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I. Wprowadzenie 

Zgodnie z art. 30a. ust. 1-2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 920) dalej u. s. p., Zarząd Powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie 

Powiatu Raport o stanie Powiatu. Raport obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Powiatu  

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

Powiatu. Działając na podstawie art. 30a ust. 3 u. s. p. Rada Powiatu w Sandomierzu określiła  

w drodze uchwały  Nr VI/57/2019 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie 

określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie powiatu, szczegółowe wymogi dotyczące Raportu,  

w związku z powyższym Raport został przygotowany w oparciu o ogólne wytyczne zawarte  

w uchwale oraz dane  wskazane w ustawie. W bieżącym roku, na podstawie 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 Nr 374 z późn. zm.), termin złożenia Raportu Radzie Powiatu został wydłużony do 

60 dni,  podobnie jak sprawozdanie z wykonania budżetu. 

Podstawą przygotowania Raportu o Stanie Powiatu Sandomierskiego za 2019 r. są sprawozdania 

i informacje przekazane na koniec 2019 r. przez wydziały i komórki Starostwa Powiatowego  

w Sandomierzu oraz jednostki organizacyjne Powiatu. Jeżeli chodzi o dane statystyczne  to 

podstawowym źródłem  informacji są publikacje Głównego Urzędu Statystycznego oraz innych 

instytucji publicznych. 

W przygotowaniu dokumentu wykorzystano doświadczenie zdobyte podczas opracowania 

pierwszego Raportu, ale także uwzględniono sugestie, które zostały zgłoszone  

podczas dyskusji w roku ubiegłym. Przygotowany materiał  stanowi podsumowanie stanu realizacji  

zadań podejmowanych przez Zarząd Powiatu w Sandomierzu w 2019 r. 

Analiza Raportu pozwoli na kompleksową ocenę pracy Zarządu Powiatu w Sandomierzu  

w minionym roku oraz będzie dla mieszkańców źródłem wiedzy w zakresie aktywności samorządu 

Powiatu Sandomierskiego w 2019 r.  
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II Podstawowe dane dotyczące Powiatu 

Nazwa  Powiat Sandomierski 

Siedziba władz Sandomierz 27-600, ul. Mickiewicza 34 

Okres, którego dotyczy 

raport  
1 stycznia 2019 r. – 31 grudnia 2019 r.  

Liczba mieszkańców 

wg stanu na dzień 

30 czerwca 2018 r. 

(tj. według dostępnych 

danych GUS)  

Liczba mieszkańców -77 1352 (dane na I półrocze 2019 r.) 

Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 - 115 

Krótki opis sytuacji 

demograficznej  

Wybrane dane demograficzne (dane na 31.12.2018 r.) :  
Urodzenia żywe: 638 
Zgony: 998 
Przyrost naturalny: -360 
Saldo migracji: - 268 

Dane porównawcze Powiatu i Województwa (dane na I półrocze 

2019 r.) 

Wybrane dane statystyczne Powiat Województwo 

Urodzenia żywe na 1000 ludności 7,1 8,0 

Zgony na 1000 ludności 12,3 12,1 

Przyrost naturalny na 1000 ludności - 5,2 -3,9 

Saldo migracji wewnętrznych i 

zagranicznych na pobyt stały na 1000 

ludności 

-2,7 -1,8 

 

Powierzchnia  
 

675,89 km2 

Podział 

administracyjny 

Na terenie Powiatu Sandomierskiego znajduje się 9 gmin w tym: 

Miasto Sandomierz, 

Miasto i Gmina Koprzywnica, 

Miasto i Gmina Zawichost, 

Miasto i Gmina Klimontów, 

Gmina Dwikozy, 

Gmina Łoniów, 

Gmina Obrazów, 

Gmina Samborzec, 

Gmina Wilczyce. 
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Podstawą funkcjonowania Powiatu Sandomierskiego oraz warunkiem realizowania 

nałożonych ustawowo zadań i inwestycji są posiadane odpowiednie zasoby finansowe. 
Podstawowym dokumentem zawierającym szczegółowe  informacje finansowe jest uchwała 
budżetowa. 

Budżet Powiatu Sandomierskiego na 2019 r. został przyjęty Uchwałą Nr III/17/2018 Rady 
Powiatu w Sandomierzu z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 
Sandomierskiego na 2019 rok. W trakcie realizacji budżetu dokonywano zmian, które spowodowane 
były decyzjami m. in. Ministra Finansów, Wojewody Świętokrzyskiego, Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Świętokrzyskiego, porozumieniami, umowami oraz własnymi potrzebami 
wynikającymi z przeprowadzonych analiz. W roku 2019 w ramach realizacji budżetu: 

- wprowadzono 45 zmian do uchwały budżetowej (Uchwały Rady i Zarządu Powiatu  
w Sandomierzu), 

- wprowadzono 13 zmian do WPF (Uchwały Rady Powiatu w Sandomierzu). 
 
Szczegółowa realizacja budżetu zawarta jest sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu 

Powiatu za 2019 rok. 
 
Schemat budżetu Powiatu Sandomierskiego w roku 2019 

 
Dochody 

 
83.820.332,02 zł. 96,79 % 

Wydatki 

Bieżące 
 

77.671.402,66 zł. 94,61 % 

Majątkowe 
 

3.408.529,90 zł. 54,45 % 

Wynik budżetu (nadwyżka/strata) 
 

2.740.399,46 zł. 

 
Budżet na koniec 2019 r. zamknął się nadwyżką w kwocie 2.740.399,46 zł . Wynik taki 

osiągnięto dzięki wprowadzeniu oszczędności wydatków bieżących. 
 Natomiast nie osiągnięto dochodów z tytułu sprzedaży majątku. Pomimo ogłoszonego 
przetargu na zbycie działek nie udało się uzyskać planowanych wpływów. 
 
 
Liczba osób zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Sandomierzu: 

- stan na 31 grudnia 2018 r. - 103 etaty 
- stan na 31 grudnia 2019 r. - 100 etatów 
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III. Wykonanie uchwał Rady Powiatu – uchwały 
podjęte w 2019 r. 

 
Lp. 

 
Uchwała   (numer/data podjęcia/przedmiot) 

 
Informacja 
o wykonaniu 

1. 
UCHWAŁA Nr IV/24/ 2019 z dnia 15 stycznia 2019 r. zmieniająca 
uchwałę w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

Zrealizowano 
  

2. 

UCHWAŁA NR IV/25/2019 z dnia 15 stycznia 2019 r. zmieniająca 
uchwałę w sprawie powołania stałych komisji Rady Powiatu 
w Sandomierzu, określenia przedmiotu ich działania i składu 
osobowego 

 Zrealizowano 
  

3. 
UCHWAŁA NR IV/26/2019 z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie 
desygnowania delegata Powiatu Sandomierskiego do Zgromadzenia 
Ogólnego Związku Powiatów Polskich 

Zrealizowano 
Zarząd Powiatu 

4. 
UCHWAŁA NR IV/27/2019 z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie 
zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sandomierskiego na 
lata 2019-2030 

Zrealizowano 
Zarząd Powiatu 

5. 
UCHWAŁA NR IV/28/2019 z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie 
zmian w budżecie powiatu na 2019 rok 

Zrealizowano 
Zarząd Powiatu 

6. 
UCHWAŁA NR V/29/2019 z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie 
odwołania Skarbnika Powiatu Sandomierskiego 

Zrealizowano 
Starosta 
Sandomierski 

7. 
UCHWAŁA NR V/30/2019 z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie 
powołania Skarbnika Powiatu Sandomierskiego 

Zrealizowano 
 Starosta 
Sandomierski 

8. 
UCHWAŁA NR V/31/2019 z dnia 26 lutego 2019 r. zmieniająca 
uchwałę w sprawie nadania statutu dla Biura Wystaw Artystycznych 
w Sandomierzu 

Zrealizowano 
Zarząd Powiatu 
Dyrektor BWA  
w Sandomierzu 

9. 
UCHWAŁA NR V/32/2019 z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie 
powołania Rady Społecznej w Szpitalu Specjalistycznym Ducha 
Świętego w Sandomierzu 

Zrealizowano 
Zarząd Powiatu 

10. 
UCHWAŁA NR V/33/2019 z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie 
ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu 
Sandomierskiego w 2019 rok 

Zrealizowano 
Zarząd Powiatu 

11. 

UCHWAŁA NR V/34/2019 z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie 
powierzenia Gminie Miejskiej Sandomierz zadania zarządzania 
drogami powiatowymi w obrębie administracyjnym miasta 
Sandomierza w zakresie utrzymania pasa drogowego 

Zrealizowano 
Zarząd Powiatu 

12. 

UCHWAŁA NR V/35/2019 z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej 
własność Powiatu Sandomierskiego na rzecz Gminy Miejskiej 
Sandomierz 

Zrealizowano 
Zarząd Powiatu 

13. 
UCHWAŁA NR V/36/2019 z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej 

Zrealizowano 
Zarząd Powiatu 
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w Sandomierzu stanowiącej własność Powiatu Sandomierskiego 
służebnością przesyłu 

14. 
UCHWAŁA NR V/37/2019 z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmian 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sandomierskiego na lata 
2019-2038 

Zrealizowano 
Zarząd Powiatu 

15. 
UCHWAŁA NR V/38/2019 z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmian 
w budżecie powiatu na 2019 rok 

Zrealizowano 
Zarząd Powiatu 

16. 

UCHWAŁA NR VI/39/2019 z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie 
stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum 
Ogólnokształcącego w Sandomierzu w czteroletnie Liceum 
Ogólnokształcące w Sandomierzu wchodzące w skład Zespołu Szkół 
Gastronomicznych i Hotelarskich im. Komisji Edukacji Narodowej 
w Sandomierzu 

Zrealizowano 
Zarząd Powiatu 

17. 

UCHWAŁA NR VI/40/2019 z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie 
stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego 
dla dorosłych w Sandomierzu w czteroletnie Liceum 
Ogólnokształcące dla dorosłych w Sandomierzu wchodzące w skład 
Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich im. Komisji 
Edukacji Narodowej w Sandomierzu 

Zrealizowano 
Zarząd Powiatu 

18. 

UCHWAŁA NR VI/41/2019 z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie 
stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego 
Technikum Nr 2  w Sandomierzu w pięcioletnie Technikum 
Nr 2 w Sandomierzu wchodzące w skład Zespołu Szkół 
Gastronomicznych i Hotelarskich im. Komisji Edukacji Narodowej 
w Sandomierzu 

Zrealizowano 
Zarząd Powiatu 

19. 

UCHWAŁA NR VI/42/3019 z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie 
stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum 
Ogólnokształcącego w Sandomierzu w czteroletnie Liceum 
Ogólnokształcące w Sandomierzu wchodzące w skład 
Ponadgimnazjalnego Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Eugeniusza 
Kwiatkowskiego w Sandomierzu 

Zrealizowano 
Zarząd Powiatu 

20. 

UCHWAŁA NR VI/43/2019 z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie 
stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego 
Technikum Nr 1 w  Sandomierzu w pięcioletnie Technikum Nr 1  
wchodzące w skład Ponadgimnazjalnego Zespołu Szkół 
Ekonomicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w  Sandomierzu 

Zrealizowano 
Zarząd Powiatu 

21. 

UCHWAŁA NR VI/44/2019 z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie 
stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum 
Ogólnokształcącego dla dorosłych w  Sandomierzu w czteroletnie 
Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych wchodzące w skład 
Ponadgimnazjalnego Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Eugeniusza 
Kwiatkowskiego w Sandomierzu 

Zrealizowano 
Zarząd Powiatu 

22. 

UCHWAŁA NR VI/45/2019 z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie 
stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum 
Ogólnokształcącego dla dorosłych w Sandomierzu w czteroletnie 
Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych wchodzące w skład Zespołu 
Szkół Technicznych im. prof. Zbigniewa Strzeleckiego w Sandomierzu 

Zrealizowano 
Zarząd Powiatu 

23. 
UCHWAŁA NR VI/46/2019 z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie 
stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego 

Zrealizowano 
Zarząd Powiatu 
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Technikum Nr 3  w Sandomierzu w pięcioletnie Technikum 
Nr 3 w Sandomierzu wchodzące w skład Zespołu Szkół Technicznych 
i Ogólnokształcących im. prof. Zbigniewa Strzeleckiego 
w Sandomierzu 

24. 

UCHWAŁA NR VI/47/2019 z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie 
stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego II Liceum 
Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Sandomierzu 
w czteroletnie II Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki 
w Sandomierzu 

Zrealizowano 
Zarząd Powiatu 

25. 

UCHWAŁA NR VI/48/2019 z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie 
stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum 
Ogólnokształcącego im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Klimontowie 
w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. św. Urszuli 
Ledóchowskiej w Klimontowie wchodzące w skład Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Klimontowie 

Zrealizowano 
Zarząd Powiatu 

 
26. 

UCHWAŁA NR VI/49/2019 z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie 
stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego 
Technikum im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Klimontowie w  
pięcioletnie Technikum im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Klimontowie 
wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w  
Klimontowie 

Zrealizowano 
Zarząd Powiatu 

27. 

UCHWAŁA NR VI/50/2019 z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie 
stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego I Liceum 
Ogólnokształcącego Collegium Gostomianum w Sandomierzu w  
czteroletnie I Liceum Ogólnokształcące Collegium Gostomianum 
w Sandomierzu 

Zrealizowano 
Zarząd Powiatu 

28. 
UCHWAŁA NR VI/51/2019 z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie 
rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Klimontowie 

Zrealizowano 
Zarząd Powiatu 

29. 
UCHWAŁA NR VI/52/2019 z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie 
przekazania Gminie Klimontów prowadzenia Liceum 
Ogólnokształcącego im. św. Urszuli Ledóchowskiej w  Klimontowie 

Zrealizowano 
Zarząd Powiatu 

30. 
UCHWAŁA NR VI/53/2019 z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie 
założenia Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Zawichoście 

Zrealizowano 
Zarząd Powiatu 

31. 
UCHWAŁA NR VI/54/2019 z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie 
zmiany  Statutu Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego 
w Sandomierzu 

Zrealizowano 
Zarząd Powiatu 
Dyrektor SSDŚ 
W Sandomierzu  

32. 
UCHWAŁA NR VI/55/2019 z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie 
zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Szpitala Specjalistycznego 
Ducha Świętego w Sandomierzu  

Zrealizowano 
Zarząd Powiatu 

33. 

UCHWAŁA NR VI/56/2019 z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie 
określenia zadań, na realizację których przeznacza się środki 
przekazane przez Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2019 rok 

Zrealizowano 
Zarząd Powiatu 
Dyrektorzy 
PCPR  i PUP 
w Sandomierzu 

34. 
UCHWAŁA NR VI/57/2019 z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie 
określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie powiatu 

Zrealizowano 
Zarząd Powiatu 

35. 
UCHWAŁA NR VI/58/2019 z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie 
zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sandomierskiego na 

Zrealizowano 
Zarząd Powiatu 
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lata 2019-2038 

36. 
UCHWAŁA NR VI/59/2019 z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie 
zmian w budżecie powiatu na 2019 rok 

Zrealizowano 
Zarząd Powiatu 

37. 

UCHWAŁA NR VII/60/2019 z dnia 15 maja 2019 r. zmieniająca 
uchwałę w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest 
różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania 
i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 
zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze 
w szkołach lub placówkach, tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć: nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej 
oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć 
w formie zaocznej i w kształceniu na odległość, pedagogów, 
psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców 
zawodowych 

Zrealizowano 
Zarząd Powiatu 

38. 
UCHWAŁA NR VII/61/2019 z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z  radnym Rady 
Powiatu w Sandomierzu 

Zrealizowano 
Zarząd Powiatu 

39. 
UCHWAŁA NR VII/62/2019 z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie 
zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sandomierskiego na 
lata 2019-2043 

Zrealizowano 
Zarząd Powiatu 

 
40. 

UCHWAŁA NR VII/63/2019 z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie 
zmian w budżecie powiatu na 2019 rok  

Zrealizowano 
Zarząd Powiatu 

41. 
UCHWAŁA NR VIII/64/2019 z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie 
wyrażenia zgody Szpitalowi Specjalistycznemu Ducha Świętego 
w Sandomierzu na bezprzetargowe wydzierżawienie nieruchomości 

Zrealizowano 
Zarząd Powiatu 
Dyrektor SSDŚ 
w Sandomierzu 

 
42. 

UCHWAŁA NR VIII/65/2019 z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie 
ustalenia planu sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających 
siedzibę na obszarze Powiatu Sandomierskiego od dnia 1 września 
2019 rok  

Zrealizowano 
Zarząd Powiatu 

43. 
UCHWAŁA NR VIII/66/2019 z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie 
zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sandomierskiego na 
lata 2019-2043 

Zrealizowano 
Zarząd Powiatu 

44. 
UCHWAŁA NR VIII/67/2019 z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie 
zmian w budżecie powiatu na 2019 rok  

Zrealizowano 
Zarząd Powiatu 

45. 
UCHWAŁA NR IX/68/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie 
udzielenia Zarządowi Powiatu w Sandomierzu wotum zaufania 

Zrealizowano 

46. 
UCHWAŁA NR IX/69/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok 

Zrealizowano 
 

47. 
UCHWAŁA NR IX/70/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie 
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok 

Zrealizowano 
 

48. 

UCHWAŁA NR IX/71/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. zmieniająca 
uchwałę w sprawie określenia zadań, na realizację których przeznacza 
się środki przekazane przez Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2019 rok  
 

Zrealizowano 
Zarząd Powiatu 

49. 
UCHWAŁA NR IX/72/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie 
nadania statutu dla Powiatowego Urzędu Pracy w Sandomierzu 

Zrealizowano 
Zarząd Powiatu 
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 Dyrektor PUP 

50. 

UCHWAŁA NR IX/73/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. zmieniająca 
uchwałę w sprawie utworzenia Centrum Administracyjnego Domów 
dla Dzieci i Młodzieży w Łoniowie i przekształcenia placówki 
opiekuńczo- wychowawczej typu socjalizacyjnego i interwencyjnego 
pod nazwą: Domy dla Dzieci i Młodzieży w Łoniowie w 4 placówki 
i nadania statutu 

Zrealizowano 
Zarząd Powiatu 
Dyrektor 
Centrum 
Administracyjn
ego w Łoniowie 

51. 
UCHWAŁA NR IX/74/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie 
rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Starosty Sandomierskiego 

Zrealizowano 
Przewodniczący 
Rady 

 
52. 

UCHWAŁA NR IX/75/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie 
zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sandomierskiego na 
lata 2019-2043 

Zrealizowano 
Zarząd Powiatu 

53. 
UCHWAŁA NR IX/76/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie 
zmian w budżecie powiatu na 2019 rok  

Zrealizowano 
Zarząd Powiatu 

54. 

UCHWAŁA NR X/77/2019 z dnia 9 lipca 2019 r. zmieniająca 
uchwałę w sprawie określenia zadań, na realizację których przeznacza 
się środki przekazane przez Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2019 rok 

Zrealizowano 
Zarząd Powiatu 
Dyrektor PCPR 
w Sandomierzu  

55. 

