pielęgniarką szkolną, Komendą 
Powiatową Policji w Pińczowie, Kuratorami Sądowymi, Poradnią Psychologiczno-
Pedagogiczną w Pińczowie, Miejsko Gminnym Ośrodkiem Pomocy w Pińczowie, 
Państwowym Powiatowym Inspektoratem Sanitarnym w Busku Zdroju, Powiatowym 
Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowym Urzędem Pracy w Pińczowie. 

W okresie pandemii działalność profilaktyczno-wychowawcza szkoły była 
prowadzona zdalnie. W czasie nauczania zdalnego wszystkie lekcje odbywają się za 
pomocą Microsoft  365 Teams. Nauczyciele korzystają z graficznych tabletów oraz  dużej 
liczby platform edukacyjnych (epodreczniki.pl, lekcjaenter.pl, itp.). Uczniowie mogą 
skorzystać z konsultacji online, możliwości wypożyczenia laptopów szkolnych, dostępu 
do elektronicznych podręczników. Praca pedagoga, także w trybie zdalnym, obejmowała 
wszystkie zadania pedagoga określone w §24 rozporządzenia w sprawie pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej.  
Jednym z istotnych obszarów działań było prowadzenie badań i diagnoz, zarówno  
w obszarze indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 
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psychofizycznych uczniów, jak i sytuacji wychowawczych. W tym celu pozostawano  
w kontakcie z uczniami i rodzicami oraz monitorowano funkcjonowanie uczniów we 
współpracy z wychowawcami. W trybie zdalnym pedagog odbywał codzienny dyżur na 
platformach edukacyjnych Microsoft 365 Teams i Librus Synergia. Przesyłał informacje  
i materiały on-line za pomocą tych platform. Pedagog szkolny, wychowawcy, nauczyciele 
dostosowali wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb uczniówów (nauczanie 
zdalne). Prowadzony był indywidualny kontakt z rodzicami uczniówów ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi (konsultacje, porady, wspólne poszukiwanie rozwiązań, 
wsparcie). Systematycznie nawiązywano kontakt z dyrekcją szkoły dot. problemów 
w związku ze zdalnym nauczaniem, interwencje dotyczące aktywności w zdalnym 
nauczaniu (na prośbę rodziców, wychowawców i nauczycieli), inicjowanie kontaktów  
z rodzicami, których dzieci wykazują niską aktywność w zdalnym nauczaniu (telefon,  
e-dziennik). Opracowano poradnik dla rodziców uczniówów dotyczący zdalnego 
nauczani, ,,Jak zorganizować dzieciom warunki do nauki w szkole”, opracowano 
dokument ,,Jak motywować i wspierać dzieci do systematycznego uczenia po za szkołą”.  
Opracowano ankietę online dla uczniów zadając pytania o problemy jakie napotykają 
uczniowie w czasie zdalnego nauczania, wskazanie linii wsparcia dla osób w stanie 
kryzysu psychicznego w sytuacji pandemii ,,Co mogę zrobić dla siebie i innych by 
przetrwać pandemię”, ,,Jak bezpiecznie prowadzić lekcje online”.  
Zadania doradcy zawodowego polegały na przesyłaniu uczniom, rodzicom  linków do 
ciekawych stron www,  filmów.  
Działania pedagoga, oprócz kontynuacji dotychczasowych form wsparcia realizowanych 
na rzecz uczniów i rodziców, obejmowały również zadania z zakresu profilaktyki 
problemów związanych z aktualną sytuacją, izolacją uczniów, rozwijaniem postaw 
odpowiedzialności za siebie i innych. Mając świadomość, że izolacja i brak wsparcia 
rówieśniczego, monotonia, konieczność samodzielnej pracy nad materiałem szkolnym, 
wreszcie długotrwałe przebywanie wśród domowników stanowią wyzwalacze 
kryzysów, pedagog przesłała uczniom za pośrednictwem e-dziennika informacje, 
 jak radzić sobie w tej sytuacji. Porady dotyczyły zarządzania czasem, planowania pracy 
w domu, radzenia sobie ze stresem i napięciami w okresie izolacji społecznej, szeroko 
pojętego zdrowia psychicznego oraz miejsc i numerów telefonów, pod którymi można 
skorzystać z pomocy. Wskazywano uczniom pomysły na kreatywny odpoczynek. 
Rodzice otrzymali wsparcie jak mogą pomóc swoim dzieciom w nowej sytuacji. 
Przesyłano cyklicznie porady w zakresie rozwijania u dzieci inteligencji wielorakich  
w warunkach domowych. 

Plan promocji Liceum Ogólnokształcącego definiuje pojęcie promocji, rozróżnia 
różnorodne formy oraz cele działań służących podnoszeniu jakości pracy szkoły jak 
również utrwalaniu jej pozytywnego wizerunku w społeczności lokalnej.  

Promocja szkoły to całokształt działań podejmowanych sukcesywnie oraz 
doraźnie, służących podnoszeniu jakości pracy szkoły, utrwalaniu jej pozytywnego 
wizerunku w społeczności lokalnej i upowszechnianiu jej osiągnięć w lokalnych 
środkach społecznej komunikacji oraz w internecie.  
Należy rozróżnić dwa rodzaje działań służących promocji szkoły:  
 promocja szkoły w szerokim tego słowa znaczeniu polega na sukcesywnym 

kształtowaniu pozytywnego wizerunku szkoły przez wszystkich pracowników 
poprzez sumienne, kompetentne i rzetelne realizowanie przyjętych obowiązków 
służbowych, odpowiednio do zajmowanego stanowiska, 
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 promocja w wąskim tego słowa znaczeniu polega na podejmowaniu działań 
doraźnych ściśle służących osiąganiu zamierzonych celów zmierzających do 
upowszechniania wiedzy o pracy i osiągnięciach szkoły.  

Cele promocji szkoły: 
 kształtowanie wizerunku szkoły na zewnątrz (Liceum Ogólnokształcące im. Hugona 

Kołłątaja w Pińczowie, jako szkoła nowoczesna, odpowiadająca standardom 
europejskich form nauczania), 

 zachęcanie uczniów szkół podstawowych do kontynuowania nauki w Liceum, 
 podkreślenie nowoczesności placówki poprzez metody i formy nauczania, zgodne ze 

współczesnymi możliwościami i wymaganiami edukacyjnymi oraz wykorzystanie 
nowoczesnych pomocy dydaktycznych. 

 
ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH W PIŃCZOWIE  

 
W Zespole Szkół Zawodowych kształciło się 448 uczniów w 15 oddziałach: 

 w Technikum - 340 
 w Branżowej Szkole I Stopnia - 108. 

W ciągu roku szkolnego dochodzi do rotacji uczniów, przyczyną jest: niewłaściwy 
wybór zawodu, braki wiedzy nie do odrobienia, zbyt wysokie, zdaniem uczniów  
i rodziców, wymagania edukacyjne stawiane przez szkołę, wysoka absencja na zajęciach 
skutkująca w przypadku uczniów pełnoletnich, skreślaniem z listy uczniów. 

W szkole pracuje 45 nauczycieli. Według stopnia awansu zawodowego: 
nauczyciele dyplomowani – 32, mianowani – 9, kontraktowi – 3, stażysta - 1. Pracownicy 
administracji – 5 osób, pracownicy obsługi – 4 osoby. 

W budynku szkoły znajduje się 19 sal lekcyjnych, w tym dwie pracownie 
językowe i 3 pracownie komputerowe. 
 Kształcenie praktyczne uczniowie odbywają w Warsztatach  Szkolnych, które są 
integralną częścią szkoły. W roku szkolnym 2020/2021 na koniec cyklu kształcenia 
szkoliło się 188 uczniów w zawodach: monter zabudowy i robót wykończeniowych  
w budownictwie, mechanik pojazdów samochodowych, technik budownictwa, technik 
pojazdów samochodowych. Uczniowie w trakcie zajęć oprócz ćwiczeń mają także 
możliwość zdobywania  umiejętności praktycznych podczas wykonywania prac 
remontowo-budowlanych, usług samochodowych (wymiana ogumienia, naprawa 
układów zawieszenia, ustawianie zbieżności kół itp.). Ponadto wykonywane są wyroby 
warsztatowe typu zwijarki dekarskie oraz świadczone są usługi w zakresie obróbki 
skrawaniem, cięcia i zaginania blach oraz spawania elementów.  Warsztaty posiadają 
nowoczesną pracownie obrabiarek CNC wyposażoną w dwie obrabiarki (tokarkę  
i frezarkę) firmy Haas wraz z wyposażeniem oraz pracownię rysunku technicznego 
i programowania obrabiarek CNC wyposażoną w 13 komputerów z oprogramowaniem 
Esprit, drukarkę i projektor. Ponadto w obiekcie znajdują się dwie pracownie obróbki 
mechanicznej z obrabiarkami konwencjonalnymi.  Wyposażenie to Warsztaty posiadają 
dzięki realizacji programów unijnych.  W ramach projektu zakupiono: 10 komputerów 
stacjonarnych, oprogramowanie dydaktyczne do programowania obrabiarek 
sterowanych numerycznie, tokarkę numeryczną z kompletem wyposażenia, program 
kosztorysowania NORMA EXPERT pełna wersja + 10 stanowisk edukacyjnych, 
przeprowadzono kursy kwalifikacyjne dla 20 nauczycieli przedmiotów zawodowych  
i warsztaty dla 145 uczniów.  
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Przy szkole funkcjonuje internat, który składa się z części mieszkalnej oraz części 
administracyjnej z zapleczem kuchennym. 
Parter w połowie zajmuje Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, a pozostała część  
przeznaczona jest na wynajem osobom fizycznym na podstawie umów najmu i jeden 
pokój zajmuje ZHP (nieodpłatnie). I piętro budynku zajmuje SWwiętokrzyska Komenda 
OHP w Kielcach.  II piętro przeznaczone jest dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych, 
LO i szkoły AWANS nie będącymi uczestnikami OHP. Z zakwaterowania korzystało  
17 uczniów z ZSZ, 2 z LO  i 3 z AWANS. 
Opiekę pedagogiczną sprawują: 1 osoba na pełny etat, 1 osoba na 2/3 etatu. 
W godzinach popołudniowych prowadzone są zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, 
pogadanki i spotkania mające na celu propagowanie tradycji narodowych i patriotyzmu. 
Młodzież aktywnie uczestniczy w akcjach charytatywnych organizowanych pod 
patronatem Rady ds. Rodziny. 
Ponadto w internacie realizowany jest program ,,ZA ZY YCIEM,, w ramach którego 
przygotowany jest pokój 1-osobowy z wyposażeniem dla ewentualnej uczennicy w ciąży. 
W okresie od marca do maja  2020 roku budynek internatu został przekazany Starostwu 
Powiatowemu w Pińczowie z przeznaczeniem do zakwaterowania osób przebywających 
w kwarantannie. Od 10 października 2020 roku młodzież przeszła na naukę zdalną. 
 
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W PIŃCZOWIE 

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym  przebywa 35  uczniów w tym 
 (7 sprzężeń): 
 niepełnosprawnych  w  stopniu lekkim  - 12, 
 niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym lub znacznym - 22, 
 niepełnosprawnych w stopniu głębokim - 1.     
W szkole otwartych jest 7 oddziałów. Natomiast w internacie przebywa  
16 wychowanków   w  3 grupach wychowawczych.  W placówce zatrudnionych jest   
36 nauczycieli i   25 pracowników administracji  i obsługi.   

Rekrutacja w placówce trwa cały rok. W szkole powołano Zespoły Nauczycieli, 
których zadaniem było poszukiwanie uczniów w szkołach gminnych na terenie powiatu 
pińczowskiego. Nauczyciele jeździli również do domów rodzinnych. Natomiast dyrekcja 
odwiedziła Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczną we Włoszczowie, Chmielniku, 
Piekoszowie, Staszowie. Oferta edukacyjna placówki oraz informacja o naborze uczniów 
do szkoły umieszczone są na stronie internetowej Ośrodka. Ponadto rozwieszone 
zostały plakaty z ofertą edukacyjną (również w poradniach na terenie sąsiednich 
powiatów), a także billboard informacyjny przy wjeździe do Ośrodka.                                       

Baza Ośrodka jest dostosowana do potrzeb i możliwości dzieci. W miarę 
posiadanych środków jest ona modernizowana  i doposażona w niezbędne pomoce  
i sprzęty. W szkole są 3 pracownie przedmiotowe dla uczniów niepełnosprawnych  
w stopniu lekkim oraz klasopracownie dla uczniów niepełnosprawnych w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym  dostosowane do ich potrzeb. W dwóch salach są tablice 
interaktywne. Ponadto w szkole do dyspozycji dzieci jest kuchnia dydaktyczna, sala 
rewalidacyjna, rehabilitacyjna i gabinet logopedy. Zajęcia z wychowania fizycznego 
odbywają się na sali gimnastycznej. Na terenie placówki szczególnie dla uczniów  
autystycznych, niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym został zorganizowany 
ogródek sensoryczny. W internacie oprócz  7 sal sypialnianych są 2 świetlice.    
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W placówce realizowany jest projekt rządowy MEN ,,Za życiem”. Dotyczący 
kompleksowego wsparcia dla rodzin. W  ramach projektu zorganizowano Ośrodek 
Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczy dla dzieci w wieku przedszkolnym.   

Uczniowie uczestniczyli także w bezpłatnych zajęciach z Hipoterapii w Ośrodku 
HIPOLAND w Zbludowicach, który wszedł w projekt współfinansowany ze środków 
PEFRON – ,,Koń-wszechstronny rehabilitant ciała i ducha”. Ze względu na pandemię 
zajęcia dla dzieci są odwołane. W Ośrodku powstał  program „Rehabilitacja 25 plus” ,                       
w którym uczestniczą absolwenci placówki. Środki przekazane na realizację projektu 
wynoszą 210 tys. zł.  Działa również  Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży 
Niepełnosprawnej ,,Pomocna dłoń”, które wspiera działania placówki i pomaga 
finansowo.  W ramach współpracy z fundacją AUCHEN nauczyciele działający  
w stowarzyszeniu ,,Pomocna Dłoń” organizują  corocznie kiermasze przedświąteczne  
w sklepie AUCHEN w Kielcach. Ponadto Ośrodek systematycznie współpracuje  
z Pińczowskim Samorządowym Centrum Kultury, Biblioteką pedagogiczną, Poradnią 
Psychologiczno-Pedagogiczną, z Warsztatem Terapii Zajęciowej w Pińczowie oraz 
Parkami Krajobrazowymi .  
 
PORADNIA PSYCHOLIGICZNO-PEDAGOGICZNA W PIŃCZOWIE 
 

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pińczowie w roku 2020 
zatrudnionych było 8 osób w tym 6 nauczycieli i 2 pracowników administracji i obsługi. 
Wśród nauczycieli jest 5 nauczycieli dyplomowanych i 1   nauczyciel kontraktowy. 
Poradnia realizuje swoje działania poprzez:  
 diagnozowanie dzieci i młodzieży, 
 udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej, 
 realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną 

funkcje przedszkola, szkoły, placówki w tym wspieranie nauczycieli  
w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych, 

 organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie 
realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna  udzielana bezpośrednio dzieciom i młodzieży oraz 
rodzicom polega w szczególności w formie:  
 prowadzeniu terapii dzieci i młodzieży oraz ich rodzin,  
 udzielaniu wsparcia dzieciom i młodzieży wymagającym pomocy kształcenia i kariery 

zawodowej,  
 udzielaniu pomocy rodzicom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych 
dzieci i młodzieży oraz w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych  
i wychowawczych. 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w szczególności w formie:  
 indywidualnych lub grupowych zajęć terapeutycznych dla dzieci i młodzieży: 
 terapii rodziny, 
 grup wsparcia, 
 prowadzenia mediacji, 
 interwencji kryzysowej, 
 warsztatów, 
 porad i konsultacji, 
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 wykładów i prelekcji, 
 działalności informacyjno-szkoleniowej. 

Poradnia w roku 2020 miała pod opieką 6567 dzieci i młodzieży  
w 28 placówkach oświatowych z terenu powiatu pińczowskiego. 
Działalność diagnostyczna placówki przedstawia się następująco:  
 wykonano: – 274 indywidualnych badań psychologicznych,  
 243 indywidualnych badań pedagogicznych,  
 98 indywidulanych badań logopedycznych, 
 39 badań związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem 

kształcenia i kariery zawodowej. 
Badaniami przesiewowymi objęto 58 dzieci. Były to badania pedagogiczne, 
psychologiczne i logopedyczne. 
Pomoc bezpośrednia udzielona dzieciom i młodzieży obejmowała terapię indywidualną, 
którą objęto 109 dzieci/uczniów.  
Pomoc nauczycielom i  rodzicom polega na udziale pracowników poradni w radach 
pedagogicznych w placówkach oświatowych oraz udziale w prelekcjach i wykładach dla 
nauczycieli i rodziców w placówkach oświatowych – ogółem objęto zajęciami  
695 rodziców i 13 nauczycieli. 
Pracownicy Poradni udzielili porad i konsultacji dla 69 uczniów, 569 rodziców,  
282 nauczycieli.  
Poradnia wydała następujące orzeczenia:  
 o potrzebie kształcenia specjalnego – 65 orzeczeń, 
 o potrzebie nauczania indywidualnego – 17 orzeczeń, 
 o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych – 5 orzeczeń.  
Łącznie wydano 87 orzeczeń. 
Ponadto poradnia wydała 204 opinii w sprawach: 
 wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, 
 dostosowanie wymagań edukacyjnych wymagających z programu nauczania do 

indywidualnych potrzeb edukacyjnych ucznia, 
 dostosowanie warunków i formy sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku 

nauki w szkole podstawowej do indywidualnych potrzeb ucznia, 
 dostosowanie warunków i formy egzaminu gimnazjalnego do indywidualnych 

potrzeb ucznia, 
 dostosowanie warunków i formy egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości do 

indywidualnych potrzeb ucznia, 
 objęcie dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu, 
 objęcie dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole lub w placówce, 
 inne opinie o badanych. 