UCHWAŁA NR X/78/2019 z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie 
powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na 
stanowisko dyrektora Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego 
w Sandomierzu 

Zrealizowano 
Zarząd Powiatu 

56.  
UCHWAŁA NR X/79/2019 z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie zmiany 
nazwy Ponadgimnazjalnego Zespołu Szkół Ekonomicznych im. 
Eugeniusza Kwiatkowskiego w Sandomierzu 

Zrealizowano 
Zarząd Powiatu 

57. 
UCHWAŁA NR X/80/2019 z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie zmian 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sandomierskiego na lata 
2019-2043 

Zrealizowano 
Zarząd Powiatu 

58. 
UCHWAŁA NR X/81/2019 z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie zmian 
w budżecie powiatu na 2019 rok 

Zrealizowano 
Zarząd Powiatu 

59. 
UCHWAŁA NR XI/82/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniająca 
uchwałę w sprawie ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych na 
terenie Powiatu Sandomierskiego w 2019 roku 

Zrealizowano 
Zarząd Powiatu 

60. 
UCHWAŁA NR XI/83/2019  z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej Gminie Klimontów 

Zrealizowano 
Zarząd Powiatu 

61. 
UCHWAŁA NR XI/84/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej Gminie Samborzec  

Zrealizowano 
Zarząd Powiatu 

62. 
UCHWAŁA NR XI/85/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej Gminie Dwikozy 

Zrealizowano 
Zarząd Powiatu 

63.  
UCHWAŁA NR XI/86/2019  z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sandomierskiego na lata 
2019-2043 

Zrealizowano 
Zarząd Powiatu 

64. 
UCHWAŁA NR XI/87/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie 
zmian w budżecie powiatu na 2019 rok 

Zrealizowano 
Zarząd Powiatu 

65. 
UCHWAŁA NR XII/88/2019 z dnia 12 września 2019 r. w sprawie 
wyrażenia woli prowadzenia Muzeum Okręgowego w Sandomierzu 
jako wspólnej instytucji kultury 

Zrealizowano 
Zarząd Powiatu 

66. UCHWAŁA NR XII/89/2019 z dnia 12 września 2019 r. w sprawie Zrealizowano 
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zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sandomierskiego na 
lata 2019-2043 

Zarząd Powiatu 

67. 
UCHWAŁA NR XII/90/2019 z dnia 12 września 2019 r. w sprawie 
zmian w budżecie powiatu na 2019 rok 

Zrealizowano 
Zarząd Powiatu 

68. 

UCHWAŁA NR XIII/91/2019  z dnia 30 września 2019 r. w sprawie 
wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na 
parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku 
odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu 

Zrealizowano 
Zarząd Powiatu 

69. 

UCHWAŁA NR XIII/92/2019 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie 
ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub 
innych obiektów pływających usuniętych z obszarów wodnych 
położonych na terenie Powiatu Sandomierskiego 

Zrealizowano 
Zarząd Powiatu 

70. 
UCHWAŁA NR XIII/93/2019 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie 
powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych 
z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w latach 2020-2024  

Zrealizowano 
Zarząd Powiatu 

 71. 

UCHWAŁA NR XIII/94/2019 z dnia 30 września 2019 r. o zmianie 
uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach i placówkach dla których organem 
prowadzącym jest Powiat Sandomierski 

Zrealizowano 
Zarząd Powiatu 

72. 

UCHWAŁA NR XIII/95/2019 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie 
ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na 
kursach kwalifikacyjnych kursach zawodowych w szkołach 
prowadzonych przez Powiat Sandomierski 

Zrealizowano 
Zarząd Powiatu 

73.  

UCHWAŁA NR XIII/96/2019 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie 
częściowego zwolnienia dyrektora i wicedyrektora Zespołu Szkół 
Technicznych i Ogólnokształcących im. prof. Zbigniewa Strzeleckiego 
w Sandomierzu z realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w roku 
szkolnym 2019/2020 

Zrealizowano 
Zarząd Powiatu 

74. 
UCHWAŁA NR XIII/97/2019  z dnia 30 września 2019 r. w sprawie 
zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sandomierskiego na 
lata 2019-2043 

Zrealizowano 
Zarząd Powiatu 

75. 
UCHWAŁA NR XIII/98/2019 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie 
zmian w budżecie powiatu na 2019 rok 

Zrealizowano 
Zarząd Powiatu 

76. 

UCHWAŁA NR XIV/99/2019  z dnia 29 października 2019 r. w 
sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Dyrektora 
Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci i Młodzieży 
w Łoniowie 

Zrealizowano 
Przewodniczący 
Rady 

77. 
UCHWAŁA NR XIV/100/2019 z dnia 29 października 2019 r.  w 
sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Sandomierskiego na lata 2019-2043 

Zrealizowano 
Zarząd Powiatu 

78. 
UCHWAŁA NR XIV/101/2019 z dnia 29 października 2019 r. 
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 rok 

Zrealizowano 
Zarząd Powiatu 

79. 

UCHWAŁA NR XIV/102/2019 z dnia 29 października 2019 r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na realizację których 
przeznacza się środki przekazane przez Prezesa Zarządu Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2019 rok 
 

Zrealizowano 
Zarząd Powiatu 
Dyrektorzy 
PCPR     i PUP 
w Sandomierzu 
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80. 

UCHWAŁA NR XV/103/2019 z dnia 27 listopada 
2019 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy 
Powiatu Sandomierskiego z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi 
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie na 2020 rok  

Wojewoda Świętokrzyski 
stwierdził nieważność Uchwały, 
dlatego Program współpracy z 
organizacjami pozarządowymi 
na 2020 r. został przyjęty 
Uchwałą  Nr XVII/121/2020 
Rady Powiatu w Sandomierzu 
z dnia 30 stycznia 2020 r. 

81. 
UCHWAŁA NR XV/104/2019 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie 
określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt 
w mieszkaniu chronionym 

Zrealizowano 
Zarząd Powiatu 

82. 

UCHWAŁA NR XV/105/2019 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie 
rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Dyrektora Domu Pomocy 
Społecznej w Sandomierzu i Dyrektora Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Sandomierzu 

Zrealizowano 
Przewodniczący 

83. 
UCHWAŁA NR XV/106/2019 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Powiat 
Sandomierski 

Zrealizowano 
Zarząd Powiatu 

84. 
UCHWAŁA NR XV/107/2019 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie 
zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sandomierskiego na 
lata 2019-2043 

Zrealizowano 
Zarząd Powiatu 

85.  
UCHWAŁA NR XV/108/2019 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie 
zmian w budżecie powiatu na 2019 rok 

Zrealizowano 
Zarząd Powiatu 

86. 
UCHWAŁA NR XVI/109/2019 z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sandomierskiego na lata 
2020-2043 

W trakcie 
realizacji 
Zarząd Powiatu 

87. 
UCHWAŁA NR XVI/110/2019 z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie 
uchwalenia budżetu Powiatu Sandomierskiego na 2020 rok 

W trakcie 
realizacji 
Zarząd Powiatu 

88.  
UCHWAŁA NR XVI/111/2019  z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie 
określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie 
Powiatu Sandomierskiego 

Zrealizowano 
Zarząd Powiatu 

89. 
UCHWAŁA NR XVI/112/2019 z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie 
stawek opłat za zajęcie pasa drogowego  

Zrealizowano 
Zarząd Powiatu 

90. 

UCHWAŁA NR XVI/113/2019 z dnia 23 grudnia 2019 r. o zmianie 
uchwały w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadpodstawowych 
i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Sandomierskiego 
od dnia 1 września 2019 rok 

Zrealizowano 
Zarząd Powiatu 

91. 

UCHWAŁA NR XVI/114/2019 z dnia 23 grudnia 2019 r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na realizację których 
przeznacza się środki przekazane przez Prezesa Zarządu Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2019 rok 

Zrealizowano 
Zarząd Powiatu 
Dyrektorzy 
PCPR i PUP 
w Sandomierzu 

 
92. 

UCHWAŁA NR XVI/115/2019 z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie 
zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 
2020 rok 

Zrealizowano 

93. 
UCHWAŁA NR XVI/116/2019 z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie 
ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 

Zrealizowano 
Zarząd Powiatu 
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budżetowego 2019 i ustalenia planu finansowego tych wydatków 

94. 
UCHWAŁA NR XVI/117/2019 z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie 
przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu w Sandomierzu 
na 2020 rok 

Zrealizowano 
  

95. 
UCHWAŁA NR XVI/118/2019 z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie 
rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Dyrektora Domu Pomocy 
Społecznej w Sandomierzu 

Zrealizowano 
Przewodniczący 
Rady 

96. 
UCHWAŁA NR XVI/119/2019 z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie 
zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sandomierskiego na 
lata 2019-2043  

Zrealizowano 
Zarząd Powiatu 

97. 
UCHWAŁA NR XVI/120/2019 z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie 
zmian w budżecie powiatu na 2019 rok 

Zrealizowano 
Zarząd Powiatu 

 

 

 

mailto:starostwo@powiat.sandomierz.pl
mailto:starostwo@powiat.sandomierz.pl
http://www.powiat.sandomierz.pl/
http://www.powiat.sandomierz.pl/


 RRaappoorrtt  oo  ssttaanniiee  PPoowwiiaattuu  SSaannddoommiieerrsskkiieeggoo  
zzaa    22001199  RROOKK  

 

 

str.15 
 

 15/ 644 10 10 
 

 15/ 832 28 29 

 

 starostwo@powiat.sandomierz.pl 

 www.powiat.sandomierz.pl 

 Powiat Sandomierski 

 

STAROSTWO POWIATOWE  
W SANDOMIERZU 
ul. Mickiewicza 34 
27-600 Sandomierz 

 

IV. Wykonanie strategii/programu rozwoju/uchwały  

o kierunkach działania Zarządu Powiatu  

(tj. dokumentów programowych wyznaczających 

ogólne kierunki rozwoju Powiatu Sandomierskiego)   

  

Nazwa dokumentu  Strategia Rozwoju Powiatu Sandomierskiego na lata 2014 - 2020  

Tryb i data przyjęcia 
(ze wskazaniem 
ewentualnych zmian 
dokumentów)  

Strategia Rozwoju Powiatu Sandomierskiego na lata 2014 – 2020 została 

przyjęta Uchwałą Rady Powiatu w Sandomierzu  

Nr XLIII/281/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia   

Strategii Rozwoju Powiatu Sandomierskiego na lata 2014 – 2020 

Podstawowe założenia Podstawowym założeniem Strategii jest wspieranie opartego na innowacji 

zrównoważonego rozwoju naszych największych szans: nowoczesnego 

rolnictwa, turystyki, przedsiębiorczości i kapitału społecznego przy 

jednoczesnej dbałości o środowisko naturalne. 

Realizacja założeń 
przyjętych 
w dokumencie wg stanu 
na dzień 31 grudnia 2018 
r.  

Realizacja założeń Strategii obejmuje całościowo zakres działania Powiatu 

i jest zawarta w przedstawionych poniżej informacjach dotyczących 

realizacji Strategii branżowych, Programów, Polityk i działalności 

poszczególnych jednostek podległych oraz Wydziałów Starostwa.  

 
 

Nazwa dokumentu  Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu 
Sandomierskiego na lata 2014-2020 

Tryb i data przyjęcia 
(ze wskazaniem 

ewentualnych zmian 
dokumentów) 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu 

Sandomierskiego na lata 2014-2020 została przyjęta Uchwałą  

Nr XL/241/2013 Rady Powiatu w Sandomierzu  z dnia   31 grudnia 2013 

r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w 

Powiecie Sandomierskim na lata 2014-2020 

Podstawowe założenia Podstawowym założeniem Strategii jest  podejmowanie działań przez 

samorząd lokalny we współpracy z partnerami lokalnymi w celu 

zrównoważonego rozwoju społeczności Powiatu Sandomierskiego.   

Realizacja założeń 
przyjętych 
w dokumencie wg stanu 
na dzień 31 grudnia 2019 
r.  

Realizacja założeń oraz najważniejsze działania podejmowane  

w roku 2018 są zawarte w złożonym sprawozdaniu z  działalności 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Sandomierzu za 

2019r.  

 
Nazwa dokumentu  Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 

Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Sandomierskim na lata 
2017-2022  

Tryb i data przyjęcia 
(ze wskazaniem 
ewentualnych zmian 
dokumentów)  

Uchwała Rady Powiatu w Sandomierzu Nr XXIX/172/2017  

z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w 

Powiecie Sandomierskim na lata 2017 - 2022 

Podstawowe założenia Celem Programu jest ograniczenie zjawiska przemocy w rodzinie oraz 
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skutków stosowania przemocy w Powiecie Sandomierskim. Działania 

oraz cele szczegółowe ujęte w programie są  do osób 

 i rodzin zagrożonych przemocą oraz do środowiska lokalnego 

i mają na celu podniesienie świadomości i wrażliwości społecznej na 

zjawisko przemocy. 

Realizacja założeń 
przyjętych 
w dokumencie wg stanu 
na dzień 31 grudnia 2019 
r.  

Realizacja założeń Programu jest omówiona w dalszej części Raportu 

poświęconej wspieraniu rodziny, pieczy zastępczej oraz osób 

niepełnosprawnych. 

 
Nazwa dokumentu  Powiatowy Program działań profilaktycznych w zakresie 

promowania i wdrażania prawidłowych  metod wychowawczych w 
stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą  
w rodzinie.   

Tryb i data przyjęcia 
(ze wskazaniem 
ewentualnych zmian 
dokumentów)  

Uchwała Rady Powiatu w Sandomierzu Nr XXIX/173/2017  

z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia  Powiatowego Programu 

działań profilaktycznych w zakresie promowania  

i wdrażania prawidłowych  metod wychowawczych w stosunku do dzieci 

w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie.   

Podstawowe założenia Nadrzędnym założeniem programu są działania profilaktyczne mające na 

celu udzielenie specjalistycznej pomocy,  

w szczególności w zakresie promowania oraz wdrażania prawidłowych 

postaw, metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach 

zagrożonych przemocą w rodzinie. 

Realizacja założeń 
przyjętych 
w dokumencie wg stanu 
na dzień 31 grudnia 2019  
r.  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sandomierzu realizuje zadania z 

zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie między innymi oferuje 

pomoc ofiarom przemocy w zróżnicowanym zakresie, począwszy od 

pomocy doradczej i informacyjnej, po pomoc socjalną, prawną i  

psychologiczną. Realizacja założeń Programu jest omówiona w dalszej 

części Raportu poświęconej wspieraniu rodziny, pieczy zastępczej oraz 

osób niepełnosprawnych. 

 
Nazwa dokumentu  Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Sandomierskim 

Tryb i data przyjęcia 
(ze wskazaniem 
ewentualnych zmian 
dokumentów)  

Uchwała Nr XL/251/2018 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 21 
marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej 
w Powiecie Sandomierskim na lata 2018 - 2020 

Podstawowe założenia Celem głównym Programu jest zbudowanie w Powiecie Sandomierskim 
zintegrowanego systemu pieczy zastępczej: 
- rozwój i wsparcie rodzinnych form pieczy zastępczej, 
- pomoc i wsparcie w procesie usamodzielnienia wychowanków pieczy 
zastępczej, 
- podniesienie jakości świadczonych usług w zakresie pomocy dziecku i 
rodzinie. 
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Realizacja założeń 
przyjętych 
w dokumencie wg stanu 
na dzień 31 grudnia 2019 
r.  

Rozwój i wsparcie rodzinnych form pieczy zastępczej zostały  
zrealizowane częściowo z uwagi na trudności z pozyskiwaniem 
kandydatów na rodziny zastępcze. Przeszkolono kandydatów do pełnienia 
funkcji rodziny zastępczej. Na bieżąco udzielane jest wsparcie 
psychologiczno-pedagogiczne osobom prowadzącym rodzinną pieczę 
zastępczą. 
Pomoc i wsparcie w procesie usamodzielnienia wychowanków pieczy 
zastępczej zostały zrealizowane częściowo w zakresie przyznawania 
pomocy finansowej i niefinansowej oraz przygotowania i realizacji 
programów usamodzielnienia pełnoletnich wychowanków oraz pomoc i 
wsparcie pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej do dorosłego 
życia.  Z uwagi na brak mieszkań chronionych na terenie Powiatu nie 
zrealizowano pomocy  w pozyskiwaniu własnego mieszkania.  
Podniesienie jakości świadczonych usług w zakresie pomocy dziecku i 
rodzinie realizowany jest na bieżąco.  
Szczegółowa realizacja założeń programu omówiona została w dalszej 
części Raportu poświęconej wspieraniu rodziny, pieczy zastępczej oraz 
osób niepełnosprawnych. 

 
 

Nazwa dokumentu  Program współpracy Powiatu Sandomierskiego z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi 
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 
i wolontariacie na 2019 rok 

Tryb i data przyjęcia 
(ze wskazaniem 
ewentualnych zmian 
dokumentów)  

Uchwała Nr II/12/2018 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 
28 listopada 2018 r. w  sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu 
Sandomierskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 
i wolontariacie na 2019 rok . 

Podstawowe założenia 
1. Celem głównym Programu jest i umacnianie pozycji lokalnego 
społeczeństwa obywatelskiego w realizowaniu zadań publicznych Powiatu 
służących rozwojowi Powiatu i jego mieszkańców. 

2. Cele szczegółowe: 

1) rozwój partnerskiej współpracy pomiędzy samorządem a sektorem 
organizacji pozarządowych, 

2) poprawa jakości usług publicznych Powiatu z zakresu zaspokajania 
zbiorowych potrzeb mieszkańców Powiatu, 

3) tworzenie systemowych rozwiązań dla ważnych problemów 
społecznych, 

4) promocja społeczeństwa obywatelskiego, 

5) zwiększenie poczucia odpowiedzialności mieszkańców za stan 
lokalnej społeczności jak i całego Powiatu. 

Realizacja założeń 
przyjętych 
w dokumencie wg stanu 
na dzień 31 grudnia 2019 
r.  

Współpraca odbywa się w formach: 

1) finansowej - zlecanie organizacjom pozarządowym zadań publicznych 
wraz z udzielaniem dotacji na finansowanie lub dofinansowanie 
zleconych zadań; 

2) pozafinansowej: 

a) wzajemne informowanie się o kierunkach planowanej działalności, 
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b) konsultowanie projektów aktów normatywnych w dziedzinach 
dotyczących statutowej działalności tych organizacji, 

c) tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym 
i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji 
pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy 
oraz przedstawicieli właściwych organów administracji publicznej, 

d) publikowanie informacji ważnych dla organizacji pozarządowych 
na stronach internetowych Starostwa Powiatowego  
w Sandomierzu, 

e) promowanie osiągnięć i prezentacji dorobku organizacji 
pozarządowych, 

f) pomoc merytoryczną organizacjom pozarządowym z zakresu 
realizowanych zadań 
z obszarów objętych Programem współpracy, 

g) rekomendowanie projektów realizowanych przez organizacje 
pozarządowe w ramach współpracy z innymi partnerami; 

3) realizacja zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej. 

Szczegółowa realizacja założeń Programu została przedstawiona w 
dalszej części Raportu poświęconej współpracy z organizacjami 
pozarządowymi.  

 
Nazwa dokumentu  Program Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego Powiatu 

Sandomierskiego na lata 2016-2020 

Tryb i data przyjęcia 
(ze wskazaniem 
ewentualnych zmian 
dokumentów)  

Uchwała Rady Powiatu w Sandomierzu Nr XXV/143/2016  z dnia 26 
listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Szkolnictwa 
Zawodowego Powiatu Sandomierskiego na lata 2016-2020 

Podstawowe założenia Podstawowe założenia i cele: 
Wskazanie skutecznych działań zmierzających do wykreowania 
nowoczesnej szkoły, dostosowanej do potrzeb rynku pracy, kształcącej na 
wysokim poziomie i przygotowującej przyszłych absolwentów do 
elastycznego działania na lokalnym  
i zewnętrznym rynku pracy. 