Poradnia prowadzi stałą współpracę ze wszystkimi szkołami powiatu 
pińczowskiego i reaguje na każdą potrzebę zgłaszaną przez szkoły, wspomagając je  
w realizacji różnych programów i pomagając rozwiązywać problemy. Poradnia 
współpracuje również z różnymi instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny, 
np. PCPR, MOPS, GOPS, Komenda Powiatowa Policji, kuratorzy sądowi.   

Poradnia prowadziła na terenie gmin powiatu pińczowskiego Punkty 
Konsultacyjne, których zadaniem było wsparcie szkół ogólnodostępnych w realizacji 
zadań związanych z kształceniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  
i upowszechnianiem edukacji włączającej. Niestety wybuch pandemii spowodował 
zawieszenie zajęć edukacyjnych w szkołach, a co za  tym idzie działalność Punktów 
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Konsultacyjnych również została zawieszona. Jednakże udzielano porad i konsultacji 
telefonicznie, mailowo oraz za pomocą różnych urządzeń technicznych (WhatsApp, 
Messenger). Poradnia dla ułatwienia kontaktu założyła także profil na Facebooku, gdzie 
zamieszczano bieżące informacje o działalności placówki.    

Przedstawioną sieć szkół uzupełniają szkoły niepubliczne prowadzone przez 
osoby prawne bądź fizyczne: Niepubliczna Policealna Szkoła, Prywatna Branżowa  
I Stopnia (2), Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych oraz Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy „Złote Serce”.  
W szkołach niepublicznych w roku 2020 kształciło się 249 uczniów/słuchaczy. 
Zrealizowane zadania w ramach w/w szkół: 

 prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych: zmiany we wpisie do 
ewidencji (2 zmiany), 

 przygotowanie projektów uchwał w sprawie: trybu udzielania i rozliczania 
dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz trybu 
przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz 
ustalenia stawek dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół 
publicznych oraz szkół i placówek prowadzonych przez osoby prawne niebędące 
jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne w 2020 roku, 

 weryfikacja comiesięcznych meldunków o ilości uczniów/słuchaczy do wypłaty 
dotacji, 

 naliczanie dotacji przekazywanej niepublicznym szkołom i placówkom 
oświatowym i nadzór nad ich wykorzystaniem. 

 
V. OCHRONA ZDROWIA 

 
Nadzór nad realizacją zadań w zakresie ochrony zdrowia prowadzi Wydział 

Spraw Społecznych Starostwa. W tym zakresie do zadań wydziału należy:  
 opracowanie planu godzin i pracy aptek na terenie powiatu, 
 wydawanie decyzji na sprowadzenie z obcego państwa zwłok oraz urn z prochami  

w celu ich pochowania, 
 przygotowanie i aktualizowanie danych niezbędnych do sporządzenia 

wojewódzkiego planu działania na wypadek wystąpienia epidemii, 
 weryfikacja, aktualizacja i wydanie opinii do Wojewódzkiego Planu Działania 

Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego dla województwa 
świętokrzyskiego, 

 wspieranie działań w zakresie promocji i profilaktyki zdrowia (współpraca ze 
Świętokrzyskim Centrum Onkologii – badania cytologiczne i mammografia), 

 współpraca z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym (uzgadnianie opinii  
w wykonanych zadaniach), 

 sporządzanie rocznej informacji w zakresie programów o realizowanych lub 
podjętych zadaniach z zakresu zdrowia publicznego, 

 prowadzenie spraw dotyczących działalności Rady Społecznej, jako organu 
inicjującego i opiniodawczego podmiotu tworzącego ZOZ oraz monitorowanie jej 
bieżącej działalności w zakresie współpracy z podmiotem tworzącym i Zakładem 
Opieki Zdrowotnej, m.in. również poprzez bezpośredni udział w posiedzeniach Rady, 

 przygotowanie materiałów i prowadzenie dokumentacji Rady Społecznej ZOZ, 
 przygotowywanie materiałów i informacji dla Rady Powiatu i Zarządu Powiatu.  
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ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIŃCZOWIE 
 
 Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie, jest podmiotem leczniczym niebędącym 
przedsiębiorcą, działającym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki 
zdrowotnej na podstawie Ustawy o Działalności Leczniczej oraz Statutu nadanego przez 
organ założycielski jakim jest powiat pińczowski. 

Swoją działalność prowadzi na zabudowanej nieruchomości przy ul. Armii 
Krajowej 22 w Pińczowie, będącej własnością organu założycielskiego na podstawie 
umowy o nieodpłatnym użytkowaniu. 

Zespół otrzymuje wynagrodzenie z NFZ o/Kielce za wykonane świadczenia 
zdrowotne osobom ubezpieczonym. Wynagrodzenie to stanowi 92% przychodów. 
Pozostałe 8% to przychody z opłat pacjentów ZOL, sprzedaży świadczeń zdrowotnych 
innym podmiotom, dzierżaw. 

 
ZATRUDNIENIE W ZOZ PIŃCZÓW 

 
ZATRUDNIENIE 

Lekarze medycyny 45 
Inni z wyższym wykształceniem  5 
Pielęgniarki 150 
Położne 2 
Technicy rtg 6 
Fizjoterapeuci i terapeuci zajęciowi 21 
Technik farmacji 1 
Pozostały średni personel medyczny (statystycy 
med.rejestr.med.,opiekunki med.informatyk) 

24 

Administracja 15 
Salowe 42 
Pracownicy gosp.i obsługi 16 
Ogółem zatrudnionych  324 

Źródło: Opracowanie własne.  

 
Zespół  Opieki Zdrowotnej udziela świadczeń zdrowotnych w rodzajach: Leczenie 
Szpitalne na Oddziałach, Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, Specjalistyczna Opieka 
Zdrowotna, Rehabilitacja Lecznicza.  
 

ILOŚĆ ŁÓŻEK I LICZBA LECZONYCH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Źródło: Opracowanie własne. 
 

W strukturach Zespołu Opieki Zdrowotnej funkcjonuje 7 poradni. Ogółem udzielono 
9187 porady. 

 LICZBA 
ŁÓŻEK 

ILOŚĆ LECZONYCH OBŁOŻENIE % 

Chirurgia  26 1452 70,62 

Wewnętrzny 49 1441 71,76 

OIOM 4 57 62,67 

ZOL 107 202 99,90 

Okulistyka jednego 
dnia 

 408 55,89 

Razem 186 3560 96,97 
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Podjęto szereg zadań zmierzających do wzrostu jakości udzielanych świadczeń oraz 

efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia poprzez racjonalne wykorzystanie 

istniejącego potencjału zakładu i dostosowanie oferowanych świadczeń do potrzeb 

zdrowotnych mieszkańców naszego powiatu oraz poprawy sytuacji ekonomicznej.  

W zakresie prac technicznych wykonano:  
 w formule „zaprojektuj i wybuduj” wykonano prace modernizacyjne  

w pomieszczeniach serwerowni w ramach projektu „Informatyzacja Placówek 
Medycznych Województwa Świętokrzyskiego” (InPlaMed WŚ) realizowanego  
w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020., 

 zrealizowano zadanie „Dostawa, montaż i uruchomienie cyfrowego aparatu RTG 
oraz aparatu USG dla potrzeb Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie” 
w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, 

 zakupiono zestaw do videointubacji z monitorem C-MAC oraz łyżką typu MAC –  
ze środków pozyskanych od jednostek samorządu terytorialnego powiatu 
pińczowskiego,  

 zakupiono zestaw pomp infuzyjnych na statywie – środki z darowizn od osób 
prywatnych i fundacji, 

 wykonano roboty budowlane przy adaptacji pomieszczeń po laboratorium na 
poradnie specjalistyczne,  

 wykonano roboty budowlane przy adaptacji pomieszczeń po poradniach 
specjalistycznych na poradnię Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej oraz punkt 
szczepień przeciwko COVID-19,  

 wykonano roboty budowlane związane z utworzeniem strefy buforowej na Izbie 
Przyjęć. 

Ponadto zrealizowano zadania związane z: dostawą sprzętu ratującego życie  
i monitorującego funkcje życiowe, dostawą sprzętu zabiegowo-diagnostycznego, 
robotami budowlanymi polegającymi na przebudowie szybów windowych i wymianie 
dwóch dźwigów szpitalnych osobowych, montażem zbiornika na wodę do 
zabezpieczenia w wodę szpitala przez ½ doby oraz montaż centralnej stacji zmiękczenia 
wody, zakupem i dostawą akumulatorów w ramach projektu „Przebudowa oraz 
doposażenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie”. 
W obszarze działalności podstawowej planuje się pozyskanie kadry medycznej, 
lekarskiej i pielęgniarskiej, a także rezydentów; utworzenie Poradni Kardiologicznej, 
Poradni Zdrowia Psychicznego, Poradni Leczenia Osteoporozy, Poradni 
Pulmonologicznej; rozszerzenie katalogu świadczeń w endoskopii kręgosłupa 
lędźwiowego; utworzenie oddziału neurologicznego. 
   
VI. POMOC SPOŁECZNA 

 
Pomoc społeczna, jako instytucja polityki społecznej państwa, ma na celu 

umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których  
nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.  
 
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W PIŃCZOWIE  
 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje zadania własne i zlecone 
dotyczące: 
 opieki nad dzieckiem i rodziną tj. 
a) umieszczanie dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej w pieczy zastępczej,  
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b) udzielanie świadczenia na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci  
w rodzinnych formach pieczy zastępczej, 

c) przyznawanie pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie dla 
pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-
wychowawczych, 

d) pokrywanie kosztu pobytu dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej 
 udzielania pomocy osobom niepełnosprawnym, 
 prowadzenia specjalistycznego poradnictwa, 
 prowadzenia i rozwoju infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu    
     ponadgminnym oraz umieszczania w nich skierowanych osób, 
 udzielania informacji o prawach i uprawnieniach. 
 Przy PCPR działa Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, 
który został powołany zarządzeniem Starosty Powiatu Pińczowskiego. Realizuje 
on  zadania  określone w ustawie z dnia 27  sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej                            
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz aktach wykonawczych  
tj.: rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie orzekania 
o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności i rozporządzeniu Ministra Pracy  
i Polityki Społecznej w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 
16 roku życia. Zespół wydaje: orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla osób 
powyżej 16 roku życia, orzeczenia o niepełnosprawności dla dzieci do 16 roku życia, 
legitymacje osób niepełnosprawnych, a także karty parkingowe.  
 Powyższe orzeczenia wydawane są celem uzyskania następujących świadczeń: 
 zasiłku pielęgnacyjnego, 
 świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej ( świadczeń pielęgnacyjnych), 
 odpowiedniego zatrudnienia, 
 szkolenia, 
 uczestnictwa w terapii zajęciowej, 
 konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, 
 korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji, 

korzystania z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych, 
 korzystania z karty parkingowej.  
 Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Pińczowie swoim 
zasięgiem obejmuje obszar powiatu pińczowskiego tj.: Miasto i Gminę Pińczów, Miasto  
i Gminę Działoszyce, Gminę Złota, Gminę Michałów, Gminę Kije. 
 Siedziba Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności znajduje się przy  
ul. Zacisze 5, 28-400 Pińczów w budynku Starostwa Powiatowego. Posiedzenia składów 
orzekających odbywają się poza siedzibą administracyjną Zespołu tzn. w budynku 
Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pińczowie ul. Republiki Pińczowskiej 42. 
 W 2019 roku łącznie odbyło się 69 posiedzeń składów orzekających, co daje 
średnio 5,75 posiedzenia na miesiąc. Na jedno posiedzenie wzywanych jest od  
4 do 30 osób.  

W roku 2020 Powiatowy Zespół przyjął 740 wniosków o wydanie orzeczenia                      
o stopniu niepełnosprawności i 108 wniosków o wydanie orzeczenia  
o niepełnosprawności oraz wydał ogółem 863 orzeczenia, w tym: 751 orzeczeń  
o stopniu niepełnosprawności, 112 orzeczeń o niepełnosprawności. Zespół ponadto 
wydał 210 legitymacji osób niepełnosprawnych, uprawniających do korzystania z ulg  
i uprawnień oraz 170 kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych. 

Od drugiej połowy marca 2020 r. posiedzenia składów orzekających odbywają się 
wyłącznie w trybie zaocznym i orzeczenia wydawane są bez obecności osób 
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zainteresowanych, wyłącznie na podstawie analizy dokumentacji medycznej. Część osób 
niepełnosprawnych, którym w 2020 r. kończyła się data orzeczenia skorzystały  
z możliwości jego automatycznego przedłużenia na czas pandemii na podstawie 
obowiązujących przepisów prawa tj. art. 15h ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r.  
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, ze zm.). Powiatowy Zespół zakupił z funduszy 
pochodzących z dotacji Wojewody środki ochronne w związku z panującą pandemią 
COVID-19. 
  W 2020 r. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego 
rodzinnego oraz opiekuńczo-terapeutycznego  na terenie innych powiatów przebywało 
łącznie 5 dzieci pochodzących z naszego powiatu.  

W przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, 
regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku 
preadopcyjnym gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed 
umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki: 
1)   10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 
2)   30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 
3)   50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej. 
W 2020 r. z w/w tytułu otrzymano od gmin kwotę 131.917,00 zł. 

Osobie pełnoletniej opuszczającej placówkę opiekuńczo-wychowawczą typu 
rodzinnego, socjalizacyjnego, zakład poprawczy, specjalny ośrodek szkolno-
wychowawczy  i młodzieżowy ośrodek wychowawczy zostaje objęta  pomocą pieniężną 
na usamodzielnienie oraz kontynuowanie nauki. 

 Na kontynuowanie nauki dla 3 wychowanków wydatkowano kwotę        
16.866,00 zł.  

Usamodzielniło się 2 wychowanków, którzy otrzymali na usamodzielnienie 
kwotę 8.815,00 zł oraz na  zagospodarowanie kwotę 8.815,00 zł. 
        Zgodnie z nową ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, dzieciom 
pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej, powiat zapewnia opiekę  
i wychowanie w pieczy zastępczej. Na mocy postanowienia Sądu Rodzinnego i Nieletnich 
tut. Centrum wydaje decyzje o przyznaniu świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania 
dzieci w rodzinie zastępczej, jak również pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki  
i usamodzielnienie. 
         Na terenie powiatu  w 2020 r. funkcjonowało: 
 32 rodziny zastępcze spokrewnione, w których umieszczonych było 46 dzieci. 

Rodzina zastępcza spokrewniona otrzymuje miesięcznie świadczenie w kwocie 
694,00 zł na jedno dziecko. Łącznie wydatkowano na w/w rodziny kwotę   
366.639,00 zł. 

 10 rodzin niezawodowych, w których przebywało 13 dzieci.  
Rodzina zastępcza niezawodowa otrzymuje miesięcznie świadczenie w kwocie 
1.052,00 zł na jedno dziecko. Łącznie wydatkowano na w/w rodziny kwotę 
167.950,00 zł. 

 1 rodzina zawodowa, w której przebywało 5 dzieci - rodzina zastępcza zawodowa 
otrzymuje miesięcznie świadczenie w kwocie 1.052,00 zł na jedno dziecko oraz 
wynagrodzenie w wysokości 2.120,00 zł brutto miesięcznie. Łącznie wydatkowano na 
w/w rodzinę – 93.394,00 zł. 

W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu 
dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed 



RAPORT O STANIE POWIATU PIŃCZOWSKIEGO ZA 2020 ROK 

Strona 25 z 58 
  

umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki za 
pobyt dziecka w wysokości:  
a) 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka 

w pieczy zastępczej, 
b) 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka  

w pieczy zastępczej, 
c) 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku i następnych latach 

pobytu dziecka w pieczy zastępczej. 
Z tego tytułu w 2020 r. otrzymano od gmin kwotę: 197.336,00zł. 

Za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej opłatę ponoszą rodzice dziecka do 
wysokości udzielanej rodzinie zastępczej pomocy pieniężnej. Ze względu na niskie 
dochody i trudną sytuację życiową stwierdzoną na podstawie przeprowadzonych 
wywiadów środowiskowych wszyscy rodzice biologiczni zostali w 2020 r. zwolnieni  
z ponoszenia w/w odpłatności. 

Pełnoletni wychowankowie rodzin zastępczych na kontynuowanie nauki 
otrzymują 526,00 zł miesięcznie. W 2020 roku 9 pełnoletnich wychowanków rodzin 
zastępczych otrzymywało pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki w wysokości:   
50.358,00 zł, 3 wychowanków otrzymało pomoc pieniężną na usamodzielnienie się  
w łącznej wysokości: 10.410,00 zł.  Dwóch wychowanków otrzymało pomoc w formie 
rzeczowej na usamodzielnienie na kwotę : 4.731,00 zł. 

Rodziny zastępcze w 2020 roku otrzymały  dodatek wychowawczy w wysokości     
500 zł na każde dziecko do 18 roku życia,  umieszczone w tej rodzinie, co rocznie dało 
kwotę – 313.440,00 zł. 