Realizacja założeń 
przyjętych 
w dokumencie wg stanu 
na dzień 31 grudnia 2019 
r.  

Realizacja założeń: 
- zmniejszona została deprecjacja szkolnictwa zawodowego,  
z 38% w 2014 do 55% w 2018 wybierających szkoły zawodowe, 
- opracowano projekty budowlane modernizacji i rozbudowy zaplecza 
praktycznej nauki zawodu przy ZSGiH oraz ZSTiO, 
- zacieśnianie współpracy szkół zawodowych z pracodawcami  
i szkołami wyższymi, 
- wprowadzono nowe kierunki kształcenia zawodowego, 
- poprawa wyposażenia zaplecza praktycznej nauki zawodu poprzez 
uczestnictwo w projektach, 
- otwarcie na rynki zewnętrzne poprzez uczestnictwo uczniów  
w stażach zagranicznych.  
Szczegółowa realizacja założeń Programu została przedstawiona w 
dalszej części Raportu w dziale oświata i wychowanie. 
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IV. Realizacja zadań Powiatu wraz z informacją  
o realizacji polityk, programów i strategii dotyczących 
tych zadań.  

1. KOMUNIKACJA I TRANSPORT 

Jednostki organizacyjne 

powiatu/komórki 

organizacyjne 

w jednostkach realizujące 

zadanie. 

Wydział Komunikacji i Transportu 

1.1 Ewidencja pojazdów 

Do zadań referatu ewidencji pojazdów należą wszelkie sprawy związane z pojazdami czyli 
ich rejestracja, wyrejestrowanie, wymiana dowodów, dokonywanie wpisów administracyjnych na 
wniosek właściciela, przyjmowanie zawiadomień o zbyciu pojazdu, zamawianie tablic rejestracyjnych 
oraz prowadzenie rejestru do ich złomowania, zamawianie druków pozwoleń czasowych, dowodów 
rejestracyjnych, nalepek legalizacyjnych i kart pojazdu. 
Tworzenie, prowadzenie i archiwizacja akt pojazdów. 
W roku 2019 w w/w referacie dokonano następujących operacji: 
Tabela: Statystyka pracy w systemie POJAZD 

Lp. Opis procesu Ilość 

1 Ilość pojazdów zarejestrowanych (ogółem) 93722 

2 Ilość wydanych decyzji o rejestracji pojazdu (bez wtórników) 8066 

3 Ilość wydanych decyzji o rejestracji czasowej pojazdu 8882 

4 Ilość  wydanych decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu 1382 

5 Ilość przyjętych zawiadomień o zbyciu pojazdu (zgłoszenie sprzedaży) 2761 

6 Liczba wysłanych zawiadomień o przerejestrowaniu pojazdu 3792 

7 Liczba wygenerowanych potwierdzeń danych pojazdu i właścicieli dla SP 2780 

8 Ilość wydanych dowodów rejestracyjnych 10072 

9 Ilość wydanych kart pojazdu 5222 

10 Modyfikacje danych w dowodzie rejestracyjnym (zmiany, korekta, aktualizacja) 6083 

11 Rejestracja warunkowa 31 

125 Ilość wydanych zaświadczeń 131 

13 Ilość udzielonych odpowiedzi na pisma 228 

14 Pojazdy wycofane z ruchu 217 

15 Pojazdy przywrócone do ruchu 199 

 Razem (bez poz. 1) 49846 
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Tabela: Wydane tablice rejestracyjne: 

Lp. Rodzaj tablic Ilość wydanych 

1 Indywidualne 14 

2 Motorowerowe 209 

3 Samochodowe zwyczajne zmniejszone 17 

4 Tymczasowe 297 

5 Zabytkowe 12 

6 Zwyczajne motocyklowe (ciągnikowe) 1027 

7 Zwyczajne samochodowe 6344 

8 Razem 7920 

 

1.2 Ewidencja kierowców 

Referat ewidencji kierowców, transportu i nadzoru zajmuje się wydawaniem, zatrzymywaniem, 
cofaniem praw jazdy i związanymi z tym skierowaniami na badania lekarskie, badania 
psychologiczne, kursy reedukacyjne. 
Tworzenie, prowadzenie i archiwizacja akt kierowców. 
 
Ilość poszczególnych działań referatu przedstawia poniższa tabela: 
 
Tabela:  Wydane dokumenty stwierdzające uprawnienia do kierowania pojazdami 

Lp. Rodzaj Dokumentu Liczba 

1 Prawo jazdy 2306 

2 Międzynarodowe prawo jazdy 31 

3 Pozwolenie na kierowanie tramwajem 0 

 Razem 2337 

 
Tabela:  Wpisy dokonywane w prawie jazdy 

Lp. Rodzaj wpisu Liczba w bloku kat. 
C1, C1+E, C i C+E 

Liczba w bloku kat. 
D1, D1+E, D i D+E 

1 Kwalifikacja wstępna 24 0 

2 Kwalifikacja wstępna przyspieszona 508 21 

3 Kwalifikacja wstępna uzupełniająca 0 4 

4 Kwalifikacja wstępna uzupełniająca 
przyspieszona 

9 17 

5 Szkolenie okresowe 1249 226 

 Razem 1790 268 
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Tabela: Wydane decyzje administracyjne dotyczące uprawnień do kierowania pojazdami 

Lp. Rodzaj Liczba 

1 Cofnięcie 119 

2 Zatrzymanie 380 

3 Przywrócenie 26 

4 Skierowanie na kurs reedukujący 86 

5 Skierowanie na kontrolne spr. kwalifikacji (egzamin państwowy) 10 

6 Skierowanie na badanie lekarskie 101 

7 Skierowanie na badanie psychologiczne w zakresie psychologii transportu 109 

8 Wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym 18 

9 Przedłużenie ważności zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym 16 

10 Rozszerzenie zakresu zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym 0 

 Razem 865 

 
 Nadmienić należy, że powyższe tabele nie oddają w całości problemów i skali prowadzonych 
przez referat spraw i postępowań z nimi związanych. Planowana jest zmiana CEPIK 2.0 systemu 
KIEROWCA. Mając na uwadze kłopoty związane z wprowadzaniem systemu CEPIK2 istnieją 
obawy co do procesu wprowadzania przyszłych zmian. 

W przedstawianym wydziale wszelkie zmiany systemów na, których pracujemy muszą być 
dokładnie dopracowane, gdyż jakiekolwiek nieścisłości w dokumentach, czy to rejestracyjnych, czy 
uprawniających do kierowania pojazdami mają ogromny wpływ dla poruszających się po drogach nie 
tylko naszego kraju.  

1.3 Transport 

Transport to jedna z dziedzin jakimi zajmuje się wydział. Obejmuje swoim zakresem: wydawanie 
zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób i rzeczy, wydawaniem licencji 
w zakresie przewozu osób samochodem osobowym bądź pojazdem przeznaczonym konstrukcyjnie 
do przewozu od 8 do 9 osób, wydawaniem licencji na pośrednictwo przy przewozie rzeczy,  
wydawanie zezwoleń na przewozy regularne i regularne specjalne oraz zaświadczeń na przewozy 
drogowe na potrzeby własne osób i rzeczy. 
 Wydział przeprowadza coroczną analizę sytuacji rynkowej w zakresie regularnych 
przewozów osób na terenie Powiatu Sandomierskiego. Każdorazowo przeprowadzana jest również 
dodatkowa analiza uwzględniająca wniosek o wydanie bądź zmianę zezwolenia na przewozy 
regularne osób, opierającą się o opinię danej gminy przez, którą linia przebiega.   
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Tabela: Zestawienie dotyczące liczby i zakresu udzielonych uprawnień w krajowych przewozach drogowych,  ważnych na dzień 01.01.2020r. 
(w sztukach). 

Przewóz rzeczy Przewóz osób Zezwolenie na 
przewozy regularne 

Zezwolenie na 
przewozy regularne 

specjalne 

Zaświadczenia na potrzeby własne 

Zezwole
nie na 
wyk. 
zaw. 
przew. 
drog. 
rzeczy 

Wypisy z 
zezwole

ń 

Licencja 
na 

pośredni
ctwo 
przy 

przew. 
rzeczy 

Zezwole
nie na 
wyk. 
zaw. 
przew. 
drog. 
osób 

Wypisy z 
zezwole

ń 

Licencja 
na sam. 
osobowy 

Wypisy 
na sam. 
osobowy 

Licencja 
na 
pojazd 
sam. 8 - 
9 osób 

Wypisy 
na 
pojazd 8 
- 9 osób 

Zezwole
nie 

Wypisy Zezwole
nie 

Wypisy Zaświad
czenia 

na 
przewóz 

osób 

Wypis 
na 

przewóz 
osób 

Zaświad
czenie 

na 
przewóz 
rzeczy 

Wypis 
przewóz 
rzeczy 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

124 605 10 24 155 5 7 1 1 26 57 4 4 4 19 148 328 

 
Zadania wynikające z prowadzonych rejestrów i ewidencji. 

• Rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców; 

• Rejestr przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów; 

• Ewidencja instruktorów; 

• Ewidencja wykładowców; 

• Ewidencja diagnostów. 
 
Tabela: Zestawienie dotyczące liczby podmiotów wg. stanu  na dzień 01.01.2020r. (w sztukach). 

Ośrodki szkolenia 
kierowców 

Stacje kontroli 
pojazdów 

Instruktorzy nauki 
jazdy 

Wykładowcy Diagności 

7 21 40 0 57 

 
Nadzór jako następny element działalności wydziału. 

• Nadzór nad ośrodkami szkolenia kierowców, instruktorami i wykładowcami nauki jazdy; 

• Nadzór nad stacjami kontroli pojazdów i diagnostami. 
 
Ilość przeprowadzonych  kontroli w 2019 r.: 

1. Kontrole przedsiębiorców w zakresie spełnienia wymogów będących podstawą do udzielenia 
licencji/zaświadczeń na wykonywanie transportu drogowego osób i rzeczy – 31; 

2. Kontrole przedsiębiorców w zakresie spełnienia wymogów do prowadzenia ośrodków 
szkolenia kierowców – 9; 

3. Kontrole przedsiębiorców w zakresie spełnienia wymogów do prowadzenia stacji kontroli 
pojazdów – 20. 

 
 W I i II kwartale 2019r. zaplanowano przeprowadzenie kontroli 44 przedsiębiorców  
w zakresie spełnienia wymogów będących podstawą do udzielenia licencji/zaświadczenia na 
wykonywanie transportu drogowego osób i rzeczy zgodnie z art. 84 ustawy z dnia 6 września 2001 
roku o transporcie drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2019r. poz. 2140). 
 W powyższym zakresie i terminie przeprowadzono 31 kontroli. W trzech przypadkach 
kontrole nie doszły do skutku z uwagi na nieodebranie przez przedsiębiorców zawiadomień  
o zamiarze przeprowadzenia kontroli, w siedmiu przepadkach przedsiębiorcy zrezygnowali  
z prowadzonej działalności i zostały wydane decyzje o wygaszeniu posiadanych licencji. W trzech 
przypadkach przedsiębiorcy stracili status przedsiębiorcy, w związku z wykreśleniem ich z rejestru 
CEIDG. W tych przypadkach wydano decyzje administracyjne o wygaszeniu  licencji/zaświadczenia 
na wykonywanie transportu drogowego osób i rzeczy. W trzydziestu jeden przypadkach  
w wystąpieniach pokontrolnych nie wydano zaleceń. 
  W III kwartale 2019 r. zaplanowano przeprowadzenie kontroli ośmiu  przedsiębiorców  
w zakresie spełnienia wymogów dla prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców,  zgodnie z  ustawą  
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z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami zgodnie z art. 44 ust. 1  pkt 1 ustawy z dnia  
5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (tekst jedn. Dz. U. z 2019r., poz. 341 ze zm.). 
W jednym przypadku przeprowadzono kontrolę doraźną na wniosek Starosty Opatowskiego 
w trybie art. 44  ust. 2  pkt 1 i 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (tekst jedn. 
Dz. U. z 2019r., poz. 341 ze zm.).    
  W powyższym zakresie i terminie przeprowadzono 9 kontroli.  W przypadku 
jednego przedsiębiorcy w wystosowanym wystąpieniu pokontrolnym wydano zalecenia. Zalecenia te 
zostały wykonane. W pozostałym zakresie przeprowadzonych kontroli w wystąpieniach 
pokontrolnych nie wydano zaleceń. 
 W IV kwartale zaplanowano przeprowadzenie kontroli dwudziestu przedsiębiorców 
w zakresie spełnienia wymogów dla prowadzenia stacji kontroli pojazdów, zgodnie z art. 83b ust. 1  
i 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn.  Dz. U. z 2018r., poz. 1990 z późn. zm.). 
  W powyższym zakresie i terminie przeprowadzono 20 kontroli. W przypadku trzech 
przedsiębiorców w wystosowanych wystąpieniach pokontrolnych wydano zalecenia. Zalecenia te 
zostały wykonane. W pozostałym zakresie przeprowadzonych kontroli w wystąpieniach 
pokontrolnych nie wydano zaleceń.   
 Wszystkie wykonane kontrole zostały przeprowadzone w terminie wskazanym w planie 
kontroli na 2019 r. Żadna z kontroli nie skutkowała podjęciem czynności w sprawie cofnięcia 
uprawnień przedsiębiorcom.   
 

1.4 Prowadzenie spraw związanych z pojazdami usuniętymi z dróg Powiatu 
Sandomierskiego na zlecenie Policji na podstawie art. 130a ustawy – Prawo  
o ruchu drogowym. 
 

Prowadzenie parkingu dla pojazdów usuniętych z drogi i ich usuwanie zostaje zlecone  
w formie przetargu firmie zewnętrznej. 
Wydział prowadzi ewidencję w/w pojazdów jak i przeprowadza postępowanie administracyjne 
pojazdów nieodebranych przez właścicieli. Przygotowuje wnioski od sądu o przepadek pojazdów 
usuniętych z drogi, a nieodebranych w ustawowym terminie. Wystawia decyzje o kosztach sumując 
poszczególne składowe od holowania poprzez parkowanie, wycenę pojazdu aż do jego demontażu. 
 
 
Wydział Komunikacji i Transportu zatwierdza czasowe i stałe zmiany organizacje ruchu na 
drogach Powiatu Sandomierskiego. 
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2.  DROGOWNICTWO 

Jednostki organizacyjne 

powiatu/komórki 

organizacyjne 

w jednostkach realizujące 

zadanie. 

Zarząd Dróg Powiatowych w Sandomierzu z siedzibą w Samborcu 

 
Jak powszechnie wiadomo infrastruktura drogowa  zapewnia dostępność do terenów, przez 

które te drogi przebiegają. Ma to bardzo duże znaczenie dla generowania rozwoju gospodarczego 
regionu. Zasadniczym wyzwaniem dla samorządu powiatowego, pozostającym w jego bezpośredniej 
gestii jest dbałość o wysoką wewnętrzną dostępność komunikacyjną. Poza rozbudową, modernizacją 
i przebudową najważniejszych ciągów  komunikacyjnych do parametrów normatywnych, zadaniem 
do zrealizowania jest także budowa pozostałej infrastruktury drogowej tzn. m. in. chodników, 
oświetlenia, zatok przystankowych, a także likwidacja barier architektonicznych. 
Na terenie Powiatu Sandomierskiego drogi publiczne dzielą się na kategorie: 

- autostrady i drogi krajowe – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, 

- drogi wojewódzkie – Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, 

- drogi powiatowe – Zarząd Powiatu w Sandomierzu, 

- drogi gminne - wójtowie, burmistrzowe gmin. 
Długość sieci dróg powiatowych wynosi 342,55 km. W ciągu zarządzanych dróg znajduje się  
36 obiektów mostowych. 
 

2.1 Bieżące utrzymanie dróg  

Działania bieżące  w 2019 r. w zakresie utrzymania skupione były głównie na utrzymaniu 
bieżącym dróg tzn. w zakresie remontu jezdni, chodników, napraw bieżących oraz te związane ze 
standardową eksploatacją tj. sprzątanie  pasów drogowych, koszenie poboczy, utrzymanie zieleni 
przydrożnej – podcinka drzew i krzewów, czyszczenie ulic i kanalizacji opadowych  oraz zadania z 
zakresu utrzymania oznakowania pionowego,  poziomego i sygnalizacji świetlnej.     
 
W ramach bieżącego utrzymania dróg wykonano : 

- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych za kwotę 410 205,00 zł; 
- oznakowanie pionowe dróg za kwotę  86 737,14 zł; 
- oznakowanie poziome dróg i ulic  za kwotę 41 589,60 zł; 
- zakupiono ścinarkę poboczy za kwotę 276 614,70 zł. 
 

Do zadań Zarządu Dróg Powiatowych należy zimowe  utrzymanie dróg. Na odśnieżanie   
i utrzymanie przejezdności dróg w  roku 2019  wydano 313 088,00 zł. 

Zarząd Dróg Powiatowych w Sandomierzu, działając w imieniu Powiatu Sandomierskiego, 
na podstawie przepisów art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające 
ustawy reformujące administrację publiczną wystąpił do Wydziału Skarbu Państwa  
i Nieruchomości w Kielcach o wydanie decyzji o stwierdzeniu nabycia z mocy prawa własności do 
32 nieruchomości, zajętych pod drogi powiatowe. Na podstawie w/w przepisów Świętokrzyski 
Urząd Wojewódzki w 2019 r. wydał 11 decyzji, stwierdzających prawo własności do działek, 
zajętych pod drogi powiatowe, natomiast co do pozostałych wniosków prowadzone jest 
postępowanie administracyjne. 
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W 2019 r. Starostwo Powiatowe w Sandomierzu zleciło sporządzenie dokumentacji 
geodezyjnej na potrzeby nabycia i regulacji stanów prawnych dróg. Zlecenia te obejmowały prace w 
zakresie 99 działek ewidencyjnych.  

2.2 Inwestycje na drogach powiatowych realizowane przez Zarząd Dróg 
Powiatowych  w Sandomierzu w roku 2019. 

W grudniu 2018 roku Zarząd Dróg Powiatowych przesłał do Świętokrzyskiego Urzędu 
Wojewódzkiego listę z propozycjami planowanych do realizacji w 2019 roku zadań związanych              
z usuwaniem z skutków niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. 

Na liście tej znalazło się 8 zadań : 
1. Remont drogi powiatowej nr 0739T Kleczanów - Zdanów w miejscowościach 

Święcica, Zdanów II. Nawalny deszcz który wystąpił w dniach 23-26 lipca 2015. 

2. Remont drogi powiatowej nr 0747T Czyżów Plebański - Dziurów w miejscowościach 

Czyżów Plebański, Dąbie. Nawalny deszcz który wystąpił w dniu 01 sierpnia 2018. 

3. Remont drogi powiatowej nr 0746T Jakubowice - Czyżów Szlachecki w miejscowości 

Czyżów Szlachecki. Nawalny deszcz który wystąpił w dniu 01 sierpnia 2018. 

4. Remont drogi powiatowej nr 0757T Gierlachów - Nowy Kamień w miejscowości 

Nowy Kamień. Nawalny deszcz który wystąpił w dniu 01 sierpnia 2018. 