Z rządowego programu „DOBRY START” 53 dzieci oraz pełnoletni 
wychowankowie pieczy zastępczej otrzymało świadczenie jednorazowe w kwocie 
300,00 zł.  Łączna kwota wydatkowana na program wynosiła 17.050,00 zł.  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pińczowie w 2020r. realizowało Projekt 
pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii 
CoVID-19”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 
lata 2014-2020 – Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku 
lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej 
jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie 
ogólnym współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Głównym celem projektu było zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków 
wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej, poprzez wzmocnienie rodzin 
zastępczych, rodzinnych domów dziecka, placówek opiekuńczo-wychowawczych, 
regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodków 
preadopcyjnych w zakresie bezpiecznej realizacji zadań tych podmiotów w okresie 
epidemii.  
W ramach otrzymanych środków został dofinansowany zakup niezbędnego 
wyposażenia dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu 
Pińczowskiego  w sprzęt, który jest niezbędny do realizacji zadania szkolnego – zdalnego 
nauczania (m.in. sprzętu komputerowego z oprogramowaniem) oraz zakupu środków 
ochrony indywidualnej do bezpośredniego zabezpieczenia przed wirusem COVID-19. 
W ramach projektu zakupionych zostało 9 laptopów, 9 sztuk sprzętu audiowizualnego 
oraz środki ochrony osobistej i środki dezynfekcyjne dla  rodzin zastępczych i dzieci  
w nich przebywających. Na realizację powyższego zadania w ramach w/w Projektu 
Powiat Pińczowski otrzymał dofinansowanie w wysokości 51.095,00 zł.          
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 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje także zadania powiatu z zakresu 
rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w oparciu o ustawę o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz akty 
wykonawcze do ustawy. 

Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych jest procesem, który zmierza do 
przywrócenia samodzielności społecznej osobie, która jest jej pozbawiona, a tym samym 
znajduje się poza nawiasem normalnego życia społecznego. 
Rehabilitacja społeczna realizowana jest przede wszystkim przez: 
 wyrabianie zaradności osobistej i pobudzanie aktywności społecznej osoby 

niepełnosprawnej, 
 wyrabianie umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych,  
 likwidację barier w szczególności architektonicznych, urbanistycznych, 

transportowych, technicznych, w komunikowaniu się i dostępie do informacji,  
 kształtowanie w społeczeństwie właściwych postaw i zachowań sprzyjających 

integracji z osobami niepełnosprawnymi. 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pińczowie realizuje rehabilitację społeczną 
poprzez: 
 dofinansowanie do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów                         

w turnusach rehabilitacyjnych, 
 dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, 
 dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i/lub środki 

pomocnicze, 
 dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się, technicznych                                

i architektonicznych, 
 podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności, 
 współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób 

niepełnosprawnych, 
 dofinansowanie kosztów działania warsztatu terapii zajęciowej. 
Warunkiem uzyskania dofinansowania jest złożenie odpowiedniego wniosku wraz  
z niezbędną dokumentacją. 

PCPR otrzymał środki finansowe PFRON na realizację w/w zadań przypadających 
wg algorytmu w wysokości  1.485.967,00 zł, które zostały efektywnie wykorzystane  
w całości na: 
 dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne     

i środki pomocnicze - złożono 6 wniosków  na sprzęt rehabilitacyjny i wypłacono 
dofinansowanie na kwotę 12.170,00 zł oraz  437 wniosków na przedmioty 
ortopedyczne i środki pomocnicze - wypłacono dofinansowanie 432 osobom na 
kwotę 271.990,00 zł. Z dofinansowania skorzystało 403 osoby  niepełnosprawne  
oraz   29  dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, 

 dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym - złożono 40 wnioski  
w tym 28 wnioski opiekunów, przyznano dofinansowanie dla 38 osób wraz  
z opiekunami, wypłacono dofinansowanie dla 21 osób w tym 6 niepełnosprawnym 
dzieciom i 5 dla ich opiekunów. Łączna kwota dofinansowania wyniosła  23.319,00 zł,  

 dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się                     
i technicznych - wypłacono dofinansowanie dla 25 wniosków na łączna kwotę   
48.176,00 zł., z tego na likwidacje barier architektonicznych zawarto 10 umów, barier 
w komunikowaniu się 5 umów, barier technicznych 10 umów, 

 dofinansowanie do sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych - 
złożono 3 wnioski  przez Świętokrzyski Klub Amazonek  przy Ś.C. Onkologii  
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w Kielcach Filia Pińczów - kwota dofinansowania wynosiła: 3.032,00 zł,  
tj.: dla 10 osób niepełnosprawnych, 

 zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy - nie złożono w Powiatowym Urzędzie 
Pracy żadnego wniosku. 

Kolejnym zadaniem w ramach rehabilitacji społecznej jest dofinansowanie ze 
środków PFRON działalności i funkcjonowania Warsztatu Terapii Zajęciowej  
w Pińczowie. Na to zadanie przekazano 1.252.534,00 zł, z czego 1.127.280,00 zł.,  
to środki PFRON, pozostałe  125.254,00 zł to wkład własny Starostwa, który stanowi 
obligatoryjne 10% kosztów całkowitych. Miesięczny koszt jednego uczestnika WTZ  
w 2020 r. to 1.708,00 zł  ze środków PFRON oraz 189,78 zł ze środków Starostwa. 

W roku 2020 powiat pińczowski kolejny raz przystąpił do pilotażowego 
programu „Aktywny Samorząd” finansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych. Jednostką organizacyjną, której powierzono realizację  
w/w programu zostało ponownie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Program 
„Aktywny Samorząd” jest ważnym krokiem w kierunku wydajniejszego modelu polityki 
społecznej wobec osób niepełnosprawnych. Działania przewidziane w programie 
uzupełniają plany ujęte w powiatowych strategiach rozwiązywania problemów 
społecznych i programach działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Umożliwiają 
samorządom aktywniejsze włączenie się w działania na rzecz inkluzji społecznej osób 
niepełnosprawnych. Formy wsparcia przewidziane w programie dotyczą likwidacji 
barier ograniczających społeczne i zawodowe funkcjonowanie osób niepełnosprawnych. 

W wyniku realizacji pilotażowego programu ,,Aktywny samorząd” w 2020 roku do 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pińczowie zawarto 62 umowy                                     
o dofinansowanie. 
 „Aktywny samorząd” Moduł I 
 Moduł I Obszar A Zadanie nr 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania 

do posiadanego samochodu –  Wpłynęło 6 wniosków, z czego 4 rozpatrzono 
negatywnie. 2 wnioski przedstawicieli ustawowych osób  niepełnosprawnych do 16 r. 
ż. z dysfunkcją narządu ruchu zweryfikowano pozytywnie i przeznaczono do 
realizacji. Wypłacono dofinansowanie w łącznej wysokości 12.000,00 zł. Przyznane 
dofinasowanie przeznaczono na zakup specjalistycznych fotelików samochodowych 
dla niepełnosprawnych dzieci, 

 Moduł I Obszar A Zadanie nr 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B – 
wpłynął 1 wniosek, który został przekazany do realizacji i wypłacono dofinansowanie 
w wysokości 847,50 zł, które zostało wykorzystane na wykupienie jazd 
doszkalających przez osobę niepełnosprawną, 

 Moduł I Obszar B Zadanie nr 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego 
elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem                                     
o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub do osób ze znacznym stopniem 
niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych- 
wpłynęło 10 wniosków, z których 1 został negatywnie zweryfikowany pod względem 
formalnym. Wypłacono dofinansowanie 9 osobom niepełnosprawnym z dysfunkcją 
obu kończyn górnych w wysokości 55.030,10 zł. Dofinasowanie zostało przeznaczone 
na zakup komputerów, głównie laptopów, a także specjalistycznego oprogramowania 
i dodatkowych urządzeń umożliwiających ich obsługę, 

 Moduł I Obszar B Zadanie nr 3: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego 
elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem 
niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku. Wpłynął 1 wniosek, który 
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przeznaczono do realizacji i wypłacono dofinasowanie w wysokości 5.643,00 zł, które 
przeznaczono na zakup laptopa wraz z oprzyrządowaniem, 

 Moduł I Obszar C Zadanie nr 1: pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie 
elektrycznym adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku 
życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją 
uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka  o napędzie ręcznym- 
wpłynęły 4 wnioski osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Wypłacono 
dofinansowanie przeznaczone na zakup 4 wózków inwalidzkich o napędzie 
elektrycznym w łącznej wysokości 39.500,00 zł, 

 Moduł I Obszar C Zadanie nr 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej 
posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym – wpłynęły 3 wnioski 
osób ze znacznym st. niepełnosprawności, z których wszystkie przeznaczono do 
realizacji. Wypłacono dofinansowanie do naprawy, przeglądu i konserwacji wózków 
inwalidzkich i wymiany części zamiennych oraz zakup akumulatorów w wysokości 
9.181,56 zł, 

 Moduł I Obszar C Zadanie nr 5: pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie 
elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana 
do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze 
znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą 
problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza 
specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinasowania. Wpłynęło 6 wniosków,  
z czego  4 przeznaczono do realizacji. Wypłacono dofinansowanie w wysokości 
30.000,00 zł, które przeznaczono na zakup skuterów elektrycznych i przystawek 
elektrycznych do wózków inwalidzkich. 

W ramach modułu II kwota dofinansowania kosztów nauki, dotyczących 
semestru/półrocza objętego dofinansowaniem, wynosi w przypadku: 

 dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – do 1.000 zł dla wnioskodawców 
pobierających naukę w szkole policealnej lub kolegium, do 1.500 zł dla pozostałych 
wnioskodawców, 

 dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego 
– do 4.000,00 zł, 

 opłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, 
aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) 
- niezależnie od daty poniesienia kosztów, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 
4.000,00 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego 
miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764,00 zł (netto) na 
osobę.  

„Aktywny samorząd” Moduł II – zweryfikowano pozytywnie 38 wniosków  
i wypłacono łącznie dofinansowanie w wysokości 138.757,36 zł. 

Zainteresowanie realizacją programu ,,Aktywny samorząd” w powiecie 
Pińczowskim tak jak w roku poprzednim było bardzo duże. Spowodowane było większą 
świadomością osób niepełnosprawnych o przysługujących im formach pomocy.  
Informacja o realizacji programu została zamieszczona na stronach internetowych 
Starostwa Powiatowego, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, tablicy ogłoszeń 
 w budynku Starostwa, rozdawane były ulotki informacyjne, informowano osoby 
niepełnosprawne na posiedzeniach składów orzekających Powiatowego Zespołu do 
Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Osoby niepełnosprawne zostały informowane 
o zasadach, warunkach i możliwościach skorzystania z programu przez pracowników 
PCPR. Ze względu na zasady i procedury programu wiele osób nie mogło w nim wziąć 
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udziału. Niektórzy zapewniali, iż na bieżąco będą śledzić nowe zasady programu i jak 
tylko ponownie pojawi się możliwość wzięcia udziału z pewnością z niej skorzystają. 
           W 2020 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pińczowie jako jednostka 
wskazana przez samorząd powiatowy do realizacji Modułu III programu „Pomoc 
osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji 
kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” finansowanego ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych udzielało pomocy 
finansowej osobom niepełnosprawnym. W ramach tego programu osoby                            
z niepełnosprawnościami mogły ubiegać się o pomoc finansową w wysokości 500,00 zł 
miesięcznie, jeśli na skutek wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych 
chorobami zakaźnymi utraciły, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia  
16 listopada 2020 roku, możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych 
następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce 
rehabilitacyjnej. 
Pomoc finansowa w ramach Modułu III programu skierowana była do osób 
niepełnosprawnych, które są lub były w okresie od 9 marca 2020 roku do 16 listopada 
2020 r.: 
 uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej, 
 uczestnikami środowiskowych domów samopomocy, 
 podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej,  
 podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze 

środków PFRON, 
 uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON i w ramach 

tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne, 
 pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-

wychowawczych organizowanych, 
 pełnoletnimi (od 18 do 24 roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków 

szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, bądź 
uczniami szkół specjalnych przysposabiających do pracy, 

 pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) wychowankami ośrodków rehabilitacyjno-
edukacyjno-wychowawczych oraz ośrodków rewalidacyjno- wychowawczych. 

Udzielono w sumie w ramach programu pomocy 103 osobom niepełnosprawnym. 
Środki finansowe otrzymane na realizację Modułu III wyniosły 230.625,00 zł. Środki 
finansowe wydatkowane na realizację Modułu III wyniosły 225.000,00 zł, a na obsługę 
programu wydatkowano 5.625,00 zł. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pińczowie wraz ze Stowarzyszeniem 
Rozwoju Kulturalno-Gospodarczego Powiatu Pińczowskiego i  Gminą Kije (Gminnym 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kijach) przystąpiło do realizacji Projektu 
partnerskiego pn. „Uwierz w siebie – pomocna dłoń” współfinansowanego w ramach  
Osi 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 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.  
Głównym celem projektu pn. „Uwierz w siebie – pomocna dłoń” jest poprawa jakości 
funkcjonowania systemu pomocy rodzinnej pieczy zastępczej, wsparcie rodzin 
dysfunkcyjnych oraz osób z niepełnosprawnościami poprzez zwiększenie dostępności 
usług społecznych uczestników projektu zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem 
społecznym w okresie realizacji projektu na terenie powiatu pińczowskiego.  
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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pińczowie jako lider projektu  realizuje 
wsparcie na rzecz prawidłowego funkcjonowania rodziny i systemu pieczy zastępczej  
i także  dla istniejących placówek: Środowiskowego Domu Samopomocy w Pińczowie. 
54 uczestnikom projektu zostało zapewnione wsparcie w postaci: warsztatów, 
treningów, podnoszenia kompetencji cyfrowej dzieci, poradnictwa specjalistycznego, 
warsztatów wyjazdowych, zajęć psychoedukacyjnych dla dzieci, wyjazdu do teatr, kino, 
kręgle, karnetów na basen oraz zorganizowanie festynów rodzinnych promujących 
rodzicielstwo zastępcze. 

Stowarzyszenie Rozwoju Kulturalno-Gospodarczego Powiatu Pińczowskiego jako 
partner Nr 1 projektu realizował wsparcie dla istniejących placówek – Warsztatów 
Terapii Zajęciowej w Pińczowie. 23 uczestnikom projektu zostało zapewnione wsparcie 
w postaci: warsztatów kulinarnych, sportowych, muzycznych, wyjazdowych, treningu 
przedsiębiorczości oraz asystentów osobistych osoby niepełnosprawnej. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kijach jako partner Nr 2 projektu 
realizuje wsparcie na rzecz prawidłowego funkcjonowania rodziny- działania asystenta 
rodziny. 14 uczestnikom projektu zostało zapewnione wsparcie w postaci: warsztatów, 
spotkań integracyjnych, treningów, szkoleń z pierwszej pomocy przedlekarskiej oraz 
wyjazdów do kino, teatr, basen, kręgle. 

W ramach PCPR działa Ośrodek Interwencji Kryzysowej znajdujący się                               
w Pińczowie przy ul. Żwirki i Wigury 40. Interwencja kryzysowa jest profesjonalną 
pomocą udzielaną w sytuacji kryzysu, możliwie najszybciej po wystąpieniu zdarzenia 
krytycznego w celu przywrócenia zakłóconej równowagi i sprawności oraz 
zapobiegania dekompensacji psychicznej i dezorganizacji funkcjonowania społecznego. 
W ramach interwencji kryzysowej udziela się specjalistycznej pomocy psychologicznej,  
a w zależności od potrzeb: poradnictwa psychologicznego lub terapii kryzysowej, 
poradnictwa socjalnego, prawnego. Dyżur w Ośrodku pełni Pani psycholog, która 
diagnozuje sytuację kryzysową i w zależności od rozpoznania podejmuje dalsze 
działania na rzecz osób w potrzebie. W celu zapewnienia kompleksowej pomocy, w razie 
potrzeby kieruje klientów do innych placówek specjalistycznych takich jak: służba 
zdrowia, pomoc społeczna, policja i inne. Ośrodek Interwencji Kryzysowej dysponuje 
2 miejscami hotelowymi dla ofiar przemocy.  

 
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PIŃCZOWIE 
 

Dom Pomocy Społecznej w Pińczowie, jest stacjonarnym domem pomocy 
społecznej przeznaczonym dla osób przewlekle psychicznie chorych pełnoletnich obojga 
płci. Liczba miejsc statutowych – 102. 
 DPS w Pińczowie spełnia wszystkie wymogi standardu i jest zarejestrowany  
w rejestrze domów pomocy społecznej funkcjonujących na terenie województwa 
świętokrzyskiego. Działa na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego  
zezwalającej Staroście Powiatu Pińczowskiego na prowadzenie Domu Pomocy 
Społecznej w Pińczowie dla osób przewlekle psychicznie chorych na czas nieokreślony. 
W 2020 roku w Domu Pomocy Społecznej zamieszkiwało 95 mieszkańców.  

Celem Domu jest zapewnienie mieszkańcom całodobowej opieki oraz 
zaspokojenie ich niezbędnych potrzeb bytowych, zdrowotnych, edukacyjnych, 
społecznych i religijnych, a w szczególności: 
 miejsc zamieszkania wyposażonego w niezbędne meble i sprzęt, pościel i bieliznę 

pościelową oraz środki utrzymania higieny osobistej, odzieży i obuwia, 
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 wyżywienia w ramach obowiązujących norm żywnościowych, również dietetycznych 
zgodnie ze wskazówkami lekarza, 

 opieki lekarskiej i pielęgniarskiej, z karmieniem, ubieraniem, myciem i kąpaniem 
osób, które nie mogą samodzielnie wykonywać tych czynności, 

 zabiegów usprawnienia leczniczego, kinezyterapii i fizykoterapii, 
 leków i środków opatrunkowych na zlecenie lekarza Domu, 
 terapii zajęciowej, a także dobrowolnego udziału w pracach na rzecz Domu, 
 dostępu do kultury i rekreacji. 

Do domu pomocy społecznej kieruje się na podstawie: 
 pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie do domu zwanej dalej „osobą 

ubiegającą się”, złożonego do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na 
jej miejsce zamieszkania lub pobytu w dniu jej kierowania za zgodą osoby ubiegającej 
się lub jej przedstawiciela ustawowego wniosek może zgłosić inna osoba fizyczna lub 
prawna, a także powiatowe centrum pomocy rodzinie lub ośrodek pomocy 
społecznej, 

 rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika 
socjalnego ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce 
zamieszkania lub pobytu osoby ubiegającej się w dniu jej kierowania zawierającego  
w szczególności pisemne stwierdzenie braku możliwości zapewnienia usług 
opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez rodzinę i gminę. 

W nagłych wypadkach, wynikających ze zdarzeń losowych, skierowanie i umieszczenie 
w domu może nastąpić poza kolejnością oraz bez przedłożenia dokumentów, o których 
mowa w § 8 ust.1 i 2. Dokumenty te powinny zostać skompletowane przez ośrodek 
pomocy społecznej, o którym mowa w § 8 ust.1 pkt  l. w terminie trzech miesięcy od 
dnia przyjęcia tej osoby do domu. 
Osoba ubiegająca się jest kierowana do domu na czas nieokreślony, chyba, że wystąpi 
ona lub jej przedstawiciel ustawowy z wnioskiem o skierowanie do domu na czas 
określony. 
Przed przyjęciem osoby do domu pracownik socjalny ustala jej aktualną sytuację  
w miejscu zamieszkania lub pobytu, która stanowi podstawę indywidualnego planu 
wsparcia po przyjęciu tej osoby do domu. 

Zasady odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej reguluje ustawa  
o pomocy społecznej. 
Osoby przyjęte bądź skierowane do domu pomocy społecznej przed 1 stycznia  
2004 roku ponoszą odpłatność w wysokości 70% dochodu. Na utrzymanie tych osób 
dom pomocy społecznej otrzymuje dotację wojewody.  
W przypadku osób skierowanych do domu pomocy społecznej po 1 stycznia 2004 roku 
obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:  
 mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu,  
 małżonek, zstępni (dzieci, wnuki) przed wstępnymi (rodzice, dziadkowie):  
a) w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż  

2.108,00 zł (300% kryterium dochodowego); kwota dochodu pozostająca po 
wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 2.108,00 zł,  

b) w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę w rodzinie jest 
wyższy niż 1.584,00 zł (300% kryterium dochodowego); kwota dochodu pozostająca 
po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 1.584,00 zł na osobę w rodzinie.  
W określonych ustawowo przypadkach (np. długotrwała choroba, bezrobocie, 
niepełnosprawność, śmierć członka rodziny, gdy osoba zobowiązana do wnoszenia 
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opłaty jest w ciąży lub samotnie wychowuje dziecko) osoby zobowiązane do 
alimentacji będą mogły wnosić o zwolnienie z tego obowiązku.  

c) gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej –  
w wysokości różnicy między średnim miesięcznym kosztem utrzymania w domu 
pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których w punkcie 1 i 2.  

W przypadku niewywiązywania się osób, o których mowa w punkcie 1 i 2 z obowiązku 
opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej, opłaty te zastępczo wnosi gmina, z której 
osoba została skierowana do domu pomocy społecznej; gminie przysługuje prawo 
dochodzenia zwrotu poniesionych na ten cel wydatków.  

Powiat Pińczowski wystąpił w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oś 3 działanie 3 o środki na 
modernizację i rozwój bazy DPS. Konkurs Poprawa efektywności energetycznej 
budynków Domu Pomocy Społecznej w Pińczowie poprzez termomodernizację  
i zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii.  
W ramach tych działań planowane jest docieplenie ścian i dachu budynku z nowymi 
tynkami i pokryciem dachowym wraz z robotami towarzyszącymi, oraz wymiana 
stolarki okiennej, zwiększenie ilości paneli solarnych, fotowoltaicznych, wymiana 
instalacji co, wymiana instalacji oświetleniowej na ledową. Realizacja w 2020–2021 
roku. 

Planowany koszt utrzymania jednego mieszkańca w DPS w Pińczowie  
w 2020 roku wynosił 4.297,00 zł. Średnia odpłatność mieszkańców umieszczonych na 
starych zasadach w 2020 r. to kwota 665,00 zł. Rzeczywisty średni miesięczny koszt 
utrzymania jednego mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Pińczowie wyniósł: 
4.696,81 zł. 

Dla zapewnienia prawidłowej opieki psychiatrycznej Dom zawarł umowę  
z prywatnym gabinetem lekarskim lekarza psychiatry, który dwukrotnie w tygodniu 
wizytuje mieszkańców Domu, jak również zawsze w razie potrzeby prowadzi 
konsultacje telefoniczne z personelem DPS. 
Dom podpisał umowę z OHP na kształcenie uczniów w zawodzie kucharz  
ponadto w ramach zawartej umowy z Zakładem Karnym w Pińczowie na realizację 
programu resocjalizacyjnego dla osadzonych na terenie DPS osadzeni wykonywali  
prace remontowo-porządkowe. Ze względu na zagrożenie spowodowane wirusem SARS 
Covid-19 od marca 2020 r. umowy nie były realizowane.  

DPS zawarł umowę zlecenie z psychologiem na świadczenie usług w zakresie 
porad psychologicznych mieszkańcom Domu. 

W 2020 roku w związku z zagrożeniem epidemiologicznym Kraju 
spowodowanym wirusem SARS CoV-2 od dnia 12 marca DPS w Pińczowie do chwili 
obecnej pracuje w systemie zamkniętym. Wprowadzony został zakaz opuszczania 
budynku dla mieszkańców, oraz odwiedzin przez członków rodzin. Po adaptacji 
budynku do sytuacji zagrożenia epidemicznego stworzono strefy oddzielone od siebie 
celem ograniczenia kontaktów do niezbędnego minimum. Jednocześnie stworzono 
punkt umożliwiający kontakt mieszkańców z rodziną w pełnym rygorze sanitarnym bez 
możliwości kontaktu osobistego celem wyeliminowania zagrożenia zakażenia wirusem. 
Ze względu na panującą pandemię COVID-19 DPS otrzymał dodatkowe środki  
z przeznaczeniem wyłącznie na zabezpieczenie naszych mieszkańców i pracowników 
przed negatywnymi skutkami epidemii. W trakcie 2020 roku otrzymano kwotę 
263.287,00 zł z rezerwy celowej decyzją Wojewody SWwiętokrzyskiego z przeznaczeniem 
na wzmocnienie zabezpieczenia domów pomocy społecznej przed skutkami 
występowania wirusa SARS-Co V-2.  
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Realizowano również dwa projekty współfinansowane przez Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 
na lata 2014-2020. 
I. „Bezpieczna Przyszłość” - w ramach tego projektu DPS otrzymał środki na 4 zadania 

na kwotę 477.302,40 zł w tym: 
Zadanie Nr 1: dodatkowe wynagrodzenie dla pracowników zatrudnionych na umowę 
o pracę z wyłączeniem kadry medycznej na kwotę 202.275,00 zł; 
Zadanie Nr 2: koszt zakupu oraz przeprowadzenie testów na COVID-19 dla 
pracowników. Przeprowadzono 145 testów na kwotę 40.455,00 zł; 
Zadanie Nr 3: koszt zakupu wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej na 
kwotę 222.589,10 zł; 
Zadanie Nr 6: Koszt usługi zmiany organizacji pracy dla pracowników na kwotę  
11.983,30 zł. 

II. Projekt grantowy „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz 
bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów 
pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas 
COVID-19” na kwotę 100.737,51 zł. 

SW rodki pozyskane z grantów zostały wydatkowane i rozliczone do końca 2020 roku.  
W 2021 roku została rozliczona dotacja ze środków Wojewody. 

 
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W PIŃCZOWIE  
 

Kolejną jednostką, która zajmuje się pomocą społeczną jest Środowiskowy Dom 
Samopomocy w Pińczowie. Jest to placówka pobytu dziennego. Zajęcia uczestników 
odbywają się zgodnie z tygodniowym planem zajęć. Kwalifikacja uczestników do pobytu  
w ŚDS odbywa się na podstawie wydanej decyzji administracyjnej przez  
PCPR oraz zaświadczenia lekarskiego. 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Pińczowie jest jednostką organizacyjną                                 
w strukturze organizacyjnej Starostwa wchodzącą w skład jednostek administracji 
zespolonej. 
 Środowiskowy Dom Samopomocy w Pińczowie realizuje zadania w oparciu                             
o regulamin organizacyjny opracowany na podstawie ustawy o pomocy społecznej 
i ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.  
 Uczestnikami Domu są osoby niepełnosprawne intelektualnie, z upośledzeniem 
umysłowym i z zaburzeniami psychicznymi, które uczestnicząc w zajęciach rehabilitacji 
i terapii mogą uczyć się żyć na miarę własnych możliwości, adaptować się do życia  
w społeczeństwie, być w nim a nie stać obok. Osoby te mieszkają we własnych domach  
z rodzinami bądź opiekunami, którzy w wielu przypadkach są już w wieku podeszłym 
lub schorowani. Rodzice są, więc w pełni uzasadnionej obawy, co stanie się z ich dziećmi 
i jaki los je spotka, gdy ich zabraknie. Dlatego dzienny Dom Samopomocy daje tym 
osobom szansę uczenia ich samodzielności niezbędnej w życiu, aby mogły,  
gdy zabraknie najbliższych, pozostać we własnych domach i funkcjonować we własnym 
otoczeniu i znanym sobie środowisku. 
 Zgodnie najnowszymi trendami wiedzy i zmianą podejścia do zjawiska 
niepełnosprawności od przyczyn tkwiących w człowieku niepełnosprawnym do 
przyczyn tkwiących w środowisku w postaci uprzedzeń i różnego rodzaju barier 
cywilizacyjnych ta forma leczenia terapią środowiskową powinna przynieść lepsze 
efekty leczenia i szybszy powrót do samodzielnego życia w rodzinie, środowisku 
zamieszkania i zakładach pracy w którym osoby funkcjonują od metod zamkniętych. 
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Środowiskowy Dom Samopomocy w Pińczowie jest placówką pobytu dziennego 
(półstacjonarną). Dom jest przystosowany do przebywania w nim 23 uczestników. 
Zajęcia odbywają się przez 5 dni w tygodniu. 

 
MIESZKAŃCY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY WEDŁUG PŁCI ORAZ TYPU SCHORZENIA 

 
OSOBY SCHORZENIA 

TYP 
KOBIETY 

 
MĘŻCZYŹNI 

Os. Schorzenia typ A 6 7 
Os. Schorzenia typ B 5 1 
Os. Typ C 0 4 
Razem płeć 11 12 
Razem 23 

Źródło: Opracowanie własne.  

 
Uczestnicy dojeżdżający na zajęcia mają zwracane koszty dojazdu. Ponadto objęci 

są pomocą z zakresie załatwiania spraw urzędowych i zgodnie z potrzebą także 
specjalistyczną opieką lekarską. 
 Celem nadrzędnym pobytu dziennego w Środowiskowym Domu jest jak we 
wstępie usamodzielnienie życiowe uczestników poprzez rozwijanie i utrwalanie 
umiejętności, wykonywania czynności życia codziennego, planowania budżetu, 
dokonywania pozytywnych wyborów, przygotowania do życia w społeczeństwie oraz 
decydowania o swoich sprawach.  
Zamierzony cel realizowany jest metodą treningu zgodnie z indywidualnymi planami 
pracy. Przez trening samodzielności rozumie się uczenie praktyczne uczestnika, 
nabywania umiejętności życia codziennego. 
 Treningi samodzielności prowadzone są w oparciu o indywidualny program 
terapii opracowany na podstawie: 
 informacji pochodzących z wywiadu środowiskowego, 
 informacji zawartych w karcie uczestnika, 
 informacji z obserwacji badania psychologicznego, 
 informacji od terapeutów pracujących z podopiecznymi. 
Na podstawie tych informacji zespół terapeutyczny Środowiskowego Domu 
przygotowuje dla konkretnej osoby indywidualny program, w którym zaznaczony jest 
cel treningu, sposób realizacji i przewidywany efekt. W planie pracy uwzględnione są 
czynności życia codziennego i umiejętności niezbędne do funkcjonowania w zakresie: 
 samoobsługi, 
  uspołecznienia, 
  spędzania wolnego czasu. 
Nabywanie i doskonalenie umiejętności przez uczestników Domu prowadzone jest 
metodą terapii a mianowicie: 
 psychoterapii, 
 rehabilitacji fizycznej, 
  terapii zajęciowej. 
W ramach terapii zajęciowej prowadzone są treningi: 
 kulinarny, 
  higieniczny, 
  samoobsługowy, 
  budżetowy. 
  umiejętności społecznych i interpersonalnych, 
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 umiejętności spędzania wolnego czasu.  
Prowadzone są również zajęcia grupowe w zakresie muzykoterapii, rehabilitacji  
i zaradności życiowej. 

Ponadto w zależności od indywidualnych zainteresowań podopieczni uczestniczą 
w zajęciach świetlicowych, która z uwagi na brak niezbędnych pracowni spełnia 
wielorakie funkcje. 
 Realizacja zadań w ramach terapii zajęciowej umożliwia uczestnikom Domu 
integrację ze społeczeństwem, łatwość w nawiązywaniu kontaktów zarówno  
z uczestnikami jak i lokalnym środowiskiem kulturalnym oraz młodzieżą szkolną. 
 Środowiskowy Dom Samopomocy współpracuje z takimi instytucjami jak 
Poradnia Zdrowia Psychicznego, Powiatowy Urząd Pracy, Dom Kultury, Dom Pomocy 
Społecznej, Szkoły Podstawowe, Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna, Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej, Środowiskowe Domy Pomocy z naszego województwa  
a także Urzędem Miasta i Gminy Pińczów. Współpraca z rodzicami polega na 
okresowych zebraniach w ośrodku oraz kontakcie telefonicznym również  
z uczestnikami Ośrodka. 
 Kierownik i pracownicy merytoryczni Domu stanowią zespół wspierająco -
rehabilitacyjny, który zbiera się raz na tydzień w celu omówienia realizacji programu 
wspierania i rehabilitacji uczestników. 

W roku 2020 w związku z pandemią COVID-19 dokonano modyfikacji sposobu 
organizacji zajęć. W okresie od 12 marca do końca maja oraz od 23 października do 
końca roku, uczestnicy nie mieli organizowanych zajęć w placówce. W wyjątkowych 
okolicznościach, np.. w razie konieczności uzyskania wsparcia psychologicznego, czy też 
pomocy w załatwieniu spraw formalnych, uczestnicy mogli się zgłosić indywidualnie do 
ośrodka. Możliwy był również w sytuacjach kryzysowych kontakt telefoniczny  
z ośrodkiem i psychologiem. Organizowana była taż praca zdalna dla terapeutów, 
szkolenia zdalne. Terapeuci otrzymywali materiały w postaci prezentacji 
multimedialnych. 

W okresach otwarcia ŚDS Pińczów, działalność placówki była poddana reżimowi 
sanitarnemu. Ograniczono ilość przebywających jednocześnie uczestników w placówce. 
Nie organizowano imprez okolicznościowych, nie zapraszano gości. Psycholog pracował 
z uczestnikami indywidualnie, zawieszono spotkania społeczności, zajęcia z rehabilitacji 
społecznej oraz spotkania z rodzicami/opiekunami podopiecznych. W pracowniach 
terapeutycznych ograniczono ilość uczestników. 
 
VII. INFRASTRUKTURA DROGOWA, KOMUNIKACJA, TRANSPORT 
 

Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie jako jednostka organizacyjna powiatu 
wykonuje obowiązki zarządcy drogi. Obowiązki te wynikają z ustawy o drogach 
publicznych. Oprócz zadań administracyjnych wynikających z odpowiednich przepisów, 
zarząd dróg realizuje prace związane z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych. 
Zakup pojazdów, maszyn i drobnego sprzętu pozwala zarządowi dróg prowadzić różne 
prace utrzymaniowe na drogach. Aktualnie Powiatowy Zarząd Dróg posiada na 
wyposażeniu: 
 samochody ciężarowe samowyładowcze: KAMAZ o ład. 15 t.;  IVECO o ład. 13 t.; 

Mercedes o ład. 13 ton.; Ford o ład. 3,5 t., 
 ciągniki rolnicze: New Holland o mocy 110 KM; New Holland o mocy 85 KM, 
 samochody osobowe i osobowo-towarowe: Skoda Fabia – 2szt.; Lublin, 
 koparki: koparka kołowa JCB, Koparko-ładowarka JCB 
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Pozostały sprzęt specjalistyczny: pług wirnikowy ZIŁ, piaskarki 2 szt. (P1, PJ1, ECO  
50-36 SCHMIDT), pługi odśnieżne 2 szt., remonter, ramię wysięgnikowe Kuhn z dwoma 
głowicami, kosiarki do poboczy – 2 szt., rębak do gałęzi, opryskiwacz ciągnikowy  
i spalinowy, świder doglebowy Stihl, zagęszczarki 2szt., młot wyburzeniowy Makita, 
młotowiertarka Metabo, mieszadło hitachi, przecinarka do betonu Stihl, walec 
spalinowy, piła spalinowa do asfaltu, agregat prądotwórczy, piły spalinowe, wykaszarki. 

Pracownicy Powiatowego Zarządu Dróg wykonywali szereg prac związanych  
z bieżącym utrzymaniem, bezpośrednio wpływających na bezpieczeństwo ruchu 
drogowego i poprawiających stan techniczny dróg powiatowych. 

Pracownicy Powiatowego Zarządu Dróg pełnią dyżury zimowego utrzymania 
polegające na obserwacji warunków na drogach powiatowych oraz koordynują prace 
zimowego utrzymania sprzętu własnego i wynajętego. 

Powiatowy Zarząd Dróg wydaje decyzje administracyjne w imieniu Zarządu 
Powiatu dotyczące zajęcia pasa drogowego, umieszczenia urządzeń obcych w pasie 
drogowym, uzgadnia lokalizację obiektów budowlanych w stosunku do drogi, uzgadnia 
lokalizację ogrodzeń od dróg powiatowych. W imieniu Starosty zatwierdza projekty 
organizacji ruchu na drogach powiatowych i gminnych, opiniuje oraz wydaje pozwolenia 
na przejazd pojazdów ponadgabarytowych. 