5. Remont drogi powiatowej nr 0749T Wyspa - Słupcza w miejscowościach Czermin, 

Słupcza. Nawalny deszcz który wystąpił w dniu 01 sierpnia 2018. 

6. Remont drogi powiatowej nr 0768T Sobótka - Wilczyce w miejscowości Wilczyce. 

Nawalny deszcz który wystąpił w dniu 01 sierpnia 2018. 

7. Remont drogi powiatowej nr 0789T Klimontów - Postronna w miejscowości Dmosice, 

ETAP II. Nawalny deszcz który wystąpił w dniu 26 maja 2016. 

8. Remont drogi powiatowej nr 0753T Wysiadłów - Rzeczyca Mokra w miejscowościach 

Wysiadłów, Chwałki. Nawalny deszcz który wystąpił w dniu 27 lipca 2016. 

Środki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. 
 
W roku 2019 Powiat otrzymał dwie promesy z  MSWiA  na realizację  zadań w ramach środków 
na usuwanie  skutków klęsk żywiołowych :  
   Promesa na kwotę  993 000,00 zł obejmowała zadania: 
1. „Remont drogi powiatowej nr 0757 T Gierlachów- Nowy Kamień w miejscowości Nowy   

Kamień – długość odcinka 600 mb. 
Wartość robót: 133 679,35 zł , kwota dotacji: 106 943,00zł. 

2. „Remont drogi powiatowej nr 0749 T Wyspa- Słupcza w miejscowościach Czermin, Słupcza 
- długość odcinka 510 mb. 
Wartość robót: 154 283,82 zł, kwota dotacji : 121 883,00 zł. 

3. „Remont drogi powiatowej nr 0746 T Jakubowice- Czyżów Szlachecki w miejscowości 
Czyżów Szlachecki - długość odcinka 677 mb. 

             Wartość robót : 226 389,13 zł, kwota dotacji : 170 769,00 zł.  
4.  „Remont drogi powiatowej nr 0747 T Czyżów Plebański – Dziurów w miejscowościach   

Czyżów   Plebański, Dąbie - długość odcinka 800 mb. 
              Wartość robót: 208 282,79 zł, kwota dotacji : 163 634,00 zł. 
              
              Wykonawcą robót było: 
              Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o., 28-200 Staszów, ul. Rakowska 33 
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              Zakres robót obejmował : 
             - wzmocnienie konstrukcji nawierzchni jezdni dla ruchu KR-1 i KR-2 wraz z        
              mechanicznym ścięciem i uzupełnieniem poboczy. 
 

Promesa na kwotę 250 000,00 zł na realizację zadania pn.: Remont drogi powiatowej nr 
0753T Wysiadłów - Rzeczyca Mokra w miejscowościach Wysiadłów, Chwałki -  długość 
odcinka 615 mb. 
Wykonawcą robót było : Przedsiębiorstwo Robót  Drogowych  DROKAM Tomasz Wojtas, 
Piaseczno 44, 27-670 Łoniów. 
Wartość robót : 156 300,10 zł, kwota dotacji:  125 040,00 zł 
 
Z listy priorytetowej zgłoszonych do realizacji w 2019 roku zadań związanych                                     
z usuwanie z skutków niekorzystnych zjawisk atmosferycznych nie zostały zrealizowane                    
trzy drogi powiatowe : 
- nr 0739T w miejscowościach Święcica , Zdanów, gmina Obrazów; 
- nr 0768T w miejscowości Wilczyce, gmina Wilczyce; 
- nr 0789T w miejscowości Dmosice gmina Koprzywnica. 
Przyczyną niezrealizowania odcinka  drogi nr 0739T Kleczanów - Zdanów, było 
nieotrzymanie  promesy z MSWiA i braku środków własnych na to zadanie. 
 Droga nr 0768T Sobótka – Wilczyce nie została  zrealizowana w roku 2019, gdyż zakres 
robót, przewidziany do realizacji w ramach środków na usuwanie skutków klęsk 
żywiołowych obejmował jedynie odtworzenie nawierzchni bitumicznej, bez odwodnienia 
drogi. Z uwagi na konieczność wykonania prawidłowego odwodnienia planowana jest 
kompleksowa przebudowa drogi wraz z odwonieniem w ramach Funduszu Dróg 
Samorządowych. 
Na drodze  nr 0789T Klimontów – Postronna w miejscowości Dmosice, nawierzchnia 
bitumiczna została odtworzona  przez Gminę Koprzywnica w ramach naprawy drogi  po 
zakończeniu budowy kanalizacji sanitarnej.  

 
       Fundusz Dróg Samorządowych. 
 

1. Remont  ulicy Mickiewicza w Sandomierzu - Etap II. 
Zakres robót obejmował remont 732 mb chodnika. 
Całkowity koszt inwestycji:  1 176 995,60 zł 
Kwota dofinansowania  50 % tj.  588 497,00 zł 
Udział Powiatu 25 %:  294 249,30 zł   i udział Gminy Sandomierz 25 %  294 249,30 zł. 
Wykonawcą robót była Firma Remontowo- Budowlana GRANIT Wiesław Garnek, 
Jarząbki 11, 28-114 Gnojno. 
 

2.  Przebudowa  drogi powiatowej nr 0754T Słupcza - Szczytniki - Bożydar - Dwikozy                       
w  miejscowości Szczytniki. 
Zakres robót obejmował przebudowę dwóch odcinków drogi o łącznej długości 946,0 
mb polegającą na: wzmocnieniu konstrukcji jezdni wraz z poszerzeniami, obustronnym 
utwardzeniu  poboczy kruszywem kamiennym, przebudowie 60 zjazdów i 1 skrzyżowania 
oraz montażu 15 nowych tablic znaków drogowych. 
Całkowity koszt inwestycji:  431 173,72 zł 
Kwota dofinansowania z FDS  -  60 % tj.  258 704,00 zł 
Udział Powiatu 20 %  172 469,72 zł,  udział Gminy Dwikozy 20 %   86 234,86 zł. 
Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROKAM Tomasz Wojtas, 
Piaseczno 44, 27-670 Łoniów. 
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3. Przebudowa drogi powiatowej nr 0777T Świątniki – Byszów  w miejscowości Chobrzany. 

Zakres robót obejmował przebudowę odcinka drogi o długości 990,0 mb polegającą na: 
wzmocnieniu konstrukcji jezdni wraz z poszerzeniami, obustronnym utwardzeniu  
poboczy kruszywem kamiennym, przebudowie 67 zjazdów i 1 skrzyżowania oraz 
montażu17 nowych tablic znaków drogowych. 
Całkowity koszt inwestycji:  614 177,47 zł 
Kwota dofinansowania z FDS - 60 %  tj.  368 506,00 zł 
Udział Powiatu 20 %:   245 671,47 zł,   Gminy Samborzec 20 %  122 835,73 zł. 
Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. DYLMEX-INWESTYCJE 
Sp.  k.  28-200 Staszów, ul. Rakowska 33. 
 

4. Przebudowa drogi powiatowej nr 0797T Pęchów – Usarzów w miejscowości Pęchów na 
odcinkach. 
Zakres robót obejmował: przebudowę dwóch odcinków drogi o łącznej długości 793,0 
mb polegającą na: wzmocnieniu konstrukcji jezdni wraz z poszerzeniami, obustronnym 
utwardzeniu  poboczy kruszywem kamiennym, przebudowie 13 zjazdów i 2 skrzyżowań, 
przebudowie przepustu, odtworzeniu i wzmocnieniu rowów drogowych i skarp, montażu 
23 nowych tablic znaków drogowych oraz ustawieniu barier ochronnych o długości 80,0 
m. 
Całkowity koszt inwestycji:  541 388,80 zł 
Kwota dofinansowania z FDS -  60 % tj.  324 833,00 zł 
Udział Powiatu 20 %   108 277,90 zł, udział Gminy Klimontów  108377,91 zł. 
Wykonawcą robót było  Konsorcjum Firm : Lider PBI Infrastruktura S.A., 23-200 
Kraśnik, ul. Kolejowa 10 E, Partner : PBI WMB Sp. z o.o. , 27-600 Sandomierz, ul. 
Błonie 8. 
 

W miesiącu sierpniu 2019r Zarząd Dróg Powiatowych w Sandomierzu złożył trzy wnioski na 
realizację zadań w roku 2020 w ramach  Funduszu Dróg Samorządowych: 

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 0740 T Głazów- Obrazów w miejscowości Głazów  

2. Przebudowa drogi powiatowej nr 0754 T Słupcza- Szczytniki- Bożydar- Dwikozy w 

miejscowości Dwikozy. 

3. Przebudowa drogi powiatowej nr 0799 T Wielogóra- Koprzywnica w miejscowości 

Chobrzany. 

Łączna wartość w/w  zadań: 2 900 000,00 zł 
 

        Inwestycje realizowane przez Powiat wspólnie z Gminami :  
 
 GMINA DWIKOZY. 

    Remont drogi powiatowej nr 0757 T Gierlachów- Nowy Kamień w miejscowości Nowy     
    Kamień.  
    Wartość robót: 24 600,00 zł. 

 
GMINA ŁONIÓW. 

    Przebudowa drogi powiatowej nr 0809T w miejscowości Bogoria . 
    Koszt inwestycji : 12 054,00zł. 
    Zakres robót obejmował wykonanie poboczy z kruszywa kamiennego. 

 
GMINA OBRAZÓW. 
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    1. Przebudowa drogi powiatowej nr 0799T w miejscowości Świątniki . 
     Koszt inwestycji 6 027,00 zł 
     Zakres robót obejmował wykonanie nawierzchni tłuczniowej z kruszywa kamiennego.  
     2. Przebudowa drogi powiatowej nr 0741 T w miejscowości Dębiany 
      Koszt inwestycji 15 968,35 zł 
      Zakres robót obejmował budowę przepustu. 
      3. Przebudowa drogi powiatowej nr 0782T w miejscowości Dębiany. 
      Koszt inwestycji 46 59,92 zł 
      Zakres robót obejmował wzmocnienie przyczółku mostowego wraz z wykonaniem      
      chodnika. 
      4. Przebudowa drogi powiatowej nr 0742T w miejscowości Obrazów. 
       Koszt inwestycji 56 806.71 zł 
       Zakres robót obejmował budowę 130 mb chodnika z kostki betonowej. 
 
 

3. OCHRONA ŚRODOWISKA 

Jednostki organizacyjne 

powiatu/komórki 

organizacyjne 

w jednostkach realizujące 

zadanie. 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

 
 

Starostwo Powiatowe w Sandomierzu, jako jednostka pomocnicza Powiatu Sandomierskiego, 
wchodzące w skład administracji zespolonej  powiatu, w ramach zadań zleconych z zakresu 
administracji rządowej i zadań własnych z zakresu administracji samorządowej  w zakresie ochrony 
środowiska, wykonuje obowiązki dotyczące ochrony środowiska, leśnictwa, ochrony przyrody, 
geologii i górnictwa, łowiectwa, gospodarki odpadami, handlu emisjami, ochrony gruntów rolnych, 
w tym rekultywacji a także wynikające z ustawy Prawo wodne dotyczące nadzoru nad działalnością 
spółek wodnych. 

3.1 Geologia i górnictwo 

Z zakresu geologii i górnictwa starosta wykonuje zadania określone ustawą z dnia 9 czerwca 
2011r. Prawo geologiczne i górnicze /t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 868 z późn. zm./. 

W 2019 roku na terenie Powiatu Sandomierskiego, na podstawie udzielonych 
przedsiębiorcom koncesji starościańskich funkcjonowały 3 zakłady górnicze eksploatujące kruszywo 
naturalne – piaski (kopalina główna) oraz surowiec ilasty stanowiący kopalinę towarzyszącą), na 
terenie gmin: Łoniów, Wilczyce, Dwikozy. Ponadto  Starosta Sandomierski, jako organ koncesyjny, 
na wniosek „Przedsiębiorstwa Robót Drogowych „DROKAM” Tomasz Wojtas” z siedzibą w mjsc. 
Piaseczno, gm. Łoniów,  wszczął postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia koncesji na 
wydobywanie piasku ze złoża „Krowia Góra III” położonego w miejscowości Krowia Góra, gm. 
Łoniów. Postępowanie to zostało na wniosek ubiegającego się o koncesję zawieszone  z uwagi na 
fakt, iż obowiązujące na czas uzgadniania udzielenia koncesji, zapisy Studium Uwarunkowań  
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Łoniów, zatwierdzonego uchwałą  
Nr VII/83/2000 Rady Gminy Łoniów z dnia 27.06.2000r. Wraz ze zmianami Nr 1, 2, 3, 4, 5, nie 
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uwzględniają w analizowanym terenie lokalizacji złoża „Krowia Góra III” i nie przewidują dla tego 
terenu eksploatacji złoża. Spełnienie tego warunku jest  konieczne, w myśl art. 23 ust. 2a pkt 2 w zw. 
z art. 7 w/w ustawy Prawo geologiczne i górnicze, który stanowi, iż podejmowanie i wykonywanie 
działalności określonej ustawą jest dozwolone tylko wówczas, jeżeli nie naruszy ona przeznaczenia 
nieruchomości określonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz 
odrębnych przepisach, a w przypadku braku miejscowego planu podejmowanie i wykonywanie tej 
działalności jest dopuszczalne tylko wówczas, jeżeli nie naruszy ona sposobu wykorzystywania 
nieruchomości ustalonego w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy oraz w odrębnych przepisach.  Gmina Łoniów przystąpiła do sporządzenia zmiany studium, 
której przedmiotem jest wprowadzenie do zapisów studium przedmiotowego złoża piasku, co  
w następstwie umożliwi podjęcie przez przedsiębiorcę działalności eksploatacyjno-górniczej po 
uprzednim udzieleniu koncesji przez Starostę Sandomierskiego w uzgodnieniu z Wójtem Gminy 
Łoniów.   

Ponadto na terenie gminy Samborzec funkcjonuje zakład górniczy eksploatujący kopalinę – 
kruszywo naturalne (kopalinę główną) oraz glinę pylastą (kopalinę towarzyszącą) na podstawie 
decyzji udzielonej przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego. Na terenie Powiatu 
sandomierskiego, w ramach kompetencji starosty jako organu administracji geologicznej, 
udokumentowanych jest 10 złóż kopalin nie objętych własnością górniczą.  

 W 2019 roku w ramach kompetencji wynikających z w/w ustawy Prawo geologiczne  
i górnicze, tj. podejmowania rozstrzygnięć oraz wykonywania innych czynności niezbędnych do 
przestrzegania i stosowania ustawy oraz kontroli i nadzoru nad działalnością regulowaną ustawą, 
przeprowadzono 1 kontrolę w 1 zakładzie górniczym w miejscowości Krowia Góra, gm. Łoniów,  
a jej zakresem objęto realizację przestrzegania i wypełniania przez przedsiębiorcę obowiązków, 
warunków i uprawnień z tytułu posiadanej  koncesji na wydobywanie kopaliny. W wyniku kontroli 
nie stwierdzono okoliczności stanowiących podstawę do wszczęcia z urzędu postępowania w trybie 
art. 37 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze /t.j. Dz.U. z 2019r., 
poz. 868 z późn. zm./. 

W 2019 z zakresu geologii, górnictwa i ochrony środowiska geologicznego:  
1. wydano 1 decyzję w przedmiocie zmiany decyzji udzielającej koncesji na wydobywanie 

kopalin ze złóż, 
2. wydano pozytywną opinię Starosty Sandomierskiego, jako właściwego miejscowo organu 

administracji geologicznej w zakresie kompetencji określonych treścią art. 161 ust. 2 w/w 
ustawy Prawo geologiczne i górnicze, do „Projektu zmiany Nr 5 Studium Uwarunkowań 
 i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Sandomierza, 

3. przeanalizowano i zweryfikowano składane przez przedsiębiorców informacje półroczne do 
opłat eksploatacyjnych (za II półrocze 2018r. i I półrocze 2019r.), w wyniku czego, na skutek 
stwierdzenia dokonania wpłat opłat eksploatacyjnych na rzecz wierzycieli, tj. NFOŚiGW 
oraz gmin właściwych ze względu na miejsce prowadzenia działalności wydobywczej,  
w niewłaściwych wysokościach bądź z naruszeniem ustawowego terminu 30 dni po upływie 
okresu rozliczeniowego, wydano 1 decyzję ustalającą wysokość należnej opłaty 
eksploatacyjnej stosując stawki obowiązujące w okresach rozliczeniowych których ta opłata 
dotyczyła,  

4. poddano analizie i weryfikacji nadesłane przez przedsiębiorców eksploatujących złoża 
zestawienia zmian zasobów złoża Z-2 ze stanem na dzień 31.12.2018r., 

5. poddano weryfikacji nadesłane przez Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut 
Badawczy w Warszawie informacje dotyczące corocznej ewidencji zasobów złóż, 

6. rozpatrzono negatywnie z uwagi na istotne braki oraz nieprawidłowości i mimo wezwania, 
braku ich uzupełnienia przez wnioskodawcę, jeden projekt robót geologicznych  na ustalenie 
zasobów eksploatacyjnych istniejącego ujęcia wód podziemnych w mjsc. Józefków, gm. 
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Zawichost, 
7. zrealizowano obowiązek sprawozdawczy z zakresu udokumentowanych zasobów wód 

podziemnych i wyników prac hydrogeologicznych za rok 2018, przesyłając sprawozdanie Oś-
26 do Państwowego Instytutu Geologicznego, Państwowego Instytutu Badawczego  
w Warszawie, 

8. zarejestrowano 10 zgłoszeń (z zakresu hydrogeologii i geologii inżynierskiej) zamiaru 
przystąpienia do wykonywania robót geologicznych dokonanych przez podmioty posiadające 
zatwierdzone projekty robót geologicznych, 

9. wydano 10 decyzji i 3 postanowienia z zakresu hydrogeologii, tj.  
1) zatwierdzono dokumentację hydrogeologiczną ustalającą zasoby eksploatacyjne ujęcia 

wody podziemnej z utworów sylurskich dla potrzeb rolnictwa (1),  
2) zmieniono decyzją ostateczną decyzję zatwierdzającą dokumentację hydrogeologiczną 

ustalającą zasoby eksploatacyjne ujęcia wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych 
dla zaopatrzenia w wodę osiedla mieszkaniowego (1)  

3) zatwierdzono decyzją 6 projektów robót geologicznych dotyczących: ustalenia 
zasobów eksploatacyjnych ujęć wód podziemnych dla potrzeb zakładów przetwórstwa 
owocowo-warzywnego (3), ustalenia zasobów eksploatacyjnych ujęcia wód 
podziemnych dla potrzeb rolnictwa (1), ustalenia zasobów eksploatacyjnych ujęcia wód 
podziemnych dla potrzeb wodociągu wiejskiego (1), wykonania sieci piezometrów dla 
potrzeb lokalnego monitoringu stanu czystości wód gruntowych rejonu stacji paliw (1), 

4) 1 decyzję o umorzeniu postępowania w sprawie zatwierdzenia dokumentacji 
hydrogeologicznej ustalającej zasoby eksploatacyjne ujęcia wód podziemnych, na 
skutek wycofania wniosku, 

5) 1 decyzje zmieniającą decyzję zatwierdzającą dodatek do dokumentacji 
hydrogeologicznej ustalającej zasoby eksploatacyjne jednej ze studni  ujęcia 
zaopatrującego w wodę wodociągu wiejskiego w zakresie korekty położenia studni  
w państwowym układzie współrzędnych, 

6) 1 postanowienie dotyczące sprostowania treści decyzji zatwierdzającej dokumentację 
hydrogeologiczną ujęcia wód podziemnych dla zaopatrzenia osiedla mieszkaniowego, 

7) 1 postanowienie  o odmowie sprostowania treści decyzji zatwierdzającej dokumentację 
hydrogeologiczną ustalającą zasoby eksploatacyjne ujęcia wód podziemnych, 

8) 1 postanowienie dot. sprostowania treści osnowy decyzji zatwierdzającej projekt robót 
geologicznych ujęcia wód podziemnych dla potrzeb zakładu przetwórstwa owoców  
i warzyw, a ponadto przekazano Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego do 
rozpatrzenia według właściwości projekt robót geologicznych dotyczący wykonania 
sieci monitoringu lokalnego jakości wód podziemnych. 