Sieć dróg powiatu pińczowskiego jest stosunkowo gęsta i równomiernie 
rozmieszczona na terenie powiatu. Długość dróg powiatowych na terenie powiatu 
pińczowskiego wynosi 337,8 km, w tym: 
 drogi zamiejskie – 333,3 km 
 drogi miejskie – 4,5 km 
Mosty i wiadukty – 26 szt. (mosty – 24; wiadukty – 2) 
Przepusty pod koroną drogi – 256 szt. 
Podział dróg ze względu na rodzaj nawierzchni:  

 bitumiczna – 322,2 km  tj. 95,3 % 
 tłuczniowa –  1,6 km  tj.   0,5 % 
 gruntowa –  14,0 km  tj.   4,2 % 

Długość dróg powiatowych w poszczególnych gminach: 
Działoszyce – 61,2 km (18,1 %), 
Kije – 56,7 km (16,8 %), 
Michałów – 51,8 km (15,3 %), 
Pińczów – 112,8 km (33,4 %), 
Złota – 55,3 km (16,4 %), 
POWIAT – 337,8 km (100,0 %). 
 
Realizacja zadań w zakresie budowy, remontów i modernizacji dróg powiatowych  
przedstawia się następująco: 
 
Zadania realizowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych 2019/2020: 
„Przebudowa drogi powiatowej nr 0177T w m. Tur Piaski, Tur Dolny i Pawłowice  
dł. remontowanej nawierzchni 3145 mb, dł. budowy chodnika 2400 mb 
 Wartość zadania w 2020 r. - 2.000.070,79 zł 
 Dotacja: 957.728,00 zł 
 Udział powiatu: 557.086,79 zł 
 Udział Gminy Michałów: 485.256,00 zł. 
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Zadania realizowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych 2020: 
1. „Remont drogi powiatowej nr 0157T Chomentów - Korytnica - Kliszów - Kije  

odc. w m. Rębów" dł. remontowanej nawierzchni 1755 mb. 
 Całość zadania: 453.720,55 zł 
 Dotacja: 310.507,00 zł 
 Udział powiatu: 76.676,55 zł 
 Udział Gminy Kije: 66.537,00 zł 
2. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0077T Probołowice - Miernów - Stawiszyce  

odc. w m. Miernów" dł. przebudowywanej nawierzchni 909 mb. 
Całość zadania: 307.004,96 zł 

 Dotacja: 206.178,00 zł 
 Udział powiatu: 56.645,96 zł 
 Udział Gminy Złota: 44.181,00 zł 
3. „Remont drogi powiatowej nr 0510T Działoszyce - Dzierążnia ode. w m. Dzierążnia - 

Kwaszyn" dł. remontowanej nawierzchni 1773 mb. 
 Całość zadania: 412.021,27 zł 
 Dotacja: 288.414,00 zł 
 Udział powiatu: 61.804,27 zł 
 Udział Gminy Działoszyce: 61.803,00 zł 
4. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0168T Dalechowy - Sobowice - Skowronno Dolne 

- Pińczów ode. w m. Skowronno Dolne - Kopernia" dł. 676 mb. (budowa chodnika). 
 Całość zadania: 309.928,16 zł 
 Dotacja: 216.613,00 zł 
 Udział powiatu: 46.898,16 zł 
 Udział Gminy Pińczów: 46.417,00 zł 
5. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0021T Chmielnik - Pińczów ode. w m. Włochy" 

dł. 697 mb. (budowa chodnika) 
 Całość zadania: 607.656,20 zł 
 Dotacja: 425.359,00 zł 
 Udział powiatu: 91.149,20 zł 
 Udział Gminy Pińczów: 91.148,00 zł 
6. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0191T Wola Lubecka - Zagajów - Zagajówek -  

Michałów, ode. Zagajówek - Michałów" dł. przebudowanej nawierzchni 983 mb, 
 Całość zadania: 419.395,61 zł 
 Dotacja: 260.203,00 zł 
 Udział powiatu: 103.435,61 zł 
 Udział Gminy Michałów: 55.757,00 zł 
Razem wielkość robót budowalnych FDS: 
 dł. wyremontowanej i przebudowanej nawierzchni - 8565 mb 
 dł. wybudowanego chodnika - 3773 mb 
Razem koszty FDS - 100% inwestycji – 4.580.637,73 zł, w tym: 
 Dotacja FDS - 2.709.476,00 zł 
 Udział powiatu - 1.013.270,96 zł 
 Udział Gmin - 857.890,80 zł 
w tym: 

 Gmina Działoszyce - 61.803,00 zł 
 Gmina Kije - 66.537,00 zł 
 Gmina Pińczów - 144.356,80 zł 
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 Gmina Michałów - 541.013,00 zł 
 Gmina Złota - 44.181,00 zł 

Wnioski złożone do Funduszu Dróg Samorządowych - wykonanie 12 miesięcy od 
podpisania umowy z Wojewodą Świętokrzyskim. 
Nabór do 12.08.2020 r. 
 Remont drogi nr 0067T Mysiak - Szyszczyce - Jakubowice: ode. Jakubowice - 

Wymysłów min. 2165 mb; szac. wartość - 1.094.593 ( 20 % 218.913) - Gmina 
Działoszyce, 

 Remont drogi nr 0012T Czechów - Stawiany - Kije: odc. Czechów - Stawiany, 2395 
mb; wartość 1.275.038,00 zł (20 % 255.008) - Gmina Kije, 

 Remont drogi nr 0008T Włoszczowice - Stawiany ode. dr. krajowa nr 78 - Gołuchów 
dł. 740 mb - szac. wartość - 413.310 zł ( 20 % 82.662), Gmina Kije, 

 Remont drogi nr 0180T Zagajów - Góry - Wolica odc. Góry - Bujnówka dł. 1055 mb; 
szac. wartość - 341.654 zł ( 20 % 68.330) Gmina Michałów, 

 Remont drogi nr 0013T Chruścice - Stawiany - ode. od dr. pow. Nr 0021T - 
Chruścice; dł. 1800 mb; szac. wartość - 1.032.000 zł ( 20 % 206.400) Gmina 
Pińczów, 

 Remont drogi nr 0071T Zakamień - Bogucice - Chroberz: - ode. skrzyż. Marzęcin - 
Gacki Osiedle dł. 2415 mb; szac. wartość - 1.560.000 zł (312.000) Gmina Pińczów, 

 Remont drogi nr 0075T Chroberz - Wola Chroberska - Zagaje Str. odc. Wola 
Chroberska - Chroberz dł.2540 mb; szac. wartość - 1.237.729,00 zł ( 20 % 247.546) 
Gmina Złota 

Wszystkie wnioski zostały pozytywnie zweryfikowane pod względem formalnym. 
Największą ilość punktów i szanse na uzyskanie dofinasowania mają dwa zadania: 
 Remont drogi nr 0012T Czechów - Stawiany - Kije: ode. Czechów - Stawiany, 2395 

mb; wartość 1.275.038,00 zł (20 % 255.008) - Gmina Kije 
 Remont drogi nr 0071T Zakamień - Bogucice - Chroberz: - odc. skrzyż. Marzęcin - 

Gacki Osiedle dł. 2415 mb; szac. wartość - 1.560.000 zł (312.000) Gmina Pińczów 
Nabór do 31.08.2020 r. 
 Remont drogi nr 0512T Dziewięczyce – Działoszyce odc. Ksawerów – Bronów 

dł.1400 mb; szac. wartość 502.000 zł ( 20 % 100.400) Gmina Działoszyce, 
 Remont drogi nr 0008T Włoszczowice – Stawiany. odc. w miejscowości 

Włoszczowice dł.780 mb; szac. wartość – 360.000 zł ( 20 % 72.000)  Gmina Kije, 
 Remont drogi nr 0179T Michałów – Bujnówka odc. m. Michałów dł. 1250 mb;  

szac. wartość – 440.000 zł ( 20 % 88.000) Gmina Michałów,                                                                                    
 Remont drogi nr 0168T Dalechowy – Imielno – Pińczów odc. remont chodnika 

w m. Skowronno  Dolne, ul. 3 Maja dł. 1755 mb szac. wart. 1.930.000 zł  
(20 % 386.000) Gmina Pińczów, 

 Remont drogi nr 0068T Kozubów – Dzierążnia – Drożejowice; odc. Kozubów – 
Sypów dł.4160mb; szac. wartość – 2.760.000 zł (20 % 552.000) Gmina Pińczów, 

 Remont drogi nr 0069T Mozgawa – Chroberz – Nieprowice odc. m. Wojsławice 
dł. 1170 mb szacukonwa wartość – 330.000 zł (20 % 66.000) Gmina Złota 

Dofinansowanie uzyskał jeden wniosek: „Remont drogi nr 0068T Kozubów - Dzierążnia 
Drożejowice; ode. Kozubów - Sypów dł.4160 mb”. 
Całkowita wartość zadania po przetargach (roboty budowlane, nadzór budowlany, 
tablica informacyjna) wynosi 1.135.462,73 zł. 
Dotacja budżetu Państwa wynosi 908.370,00 zł. 
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Wydział Komunikacji i Transportu wykonał następujące zadania: 
w zakresie praw jazdy: 
 ilość wydanych praw jazdy ogółem – 728 
 ilość wydanych PKK – profili – 575 
 prawa jazdy międzynarodowe – 11 
 cofnięto uprawnienia z uwagi na sądowe wyroki – 106 
 cofnięto uprawnienia za 3 wykroczenia popełnione w okresie 2 lat – 6 
 przywrócono uprawnienia po cofnięciu – 67 
 zatrzymane prawa jazdy – 93 
 ilość skierowań na kurs reedukacyjny – 94 
 ilość skierowań na badania lekarskie – 94 
 ilość skierowań na badania psychologiczne za alkohol i punkty – 102 
 ilość skierowań na badania psychologiczne za wypadek – 6 
 ilość decyzji o zwrocie prawa jazdy po upływie 3 miesięcy – 94 
 ilość zatrzymanych praw jazdy za alimenty – 1 
 ilość wydanych decyzji o cofnięciu uprawnień z powodu istnienia przeciwskazań 

zdrowotnych i psychologicznych do kierowania – 1 
 prawa jazdy międzynarodowe – 10 
 przedłużenie ważności zezwolenia dla pojazdów uprzywilejowanych – 4 
 wydane zezwolenia – 14 
 żądania akt kierowców – 44 
 przekazanie akt kierowcy – 71 
w zakresie rejestracji pojazdów: 
 ilość wydanych decyzji o rejestracji pojazdu  - 4354 
 ilość wydanych decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu – 471 
 ilość przyjętych zawiadomień o zbyciu pojazdu (zgłoszenie sprzedaży) – 1540 
 ilość wydanych wymienionych dowodów rejestracyjnych – 4411 
 ilość wydanych kart pojazdu – 1480 
 ilość decyzji dotyczących wycofania pojazdów z ruchu – 118 
 realizowanie spraw związanych z usuwaniem, przechowywaniem i przepadkiem 

pojazdu usuniętego z drogi na rzecz powiatu – (2 pojazdy). 
w zakresie transportu: 
 ilość wydanych zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób – 1 
 ilość wydanych zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego  

rzeczy - 1 
 ilość cofniętych zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego  

rzeczy - 1 
 ilość wydanych zaświadczeń na krajowy przewóz rzeczy na potrzeby własne – 2 
w zakresie szkoleń kierowców: 
 ilość przeprowadzonych kontroli w OSK - 5 
 ilość wpisów do ewidencji instruktora - 2 
 ilość skreśleń w ewidencji instruktorów – 3 

 

   
  
VIII. RYNEK PRACY 

 
Według stanu na koniec grudnia 2020 r. w ewidencji bezrobotnych figurowało 

1158 osób, w tym 650 kobiet (więcej o 77 osób niż w analogicznym okresie roku 2019). 
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Stopa bezrobocia kształtowała się na poziomie 6,7% (wg stanu na koniec  
XII 2020), wskaźnik wyższy o 0,4 punktu procentowego, w porównaniu do roku 
ubiegłego.  

Wystąpienie pandemii nie miało znaczącego wpływu na wzrost bezrobocia na 
terenie powiatu pińczowskiego, liczba zarejestrowanych bezrobotnych wzrosła o ok. 
7%, w porównaniu do roku poprzedniego .  

 
 

BEZROBOTNI WEDŁUG WIEKU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Źródło: Opracowanie własne.  
 

W 2020 roku odnotowano znaczny wzrost bezrobocia wśród osób mieszczących 
się w przedziale wiekowym 45-54 lata o 15,5%, następnie 35-44 lata o 11% oraz 
większy spadek w grupie 55-59 lat o 7%. 

Aktywna polityka zatrudnienia wobec młodzieży stanowi w dalszym ciągu 
priorytet działań urzędu wobec grup szczególnie zagrożonych na rynku pracy. Do tej 
grupy kierowane są działania aktywizujące, w przeważającej części są to staże w miejscu 
pracy, bony stażowe, szkoleniowe, zatrudnieniowe, na zasiedlenie, prace interwencyjne 
oraz inne usługi i instrumenty rynku pracy.  

 
BEZROBOCIE W MIASTACH I GMINACH NA TERENIE POWIATU PIŃCZOWSKIEGO 

 
MIASTO LUB 

GMINA 
 

LICZBA 
BEZROBOTNYCH 

W TYM KOBIETY Z PRAWEM 
DO ZASIŁKU 

POZOSTAJĄCE BEZ 
PRACY PONAD 12 

MIESIĘCY 
 Ogółem/wzrost 

lub spadek 
ogółem w% ogółem Ogółem/wzrost lub 

spadek 
Pińczów 658 (+33) 372 56 46 242 (+51) 
Działoszyce 157   (+22) 87 55 11 119 (+8) 
Kije 124 (0) 75 60 9 101 (+12) 
Michałów   113 (+23) 68 60 13 92( +16) 
Złota 106  (-1) 48 45 14 75(+6) 
Razem 1158 (+77) 650 56 93 629(+93) 

Źródło: Opracowanie własne.  

 
 Poziom bezrobocia, w porównaniu do roku poprzedniego, podniósł się  
w niektórych  gminach powiatu pińczowskiego, z wyjątkiem gminy Kije oraz gminy 
Złota. Największy wzrost w gminie Pińczów oraz Michałów. Najwyższy udział kobiet 
mamy w gminach Kije (60%) oraz Michałów (60%). Natomiast najwyższy udział 
mężczyzn mamy w gminie Złota (55%). 

18-24 lata; 20,00%

25-34 lata; 31,00%

35-44 lata; 21,00%

45-54 lata; 16,00%

55-59 lata; 7,00%

60-64 lata; 5,00%
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Największy wzrost udziału osób długotrwale bezrobotnych nastąpił w gminie Pińczów  
(ok. 21%), natomiast w pozostałych gminach również odnotowano wzrost udziału osób 
w tej grupie: gmina Kije ok. 12%, gmina Michałów 17%, gmina Działoszyce 6%, gmina 
Złota 8%.  
 W ramach pośrednictwa pracy w 2020 r. odnotowano nieznaczny spadek 
zgłaszanych wolnych miejsc zatrudnienia. Jest to odzwierciedlenie tendencji 
spadkowych zgłaszanych wolnych miejsc pracy w kraju oraz województwie, a także 
wpływ ograniczeń zastosowanych w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19. 

Do Powiatowego Urzędu Pracy w Pińczowie wpłynęło łącznie 411 ofert pracy 
(mniej o 96 w porównaniu do roku poprzedniego), z tego: 178 subsydiowanej 
(mniej o 39 w porównaniu do roku poprzedniego). Zgłoszenia wolnych miejsc pracy 
pochodziły z terenu działania Urzędu oraz dużą ilość ofert pracy zamiejscowych, 
ministerialnych wraz z ofertami z sieci EURES. 

Spośród ofert zatrudnienia, które napłynęły do Urzędu, podobnie jak w roku 
poprzednim, najwięcej było adresowanych do bezrobotnych z następujących grup 
zawodowych: 
 Sprzedawca 24 
 Technik prac biurowych 22 
 Robotnik gospodarczy 22 
 Pomoc kuchenna 5 
 Magazynier 5 
 pozostali kucharze 6 

W 2020 przeprowadzono 14 wizyt w terenie u pracodawców, podczas których 
pozyskano 26 ofert pracy. Do współpracy pozyskano 9 zakładów pracy. W siedzibie PUP 
zorganizowano 5 spotkań z pracodawcami, w których uczestniczyło łącznie  
35 bezrobotnych i poszukujących pracy. W ich wyniku 2 osoby podjęły pracę. 
Powiatowy Urząd Pracy w Pińczowie był współorganizatorem Regionalnych Targów 
Pracy w Jędrzejowie, Włoszczowie, w których brał aktywny udział.  

Rejestrowano oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy 
obywatelowi Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Armenii, 
Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy. W 2020 roku zarejestrowano 184 oświadczenia  
o zamiarze powierzenia cudzoziemcowi pracy głównie w sektorze budownictwa, 
transportu. 
Pośrednicy pracy wydawali decyzje administracyjne dotyczące zezwolenia na pracę 
sezonową  - sporządzono 612 decyzji, które dotyczyły wydania lub uchylenia zezwolenia 
na pracę dla cudzoziemca.  
Zezwolenie na pracę sezonową może być wydane dla obywateli wszystkich państw 
spoza Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zezwolenie wydaje się, 
jeśli cudzoziemiec ma wykonywać pracę sezonową, czyli w zakresie działalności 
bezpośrednio związanych z rolnictwem, leśnictwem, łowiectwem i rybactwem lub 
gastronomią i zakwaterowaniem. Zezwolenie na pracę sezonową wydaje starosta 
właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego 
wykonywanie pracy cudzoziemcowi na okres nie dłuższy niż 9 miesięcy w roku 
kalendarzowym. 