10. wydano 5 decyzji z zakresu geologii inżynierskiej, tj.: 
1) zatwierdzono 4 projekty robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno - 

inżynierskich: terenu przeznaczonego pod budowę budynku handlowo-usługowego 
(2), na potrzeby przebudowy i rozbudowy zespołu klasztornego i kościoła  
w Sandomierzu (1), w podłożu projektowanego stanowiska pompowego na skarpie 
wschodniej wyrobiska „Piaseczno” (1), 

2) zatwierdzono dokumentację geologiczno-inżynierską określającą warunki geologiczno-
inżynierskie terenu przeznaczonego pod budowę budynku handlowo-usługowego, 

W ramach  podnoszenia kwalifikacji służbowych pracownik prowadzący zagadnienia  
z zakresu geologii i górnictwa uczestniczył w dniach: 5-6 czerwca 2019r. w warsztatach na temat 
Aspektów administracyjno-prawnych i środowiskowych z zakresu hydrogeologii  
i ciepła ziemi, organizowanych w ramach projektu „GEOLOGIA SAMORZĄDOWA” 
realizowanego przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy  
w Warszawie.  
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W ramach potrzeb podjęto i prowadzono współdziałanie z Okręgowym Urzędem 
Górniczym w Kielcach, Oddziałem Geologii Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach, Narodowym 
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,  
w zakresie wymiany danych i informacji  dotyczących rekultywacji gruntów poeksploatacyjnych, 
opłat eksploatacyjnych,  a także rozstrzygnięć merytorycznych z zakresu geologii i górnictwa. 
Budzi wątpliwości, obawy i niepokój co do racjonalności gospodarowania wodami 
podziemnymi, stosunkowo mała liczba wpływających do zatwierdzenia projektów robót 
geologicznych na ustalenie/udokumentowanie zasobów eksploatacyjnych ujęć wód 
podziemnych w stosunku do faktycznie istniejących i wykonywanych ujęć (dotyczy liczby 
ujęć służących do celów agrotechnicznych, nawadniania upraw rolno-sadowniczych), oraz 
dokumentacji hydrogeologicznych ustalających zasoby eksploatacyjne ujęć wód 
podziemnych w stosunku do zatwierdzonych przez tut. organ administracji geologicznej 
projektów tych robót. Do kompetencji starosty, jako organu administracji geologicznej  
I instancji, zgodnie z ustawą Prawo geologiczne i górnicze, należą sprawy związane  
z zatwierdzaniem projektów robót geologicznych oraz dokumentacjami geologicznymi 
dotyczące ujęć wód podziemnych, których przewidywane lub ustalone zasoby nie 
przekraczają 50m3/h. Ustawy nie stosuje się do wykonywania wkopów oraz otworów 
wiertniczych do głębokości do 30m w celu wykonywania ujęć wód podziemnych na 
potrzeby poboru wód podziemnych w ilości nieprzekraczającej 5m3 na dobę poza obszarami 
górniczymi utworzonymi w celu wykonywania działalności metodą otworów wiertniczych. 
Co prawda procedura związana z dokumentowaniem ujęć jest dość czasochłonna, jednakże 
pozwala uniknąć sankcji przewidzianych w/w przepisami, tj. opłacie podwyższonej oraz 
odpowiedzialności karnej, której orzekanie następuje na zasadach i w trybie określonych  
w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia, a przede wszystkim z punktu 
widzenia ochrony zasobów wodnych, ochrony środowiska hydrogeologicznego pozwala na 
uniknięcie przyczynienia się do powstania poważnych szkód w środowisku lub mieniu. 

Jak wskazuje dr Małgorzata Woźnicka z Programu Hydrogeologia i Środowisko  
w Państwowym Instytucie Geologicznym i Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie 
„Rezerwy zasobów wód podziemnych są duże. W skali kraju zużywamy jedynie 20 proc. dostępnych 
do zagospodarowania zasobów. Ale są obszary, gdzie pobieramy więcej wody, niż wynoszą rezerwy zasobów 
odnawialnych. W takich miejscach tworzą się regionalne leje depresji, czyli obniżenia zwierciadła wody powstające na 
skutek intensywnego poboru. Po ograniczeniu lub zaprzestaniu poboru zwierciadło wód się odbudowuje. Nie oznacza 
to także, że nagle zabraknie tam wody, bo ona jest - tylko głębiej. Jednak taka sytuacja to poważny alarm dla tych 
terenów. Trzeba stale monitorować sytuację, aby nie dopuścić do nadmiernego sczerpania zasobów wód podziemnych,  
a także nie doprowadzić do dewastacji ekosystemów zależnych od wód.”. (PIG PIB Opublikowano 13 czerwiec 
2019). 

Na terenie kraju występują rejony, gdzie niżówki hydrogeologiczne (czyli obniżenie 
zwierciadła wody poniżej stanu niskiego z wielolecia) występują dość często. Przyczynami tego stanu 
rzeczy są niskie opady, sposób użytkowania terenu (rolnictwo, mała lesistość i urbanizacja), a także 
odwodnienia górnicze. 

Jak wskazuje dalej dr Małgorzata Woźnicka, „Zmienność warunków klimatycznych wpływa na stan 
wód podziemnych. Od końca 2014 roku jesteśmy w okresie posusznym. Według dokumentu „Projekt Polityki 
ekologicznej państwa 2030” szczególnie zagrożone suszą są tereny położone w centralnej Polsce, m.in.  
w województwie łódzkim, w którym już zaczynają się tworzyć strefy pustynne. Zmienność warunków 
meteorologicznych, a co za tym idzie zasilania wód podziemnych, jest zjawiskiem naturalnym. Zwierciadło wód 
podziemnych ulega wahaniom sezonowym oraz w wieloleciach. Wyróżnia się m.in. 11-letnie cykle, w których mamy 
następujące po sobie okresy mokre i okresy występowania susz prowadzących do niżówki hydrogeologicznej czyli 
obniżenia zwierciadła wody. Ostatnia głęboka niżówka występowała na początku lat 90-tych XX wieku, a rok 
1992 był ekstremalny w tym zakresie. Następnie pod koniec lat 90-tych był okres mokry, skutkujący z powodziami 
– szczególnie tą z 1997 roku. W pierwszej dekadzie XXI wieku znowu występowały powodzie, a obecnie jesteśmy 
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 w okresie suchym. Jeśli na to nałożymy intensywny pobór wody, pogłębiamy niżówkę hydrogeologiczną i możemy 
doprowadzić do okresowego deficytu wody na niektórych obszarach.(PIG PIB Opublikowano 13 czerwiec 2019). 

Na zmienność warunków atmosferycznych najbardziej wrażliwe są warstwy wodonośne 
występujące na kilku – kilkunastu metrach, czyli wody podziemne o zwierciadle swobodnym. Na 
nadmiar lub brak opadów reaguje przede wszystkim pierwsza warstwa wodonośna, która ujmowana 
jest płytkimi studniami ( w powiecie sandomierskim dotyczy to np. ujęć w Szewcach i Sośniczanach, 
gm. Samborzec, gdzie w okresach letnich obserwowane są przerwy w dostawach wody). Ponadto w 
razie braku opadów może dojść do obniżenia zwierciadła wody, co skutkuje wysychaniem płytkich 
studzien gospodarskich. 

Głębsze warstwy wodonośne, stanowiące podstawę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę do spożycia (ujmowane przez 
zakłady wodociągowe), są bezpieczne. Występują one na głębokości kilkudziesięciu lub nawet kilkuset metrów, są 
izolowane od powierzchni terenu oraz znajdują się pod ciśnieniem. Te poziomy nie reagują na brak opadów albo 
reagują powoli. Aby nastąpił spadek ciśnień w tym poziomach, susza musiałaby być bardzo głęboka. Tak stało się 
m.in. w 1992 roku.(PIG PIB Opublikowano 13 czerwiec 2019). 

Należy uczulać, uświadamiać i powszechnie informować społeczeństwo na potrzebę 
racjonalnego gospodarowania wodami, szczególnie w kontekście widma klęski suszy, mając na 
względzie to, że w pierwszej kolejności zasoby wodne służą zaspokajaniu potrzeb społeczeństwa  
w zakresie zabezpieczenia go w wodę pitną dla potrzeb bytowych. Ponadto przestrzeganie 
wymogów prawnych w zakresie dokumentowania i poboru wód, określonych ustawami Prawo 
geologiczne i górnicze oraz Prawo wodne mają za zadanie ochronę zasobów wodnych kraju  
i monitorowanie zmienności sezonowej i wieloletniej położenia zwierciadła wód podziemnych, aby 
nie dopuścić do nadmiernego sczerpania zasobów wód podziemnych, a także nie doprowadzić do 
dewastacji ekosystemów zależnych od wód, czego społeczeństwo nie zawsze jest świadome. 

 

3.2 Gospodarka odpadami 

Z dniem 05.09.2018r. weszły w życie istotne zmiany ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach 
/Dz. U. z 2020r. poz. 797/ dotyczące  prowadzenia działalności w zakresie zbierania lub 
przetwarzania odpadów.  
 Jedna ze zmian dotyczyła magazynowania odpadów i wprowadzenia dla posiadaczy odpadów 
obowiązanych do uzyskania  zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie 
odpadów, pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie 
odpadów lub pozwolenia zintegrowanego  uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów, 
obowiązek do prowadzenia wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania odpadów, 
wynikający z art. 25 ust.6a w/w ustawy. 
 W myśl art. 12 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych 
ustaw /Dz. U. z 2018r. poz. 1592 z późn.zm./ posiadacz odpadów, który przed dniem wejścia w 
życie niniejszej  ustawy uzyskał zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie 
odpadów, pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie 
odpadów lub pozwolenie zintegrowane  uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów jest 
obowiązany  spełnić wymagania określone w art. 25 ust.6a i 6b ustawy o odpadach, oraz wymagania 
określone  w przepisach wydanych na podstawie art.25 ustawy w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia 
w życie niniejszej ustawy ( tj. do 05.03.2019r.) 
 Ponadto zgodnie  z art. 14 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o zmianie ustawy o odpadach oraz 
niektórych innych ustaw /Dz. U .z 2018r. poz. 1592 z późn.zm./ posiadacz odpadów , który przed 
dniem wejścia w życie niniejszej ustawy uzyskał zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na 
przetwarzanie odpadów, zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów albo pozwolenie na 
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wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów, jest obowiązany  
w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy ( tj.: do 05.09.2019r., termin 
przedłużono do dnia 05.03.2020 r.) , złożyć wniosek o zmianę posiadanej decyzji  
z uwzględnieniem zapisów art.14 ust.1 i 2. 

W miesiącu styczniu tut. Starostwo wystosowało pismo informujące o powyższych zmianach 
do podmiotów gospodarczych ( 20 podmiotów), posiadających ważne decyzje Starosty 
Sandomierskiego w zakresie gospodarowania odpadami. W miesiącu sierpniu wpłynęły pierwsze 
dwa wnioski o dokonanie zmian decyzji w zakresie „zbierania odpadów”.  

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami ustawy o odpadach tut. Urząd wystąpił  do 
Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Kielcach z wnioskiem o przeprowadzenie 
kontroli w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska, oraz do 
właściwych wójtów o zaopiniowanie wniosków. Pozytywne opinie będą podstawą do wydania decyzji 
zmieniającej zezwolenie. 

3.3 Ochrona powietrza 

  Na wniosek Wydawnictwa Diecezjalnego i Drukarni, działającego w ramach Wyższego 
Seminarium Duchownego w Sandomierzu przy ul. Żeromskiego 4, 27-600 Sandomierz  decyzją z 
dnia 09.05.2019r. znak: RO.6224.1.2019 Starosta udzielił pozwolenia na emisję gazów i pyłów do 
powietrza z instalacji do druku offsetowego arkuszowego i usług introligatorskich, zlokalizowanej  
w Sandomierzu przy ul. Żeromskiego 4. 

       Na podstawie art. 6b. ust.3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o systemie monitorowania   
i kontrolowania jakości paliw /t.j. Dz.U. z 2018r. poz.427 z późn.zm./,  stosownie do  udzielonych 
przez Starostę Sandomierskiego pozwoleń na wprowadzanie do powietrza gazów i pyłów , wydano  
1 zaświadczenie prowadzącemu instalację spalania paliw, opalanych paliwem stałym dla 
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 8 ,  27-600 
Sandomierz . 

 
 Stosownie do zapisów ustawy z dnia 15 września 2017r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony 
środowiska oraz niektórych innych ustaw /Dz. U.z 2017r. poz.1999/ Krajowy ośrodek bilansowania 
i zarządzania emisjami (KOBiZE)  prowadzi Rejestr  średnich źródeł spalania paliw tj. o nominalnej 
mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW. Starosta jako  organ ochrony 
środowiska miał obowiązek  przedłożenia do KOBIZE  w  terminie do 27 listopada 2019r. 
odpowiednich informacji  w odniesieniu do wszystkich średnich źródeł spalania objętych 
pozwoleniami wydanymi przez tut. organ albo przyjętymi zgłoszeniami (wydanymi i  przyjętymi 
przed 27 listopada 2017r.) . 
 W zakresie przepisów o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych  
Starosta Sandomierski wydał 3 decyzje , dotyczące instalacji do produkcji szkła objętej systemem 
handlu uprawnieniami do emisji, eksploatowanej przez Pilkington Polska Sp. z o.o. ul. Portowa 24, 
27-600 Sandomierz , tj.: 

-decyzja zatwierdzająca „Raport w zakresie udoskonaleń w metodyce monitorowania”, 
-decyzja wprowadzająca zmiany w zezwoleniu na emisję CO2 dla instalacji, 
-decyzja zatwierdzająca „Plan metodyki monitorowania”. 

  
Zgłoszenia instalacji niewymagających uzyskania pozwolenia w myśl art. 152 ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska /Dz.U.z 2018r. poz.799 z późn.zm./: 

W 2019 roku przyjęto 36 zgłoszeń, bądź informacji o zmianie danych w instalacji podanych 
w obowiązującym zgłoszeniu, w myśl przepisów prawa ochrony środowiska.  
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Ponadto przyjęto 14 sprawozdań z pomiarów wielkości emisji zanieczyszczeń do powietrza  
z instalacji objętych pozwoleniami wydanymi przez tut. organ. 

3.4 Hałas 

W zakresie wydania  decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu w przypadku stwierdzenia 
przekroczeń dopuszczalnych poziomów ,stosownie do art. 115a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. 
Prawo ochrony środowiska /Dz. Urz. 2018r. poz.799 z późn.zm./tut. Urząd kontynuował 
postępowanie w przedmiocie ustalenia dopuszczalnych poziomów hałasu dla PPUH Prima-Bud  
w Sandomierzu, w związku z przekroczeniami dopuszczalnych poziomów ( dzień i noc) na terenie 
zabudowy mieszkaniowej przy ul. Błonie.  

Po uchyleniu przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach decyzji Starosty 
Sandomierskiego ,tut. Urząd przystąpił do ponownego rozpatrzenia sprawy. Na zlecenie tut. Urzędu 
została sporządzona przez Rzeczoznawcę Ministra Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa  
w zakresie ochrony przed hałasem i wibracjami opinia w powyższej sprawie.  

Wnioski zawarte w opinii biegłego zostały uwzględnione w decyzji tut. organu znak: 
RO.6241.1.2019 z dnia 24.06.2019r  ustalającej dla  Przedsiębiorstwa dopuszczalne poziomy hałasu 
emitowanego do środowiska dla pory dnia i pory nocy, która została w części utrzymana w mocy,  
a w części zmodyfikowana przez SKO w Kielcach decyzją znak: SKO.OŚ-60/3364/164/2019 z dnia 
07.10.2019r.  

Ponadto w związku z interwencją mieszkanki m. Dwikozy w sprawie uciążliwości 
hałasowych powodowanych przez funkcjonowanie ZPOW „DWIKOZY” S.A. tut. Urząd wystąpił 
do Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska w Kielcach pismem z dnia 16.10.2018r.  
znak:RO.6241.2.2018 z wnioskiem o przeprowadzenie pomiarów emisji hałasu z  ZPOW 
”DWIKOZY”. Pismami znak: IK.7024.2.71.A.2018/2019 z dnia 31.05.2019r., 
IK.7024.2.71.B.2018/2019 z dnia 28.08.2019r.i  IK.7024.2.71.C.2018/2019 z dnia 29.11.2019r. , 
WIOŚ Kielce  przedłużał termin załatwienia wniosku o przeprowadzenie kontroli. Dla tut. Urzędu 
wyłącznie potwierdzone badaniami przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu mogą być 
podstawą do wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie  wydania decyzji  
o dopuszczalnym poziomie hałasu emitowanego do środowiska. 

 3.5 Spółki wodne 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 
310  z późn. zm.) - właściwy miejscowo Starosta sprawuje nadzór i kontrolę nad działalnością 
Spółek wodnych działających na terenie danego powiatu  (art. 462 ustawy). 

W Systemie Informacyjnym Gospodarowania Wodami PGW WP RZGW w Krakowie 
pozostały 2 Spółki wodne działające na terenie naszego powiatu, tj.: Gminna Spółka Wodna  
w Dwikozach i Gminna Spółka Wodna w Łoniowie . 

Gminne Spółki wodne w Dwikozach i Łoniowie funkcjonują prawidłowo, zgodnie  
z przepisami ustawy Prawo wodne oraz posiadanymi statutami. 

W 2019 roku tut. organ otrzymał od Gminnych Spółek Wodnych w Łoniowie i Dwikozach 
sprawozdania z posiedzeń Walnych Zgromadzeń Delegatów GSW, wraz protokołami i podjętymi 
uchwałami, dotyczącymi działalności spółek w 2018 roku oraz planami pracy oraz budżetami spółek 
na 2019r. 

Natomiast w działalności Gminnej Spółki Wodnej w Koprzywnicy stwierdzono  
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w ostatnich latach istotne uchybienia dot. nieprzestrzegania ustawowych obowiązków wynikających  
z przepisów w/w ustawy Prawo wodne a także obowiązków statutowych, uniemożliwiające Staroście 
Sandomierskiemu nadzorowanie i kontrolę nad każdą jej działalnością, na co Starostwo Powiatowe  
w Sandomierzu niejednokrotnie zwracało uwagę w prowadzonej, na przestrzeni 2018 roku, 
korespondencji z Zarządem GSW w Koprzywnicy. GSW w Koprzywnicy, potwierdziła brak 
możliwości dalszego funkcjonowania Spółki zgodnego z wymogami obowiązujących przepisów, 
wobec zupełnego braku zainteresowania ze strony jej członków. 

W świetle powyższego, wobec informacji otrzymanych od Spółki o braku majątku  
i jakichkolwiek zobowiązań i przedłożonym rozliczeniu finansowym, Starostwo Powiatowe 
wystąpiło do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej w Krakowie o wykreślenie z katastru wodnego GSW w Koprzywnicy,  
z pominięciem procesu likwidacyjnego Spółki. W odpowiedzi PGW Wody Polskie Regionalny 
Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie poinformował pisemnie, że z dniem 11.04.2019r.  
Z Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami PGW Wody Polskie RZGW w Krakowie 
została wykreślona Gminna Spółka Wodna w Koprzywnicy. 

3.6 Leśnictwo 

Działając na mocy art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach /Dz.U. z 2018 
poz. 2129/, zlecono, na podstawie umowy – zlecenia, nadzór nad lasami niestanowiącymi własności 
Skarbu Państwa na obszarze o powierzchni 1899ha obejmującym gminy: Sandomierz, Koprzywnica, 
Łoniów, Klimontów, Obrazów, Samborzec, Wilczyce, będącym w jurysdykcji Nadleśnictwa Staszów,  
oraz na będącym w jurysdykcji Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski, obszarze o powierzchni 
630ha, obejmującym gminy: Dwikozy i Zawichost, - Nadleśnictwu Ostrowiec Świętokrzyski  
w drodze porozumienia Starosty Sandomierskiego z Nadleśniczym Nadleśnictwa Ostrowiec 
Świętokrzyski  nr 1/2018 z dnia 01.01.2018r. z obrębu Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski 
Nadleśniczemu Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski na powierzchni 630 ha. 

Zarówno zlecenie nadzoru leśniczemu do spraw lasów niepaństwowych jak i Nadleśnictwu 
Ostrowiec Świętokrzyski określone są w/w ustawą. 

W ramach zleconego nadzoru wykonano: 

 odnowień naturalnych 8 ha, 

 zalesienia gruntów nieleśnych 3 ha, 

 pielęgnowanie lasów 24 ha 

 trzebieże 33 ha, 

 pozyskano 300 m3 drewna. 

 

W grudniu 2019 r. przeprowadzono kontrolę kompleksową w Nadleśnictwie Ostrowiec 
Świętokrzyski za 2019r., pod kątem realizacji zadań określonych porozumieniem pomiędzy Starostą 
Sandomierskim a Nadleśniczym Ostrowiec Świętokrzyski w zakresie nadzoru nad lasami 
niepaństwowymi z terenu gmin Dwikozy i Zawichost. Kontrola nie wykazała uchybień w zakresie 
powierzonego nadzoru. 

Podobną kontrolę w m-cu grudniu 2019 r. przeprowadzono w odniesieniu do lasów 
niepaństwowych z terenu gmin: Samborzec, Obrazów, Koprzywnica, Łoniów, Klimontów  
nadzorowanym przez leśniczego ds. lasów niepaństwowych. 
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Z przeprowadzonej lustracji terenu wynika, że: 

1. stan sanitarny lasów jest zadowalający, 

2. trzebieże są wykonywane według zasad hodowli lasu, 

3. zadania gospodarcze realizowane są zgodnie z uproszczonym planem urządzania lasu, 
względnie inwentaryzacją stanu lasu, 

4. zadania zlecone przez Starostę umową-zleceniem są wykonywane na bieżąco i terminowo. 

W zaleceniach pokontrolnych zwrócono uwagę na konieczność prowadzenia szkoleń 
właścicieli lasu w zakresie pielęgnacji lasu takich jak: czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych oraz 
trzebieży wczesnych i trzebieży późnych. 

Ponadto przeprowadzono 4 kontrole zalesień powierzchni wykonanych zgodnie z ustawą  
z dnia 8 czerwca 2001 roku o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia /Dz.U. z 2001 Nr 73 
poz. 764 z późn. zm./. Kontrole przeprowadzono w jednej gminie: Łoniów na łącznej powierzchni 
3,38 ha. Na żadnej z kontrolowanych powierzchni nie odnotowano uchybień ani przepadku uprawy. 
Wydano zalecenia co do dalszego prowadzenia upraw. 

Zgodnie z w/w ustawą z dnia 8 czerwca 2001 roku o przeznaczeniu gruntów rolnych do 
zalesienia, Starosta Sandomierski od 2004 roku co kwartał występuje do Agencji Restrukturyzacji  
i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie z wnioskiem o przekazanie środków pieniężnych dla 
właścicieli gruntów zalesionych w myśl w/w ustawy za dokonanie zmiany rodzaju użytkowania 
gruntów rolnych na leśne.  

Po wstecznym zweryfikowaniu uprawnień beneficjentów do otrzymywania miesięcznego 
ekwiwalentu za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej na podstawie w/w 
ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia, wobec wykrycia braku zasadności 
kontynuowania wypłat ekwiwalentów, wstrzymano 9 beneficjentom ich wypłatę z powodu nabycia 
praw do emerytury lub renty bądź utraty prawa do nieruchomości. Jednocześnie 4 beneficjentom 
przeniesiono obowiązki związane z prowadzeniem uprawy leśnej oraz prawa do przedmiotowego 
ekwiwalentu. 

Ponadto w ramach działania 08 „ Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę 
żywotności lasów” objętego PROW na lata 2014 - 2020 na terenie powiatu sandomierskiego którzy 
zalesili działki sporządzono jedną ocenę udatności uprawy leśnej. 

3.7 Wydawanie zaświadczeń o objęciu działki uproszczonym planem 
urządzenia lasu bądź inwentaryzacja stanu lasu 

Zgodnie z art. 19 ust. 2, ust. 3 ustawy o lasach (Dz. U. z 2020 r., poz. 6 z późn. zm.) 
„Uproszczone plany urządzenia lasu, sporządza się dla lasów niestanowiących własności Skarbu 
Państwa oraz dla lasów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Dla lasów 
rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha, niestanowiących własności Skarbu Państwa, zadania  
z zakresu gospodarki leśnej określa decyzja Starosty wydana na podstawie inwentaryzacji stanu lasów. 
Dla lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha, wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej 
Skarbu Państwa, zadania z zakresu gospodarki leśnej na podstawie inwentaryzacji stanu lasów 
określa nadleśniczy”. W myśl art. 37a ust.1 pkt 1 i 3 powołanej ustawy „W przypadku sprzedaży 
przez osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości 
prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, niestanowiącego własności Skarbu Państwa 
gruntu oznaczonego jako las w ewidencji gruntów i budynków lub o którym mowa w art. 3, 
objętego uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 – 
Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez lasy Państwowe, przysługuje z mocy prawa prawo 
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pierwokupu tego gruntu. Dlatego też Starosta wydaje zainteresowanym stosowne w/w 
zaświadczenia dla potrzeb Kancelarii Notarialnej. W roku 2019 wydano 810 zaświadczeń. 

3.8 Łowiectwo 

Działając w zakresie ustawy z dnia 13 października 1995r  Prawo łowieckie /Dz.U. z 2020 
poz. 67 z późń. zm./ Starosta Sandomierski w ramach § 3 ust. 3 i 4 umowy dzierżawnej oraz § 4 
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie zasad kategoryzacji 
obwodów łowieckich, szczegółowych zasad ustalania czynszu dzierżawnego oraz udziału 
dzierżawców obwodów łowieckich w kosztach ochrony lasów przed zwierzyną /Dz.U. z 2002r.,  
Nr 210 poz. 1791 / oraz Komunikatu Prezesa GUS z dnia 18 października 2018r. w sprawie średniej 
ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będących podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 
podatkowy 2019, w którym ogłoszono średnią cenę skupu żuta za okres 11 kwartałów 
poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2019 /M.P. z 2018r. poz. 1004/. Starosta 
Sandomierski ustalił wielkość czynszu na rok łowiecki 2020/21 dla kół łowieckich dzierżawiących 
obwody łowieckie, położone na terenie Powiatu Sandomierskiego. 

Wezwania do zapłaty czynszu zostały przesłane do zarządów poszczególnych Kół 
Łowieckich a następnie należne kwoty pomniejszone o stawkę VAT przesłane do poszczególnych 
urzędów gmin oraz nadleśnictw. 

W roku 2019 na mocy art. 10 ustawy z dnia 13 października 1995 roku Prawo łowieckie 
/Dz.U. z 2020 poz 67 z późń. zm./ oraz Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia  
5 lipca 2010 roku w sprawie warunków i sposobu hodowania i utrzymywania chartów rasowych oraz 
ich mieszańców /Dz.U. Nr 135 poz. 909/ wydano decyzjami  8 zezwoleń na posiadanie psów 
mieszańców charta. Ponadto w jednym przypadku  umorzono postępowanie administracyjne na 
skutek nieuzupełnienia wniosku  dotyczącego wydania zezwolenia na posiadanie psa mieszańca 
charta. 

 

3.9 Ochrona przyrody 

W zakresie ochrony przyrody, działając na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku  
o ochronie przyrody /Dz.U. z 2020 poz. 55 ./, w związku z art. 90 w/w ustawy Starosta 
Sandomierski wydał 43 decyzji na usunięcie drzew z terenów stanowiących własność Urzędów 
Gmin (w tym 2 decyzje negatywne). 

Zgodnie z art 83a ust. 1 pkt 2a, 13 decyzji wydano po uzgodnieniu z regionalnym 
dyrektorem ochrony środowiska z pasów dróg gminnych. 

W czterech przypadkach, na wniosek gmin, zostały umorzone postępowania w sprawie 
wydania decyzji na usunięcie drzew. Jednocześnie w trzech przypadkach wnioski pozostawione 
zostały bez rozpoznania wskutek ich nieuzupełnienia.  

Ponadto zgodnie z art. 83a ust. 1, jeden wniosek na usunięcie drzew został przekazany do 
rozpatrzenia według właściwości miejscowej i rzeczowej wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków.  

3.10 Rybactwo śródlądowe 

KARTY WĘDKARSKIE: 

Na mocy art. 7 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 roku o rybactwie śródlądowym 
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/Dz.U. z 2019 poz. 2168/ wydano w 2019r. 274 karty wędkarskie. 

SPOŁECZNA STRAŻ RYBACKA: 

W 2019 r. na podstawie regulaminu Społecznej Straży Rybackiej Polskiego Związku 
Wędkarskiego, działającego na terenie powiatu sandomierskiego, stanowiącego załącznik do uchwały 
nr XV/78/2000 Rady Powiatu Sandomierskiego z 17 maja 2000 roku, w związku z art. 24 ust. 1 
ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 roku o rybactwie śródlądowym /Dz. U. z 2019 r. poz. 2168/, 
Starosta Sandomierski, na wniosek Komendanta Społecznej Straży Rybackiej powołał 6 strażników 
rybackich działających na terenie Powiatu Sandomierskiego.   

REJESTRACJA SPRZĘTU PŁYWAJĄCEGO DO POŁOWU RYB 

Na podstawie art. 20 ust. 3, 3a i 3b ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 roku o rybactwie 
śródlądowym /Dz.U. z 2019 poz. 2168/ w 2019 r. dokonano rejestracji 24 łodzi i pontonów do 
amatorskiego połowu ryb. 

3.11  Ochrona gruntów rolnych i leśnych 

Z zakresu ochrony gruntów rolnych Starosta wykonuje zadania określone ustawą z dnia  
3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych /j.t. Dz. Urz. 2017 r. poz. 1161/, 
podejmowanie rozstrzygnięć oraz wykonywanie czynności niezbędnych do przestrzegania  
i stosowania w/w ustawy, przewidzianych dla starosty jako organu właściwego w sprawach ochrony 
gruntów rolnych, w ramach zadań z zakresu administracji rządowej. 

W 2019 roku, w ramach posiadanych kompetencji wydano 166 postanowień w tym:  

- 111 pozytywnie uzgadniających projekt decyzji o warunkach zabudowy, w ramach 
zabudowy zagrodowej oraz mieszkaniowej jednorodzinnej;  

- 10 postanowień pozytywnie uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji celu 
publicznego;  

- 40 projektów decyzji pozytywnie uzgodniono w sposób milczący;  

- 1 postanowienie o odmowie uzgodnienia projektu decyzji -projekt rozpatrzono 
negatywnie z uwagi na brak zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, na 
zmianę przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze na wskazanym terenie zgodnie art. 
7 ust.2,  

- 4 postanowienia o umorzeniu postępowania- jako bezprzedmiotowe- projektowane 
inwestycje lokowane były na gruntach nierolnych. 

W 2019 roku na terenie powiatu sandomierskiego z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji 
rolniczej , wydano 91 decyzji w tym:  

- 71 decyzji zezwalających na wyłączenie z produkcji rolniczej gruntów rolnych, 
pochodzenia mineralnego zaliczanych do klas chronionych I-III, o łącznej 
powierzchni 4,48ha, 

- jedną decyzję odmawiającą wydania zezwolenia na wyłączenie gruntów rolnych  
z produkcji rolniczej, uchyloną w wyniku odwołania strony przez SKO w Kielcach. 
Organ odwoławczy uchylając decyzję w całości orzekł w tym zakresie co do istoty 
sprawy. W styczniu 2020r starosta zwrócił się do Prokuratury Rejonowej  
w Sandomierzu o rozważenie możliwości wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Kielcach na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego 
w Kielcach w przedmiotowej sprawie. 
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- 15 decyzji ustalających należność z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji 
rolniczej na kwotę 23.031,00 zł. oraz przypisano opłaty roczne w kwocie 233.693,00 
zł.  

- jedna decyzję ustalającą podwyższoną należność na podstawie art. 28 ust. 2 w/w 
ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych z tytułu wyłączenie gruntów rolnych  
z produkcji rolniczej bez decyzji o której mowa w art. 11 tej ustawy, na kwotę 
9.304,74 zł. oraz przypisano opłaty roczne w kwocie 2.625,67 zł - SKO –sprawa do 
ponownego rozpatrzenia ( na dzień sporządzania raportu, decyzją SKO, decyzja 
wydana w 2020r. utrzymana w mocy i podlega wykonaniu). 

- 4 decyzje o umorzeniu postępowania w trybie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 
1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego / t.j Dz. U. z 2018r. poz. 2096  
z późn.zm./, na skutek złożonych przez inwestorów próśb o wycofanie wniosku  
o wydanie decyzji, 

- jedna decyzja o umorzeniu postępowania w trybie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 
czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego / t.j Dz. U. z 2018r. poz. 
2096 z późn.zm./, w wyniku kontroli ustalono, że grunt wyłączony został w okresie 
obowiązywania art. 5b w/w ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. 

- 2 decyzje o uchyleniu decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntów z produkcji 
rolniczej w związku z rezygnacja z inwestycji. 

- 1 wniosek pozostawiono bez rozpatrzenia stosownie do art. 64 § 2 Kodeksu 
postepowania administracyjnego /Dz. U. z 2018r poz. 2096./ z uwagi na istotne 
braki oraz nieprawidłowości i mimo wezwania, braku ich uzupełnienia przez 
wnioskodawcę, 

- w ramach kontroli: 23 pisma do inwestorów w przedmiocie ustalenia terminu 
rozpoczęcia robót budowlanych, celem naliczenia opłat z tytułu wyłączenia gruntów 
z produkcji rolniczej, 

W 2019 roku w ramach kompetencji wynikających z w/w ustawy o ochronie gruntów 
rolnych i leśnych, tj. podejmowania rozstrzygnięć oraz wykonywania innych czynności niezbędnych 
do przestrzegania i stosowania ustawy przeprowadzono oględziny terenu 4 działek, obręb Mokoszyn 
jednostka ewidencyjna Sandomierz oraz, działki w obręb Sandomierz Poscaleniowy, jednostka 
ewidencyjna Sandomierz 

 Sporządzono roczne sprawozdania z realizacji przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych  
i leśnych w zakresie: 

 wyłączenia gruntów z produkcji  rolniczej, rekultywacji i zagospodarowania gruntów oraz 
zasobów i eksploatacji złóż torfów - RRW-11 

 gromadzenia i wykorzystywania środków z tytułu należności i opłat rocznych - RRW-12 
 

3.12  Rekultywacja 

Sprawy związane z rekultywacją gruntów prowadzone są w oparciu o przepisy ustawy z dnia 
3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych  leśnych ./Dz.U. 2017 r. poz. 1161/.Przepisy 
odnoszące się do rekultywacji zawiera rozdział 5 ustawy zatytułowany „Rekultywacja   
i zagospodarowanie gruntów” 

Starosta Sandomierski wydaje decyzje w sprawie kierunku i terminu wykonania rekultywacji, 
a także uznania rekultywacji gruntów za zakończoną. 
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W 2019 roku wydano 1 decyzję ustalające leśny kierunek  rekultywacji gruntów po 
eksploatacji złoża piasków „SULISZÓW”  

Ponadto wydano 2 decyzje o uznaniu rekultywacji gruntów za zakończoną:  

1. po eksploatacji piasków i piaskowców trzeciorzędowych „GAŁKOWICE – KOLONIA”. 

2. po eksploatacji złoża piasku „Skrzypaczowice”  

Kopalnia Siarki „MACHÓW”S.A. w likwidacji; ul. Górnicza 11 , 39-400 Tarnobrzeg  
w 2018r. wystąpiła w 2018r. do Starosty Sandomierskiego o uznanie rekultywacji gruntów za 
zakończoną wyrobiska końcowego byłej Kopalni Siarki „Piaseczno” o łącznej powierzchni 209,9600 
ha. Zgodnie z art. 22 ust.2 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych decyzję o uznaniu 
rekultywacji gruntów za zakończoną wydaje się po zasięgnięciu opinii Dyrektora Okręgowego 
Urzędu Górniczego oraz właściwych miejscowo Wójta Gminy Łoniów i Burmistrza Miasta i Gminy 
Koprzywnica, Starosta Sandomierki wystąpił do w/w organów o opinie,. Postępowanie  
w przedmiocie uznania rekultywacji terenów po Kopalni Siarki Piaseczno za zakończoną, z uwagi na 
toczące się postępowania opiniujące, Starosta Sandomierski zawiesił postanowieniem z dnia 
11.12.2018r. do czasu uzyskania ostatecznych stanowisk opiniujących organów współdziałających. 
Następnie 17.10.2019r., tut. organ z urzędu, na skutek ustąpienia przyczyn zawieszenia 
postępowania, podjął zawieszone postępowanie. Stanowiska opiniujące organów współdziałających 
w sprawie zostały utrzymane w mocy przez organy wyższych instancji oraz w jednym przypadku 
przez WSA. W wyniku przeprowadzonego postępowania w styczniu 2020r. wydano  
w przedmiotowej sprawie decyzję o odmowie uznania rekultywacji za zakończoną. Wskutek 
wniesionego odwołania strony od w/w decyzji Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach 
uchyliło w całości decyzję starosty i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia wskazując 
jedynie na konieczność uzupełnienia uzasadnienia decyzji w zakresie wyjaśnienia, czy nieruchomości, 
dla których ustalono zadrzewieniowo-łakowy kierunek rekultywacji będą mogły być wykorzystywane 
w charakterze rekreacyjnym wyłącznie wtedy, gdy pozostały grunt objety decyzja Starosty 
Sandomierskiego będzie mógł być wykorzystywany jako zbiornik wodny o charakterze rekreacyjnym. 
Starosta w dniu 05.05.2020r. wydał kolejną decyzję o tożsamym z pierwszym, tj. z dnia 31.01.2020r. 
brzmieniem osnowy, jednakże z uzasadnieniem uzupełnionym i sporządzonym ściśle według 
wskazań SKO w Kielcach. 