Poradnictwo zawodowe jest usługą rynku pracy, realizowaną przez powiatowe 
urzędy pracy i centra informacji i planowania kariery zawodowej działające  
w wojewódzkich urzędach pracy. Poradnictwo zawodowe polega na udzielaniu pomocy 
przez pracownika urzędu pracy w rozwiązywaniu problemów zawodowych osób 
zgłaszających się po taką pomoc do urzędu. Pomoc może być świadczona w formie 
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indywidualnego kontaktu pracownika urzędu z osobą potrzebującą pomocy lub za 
pośrednictwem łącza telefonicznego albo internetowego. W ramach usługi poradnictwa 
zawodowego pracownicy urzędu prowadzą również grupowe spotkania w formie 
warsztatów z osobami potrzebującymi pomocy.  
W 2020 roku udzielono w ramach poradnictwa zawodowego indywidualnego  
38 osobom. Długotrwałe bezrobocie stanowi duży problem dla każdego urzędu pracy 
i jest ono w pierwszej kolejności wyzwaniem do pracy dla doradców zawodowych. 
Blisko 1/3 osób aktywizowanych w ramach poradnictwa stanowiła grupa długotrwale 
bezrobotnych. Wśród klientów poradnictwa znajdowało się m.in. 2 bezrobotnych  
powyżej 50 roku życia, 21 osób bezrobotnych do 30 roku życia,  tj. 55% . 

W ramach usługi informacji zawodowej indywidualnej objęto 5 osób. W ramach 
informacji zawodowej grupowej przeprowadzono 3 spotkania grupowe w ramach, 
których uczestniczyło łącznie 42 osoby. 

Innych niestandardowych działań w celu przeciwdziałaniu bezrobociu  
nie podejmowano z powodu występowania pandemii COVID -19. 

Szkolenia to inwestowanie w kapitał ludzki poprzez nabycie umiejętności 
przyuczenia do zawodu, przekwalifikowania, podwyższenia kwalifikacji zawodowych 
lub nauki umiejętności poszukiwania i uzyskiwania zatrudnienia.  
W roku 2020 przeszkolono łącznie 8 osób w ramach szkoleń indywidualnych pod 
gwarant pracy, w tym 6 osób bezrobotnych do 30 roku życia w ramach bonów 
szkoleniowych. 
 Jednym z instrumentów Rynku Pracy wspierających młodych ludzi w wejściu na 
lokalny rynek jest staż, który jest formą wsparcia niezwykle popularną zarówno wśród 
pracodawców jak i osób bezrobotnych. Działanie to jest pierwszą formą aktywizacji dla 
osób wkraczających na rynek pracy. Pozwala zwłaszcza młodym osobom bezrobotnym 
zdobyć pierwsze doświadczenie zawodowe, a pracodawcom zweryfikować umiejętności 
przyszłego pracownika i przygotować go do pracy na określonym stanowisku. 
W roku 2020 z tego programu skorzystało 117osób (w tym w ramach projektów  
z udziałem środków unijnych 83 osoby); 36 osób kontynuowało umowy stażowe 
zawarte w roku 2019.  
Staże organizowano w obszarach zawodowych: prace biurowe, sprzedaż, kultura, 
księgowość, opieka zdrowotna, opieka społeczna, usługi hotelarskie, usługi 
gastronomiczne, pozostałe usługi. 
Powiatowy Urząd Pracy wspierał inicjatywy osób bezrobotnych zmierzające do 
podejmowania działalności gospodarczej na własny rachunek. Udzielano dotacji dla 
osób bezrobotnych oraz dokonywano refundacji kosztów wyposażenia stanowisk pracy 
dla zakładów pracy. Podejmowana przez osoby bezrobotne działalność dotyczyła 
handlu (hurtowa sprzedaż żywności ), usług dla ludności: fryzjerskie (udzielono w tym 
zakresie 1 dotacji), wykonywanie robót budowlanych (6 dotacji), posadzkarstwo, 
tapetowanie, produkcja mebli, warsztaty mechaniki samochodowej (udzielono  
4 dotacji), wykonywanie instalacji elektrycznych, realizacja projektów budowlanych, 
działalność w zakresie inżynierii. 
Udzielono łącznie 35 dotacji, w tym 25 z udziałem środków EFS. 
Łącznie 10 zakładów pracy z terenu powiatu pińczowskiego otrzymało refundację 
wydatków na utworzenie 18 nowych miejsc pracy w ramach RPO WŚ.  

W robotach publicznych, zatrudnienie, głównie przy pracach porządkowych 
znalazło 7 osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia i osoby długotrwale bezrobotne.  

Prace interwencyjne służą głównie wspieraniu tworzenia nowych miejsc pracy  
w zakładach pracy. Dotyczy to zarówno sektora prywatnego jak i publicznego 
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(samorządy powiatowe i gminne oraz ich jednostki). Wydatkami kwalifikującymi się do 
objęcia pomocą w ramach tej formy są: część wynagrodzenia brutto oraz składki na 
ubezpieczenie społeczne od tej kwoty.  
W ramach prac interwencyjnych w roku 2020 skierowano 32 osoby - zawarto  
ok. 26 umów cywilno-prawnych. 
Na terenie miasta i gminy Pińczów, gminy Kije oraz Złota zorganizowano prace 
społecznie użyteczne dla 14 osób bezrobotnych, które jednocześnie są klientami MOPS 
lub GOPS.  

Powiatowy Urząd Pracy realizuje projekty dofinansowane przez Unię Europejską. 
W 2020 roku w zakresie aktywizacji zasobów pracy i podnoszenia jakości kapitału 
ludzkiego PUP w Pińczowie zrealizował trzy projekty dofinansowane z Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach: 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego: 
1. W 2020 roku PUP w Pińczowie zakończył realizację projektu POWER  
pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pińczowskim 
(VI)”. Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy. Działanie: 1.1 Wsparcie osób 
młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy. Poddziałanie: 1.1.1 
Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. 
UCZESTNICY PROJEKTU - Projektem objęto 219 osób młodych do 29 roku życia. Liczba 
uczestników to 76 osób bezrobotnych, które nie pracują, nie kształcą się w systemie 
stacjonarnym, nie szkolą się (tj. nie uczestniczą w zajęciach mających na celu uzyskanie, 
uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, 
potrzebnych do wykonywania pracy) oraz 143 osoby pracujące objęte pomocą związaną 
z wystąpieniem pandemii COVID – 19 
FORMY AKTYWIZACJI  
 skierowanie na staże - 49 osób, 
 przyznanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej - 10 

osób, 
 przyznanie bonu na zasiedlenie – 8 osób, 
 objęcie pośrednictwem pracy – 64 osoby, 
 objęcie poradnictwem  zawodowym - 12 osób, 
 instrumenty dofinansowania, w ramach pomocy związanej z wystąpieniem pandemii 

COVID-19 – 143 osoby (pomoc dla zakładów pracy). 
CEL PROJEKTU -  zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r. życia bez 
pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu  
(tzw. młodzież NEET). 
Termin realizacji: od 01.01.2020 r. do 30.06.2021 r.  
KOSZT REALIZACJI PROJEKTU  - 1.367.151,40 zł (dofinansowanie z Europejskiego 
Funduszu Społecznego – 1.152.235,20 zł). 
2. W ramach inicjatyw prozatrudnieniowych, w 2020 r. zakończono realizację projektu  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na 
lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10. Otwarty rynek pracy, Działanie 10.1 Działania 
publicznych służb zatrudnienia na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób 
powyżej 29 roku życia (projekty pozakonkursowe), tytuł projektu „Aktywizacja 
zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie 
pińczowskim (V)” w ramach którego realizowano następujące cele: 
 wzrost aktywności zawodowej i zatrudnienia wśród osób znajdujących się  

w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, które poszukują zatrudnienia, 
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 zdobycie doświadczenia zawodowego przez osoby bezrobotne powyżej 29 roku życia, 
 wsparcie samozatrudnienia, 
 zmniejszenie bezrobocia wśród osób długotrwale bezrobotnych, 
 zmniejszenie bezrobocia wśród osób powyżej 50 roku życia, 
 zmniejszenie bezrobocia wśród osób bezrobotnych z niskimi kwalifikacjami, 
 zmniejszenie bezrobocia wśród osób bezrobotnych wobec których orzeczono stopień  

niepełnosprawności. 
W latach 2019-2020 udział w projekcie wzięło ogółem 47 osób, osoby powyżej 50 roku 
życia - 4, 15 osób długotrwale bezrobotnych, osoby z niskimi kwalifikacjami 30 osób. 
Realizacja projektu w okresie 01.04.2019 r. – 31.02.2020 r. 
Planowany koszt realizacji projektu wynosił 478.684,00 zł, dofinansowanie z UE 
406.881,40 zł, krajowe środki publiczne (Fundusz Pracy) 71.802,60 zł., natomiast 
poniesione wydatki w ramach tego projektu wynosiły  455.052,39 zł. 
W okresie realizacji projektu tj. w latach 2019-2020 zrealizowano następujące zadania:  
 uzyskanie zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych 3 osoby bezrobotne, 
 objęcie stażami grupy 31 osób bezrobotnych oraz uzyskanie nowych umiejętności 

zawodowych zwiększających szanse na rynku pracy, 
 rozpoczęcie działalności gospodarczej na własny rachunek przez 10 osób 

bezrobotnych, 
 szkolenie zawodowe 2 osoby, 
 doposażenia miejsca pracy 1 osoba, 
 pośrednictwo pracy 35 osób 
 poradnictwo zawodowe 12 osób. 

W ramach RPO WŚ w 2020 roku realizowano kolejny projekt „Aktywizacja 
zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie 
pińczowskim (VI)”, w ramach którego realizowano podobne zadania jak w poprzednim 
programie: staże - 17 osób, prace interwencyjne 19 osób, dotacje 12 osób, doposażenia 
miejsca pracy 14 osób, pośrednictwo pracy 50 osób, poradnictwo zawodowe 12 osób.  
W roku 2020 r. udział w projekcie udział wzięło ogółem 62 osoby, osoby powyżej  
50 roku życia - 5, 20 osób długotrwale bezrobotnych, osoby z niskimi kwalifikacjami  
40 osób,  osoby niepełnosprawne 4.  
Realizację projektu zaplanowano do 31.03.2021 r., kontynuowane będą umowy zawarte  
w ramach staży oraz prac interwencyjnych. 

W ramach realizacji zadań w zakresie ewidencji i świadczeń zarejestrowano 1139 
bezrobotnych (napływ), to jest mniej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego  
(o 234 osoby); wyrejestrowano 1078 bezrobotnych (odpływ), w analogicznym okresie 
roku poprzedniego był większy o 341 osób; rotacja (odpływ/napływ) 0,94.  

Głównymi przyczynami wyłączenia z rejestru osób bezrobotnych było:  
 podjęcie pracy przez 505 osób, co stanowiło 47% ogółu wyłączonych,  

w analogicznym okresie roku poprzedniego 624, 
 rozpoczęcie stażu – 81 osób, tj. 7,5%, w analogicznym okresie roku poprzedniego 

158, 
 nie potwierdzenie gotowości do pracy - 406 osób, tj. 9,8%, w analogicznym okresie 

roku poprzedniego 207, 
 dobrowolna rezygnacja ze statusu osoby bezrobotnej 35 osób tj. 3,2%,;  

w analogicznym okresie roku poprzedniego 86, 
 nabycie praw emerytalnych lub rentowych 13 osób tj. 1,2%,  , w analogicznym 

okresie roku poprzedniego 23. 
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W związku z obsługą osób bezrobotnych i poszukujących pracy Urząd wydał 
1869 decyzji administracyjnych, 434 zaświadczeń (celem przedłożenia w Ośrodkach 
Pomocy Społecznej, Sądach, Spółdzielniach Mieszkaniowych, Bankach, ZUS i innych). 
 Powiatowy Urząd Pracy ma możliwość pozyskiwania środków m.in z Funduszu 
Pracy, unijnych i z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. 
Limit środków Funduszu Pracy przyznanych na ten cel na 2020 r. wynosi 11.904.125,00 
zł, w tym: Fundusz Pracy – 622.263,00 zł, projekty współfinansowane z Europejskiego 
Funduszu Społecznego 1.801.862,00 zł, Krajowy Fundusz Szkoleniowy – 80.000,00 zł, 
środki z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na wsparcie 
przedsiębiorców w okresie pandemii (COVID-19) – 9.400.00,00 zł.  
Na kwotę limitu środków Funduszu Pracy 622.263,00 zł. składają się następujące 
zadania: 
 staże - 176.963,00 zł., 
 prace interwencyjne - 56.000,00 zł., 
 bony zatrudnieniowe - 13.000,00 zł., 
 roboty publiczne - 148.500,00 zł., 
 prace społecznie użyteczne - 25.500,00 zł., 
 dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej -  40.000,00 zł., 
 doposażenie stanowiska pracy - 100.000,00 zł., 
 szkolenia - 14.800,00 zł., 
 bony szkoleniowe - 26.000,00 zł., 
 bony stażowe - 2.000,00 zł., 
 bony na zasiedlenie -14.000,00 zł., 
 koszty przejazdu na szkolenie - 3.000,00 zł., 
 koszty badań lekarskich - 2.500,00 zł., 
Na realizację powyższych form w 2020 r. wydatkowano 563.836,34 zł.  
Powiatowy Urząd Pracy w Pińczowie realizuje również projekty współfinansowane  
z Europejskiego Funduszu Społecznego są to POWER i RPO WS. 
Środki przyznane na PO WER to kwota 1.016.272,00 zł. z czego realizowane są: 
 prace interwencyjne - 40.000,00 zł., 
 staże - 630.540,00 zł., 
 dotacje - 200.000,00 zł., 
 szkolenia - 26.732,00 zł., 
 bony na zasiedlenie  - 119.000,00 zł. 
W ramach tego projektu wydatkowano 623.159,42 zł. 
Środki przyznane na RPO WŚ to kwota 785.590,00 zł z czego na 
 prace interwencyjne  - 86.000,00 zł., 
 staże - 157.580,00 zł., 
 dotacje - 240.000,00 zł., 
 doposażenie stanowisk pracy - 260.000,00 zł., 
 szkolenia - 42.010,00 zł. 
Wydatki na realizację powyższego projektu wyniosły 724.144,20 zł. 

Ponadto PUP w Pińczowie otrzymał środki Funduszu Pracy w ramach Krajowego 
Funduszu Szkoleniowego w kwocie 80.000,00 zł, na finansowanie kosztów kształcenia 
ustawicznego pracowników Pracodawcy pozostających z nim w stosunku pracy przez 
cały okres kształcenia ustawicznego. W ramach przyznanego limitu wydatkowano 
68.394,40 zł. - zawierając stosowne umowy z dziewięcioma zakładami pracy. 
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Niewydatkowania kwota to zwrot niewykorzystanych środków przez jeden zakład 
pracy. 

Powiatowy Urząd Pracy w Pińczowie w 2020 r. otrzymał również dodatkowe 
środki w ramach rezerwy na wsparcie dla przedsiębiorców w okresie pandemii  
w wysokości 9.400.000,00 zł z czego: 
 jednorazowa pożyczka na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia  

działalności gospodarczej - 5.700.000,00 zł, 
 instrumenty dofinansowania (Fundusz Pracy) - 2.300.000,00 zł, 
 instrumenty dofinansowania (POWER) - 600.000,00 zł, 
 instrumenty dofinansowania (RPO WŚ) - 600.000,00 zł, 
 dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej - 

200.000,00 zł. 
W ramach instrumentów dofinansowania wyróżniamy: 
 dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych 

wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne, 
 dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej 
Na realizację powyższych zadań w 2020 r. wydatkowano 9.041.585,14 zł.  
W ramach otrzymanych środków udzielono pomocy 159 podmiotom w kwocie 
2.128.606,40 zł,  na dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz 
należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne oraz  
233 samozatrudniającym w wysokości 1.259.440,00 zł,  na dofinansowanie części 
kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. 
Udzielono również 1155 jednorazowych pożyczek na pokrycie bieżących kosztów 
prowadzenia działalności gospodarczej na kwotę 5.653.538,74 zł. 
 Oprócz zadań limitowanych Powiatowy Urząd Pracy w Pińczowie nalicza  
i wypłaca zasiłki dla bezrobotnych, dodatki aktywizacyjne oraz nalicza i odprowadza 
składki na ubezpieczenie społeczne od powyższych świadczeń. Środki finansowe 
zgodnie z potrzebami na powyższy cel przekazuje MRPiPS. W 2020 r. na wypłatę 
zasiłków i dodatków aktywizacyjnych wydatkowano 1.240.346,95 zł. 
Uwzględniając plan finansowy wydatków budżetowych łącznie z planem na zadania 
limitowane Funduszu Pracy, Rezerwę Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz 
świadczenia wypłacane bezrobotnym w roku 2020 PUP wydatkował kwotę 
14.368.843,74 zł., aby w 100% zrealizować planowane zadania. 
 

 
WYDATKI NA POSZCZEGÓLNE FORMY AKTYWIZACJI W PORÓWNANIU DO ROKU POPRZEDNIEGO 

 

LP. FORMA AKTYWIZACJI 
WYKONANIE  

W TYS. ZŁ  
W ROKU 2019 

WYKONANIE 
W TYS. ZŁ  

W ROKU 2020 
1. Staże 1.049,7 642,4 
2. Prace interwencyjne 158,6 156,6 
3. Prace społecznie użyteczne, 16,2 21,8 

4. 
Dotacje na uruchomienie 
działalności gospodarczej 

700,0 480,0 

5. 
Refundacja kosztów wyposażenia 
stanowiska pracy 

219,1 360,0 

6. Szkolenia 58,2 16,8 
7. Roboty publiczne 254,3 135,3 
8. Koszty przejazdu 1,6 0,5 
9. Koszty badań lekarskich 2,2 1,0 
10. Bony stażowe 7,8 1,5 
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11. Bony zatrudnieniowe 17,8 11,9 
12. Bony szkoleniowe 24,3 20,3 
13. Bony na zasiedlenie 255,6 63,0 
14. KFS 54,0 68,4 
 RAZEM: 2.819,4 1.979,5 

Źródło: Opracowanie własne.  