W 2019 roku w ramach kompetencji i zadań starosty wynikających z art. 27 ust.3 ustawy  
z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych ./Dz.U. 2017 r. poz. 1161/ 
przeprowadzono czynności kontrolne u 5 podmiotów, w zakresie zagadnień natury rekultywacyjnej 
na terenie gmin: Łoniów, Dwikozy i Zawichost.  

  Starosta Sandomierski w oparciu o treść art. 22 ust. 3 ustawy o ochronie gruntów rolnych  
i leśnych wyegzekwował od podmiotów obowiązek corocznego składania informacji o postępie prac 
rekultywacyjnych i zmianach w zakresie gruntów podlegających rekultywacji.  

 
Inne działania 
1. Starosta Sandomierski współorganizował wraz z Dyrekcją Zespołu Szkół Technicznych  

i Ogólnokształcących im. prof. Zbigniewa Strzeleckiego w Sandomierzu cykliczną inicjatywę 
z zakresu ekologii, ochrony środowiska, edukacji ekologicznej mającą na celu propagowanie 
działań proekologicznych w formule Sesji Popularno-Naukowej. W 2019 roku odbyła się już 
XV Sesja Popularno-Naukowa, a temat nią poruszany to.: „Rekultywacja – czy każdy teren 
zasługuje na drugie życie”. 

2. Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska realizuje obowiązek Powiatu wynikający z ustawy  
z dnia 18 sierpnia 2011r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, 
związany z usuwaniem statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych, jeżeli 
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nie ma możliwości zabezpieczenia go w inny sposób w przypadku gdy prowadziła go osoba 
znajdująca się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, oraz 
prowadzeniem strzeżonego portu lub przystani. Jak wskazuje w/w ustawa, mając na względzie 
właściwą i sprawną realizację zadań Powiatu z niej wynikających oraz koszty usuwania  
i przechowywania statków i innych obiektów pływających na obszarze Powiatu, Rada Powiatu 
ustaliła w drodze stosownej uchwały stawki opłat, zaś Powiat Sandomierski związany był 
trzyletnią umową (obowiązywała do końca 2019r.) z wyłonionym przedsiębiorcą w przedmiocie 
usuwania i przechowywania statków i innych obiektów pływających w przypadkach określonych 
ustawą. Powierzenie tych obowiązków innemu podmiotowi umożliwia w/w ustawa. 6 grudnia 
2019 roku zawarto nową umowę z wybranym podmiotem, na trzy kolejne lata, która będzie  
obowiązywać do końca 2022 roku. W 2019 roku nie zgłoszono żadnego przypadku związanego 
z koniecznością usunięcia obiektu pływającego na terenie powiatu sandomierskiego. 

 

4. GEODEZJA I KARTOGRAFIA 

Jednostki organizacyjne 

powiatu/komórki 

organizacyjne 

w jednostkach realizujące 

zadanie. 

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru 
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 

 
W skład Powiatu Sandomierskiego wchodzi 1 gmina miejska, 3 gminy miejsko - wiejskie  

i 5 gmin wiejskich. Jest 9 obrębów ewidencyjnych miejskich i 176 obrębów ewidencyjnych wiejskich. 
Powierzchnia geodezyjna powiatu to 67 589 ha. Stan na 31.12.2019 r. to 130 723 działek 
ewidencyjnych, 456 708 punktów granicznych, 51 080 jednostki rejestrowe, 53 681 budynków, 3714 
lokali. 
 Mapa ewidencji gruntów i budynków w postaci wektorowej funkcjonuje na terenie 10 
obrębów. Na pozostałej części prowadzona jest mapa hybrydowa (mapa rastrowa uzupełniana na 
bieżąco elementami wektorowymi). 
 Baza obiektów topograficznych (BDOT500) oraz mapa Geodezyjnej Ewidencji Sieci 
Uzbrojenia Terenu (GESUT) wykonana jest na terenie 8 obrębów (Sandomierz i Koprzywnica). 
 
W skład Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru wchodzą dwa referaty: 
Referat Ewidencji Gruntów  i Budynków oraz Powiatowy Ośrodek Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej. 
W zakresie działań Wydziału wykonuje się: 

- zakładanie osnów geodezyjnych szczegółowych; 
- zakładanie i aktualizacja mapy zasadniczej, baz danych GESUT i BDOT500; 
- prowadzenie spraw związanych z ochroną znaków geodezyjnych, grawimetrycznych  
i magnetycznych; 
- prowadzenie powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji 
o terenie; 
- prowadzenie ewidencji gruntów , budynków i lokali; 
- prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 

W ramach tych zadań w roku 2019 rozpoczęto prace nad modernizacją ewidencji gruntów  
i budynków w obrębie Samborzec gm. Samborzec (powierzchnia - 536 ha – 741 działek 
ewidencyjnych). Wartość zadania wyniosła 145 828.80 zł brutto.  
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Do zadań Referatu Ewidencji Gruntów i Budynków należy m.in.: 

1. Zakładanie ewidencji gruntów , budynków i lokali. 
2. Modernizacja ewidencji gruntów , budynków i lokali. 
3. Gromadzenie i aktualizacja danych o gleboznawczej klasyfikacji gruntów. 
4. Wprowadzanie zmian danych objętych ewidencją gruntów, budynków i lokali na podstawie 

prawomocnych decyzji administracyjnych, orzeczeń sądowych, aktów notarialnych. 
5. Przeprowadzanie postępowań administracyjnych w sprawach ewidencji gruntów i budynków. 
6. Zarządzanie systemem informatycznym i utrzymaniem jego gotowości do przekazywania 

danych: 
- wydawanie odpłatnie na żądanie właścicieli wyrysów i wypisów z operatu ewidencji gruntów, 
budynków i lokali; 
- zapewnienie nieodpłatnego bezpośredniego dostępu do bazy danych ewidencji gruntów, 
budynków i lokali organom określonym w ustawie Prawo Geodezyjne i Kartograficzne; 
- udzielanie informacji w sprawach związanych z ewidencją gruntów i budynków. 

7. Prowadzenie rejestru cen i wartości nieruchomości. 
W 2019 roku wydano 26 decyzji administracyjnych dotyczących ewidencji gruntów i budynków 
oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów. Wpłynęło 4041 wniosków o wypis lub wyrys  
z ewidencji gruntów i budynków. Ponadto wpłynęło 60 wniosków o informację z rejestru cen  
i wartości nieruchomości. Na podstawie prawomocnych decyzji administracyjnych, orzeczeń 
sądowych i aktów notarialnych wykonano 4150 zmian w bazie ewidencji gruntów i budynków.  
 
Do zadań Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej należy m.in.: 
      1. Archiwizacja materiałów wchodzących w skład państwowego zasobu geodezyjnego  

i kartograficznego. 
      2. Obsługa jednostek wykonawstwa geodezyjnego i kartograficznego t. j.: 

a) przyjmowanie zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych 
b) wydanie wykonawcom uzgodnionych materiałów z zasobu, niezbędnych do 

prawidłowego wykonania prac  
c) weryfikacja operatów technicznych złożonych przez wykonawców prac 
d) przyjęciem operatów technicznych do państwowego zasobu geodezyjnego  

i kartograficznego oraz uwierzytelnianie dokumentów powstałych w wyniku prac 
geodezyjnych i kartometrycznych. 

3. Udostępnianie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.  
4. Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, organizowanie narad 
koordynujących przebieg projektowanych elementów infrastruktury technicznej. 

  
 W 2019 roku jednostki wykonawstwa geodezyjnego zgłosiły 1868 robót geodezyjnych  
i kartograficznych. Wpłynęło 2237 wniosków o wydanie materiałów z powiatowego zasobu 
geodezyjnego. Włączono do zasobu 1682 operatów technicznych z wykonania robót 
geodezyjnych. Na naradach koordynacyjnych uzgodniono 169 projektów elementów 
infrastruktury technicznej.   
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5. GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI 

Jednostki organizacyjne 

powiatu/komórki 

organizacyjne 

w jednostkach realizujące 

zadanie. 

Samodzielny Referat Gospodarki Nieruchomościami 

 
W skład mienia Powiatu Sandomierskiego wchodzą nieruchomości, które stanowią jego 

własność i znajdujące się w jego posiadaniu nieruchomość (1500/329 o powierzchni 0,0185 ha, 
stanowiącą własność Gminy Sandomierz będącą przedmiotem użytkowania wieczystego Powiatu). 
Zgodnie ze stanem na dzień 31 grudnia 2019 roku w skład mienia powiatowego wchodzi  589 
działek o łącznej powierzchni 367,8569 ha, w tym: 

 uregulowanym stanie prawnym – 236 działek ewidencyjnych o łącznej powierzchni 
135,8649 ha, z czego: 2 działki ewidencyjne o powierzchni 0,4583 ha są zajęte pod 
siedzibę Starostwa, 10 działek ewidencyjnych o łącznej powierzchni 10,6902 ha jest 
oddanych w nieodpłatne użytkowanie na rzecz Szpitala Specjalistycznego Ducha 
Świętego w Sandomierzu, 21 działek ewidencyjnych o powierzchni 2,0424 ha pozostaje 
nierozdysponowanych, 201 działek o powierzchni 123,4142 ha pozostaje w trwałym 
zarządzie sprawowanym przez 11 powiatowych jednostek organizacyjnych.  

 nieuregulowanym stanie prawnym na rzecz Powiatu znajduje się 353 działek  
o łącznej powierzchni 231,9920 ha, które stanowią grunty zajęte pod drogi 
powiatowe.  

 
Informacja o zmianach w zasobie nieruchomości Powiatu Sandomierskiego 
W okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. Powiat Sandomierski: 

 zbył w drodze sprzedaży nieruchomość położoną na terenie gminy Sandomierz, obręb 

Poscaleniowy oznaczoną w ewidencji gruntów działką nr 934/120 o powierzchni 0,0776 ha, 

na mocy aktu notarialnego za cenę 63 330,00 zł, 

 zbył w drodze sprzedaży nieruchomość położoną na terenie gminy Sandomierz, obręb 

Poscaleniowy oznaczoną w ewidencji gruntów działką nr 934/110 o powierzchni 0,0784 ha, 

na mocy aktu notarialnego za cenę 64 100,00 zł, 

 zbył w drodze sprzedaży nieruchomość położoną na terenie gminy Sandomierz, obręb 

Poscaleniowy oznaczoną w ewidencji gruntów działką nr 934/112 i 934/123  

o łącznej powierzchni 0,1141 ha, na mocy aktu notarialnego za cenę 93 110,00 zł, 

 zbył w drodze sprzedaży lokal mieszkalny nr 18 położony przy ul. Milberta 8 na mocy aktu 

notarialnego za cenę 34 883,80 zł, 

 zbył w drodze sprzedaży lokal mieszkalny nr 27 położony przy ul. Milberta 6 na mocy aktu 

notarialnego za cenę 38 951,92 zł, 

 zbył w drodze darowizny nieruchomość położoną na terenie gminy Sandomierz, obręb 

Lewobrzeżny oznaczoną w ewidencji gruntów działkami nr 747 i nr 1242  

o łącznej powierzchni 1,1843 ha,  

 nabył decyzją Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28.11.2019 r. nieruchomość - Gmina 

Klimontów, obręb Borek Klimontowski działkę nr 140/2 o pow.0,0188 ha,  
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 nabył decyzją Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28.11.2019 r. nieruchomość - Gmina 

Klimontów, obręb Borek Klimontowski działkę nr 138/2 o pow.0,0396 ha,  

 nabył decyzją Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28.11.2019 r. nieruchomość - Gmina 

Klimontów, obręb Borek Klimontowski działkę nr 143/4 o pow.0,0013 ha,  

 nabył nieruchomość położoną na terenie gminy Sandomierz, obręb Lewobrzeżny oznaczoną 

w ewidencji gruntów działką nr 392/2 o powierzchni 0,0557 ha, 

6. BUDOWNICTWO 

Jednostki organizacyjne 

powiatu/komórki 

organizacyjne 

w jednostkach realizujące 

zadanie. 

Wydział Architektury i Budownictwa 

 
 Wydział Architektury i Budownictwa realizuje zadania rządowe z zakresu przepisów prawa 
budowlanego związanego z zatwierdzaniem projektów budowlanych i uzyskiwaniem pozwolenia na 
budowę (zgłoszenia) obiektów budowlanych i budowli. 
Zadania te wykonywane są przez 6-ciu inspektorów oraz Naczelnika Wydziału. Dodatkowo  
w Wydziale zatrudnianych jest okresowo od jednego do dwóch stażystów. 
 W 2019 roku  Wydział Architektury i Budownictwa wydał 605 decyzji o pozwoleniu na 
budowę w tym 123 budynków mieszkalnych, 10 pozwoleń na rozbiórkę obiektów budowlanych, 
przyjął i zatwierdził 785 zgłoszeń na budowę i roboty budowlane nie wymagające pozwolenia na 
budowę w tym 28 zgłoszeń z projektem budowlanym (BIP).  
 
Wykres: Zestawienie działalności w zakresie wydawania decyzji pozwolenia na budowę, zgłoszenia  
i pozwolenia na rozbiórkę 

 
Źródło: Opracowania własne na podst. danych Wydziału AB 
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 W w/w okresie Wydział udzielił 258 wyjaśnień dotyczących spraw budownictwa w tym 
zaświadczenia o możliwości wyodrębnienia lokali, zaświadczenia o powierzchni użytkowej 
budynków mieszkalnych a także rozpatrzył 4 wnioski do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w 
sprawie odstępstwa od warunków technicznych.  
W 2019 roku zostało zarejestrowane/opieczętowane 435 dzienników budów. 
 
Wykres: zestawienie działalności w zakresie liczby udzielonych wyjaśnień i zarejestrowanych dzienników budów. 

 
Źródło: Opracowania własne na podst. danych Wydziału AB 

 
 Ponadto Wydział prowadzi ogólnodostępny elektroniczny rejestr wniosków, decyzji  
i zgłoszeń (RWDZ), elektroniczny obieg dokumentów (EOD), jak również prowadzony jest 
papierowy rejestr wydanych decyzji, rejestr wniosków i decyzji na realizację inwestycji drogowej, 
dziennik korespondencyjny pism wpływających (w 2019 roku 1560 pozycji), rejestry zgłoszeń  
i dzienników budowy. 
 Co miesiąc sporządzane są sprawozdania B-06 dotyczące budownictwa mieszkaniowego, 
sprawozdania dotyczące inwestycji drogowych. Kwartalnie sporządzane jest sprawozdanie B-05 
dotyczące ogólnie udzielonych pozwoleń i zgłoszeń z projektem budowlanym i półroczne 
sprawozdanie GUNB-3 dotyczące ilości udzielonych pozwoleń. 
 Ponadto przygotowano 6 opinii dotyczących przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 
budowli przeciwpowodziowych, w zakresie realizacji dróg gminnych, powiatowych oraz uzgadniania 
projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.  
 Pracownicy Wydziału na bieżąco udzielają porad i wyjaśnień  
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7. PROMOCJA,  KULTURA,  SPORT 

Jednostki organizacyjne 

powiatu/komórki 

organizacyjne 

w jednostkach realizujące 

zadanie. 

Biuro Wystaw Artystycznych 
Samodzielny Referat Promocji, Kultury i Sportu 
 

 
 Kultura stanowi jeden z podstawowych czynników rozwoju społecznego. Pozytywnie 
wpływa na poziom integracji społecznej, jest też sposobem na pielęgnację i rozwój więzi lokalnych. 
Dlatego niezwykle istotnym zadaniem stojącym przed każdym samorządem jest podejmowanie 
działań wspierających organizację przedsięwzięć o charakterze kulturalnym. Podstawą budowania 
silnego kapitału społecznego jest wzmacnianie więzi opartych na wspólnej tożsamości, jak  
i otwartość na inne wzorce kulturowe, umiejętność współdziałania i współżycia osób 
reprezentujących różne wartości, tradycje, normy zachowań i sposoby życia. Z perspektywy rozwoju 
kapitału społecznego obydwie te postawy są ze sobą silnie związane i warunkowane przez 
znajomość własnej tradycji, kultury, historii oraz indywidualną kreatywność, otwartość na inspiracje  
i nowe rozwiązania. 
 

W ramach realizacji zadań związanych z działalności kulturalną Powiat Sandomierski jest 
organizatorem prowadzącym Biuro Wystaw Artystycznych w Sandomierzu. To instytucja kultury  
 finansowana z budżetu Powiatu. Posiada w swoich zbiorach 2764 eksponaty z dziedzin: malarstwa 
współczesnego, grafiki, rysunku, rzeźby, szkła unikatowego i ceramiki, tkaniny, fotografii. Swoją 
działalność wystawienniczą prowadzi w Galerii Sztuki Współczesnej. BWA prowadzi współpracę  
z instytucjami i placówkami kultury w zakresie organizacji wystaw artystów profesjonalnych oraz 
edukacji dzieci i młodzieży.  
Działalność wystawiennicza BWA 

1. „Porównania 27” – wystawa prezentująca twórczy dorobek artystów  plastyków Ziemi 
Sandomierskiej 

2. Barbara Niścior - GRANICE - wystawa malarstwa - 18.01. - 10.02.2019 r. 
3. Sylwia Lis-Persona - Anita Sadlej Stelmach - Miłosz Horodyski - ARTEFACTORIUM - 

sztuka papieru - kolaż - asamblaż - 15.02. - 10.03.2019 r. 
4. Rafał Czempo Czępiński - NIECZYSTE MALARSTWO - 15.03. - 7.04.2019 r. 
5. Bolesław Leśmian i jego twórczość w ilustracji - 11-28.04.2019 r. 
6. KASIA STANNY - Plakaty i okładki - wystawa towarzysząca 16. Festiwalowi Filmów - 

Spotkań NieZwykłych. Sandomierz 2019 - 1. - 5.05.2019 r. 
7. Oksana Kulczycka - Malarstwo - 10.05. - 2.06.2019 r. 
8. MAŁGORZATA STĘPNIAK - Nokturny - malarstwo - 7.06. - 30.06.2019 r. 
9. ZBIGNIEW BAJEK - RELIWIARZE - digital print on canvas, obiekty lightbox - 5. - 

28.07.2019 r. 
10. Aleksandra Rey - MERISTOS - malarstwo - 02. - 25.08.2019 r. 
11. ARTUR KARDAMASZ - Malarstwo - 30.08. - 22.09.2019 r. 
12. ANDRZEJ KARWAT - malarstwo - grafika - rysunek - wystawa z kolekcji Artysty i BWA  

w Sandomierzu - 27.09. - 20.10.2019 r 
13. Justyna Rębisz - patchWORK - grafika - multimedia - 25.10. - 17.11.2019 r. 
14. Grażyna Grabowska - Struktury pejzażu - malarstwo - 22.11.2019 r. - 15.12.2019 r. 
15. Porównania 28 - wystawa pokonkursowa prezentująca dorobek artystyczny środowiska 
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plastycznego związanego z Ziemią Sandomierską - 20.12.2019 r. - 26.01.2020 r. 
 