 
Przyznany limit środków Funduszu Pracy nie został całkowicie wydatkowany 

(wydatkowano 79,05% planu ), z uwagi na mniejsze zapotrzebowanie ze strony 
pracodawców niż pierwotnie planowano.  
Poniesione wydatki z Funduszu Pracy były nieco niższe niż w roku poprzednim i w pełni 
zaspokajały złożone zapotrzebowanie ze strony partnerów rynku pracy.  

Należy również podkreślić, że działania urzędu realizującego wszelkie formy 
aktywizacji i nie tylko sprowadzać się będą do efektywnego wykorzystania otrzymanych 
środków w granicach prawa jakie dają nam stosowne ustawy i rozporządzenia. 

 
REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ 

Usługi realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Pińczowie w 2020 roku  
w zakresie udzielenia wsparcia podmiotom gospodarczym, które złożyły wnioski 
zgodnie z Ustawą z dnia  02 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych  
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw: 
 niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców 

(art. 15zzd): kwota wydatków ogółem: 5.479,90 zł; liczba podmiotów, które 
otrzymały środki w ramach usługi: 1096, 

 niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych 
(art. 15zzda): kwota wydatków ogółem: 173,60 zł; liczba podmiotów,  
które otrzymały środki w ramach usługi: 59, 

 dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla 
przedsiębiorców samozatrudnionych (art. 15zzc): kwota wydatków ogółem:  
1.259,50 zł; liczba podmiotów, które otrzymały środki w ramach usługi: 233, 

 dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich 
składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich 
przedsiębiorców (art. 15zzb): kwota wydatków ogółem: 2.128,60 zł, liczba 
podmiotów, które otrzymały środki w ramach usługi: 159, 

 dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich 
składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych (art. 15zze) -  
ze względu na brak wniosków nie poniesiono wydatków, 

 dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na 
ubezpieczenia społeczne dla kościelnej osoby prawnej działającej na podstawie 
przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej 
Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz  
o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, oraz jej jednostce organizacyjnej 
(art. 15zze2) - ze względu na brak wniosków nie poniesiono wydatków,  

 dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej 
mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy określonych branż (art.15zze4) -  
ze względu na brak wniosków nie poniesiono wydatków.   
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PROCENTOWY UDZIAŁ FORM POMOCY W WYDATKACH PRZEZNACZONYCH DLA  PRACODAWCÓW 

W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM PANDEMII COVID-19 W 2020 ROKU  

 

 
Źródło: Opracowanie własne.  
 

IX. PROMOCJA I INWESTYCJE 
 
Działania Wydziału w 2020 roku skupione zostały na realizacji projektów 

inwestycyjnych, zabezpieczeniem i walką z epidemią COVID-19, udziałem  
w opracowaniu dokumentów strategicznych na poziomie województwa oraz 
prowadzeniem prac Porozumienia Ponidzie. 

Wydział realizował następujące projekty: 
1. Kontynuowano projekt e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny powiatów 

Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego.  Wartość projektu po 
stronie powiatu pińczowskiego 2.042.572,00 zł. Projekt prowadzony przez zespół 
zadaniowy w skład którego wchodzą pracownicy Wydziału Geodezji i Wydziału 
Promocji i Polityki Regionalnej. Zakończono realizację poszczególnych zadań 
ujętych w projekcie tj. „Digitalizacja i opis metadanych dokumentacji PZGIK dla 
powiatu pińczowskiego wraz z uporządkowaniem baz danych w systemie Ośrodek FB”, 
„Dostawa baz danych BDOT i GESUT dla jednostki ewidencyjnej: 260801_5 Działoszyce 
obszar wiejski (36 obrębów) i 260801_4 Działoszyce”, „Modernizacja ewidencji 
gruntów i budynków na terenie powiatu pińczowskiego”, „Wykonanie funkcji 
inspektora nadzoru i kontroli w pełnym zakresie, nad realizacją digitalizacji, 
modernizacji ewidencji gruntów i budynków i dostawy baz danych BDOT i GESUT dla 
określonych jednostek ewidencyjnych”.  

2. Kontynuowano projekt „Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem 
odnawialnych źródeł energii obiektów zespołu opieki zdrowotnej – szpitala 
powiatowego w Pińczowie”. Wartość projektu 5.526.185,40 zł. Przeprowadzono 
zamówienie publiczne na „ Wykonanie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją 
robót budowlanych w ramach projektu Poprawa efektywności energetycznej  

60%

2%

14%

24%

pożyczka dla mikroprzedsiębiorstw

pożyczka dla organiz. pozarządowych

dofinansowanie kosztów działalnosci gospodarczej

dofinansowanie wynagrodzeń pracowników



RAPORT O STANIE POWIATU PIŃCZOWSKIEGO ZA 2020 ROK 

Strona 49 z 58 
  

z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii obiektów zespołu opieki zdrowotnej – 
szpitala powiatowego w Pińczowie.”. Zadanie w trakcie realizacji – z uwagi na stan 
epidemii termin realizacji wydłużył się na rok 2021. Przeprowadzono zamówienie 
publiczne na „Termomodernizacja budynków Zespołu Opieki Zdrowotnej  
w Pińczowie”. Zadanie w trakcie realizacji – z uwagi na stan epidemii termin 
realizacji wydłużył się na rok 2021. Przeprowadzono zamówienie publiczne na 
„Przebudowa instalacji wentylacji w Zespole Opieki Zdrowotnej – Szpital powiatowy w 
Pińczowie”. Zadanie w trakcie realizacji – z uwagi na stan epidemii termin realizacji 
wydłużył się na rok 2021. 

3. Złożono wniosek na przystąpienie Powiatu Pińczowskiego do projektu „Standardy 
obsługi inwestora w Województwie świętokrzyskim”. Powiat został 
zakwalifikowany. Brano udział w konferencji inaugurującej projekt i pierwszym 
szkoleniu z zakresu wiedzy dotyczącej standardów obsługi inwestora oraz kwestii 
związanych z ich wdrażaniem na poziomie JST. Zlokalizowano Biuro Obsługi 
Inwestora w Wydziale Promocji i Polityki Regionalnej.  

4. Przygotowano dokumenty i podpisano pre-umowę dla projektu „Poprawa efektywności 

energetycznej Domu Pomocy Społecznej w Pińczowie poprzez termomodernizację  

i zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii”. 

Umowę o dofinansowanie zaplanowano do podpisu w roku 2021. Wartość projektu 

1.974.327,15 zł.  
5. Przeprowadzono postępowanie o zamówienie publiczne na budowę 

wielofunkcyjnego boiska (wraz z budową  ściany oporowej) oraz wyłoniono 
inspektora nadzoru inwestorskiego. Rozpoczęto realizację inwestycji. 
Zaawansowanie prac na koniec 2020 roku ok. 70%. Wartość projektu 686 698,00 zł, 
w wyniku postępowania 696.858,96 zł. Termin realizacji wydłużono z uwagi na stan 
epidemii na rok 2021. Podpisano stosowny aneks z Ministerstwem Sportu  
i Turystyki. 

6. Przygotowano projekt „Powiat Pińczowski – bezpieczny w epidemii” w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego, wniosek o dofinansowanie wraz  
z dokumentami złożono w marcu, 28 maja 2021 roku podpisano umowę  
o dofinansowanie. Wartość umowy 2.284.495,29 zł. W trakcie realizacji projektu 
wykorzystano możliwość zwiększenia wartości projektu a tym samym 
dofinansowania. Po aneksie wartość projektu wyniosła 2 366 413,35zł . W ramach 
projektu w 2021 roku przeprowadzono 11 postępowań o zamówienia publiczne  
w trybie ustawy PZP, w tym jedno podzielone na 14 odrębnych części/zadań i jedno 
na dwa zadania, oraz 6 postępowań w trybie rozeznania rynku zgodnie  
z obowiązującymi wytycznymi do projektu. Przekazano i zaopatrzono w środki do 
ochrony przed COVID-19 ponad 60 jednostek i instytucji z powiatu pińczowskiego, 
w tym szpital, przychodnie zdrowia, służby mundurowe, organizacje pozarządowe. 
Na bieżąco monitorowano zapotrzebowanie na środki ochrony przed epidemią  
i wprowadzano stosowne zmiany. Na potrzeby realizacji sporządzono 3 wnioski 
rozliczające i sprawozdawcze oraz monitorowanie uczestników.  

7. W ramach projektu „Bezpieczna Przyszłość” dla DPS w ramach projektu 

dofinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa 

II  ,,Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER", 

Działanie 2.8. ,,Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym”  

w ramach udzielonego grantu na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej  

w walce z epidemią COVID-19 (WND-POWR.02.08.00-00-0099/20) - przeprowadzono 

9 postępowań o zamówienie publiczne w trybie rozeznania rynku na podstawie 
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Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności 

na lata 2014-2020. 
8. W ramach projektu „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz 

bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy 

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

ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza edukacja Rozwój, 

Oś Priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia Działanie 5.2. ,,Działania 

projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające 

dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych ” w ramach 

projektu grantowego nr POWR.05.02.00-00-0001/20, przeprowadzono jedno 

postępowanie o zamówienie publiczne w trybie rozeznania rynku na podstawie 

Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności 

na lata 2014-2020. 
9. Przygotowano dokumenty i złożono wniosek na uzyskanie środków Funduszu 

Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów w ramach Rządowego Funduszu 

Inwestycji Lokalnych. Otrzymano 1.817.021,00zł dofinansowania. W ramach 

otrzymanych środków przeprowadzono postępowanie i zrealizowano w trybie 

regulaminu  udzielania zamówień publicznych do 30 tys. euro zakup, montaż i dostawę 

kanału dezynfekcyjnego dla Szpitala Powiatowego w Pińczowie oraz kabiny 

dezynfekcyjnej dla Pogotowia Ratunkowego w Pińczowie. Wartość 49.642,80zł.  

Dla wydatków wykonano również wymagane 2 tablice promocyjne.  
10. Przygotowano i złożono trzy wnioski na uzyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania 

COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach Rządowego Funduszu 

Inwestycji Lokalnych w trybie konkursowym. Wnioski złożono na „Rozbudowę funkcji 

rekreacyjnych terenu wokół hali widowiskowo-sportowej w Pińczowie wraz ze 

wzmocnieniem jrej samowystarczalności ekonomicznej poprzez utworzenie placu gier i 

zabaw rekreacyjno-edukacyjnych oraz budowę instalacji OZE” o wartości 1 200 000zł, 

„Doposażenie Szpitala poprzez zakup Rezonansu Magnetycznego, Tomografu 

Komputerowego i sterylizatora Plazmowego” o wartości 7 905 442 zł, „Rozbudowę 

Szpitala Powiatowego w Pińczowie o poradnie specjalistyczne i miejsce godnego 

odejścia przy rodzinie pacjentów ZOL-u (hospicjium) o wartości 3.000.000,00 zł. 
Projekty nie znalazły się na liście dofinansowanych.  

11. Przygotowano i złożono dwie fiszki projektowe do Krajowego Planu Odbudowy. 

Złożono projekty na: „Zielona energia dla Ponidzia” (panele fotowoltaiczne na teren 

obszaru OSI Ponidzie) o wartości 57 600 000zł, „Centrum Rehabilitacji  

Ponidzie” (rehabilitacja kardiologiczna, neurologiczna i ogólnoustrojowa) o wartości  

55.000.000,00 zł.  
12. Przygotowano i złożono wniosek partnerski z Lokalną Organizacją Turystyczną Ziemi 

Pińczowskiej  do Urzędu Marszałkowskiego na Ponidziański Szlak Legionowy 

(Wytyczenie, znakowanie i utrzymanie). Wartość projektu 51.537,00 zł.  
13. Przygotowano i złożono wniosek o dofinansowanie Remontu XVI wiecznej baszty 

ogrodowej w Pińczowie do Ministerstwa Kultury i Dziedzictw Narodowego.  
Projekt nie znalazł się na liście dofinansowanych w roku 2020 z uwagi na brak 
możliwości składania projektu w kolejnych obu naborach jednego roku. Założono 
złożenie projektu w naborze roku 2021. 

14. Przygotowano i złożono wniosek we współpracy z OSP Pawłowice do Lokalnej 
Grupy Działania Ponidzie na „Utworzenie Ponidziańskiego Ośrodka Lotów 
Widokowych poprzez zakup motolotni”. Wartość projektu 99.585,00 zł.  
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15. Przygotowano i przeprowadzono procedurę o zamówienie publiczne w trybie 
regulaminu  udzielania zamówień publicznych do 30 tys. euro oraz zrealizowano 
wykonanie przyłącza wodociągowego dla LO i SOSW w Pińczowie, dla potrzeb 
instalacji hydrantowej. Wartość inwestycji 45.090,47zł. 

16. Przygotowano i przeprowadzono procedurę o zamówienie publiczne w trybie 
regulaminu  udzielania zamówień publicznych do 30 tys. euro oraz zrealizowano 
wykonanie wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku SOSW w Pińczowie. 
Wartość inwestycji 38.376,00 zł. 

17. Przygotowano i przeprowadzono procedurę o zamówienie publiczne w trybie 
regulaminu  udzielania zamówień publicznych do 30 tys. euro oraz zrealizowano 
wykonanie dokumentacji projektowej na prace związane  z dostosowaniem 
budynku SOSW w Pińczowie do obowiązujących wymagań przeciwpożarowych. 
Wartość dokumentacji 12.300,00 zł. 

18. Przygotowano i przeprowadzono procedurę o zamówienie publiczne oraz 
zrealizowano „Wykonanie miejsc postojowych przy hali widowiskowo-
sportowej”. Wartość inwestycji 158.215,17 zł. 

19. Uczestniczono w pracach i konsultacjach nad Strategią Rozwoju Województwa 
Świętokrzyskiego 2030+. Wprowadzono obszar strategicznej interwencji Ponidzie, 
zapisano dwa wiodące projekty dla powiatu pińczowskiego i obszaru Ponidzie: 
„Zielona energia dla Ponidzia” oraz „Szlak Turystyczny Nida” (wraz z infrastrukturą 
okołoturystyczną). 

20. Uczestniczono w pracach i konsultacjach nad Strategią Rozwoju Turystyki 
Województwa Świętokrzyskiego 2020+. W 2020 roku pracowano nad  „Diagnozą 
stanu turystyki w województwie świętokrzyskim”. 

21. Uczestniczono w konsultacjach dokumentów wdrażających dla nowego okresu 
finansowego 2021-2027  - Krajowego Planu Odbudowy i Umowy Partnerstwa 
Polityki Spójności dla województwa świętokrzyskiego. 

22. Prace na rzecz Porozumienia Ponidzie. Organizowano spotkania z partnerami 
Porozumienia Ponidzie, przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego i 
interesariuszami, dla zawiązania współpracy na rzecz tworzonych dokumentów 
strategicznych. Złożono wniosek na udział w pilotażowym projekcie Ministerstwa 
Funduszy i Polityki Regionalnej „Centrum Wsparcia Doradczego”. Porozumienie 
Ponidzie zostało wybrane do realizacji tego projektu jako jedno z dwóch w 
województwie świętokrzyskim i jedno z 38 partnerstw na całą Polskę. Wydział 
koordynuje pracę grupy partnerstwa, w tym grupy roboczej biorącej udział 
bezpośrednio w projekcie i opracowującej dokumenty strategiczne dla obszaru 
Ponidzie. W zakresie realizacji projektu są cotygodniowe spotkania, warsztaty i 
konferencje z doradcami Projektu. W 2020 roku pracowano nad  „Diagnozą stanu 
obszaru Partnerstwa Ponidzie”. Zakończenie projektu przewidziano w roku 2022.  

23. Opracowanie nowego loga dla powiatu pińczowskiego wraz z systemem 
identyfikacji wizualnej powiatu pińczowskiego. System został przyjęty uchwałą 
Zarządu Powiatu w grudniu 2020 roku i systematyczne wdrażane przez wydział. 

 
X. ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA 
 

Powiat  wykonuje zadania w zakresie ochrony środowiska, gospodarki wodno-
ściekowej, gospodarki odpadami, ochrony przyrody, gospodarki leśnej, rybactwa 
śródlądowego, łowiectwa, rolnictwa, ochrony gruntów rolnych i leśnych, górnictwa 
i  geologii.  
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 W ramach realizacji zadań należących do Wydziału Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa  wykonano : 
a) w zakresie górnictwa i geologii:  
 zatwierdzono 11 projektów robót geologicznych,  
 zatwierdzono 5 dokumentacji geologicznych,  
 przyjęto 6 sprawozdań z monitoringu terenów na których istnieje 

prawdopodobieństwo wystąpienia skażenia środowiska,  
 wydano 10 postanowień  dotyczących opiniowania projektów miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego,  
 wydano 10 informacji dotyczących udostępnienia danych zgromadzonych  

w archiwum geologicznym,  
 wydano 10 postanowień dotyczących uzgodnienia warunków zabudowy w zakresie  

osuwania się mas ziemnych oraz ochrony złóż i wód podziemnych,  
 przeprowadzono 4 kontrole w Zakładach górniczych,  
 w ramach monitoringu terenów zagrożonych ruchami masowymi  ziemi, 

prowadzone były obserwacje w terenie, 
b) w zakresie gospodarki odpadami: 
 wydano 5 decyzji,   
 przeprowadzono 5 kontroli podmiotów posiadających zezwolenia w zakresie 

gospodarki odpadami,  
 prowadzone jest postępowanie dotyczące utylizacji pozostawionych odpadów  

w miejscowości Pińczów przy ul. Przemysłowej 39, 
c) w zakresie leśnictwa: 
 wydano 280 świadectw legalizacji pozyskania drewna,  
 wydano 511 zaświadczeń dotyczących objęcia nieruchomości planem urządzenia 

lasu,  
 na bieżąco prowadzone są lustracje terenowe  lasów niestanowiących własności 

Skarbu Państwa,  
 wydano 40 decyzji na wypłatę ekwiwalentu za wyłącznie gruntu z upraw rolnych  

i prowadzenie uprawy leśnej, 
 dokonano oceny udatności 11 działek zalesionych, 
d) w zakresie ochrony przyrody:  
 wydano 37 zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów w odniesieniu do 

nieruchomości będących własnością gminy.,  
 zarejestrowano 3 zwierzęta egzotyczne, 
e) w zakresie łowiectwa: 
 wydano  6 decyzji naliczających  roczny czynsz dzierżawny, 
 wydano 16 decyzji o przekazaniu czynszu dzierżawnego dla gmin i nadleśnictw, 
 wydano 2 zezwolenia na posiadanie i hodowlę chartów rasowych lub ich 

mieszańców, 
f) w zakresie rybactwa śródlądowego: 
 wydano 58  kart wędkarskich,  
 zarejestrowano 4 szt. sprzętu pływającego do połowu ryb,  
 wydano 20 legitymacji Społecznej Straży Rybackiej, 
g) w zakresie ochrony środowiska: 
 przyjęto 11 zgłoszeń  instalacji mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko,  

z której emisja nie wymaga pozwolenia,   
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 wydano 5 opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na 
środowisko,  

 zorganizowano konkurs ekologiczny „Czyste środowisko-najlepsze uzdrowisko”,  
 na bieżąco prowadzona jest baza danych informacji o środowisku,  
 przyjęto i zweryfikowano 36 szt. wyników pomiarów emisji zanieczyszczeń do 

środowiska, 
h) w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych: 
 wydano 202 postanowienia dotyczących ochrony gruntów rolnych i leśnych, 
  wydano 78 decyzji wyłączające grunt z produkcji rolnej,   
 wydano 9 decyzji naliczających opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, 
 przeprowadzono 4 lustracje terenu, dla którego wydano decyzje określające 

kierunek i  termin rekultywacji. 
Powiat ponadto współpracował z instytucjami, inspekcjami działającymi 

w dziedzinie rolnictwa, łowiectwa, weterynarii, z zakresu zagadnień sanitarno-
epidemiologicznych.   

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska corocznie organizuje 
i przeprowadza konkurs ekologiczny kierowany do dzieci i młodzieży szkół 
podstawowych i ponadpodstawowych. W 2020 r. zorganizowano konkurs  pn. „Czyste 
środowisko – najlepsze uzdrowisko”, konkursu pn. „Piękna i bezpieczna zagroda 
przyjazna środowisku” oraz „Bezpieczne gospodarstwo rolne”. Zorganizowano wspólnie 
z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie spotkanie  dla mieszkańców 
powiatu pińczowskiego dotyczące programu „Stop suszy” 

Ponadto powiat  corocznie organizuje Dożynki Powiatowe oraz uczestniczy  
w Dożynkach Wojewódzkich.  

 
XI. GEODEZJA I BUDOWNICTWO 
 

W zakresie gospodarki nieruchomościami, Wydział Geodezji Kartografii, Katastru 
i Gospodarki Nieruchomościami w imieniu Starosty Pińczowskiego gospodaruje 
mieniem Skarbu Państwa na terenie powiatu oraz mieniem Powiatu Pińczowskiego.  
W prowadzonej ewidencji znajduje się 1286 działek o łącznej powierzchni 338,2742 ha 
stanowiących własność Skarbu Państwa. Powierzchnia nieruchomości stanowiących 
mienie powiatu wynosi 15.6558 ha z czego 80,939 ha stanowi własność, 
a 234.7162 ha  posiadanie samoistne.  

W ramach realizacji zadań reprezentowania Skarbu Państwa w sprawach 
gospodarowania nieruchomościami w 2020 roku wykonane zostały następujące prace: 
 przekazane zostały sprawozdania, analizy, zestawienia z wykorzystywania 

nieruchomości Skarbu Państwa do Wojewody Świętokrzyskiego – 7 szt, 
 wydane zostały decyzje ograniczające sposób korzystania z nieruchomości  

o nieuregulowanym stanie prawnym – 10 decyzji, 
 wydane zostały decyzje ograniczające sposób korzystania z nieruchomości  

o uregulowanym stanie prawnym – 1 decyzja, 
 wydane zostały decyzje potwierdzające uznanie nieruchomości za mienie 

gromadzkie – 10 decyzji, 
 przeprowadzone zostały postępowania w celu wycinki drzew na gruncie Skarbu 

Państwa –1 postępowanie, 
 prowadzone były sprawy związane z zakładaniem i aktualizacją ksiąg wieczystych, 

regulacją gruntów Skarbu Państwa i Powiatu Pińczowskiego, uczestnictwo  
w rozprawach sądowych – 10 postępowań. 
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W zakresie działań z dziedziny geodezji i kartografii wykonane zostały  
w 2020 roku następujące zadania: 
 opracowanie projektu modernizacji EGIB dla obszaru Chwałowice gm, Pińczów, 
 przeprowadzono postepowanie dla w/w obrębu w sprawie zmiany gleboznawczej 

klasyfikacji gruntów (użytek Ls), 
 w ramach projektu unijnego e-geodezja dokonano digitalizacji PZGiK, 
 w ramach projektu unijnego e-geodezja wykonano bazy GESUD i BDOT 500 wraz  

z synchronizacją bazy EGIB dla obszaru gminy Działoszyce, 
 wykonano modernizację mapy ewidencyjnej jednostki ewidencyjnej Michałów – 

opracowano bazy: konturów klasyfikacyjnych i klasoużytków, 
 z zakresu geodezji i kartografii wydano 1 decyzję i 1 postanowienie, 
 w ramach projektu unijnego e-geodezja zakupiono nowy serwer na potrzeby 

PODGiK oraz skaner do skanowania operatów geodezyjnych, 
 zakończono prace dot. założenia Powiatowej Bazy GESUT dla miasta Pińczowa, 
 uzgodniono projekty na naradach koordynacyjnych - 66 opinii. 

Ponadto wykonano następujące czynności: 
 wprowadzone zostało 2088 zmian w części opisowej ewidencji gruntów  

i budynków, 
 wydano 1968 wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków, 
 zweryfikowano i przyjęto do zasobu 807 operatów geodezyjnych, 
 wydano 32 decyzje ewidencji gruntów i budynków, 
 dokonano 820 zmian w mapie numerycznej, 
 przyjęto 858 zgłoszeń prac geodezyjnych,  
 sprzedano 113 materiałów z zasobów PODGiK, 
 sprzedano 1160 map z zasobu PODGiK, 
 złożono 7 odwołań, w tym utrzymano 5, 
 wydano 5 decyzji klasyfikacyjnych,  
 złożono 86 zawiadomień do sądu o zmianach w dziale I księgi wieczystej. 

Realizację zadań dotyczących budownictwa sprawuje Wydział Architektury  
i Budownictwa. Wykonano następujące zadania: 
a) w zakresie pozwoleń na budowę: 
 wpłynęło 350 wniosków, 
 wydano 313 pozwoleń na budowę, 
 odmówiono pozwolenia na budowę w 19 przypadkach, 
 umorzono 3 postępowania, 
 wydano 87 postanowień o uzupełnienie projektu,  
 10 wystąpień do konserwatora zabytków. 
b) w zakresie zgłoszeń budowy i robót budowlanych: 
 wpłynęło 502 zgłoszeń, 
 wydano 81 decyzji w sprawie sprzeciwu do rozpoczęcia robót,  
 wydano 22 zaświadczenia, 
 zarejestrowano i opieczętowano 335 dzienników budowy, 
 przeniesienie pozwolenia na budowę – 17 decyzji, 
 uchylenie pozwolenia na budowę – 4 decyzje, 
 bez rozpoznania pozostawiono 22 wnioski. 
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XII. POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW 
 

W roku 2020 Powiatowy Rzecznik Konsumentów odnotował wyraźny spadek 
skarg konsumentów względem lat ubiegłych. Nie  pojawiały się masowo skargi związane 
z wprowadzaniem konsumentów w błąd przy zawieraniu umów poza lokalem 
przedsiębiorstwa  
a dotyczących usług telekomunikacyjnych, czy sprzedaży energii elektrycznej,  
jak w latach poprzednich. 

  Podstawowym zadaniem rzecznika konsumentów jest udzielanie bezpłatnych 
porad i informacji konsumentom. W 2020 z porad rzecznika skorzystało  
38 mieszkańców powiatu pińczowskiego. Pomoc w zakresie poradnictwa w tym 
zakresie w tym szczególnym pandemicznym okresie odbywała się przede wszystkim  
w formie telefonicznej bądź e-mailowej.  
 Udzielanie porad to nie tylko przestawienie konsumentowi możliwości prawnych 
rozwiązania złożonego problemu, ale także bardzo często napisanie pisma lub 
skierowanie do odpowiedniej instytucji.  

Skargi konsumentów  związane były z dochodzeniem przez konsumentów 
roszczeń z tytułu niezgodności towaru z umową oraz gwarancji i rękojmi. Problemy,  
z jakimi zgłaszali się konsumenci dotyczyły przede wszystkim: 
 nie przyjmowanie reklamacji w miejscu zakupu obuwia, odsyłanie do producenta, 
 niska jakość sprzedawanych towarów, szczególnie obuwia i odzieży, 
 odmowa przyjęcia zgłoszenia reklamacyjnego z tytułu niezgodności towaru. 

W omawianym okresie konsumenci skierowali 31 pisemnych spraw.  
Wystąpienia rzecznika konsumentów do przedsiębiorców w sprawie ochrony 

praw i interesów konsumentów to podstawowy instrument, który rzecznik 
wykorzystuje do załatwiania indywidulanych spraw konsumentów. Kierując do 
przedsiębiorcy wezwanie w związku z konkretnym sporem konsumenckim, rzecznik 
może żądać od niego wyjaśnień, proponować  rozwiązanie lub wnioskować o ugodowe 
rozstrzygnięcie sporu. 
  Rzecznik konsumentów w roku 2020 występował do przedsiębiorców  
w następujących sprawach: 
 interwencja w sprawie reklamacji towarów, przede wszystkim gdy sprzedawca 

odmówił jej uznania, 
 wezwanie przedsiębiorcy do wyjaśnienia wszystkich okoliczności sprawy, 
 wezwanie do udzielania wyjaśnień w danej sprawie 

Rzecznik w roku 2020 nie wytaczał powództw na rzecz konsumentów. 
Uprawnienia procesowe wykorzystywane są wówczas, gdy zawodzą próby 
polubownego załatwienia sporu,  a konsument nie jest w stanie sam prowadzić sprawy 
sądowej. Rzecznik od początku działalności realizuje założenie, że instytucja ta nie ma 
wyręczać konsumentów w dochodzeniu należnych im praw, a jedynie pomagać  
i ułatwiać dochodzenie roszczeń. 
 Jednocześnie Powiatowy Rzecznik Konsumentów pomagał w wypełnianiu 
wniosków o pozasądowe rozstrzygnięcie sporów konsumenckich jedna sprawa została 
przekazana do   Polubownego Sądu Konsumenckiego w Bielsku Białej.    

Najczęściej stosowaną formą edukacji stosowaną przez rzecznika jest wskazanie 
konsumentom w ramach porady, przysługujących im praw oraz sposobu postępowania 
w konkretnej sprawie. W związku ze zmianą przepisów konsumenckich, konsumenci 
bardzo chętnie korzystali  ze stron internetowych UOKiK. 
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Powiatowy Rzecznik konsumentów, korzysta z bazy informacji i danych  
(w tym ewentualnych wyników zakończonych postępowań zamieszczanych na stronach 
internetowych UOKiK. Na bieżąco na stronach powiatu umieszcza komunikaty, takich 
instytucji jak: UOKiK, Urząd Komunikacji Elektronicznej, gdzie na bieżąco przekazuje 
informacje dotyczące niezgodnych z prawem działań przedsiębiorców, które dotyczą 
konsumentów. 
W okresie sprawozdawczym Powiatowy Rzecznik Konsumentów na bieżąco  
w ramach edukacji konsumenckiej na stronie powiatu umieszcza komunikaty w ramach 
ostrzeżenia konsumentów przed różnego rodzaju pułapkami. 
 
XIII. KULTURA, TURYSTYKA I SPORT 
 

W zakresie kultury i sportu prowadzono ewidencję uczniowskich klubów 
sportowych oraz ewidencję stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących 
działalności gospodarczej: aktualizowanie danych w oparciu o otrzymaną dokumentację 
i sprawozdań rocznych – wydawanie decyzji wpisujących i wykreślających z ewidencji. 
Wydział Spraw Społecznych Starostwa nadzoruje i kontroluje działalność w/w klubów 
 i stowarzyszeń mających siedzibę na terenie powiatu – wydawanie zaświadczeń 
dotyczących danego klubu. 

Powiat pińczowski dysponuje halą widowiskowo-sportową. To nowoczesny, 
spełniający wszelkie standardy obiekt treningowy administrowany przez Powiatowy 
Ośrodek Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Pińczowie. Od momentu otwarcia tętni 
nieustająco sportowym życiem, odbywały się zawody w piłce nożnej, piłce ręcznej  
i siatkówce, turnieje tańca, międzynarodowe spotkania Shorin-Ryu Karate, meetingi 
bokserskie oraz wiele innych imprez sportowych i kulturalnych. 

 
KALENDARZ SPORTOWY W POWIATOWYM OŚRODKU KULTURY, SPORTU TURYSTYKI I REKREACJI 
 

STYCZEŃ  Gminny turniej koszykówki szkół podstawowych 
 Halowy Turniej Piłki Nożnej – „Gramy do jednej Bramki” 
 Liga Futsalu 
 Gminny turniej siatkówki szkół podstawowych 
 Powiatowa Liga Piłki Siatkowej Kobiet i Mężczyzn 
 28 Finał Wielkiej Orkiestry SWwiątecznej Pomocy 
 ferie na sportowo – dla dzieci i młodzieży  

LUTY  Finał Pińczowskiej Ligi Firm o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów – VIII Edycja  
 VI Ogólnopolska Halowa Olimpiada Młodzieży w Sportach Wędkarskich 
 wizyta SP w Bogucicach  
 Powiatowa Liga Piłki Siatkowej Kobiet i Mężczyzn 
 Wojewódzki Turniej Piłki Siatkowej Drużyn OHP 
 Liga ministrantów 

MARZEC  VI Halowy Turniej Piłki Nożnej Kobiet o Puchar Prezesa Victorii Pińczów 
 od 11 marca do 18 maja hala nieczynna z powodu pandemii COVID-19. W tym czasie 

została uruchomiona szwalnia wykonująca maseczki dla wszystkich jednostek powiatu 
pińczowskiego oraz służb mundurowych i ochrony zdrowia 

CZERWIEC  #gaszynchallange dla Zosi – Starostwo Powiatowe 
 Staż Shorin-Ryu Karate 
 #gaszynchallange dla Zosi – ZOZ Pińczów 
 Powiatowy konkurs plastyczny „Czyste środowisko – najlepsze uzdrowisko” 

LIPIEC/SIERPIEŃ  #gaszynchallange dla Zosi – Radni rady powiatu pińczowskiego 
 konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Województwa SWwiętokrzyskiego – Konwent 

wójtów i Burmistrzów powiatu pińczowskiego 
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Źródło: Opracowanie własne.  

 
Siedzibę w Powiatowym ośrodku ma TS 1946 NIDA PIŃCZÓW i VICTORIA 

PIŃCZÓW. Na hali odbywają zajęcia sportowe: Zespołu Szkół Nr 1, szkoła Awans, 
Fundacja Złote Serce oraz grupy zorganizowane (piłka siatkowa, nożna, koszykówka, 
ścianka wspinaczkowa). 
W hali siedzibę ma Komisja Lekarska Powiatowego Zespołu ds. Orzekania  
o Niepełnosprawności. W miesiącu lutym przez 10 dni odbywała się na hali 
„Kwalifikacja Wojskowa 2020”. W sali narad odbywają się sesje Rady Powiatu oraz 
spotkania OSI PONIDZIE. 
 
XIV. NIEDOPŁATNA POMOC PRAWNA  

 
Pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobom, 

które  nie są  w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. 
Za zorganizowanie nieodpłatnej pomocy prawnej odpowiadają powiaty. 
W 2020 roku udzielono ogółem 263 porad.  W tym: 
 liczba porad udzielonych przez adwokatów i radców prawnych wynosiła 206, 
 liczba porad udzielonych przez organizację pozarządową wynosiła 57. 
Dziedzina prawa, której dotyczyła niepodatna pomoc prawna:  
 prawo rodzinne - 28 porad, 
 prawo pracy - 14 porad, 
 prawo cywilne - 133 porady, 
 prawo ubezpieczeń społecznych, prawa do opieki zdrowotnej - 20 porad,  
 prawo podatkowe - 4 porady, 
 prawo karne - 22 porady, 
 inne - 42 porad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WRZESIEŃ  wrześniowy Staż Shorin-Ryu Karate 

PAŹDZIERNIK   Staż Okinawa Kobudo 
 Centralny Staż Karate 

LISTOPAD  Staż Shorin-Ryu Karate 

GRUDZIEŃ  28 edycja akcji „Oddaj Krew Podziel się ZYyciem” 
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PODSUMOWANIE 
 
Raport o stanie powiatu został wykonany jako realizacja wymogu wynikającego  

z art. 30a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. 2020 
poz. 920), nakładającego obowiązek sporządzenia raportu podsumowującego 
działalność zarządu powiatu w danym w roku, który przedstawia się Radzie Powiatu.  

Raport został wykonany za rok 2020 zgodnie z obowiązującymi przepisami  
i obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim,  
w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu. 
 

Rok 2020 był rokiem innym od poprzednich, w związku z wprowadzeniem 
przepisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. stanu zagrożenia 
epidemicznego, w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, obowiązującego od dnia 
14 marca 2020 r., wprowadzone zostały czasowe ograniczenia funkcjonowania urzędu.  
 
 