W ramach Działalności Wystawienniczej BWA w Sandomierzu: 

- współpracowało z artystami, galeriami, i innymi instytucjami kultury, jak np.: BWA  
w Kielcach, Galerią Otwartą w Sandomierzu, Środowiskowym Domem Kultury w Stalowej 
Woli, Tarnobrzegu, Sandomierskim Centrum Kultury, Domem Pracy Twórczej „Alicja”  
w Sandomierzu. 
- kontynuowano współpracę z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach, Akademią 
Sztuk Pięknych w Krakowie , UMCS w Lublinie oraz z nauczycielami plastyki ze szkół 
podstawowych, gimnazjów i szkół średnich Powiatu Sandomierskiego, 
- w ramach współpracy z ZW Foundation udostępniono materiały dotyczące dzieł Natalii 
LL, będące w zbiorach BWA w Sandomierzu, do powstającego katalogu prac tej światowego 
formatu artystki, 
- przystąpiono do akcji „Żywe witryny historii” – prezentacji najciekawszych postaci z legend 
i historii Sandomierza, podczas odpustu bł. Wincentego Kadłubka 13 października 2019 r., 
- prowadzono współpracę z lokalnymi i regionalnymi mediami: „Sandomierzanin”, TVP 
Kielce, Radio Kielce, Radio Leliwa, Tygodnik Nadwiślański, Nasze Miasto, jak również  
z czasopismami ogólnopolskimi, zajmującymi się kultura i sztuką w Polsce i za granicą: 
ARTeon, Exit, Format, Art&business oraz z portalami internetowymi: PIK, Wrota 
Świętokrzyskie, O.pl Polski Portal Kultury, Kultura Online.pl, 
- Frekwencja w Galerii BWA w 2019 r. wyniosła ok. 4 600 os., 

 
W 2019 r. BWA prowadziło współpracę z nauczycielami plastyki ze szkół podstawowych, 

gimnazjów i szkół średnich z Sandomierza i Powiatu Sandomierskiego oraz Środowiskowym 
Domem Samopomocy w Sandomierzu, Klubem Amazonki, Miejską Biblioteką Publiczną, Biblioteką 
Pedagogiczną. Przystąpiło także do akcji WOŚP i nieodpłatnie przekazało poplenerowe prace 
dziecięce na organizowane aukcje. W 2019 r. BWA brało udział w akcji charytatywnej na rzecz dzieci 
z niepełnosprawnością intelektualną pn. „Choinka życzeń” organizowanej przez Stowarzyszenie 
Przyjaciół Zespołu Szkół Specjalnych w Tarnobrzegu. 
 

Działalność edukacyjna BWA 

W ramach Działalności Edukacyjnej w 2019 r. BWA w Sandomierzu zrealizowało: 
- spotkania autorskie oraz pogadanki na wystawach nt. twórczości autorów, prezentujących swoje 
prace w Galerii BWA w ilości 10 szt. 
- w roku 2019 BWA prowadziło współpracę z nauczycielami plastyki ze szkół podstawowych, 
gimnazjów i szkół średnich z Sandomierza i Powiatu Sandomierskiego oraz Środowiskowym 
Domem Samopomocy w Sandomierzu 
- przeprowadzano "pogadanki" na wystawach dla młodzieży szkolnej i podopiecznych 
Środowiskowego Domu Samopomocy w Sandomierzu 

 
 
Działalność wydawnicza BWA 
Do organizowanych wystaw, BWA wydawało foldery oraz afisze i plakaty. We własnym zakresie 
i własnych projektów BWA drukowało zaproszenia, składanki i afisze reklamujące 11 wystaw. 
 

Powiat jest współorganizatorem Muzeum Okręgowego w Sandomierzu. Instytucja ta 
posiada w swoich zbiorach ponad 16,5 tys. eksponatów. Stałe i czasowe ekspozycje są udostępniane 
w salach Zamku. Muzeum organizuje również konferencje, sesje naukowe, lekcje muzealne, 
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spotkania autorskie, koncerty, prowadzi działalność naukowo –badawczą i wydawniczą.  
Pomimo dotacji przekazywanych przez współorganizatorów, sytuacja finansowa Muzeum 

Okręgowego w Sandomierzu z roku na roku ulegała pogorszeniu. W wyniku prowadzonych 
rozmów, w dniu 11 grudnia 2019 r. została podpisana umowa na współprowadzenie przez 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Muzeum Okręgowego  
w Sandomierzu. Warunkiem podpisania umowy przez Ministerstwo, było zwiększenie dotacji przez 
dotychczasowych współprowadzących, tak aby łącznie z dotacją MKiDN wyniosły nie mniej niż  
2 mln zł. Ostatecznie dotacje podmiotów współprowadzących przedstawiają się następująco: 

- MKiDN    - 600 tys. zł. 
- Województwo Świętokrzyskie   - 350 tys. zł. 
- Powiat Sandomierski   - 350 tys. zł. 
- Miasto Sandomierz    - 700 tys. zł. 
- Łączna wysokość dotacji   - 2 mln zł. 

Współprowadzenie przez resort to nie tylko jednorazowe wsparcie finansowe, ale również możliwość 
otrzymywania dotacji ministerialnych poza konkursami oraz wsparcie inwestycyjne bezpośrednio z budżetu 
MKiDN. Biorąc dotychczasowy potencjał  Muzeum Okręgowe w Sandomierzu ma szansę na większy rozwój 
szczególnie biorąc pod uwagę walory turystyczne miasta.   

Imprezy kulturalne organizowane w 2019 r. 
Powiat Sandomierski w 2019 r. organizował m. in.: 

-  „Uroki Sandomierszczyzny” impreza o charakterze kulturalnym podczas, której 
prezentowane są walory Ziemi Sandomierskiej i promocja potencjału kulturalnego 
młodzieży szkół Prowadzonych przez Powiat Sandomierski. 

-  "Powiatowe Święto Plonów" - jest doskonałą formą promowania lokalnych zasobów  
i walorów kulturowych obszaru Powiatu Sandomierskiego. Na uwagę zasługuje fakt, że 
wieniec dożynkowy reprezentujący Powiat Sandomierski, a przygotowany przez sołectwo 
Krzcin zdobył pierwsze miejsce w kraju podczas Dożynek Prezydenckich w Spale.   

Ponadto Powiat współorganizował bądź uczestniczył w organizacji licznych imprez na terenie 
powiatu m. in. Festiwal Muzyka w Sandomierzu, Jubileusz 100-lecia Policji, Jubileusz 100-lecia PCK 
itp. 
 
Lokalna Organizacja Turystyczna "Partnerstwo Ziemi Sandomierskiej" 
 Z inicjatywy Starosty Sandomierskiego doprowadzono do reaktywacji Lokalnej Organizacji 
Turystycznej "Partnerstwo Ziemi Sandomierskiej".  Jej zadaniem jest organizacja współpracy 
samorządów terytorialnych (zwłaszcza samorządu szczebla powiatowego lub gminnego) i szeroko 
rozumianej lokalnej branży turystycznej w zakresie promocji turystycznej obszaru obejmującego 
działalność tej organizacji. W szczególności zaś kreowania (tworzenia, promocji i rozwoju) lokalnych 
produktów turystycznych.  
Imprezy sportowe organizowane w roku 2019 

1. Powiatowy Noworoczny Turniej Piłki Nożnej Chłopców. 

2. Powiatowego Turnieju Halowej Piłki Nożnej Chłopców. 

3. Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt. 

4. Impreza sportowo - rekreacyjna ,,O krok dalej - II edycja ". 

5. Powiatowy Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt i Chłopców o Puchar Starosty Sandomierskiego. 

6. Mikołajkowy Powiatowy Turniej Piłki Nożnej Halowej Dziewcząt. 

7. Turniej Piłki Nożnej o Puchar Starosty Sandomierskiego Orlik. 2019 

8. Turniej sportowy o puchar Burmistrza Sandomierza pracownicy Urzędu Miejskiego  

w Sandomierzu kontra pracownicy Starostwa Powiatowego w Sandomierzu.  
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9. Udział Drużyny I LO Collegium Gostomianym w Finale Licealiady w Piłce Siatkowej 

Dziewcząt.  

Niestety, z uwagi na odbywające się w ubiegłym roku strajki nauczycieli, nie udało się 

zorganizować VI Memoriału Lekkoatletycznego Piotra Nurowskiego dla szkół Powiatu 

Sandomierskiego. 

 Ponadto Powiat Sandomierski występował jako współorganizator w licznych imprezach 

charakterze sportowym, propagując tym samym zdrowy tryb życia, umiejętność zdrowego 

współzawodnictwa, kształtowanie pozytywnych postaw wśród dzieci i młodzieży, kształtowanie 

samodyscypliny i współodpowiedzialności 

W roku 2019 Starosta objął 45 imprez honorowym patronatem. 

8. OŚWIATA I WYCHOWANIE 

Jednostki organizacyjne 
powiatu/komórki 
organizacyjne 
w jednostkach 
realizujące zadanie 

- Wydział Oświaty Starostwa Powiatowego w Sandomierzu 

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sandomierzu 

- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im.  Janusza Korczaka  
w Zawichoście  

- I LO Collegium Gostomianum w Sandomierzu 

- II LO im. Tadeusza Kościuszki w Sandomierzu 

- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. prof. 
Zbigniewa Strzeleckiego w Sandomierzu 

- Zespół Szkół Ekonomicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego 
w Sandomierzu 

- Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich im. Komisji 
Edukacji Narodowej  w Sandomierzu 

- Technikum im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Klimontowie 

- Bursa Szkolna w Sandomierzu 

 
Zadania w obszarze oświata i wychowanie realizował Wydział Oświaty, prowadząc sprawy 

związane z zakładaniem i prowadzeniem publicznych szkół podstawowych specjalnych, szkół 
ponadpodstawowych, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Młodzieżowego Ośrodka 
Wychowawczego, umożliwiając dzieciom i młodzieży niedostosowanym społecznie realizację 
obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. 
Wydział Oświaty prowadził: 

1. Udzielanie i cofanie zezwoleń na założenie szkoły publicznej przez osobę prawną inną niż 
JST lub osobę fizyczną oraz prowadzenie rejestru tych szkół. 
2. Ewidencję szkół i placówek niepublicznych, w tym prowadzenie dokumentacji  
w szczególności: 

1) przyjmowanie zgłoszeń, dokonywanie wpisów oraz wydawanie zaświadczeń  
o wpisie do ewidencji, 
2) wydawanie decyzji o odmowie wpisu do ewidencji lub o wykreśleniu z ewidencji, 
3) prowadzenie spraw związanych z nadaniem szkole uprawnień szkoły publicznej na 
wniosek osoby prowadzącej szkołę niepubliczną nieposiadającą uprawnień szkoły 
publicznej. 

3. Wykonywanie zadań związanych z awansem zawodowym nauczyciela na stopień 
nauczyciela mianowanego, w tym organizacja egzaminu. 
4. Rejestr wydanych zaświadczeń o zdaniu egzaminu na stopień awansu zawodowego 
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nauczyciela mianowanego. 
5. Organizację konkursów na dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat. 
6. Zadania związane z Systemem Informacji Oświatowej, w tym Rejestr Szkół i Placówek 
Oświatowych. 
7. Kierowanie dzieci do szkół specjalnych lub ośrodków poza granicami powiatu na wniosek 
rodzica lub opiekuna prawnego. 
8. Kierowanie dzieci do młodzieżowych ośrodków wychowawczych zgodnie  
z postanowieniem sądu. 
W roku 2019 Powiat Sandomierski był organem prowadzącym dla 2 liceów 

ogólnokształcących, 3 zespołów szkół zawodowych, 1 technikum, Młodzieżowego Ośrodka 
Wychowawczego, Bursy Szkolnej i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (tab. poniżej), w których 
zatrudnionych było 288 nauczycieli.  

Oświatowe jednostki organizacyjne przez okres 3 tygodni objęte były strajkiem nauczycieli, 
który nie wpłynął istotnie na realizację podstawy programowej.  

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna prowadzi orzekanie w pełnym zakresie dysfunkcji 
dzieci i młodzieży Powiatu Sandomierskiego, a w zajęciach o charakterze profilaktycznym  
i psychoedukacyjnym udział wzięło 3945 uczniów. Poradnia w 2019 roku przeprowadziła  1185 
diagnoz psychologiczno-pedagogicznych uczniów przedszkoli, szkół podstawowych  
i ponadpodstawowych, wydała 213 orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, nauczania 
indywidualnego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz 33 opinie o wczesnym wspomaganiu 
rozwoju dziecka. Specjaliści poradni prowadzą autorskie programy terapeutyczne dla dzieci 
uzdolnionych „Akademia Twórczego Myślenia” oraz dla uczniów z trudnościami kompetencji 
komunikacyjnych „Uniwersytet Kompetencji Społecznych”. Wspólnie z Kuratorium Oświaty, 
Starostwem Powiatowym, Urzędem Miasta oraz Wyższą Szkołą Humanistyczno-Przyrodniczą 
przeprowadzony został Powiatowy Konkurs Ortograficzny. 
Tabela:  Liczba uczniów/wychowanków oraz zdawalność matur w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Sandomierski. 

 
 
Lp. 

 
 

Szkoła /placówka 

 
rok szk. 

2018/2019* 

 
rok szk. 

2019/2020* 

Zdawalność 
matur w 2019  

roku % 

1. I Liceum Ogólnokształcące  w Sandomierzu 465 506 99,4 

2.  II Liceum Ogólnokształcące w Sandomierzu 309 408 100 

3.  Zespół Szkół Technicznych i 
Ogólnokształcących w Sandomierzu 

 
297 

 
498 

 
56,25 

4.  Zespół Szkół Ekonomicznych w Sandomierzu 451 576 76,7 

5. Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich 
w Sandomierzu 

 
277 

 
345 

 
70 

6. Technikum im. św. Urszuli Ledóchowskiej 
w Klimontowie (od września 2019r) 

42 9 68,75 

7. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy  
w Zawichoście ( MOW ) 

 
59 

 
59 

 
100** 

 Suma/średnio 1932 2 401 78,52*** 
* wg stanu na 30 września, 
** zdawalność egzaminu ósmoklasisty w Szkole Podstawowej Specjalnej MOW, 
*** bez MOW.   
 

Do szkół prowadzonych przez Powiat Sandomierski w 2019 roku przyjmowani byli 
absolwenci ostatnich klas gimnazjalnych oraz pierwszy rocznik absolwentów ósmych klas szkół 
podstawowych głównie z terenu Powiatu Sandomierskiego. Była to kumulacja klas pierwszych 
związana z reformą systemu oświaty (Wykres poniżej). W związku z reformą systemu oświaty  
w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym wygaszone zostało Gimnazjum Specjalne, a w to 
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miejsce powołano Liceum Ogólnokształcące Specjalne. Dla perspektyw funkcjonowania szkół 
ponadpodstawowych demografia jest niekorzystna i po wzroście liczby uczniów w 2019 roku już od 
2020 roku będzie odnotowywany spadek ogólnej liczby uczniów, co oznacza zwiększający się 
potencjał nie wykorzystanych pomieszczeń, wzrost obciążenia kosztami rzeczowymi oraz 
administracyjnymi. Wynikiem trendu przemieszczania się młodzieży na poziomie szkół 
ponadpodstawowych do większych aglomeracji miejskich, proces wygaszania objął Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Klimontowie, który przekształcony został w Technikum. Ponadto na 
poziomie ponadpodstawowym na terenie Powiatu kształciły szkoły: Liceum Ogólnokształcące  
w Chobrzanach, Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Sandomierzu, Liceum Ogólnokształcące  
w Klimontowie (od września 2019r), Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego  
w Sandomierzu, Zespół Placówek Oświatowych w Koprzywnicy. 

 

 
Wykres: Absolwenci klas gimnazjalnych i szkół podstawowych w Powiecie Sandomierskim rocznikami   

 
Każdą szkołę zawodową cechuje specyfika kształcenia w zawodach zgodnie z opracowaną  

Strategią Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego Powiatu Sandomierskiego. Celem wzbogacenia 
praktycznej nauki zawodu, szkoły zawodowe realizowały projekty wspierane funduszami 
zewnętrznymi, takie jak: 

-  „Kulinarne horyzonty” (ZSGiH) dofinansowany z RPO WŚ 8.5.1.  

-  „Piramida sukcesu” (ZSGiH) dofinansowany z RPO WŚ 8.5.1.  

-  „Korpus fachowców” (ZSGiH) realizowany z RPO WŚ 4.1, w tym odbycie praktyk w 
Bristol Art & Medical SPA w Busku Zdroju oraz Binkowski Resort w Kielcach.  

-  „Świętokrzyscy hotelarze dla rynku pracy” (ZSGiH)  projekt finansowany z RPO WŚ 8.5.1.  

-  „Zawodowi zawodowcy” (ZSGiH) realizowany w ramach programu Erasmus+, w tym 
odbycie staży zawodowych we Włoszech, Portugalii i Hiszpanii. 

- „Europejskie kwalifikacje dla uczniów sandomierskiego ekonomika” (ZSE) realizowany w 
ramach programu Erasmus+, w tym odbycie staży zagranicznych w Maladze, Rimini  
i Berlinie.  

- ”Akademia Bezpieczeństwa” (ZSE) przy wsparciu MSWiA.  

- „Zdobywanie doświadczeń branżowych na Półwyspie Iberyjskim” (ZSTiO),  to projekt 
POWER realizowany w ramach programu ERASMUS +, w tym odbycie praktyk  
w Portugalii i Hiszpanii.  
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-  Doposażenie pracowni kierowcy mechanika z rezerwy 0,4% (ZSTiO), to projekt 
refundowany przez MEN. 

-  „Zielone Informatyczne Garnizony” (I LO) w specjalności WEBMASTER, we współpracy 
z MON i WAT w Warszawie. 

-  „TIK i Informatyka w pracy i nauce nowoczesnej szkoły” (I LO), dofinansowany z RPO 
8.3.3. EFS.  

-  „Każdy może być naukowcem 2” (MOW) dofinansowany z EFS POWER.  

-  „Przez sport do praworządności” (MOW) projekt współfinasowany ze środków Funduszu 
Sprawiedliwości Ministerstwa Sprawiedliwości.  

-  „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju 
CKZiU” (MOW) projekt realizowany przy montażu środków UE, budżetowych  
i samorządowych. 

 
Realizacja powyższych projektów pozwoliła na doskonalenie kadry pedagogicznej oraz odbycie 

przez uczniów szkoleń, warsztatów, praktyk i staży zawodowych w kraju i za granicą.     
Szkoły i placówki niepubliczne prowadzone przez inne podmioty niż JST, dla których Powiat 

Sandomierski jest organem ewidencyjnym, to: 
1) Medyczna Szkoła Policealna w Sandomierzu, ul. Schinzla 11, 
2) Szkoła Podstawowa Specjalna dla Dzieci i Młodzieży z Upośledzeniem Umysłowym  
w Stopniu Umiarkowanym i Znacznym w Sandomierzu, ul. Opatowska 10 
3) Szkoła Podstawowa Specjalna dla Uczniów z Autyzmem w Sandomierzu, ul. Opatowska 
10, 
4) Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Sandomierzu, ul. Opatowska 10, 
5) Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sandomierzu, ul. Opatowska 10, 
6) Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjny „Radość Życia”, ul. Opatowska 10, 
7) Szkoła Podstawowa Specjalna w Klimontowie przy Fundacji Szlachetne Anioły, ul. s. H. 
Herman 1, 
8) Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Klimontowie przy Fundacji Szlachetne 
Anioły, ul. s. H. Herman 1, 
9) Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Sandomierzu, ul. Mickiewicza 39, 
10) Prywatna Szkoła Zawodowa w Sandomierzu, ul. Mickiewicza 39, 
11) Medyczna Szkoła Policealna w Sandomierzu, ul. Mickiewicza 39, 
12) Centrum Edukacji Artystycznej GAMA  w Sandomierzu, ul. Koseły 22, 
13) Centrum Kształcenia Przedsiębiorców-Świętokrzyska Akademia Biznesu  
w Sandomierzu, pl. Poniatowskiego 2, 
14) Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe w Sandomierzu, ul. Armii Krajowej 19 B, 
15) Ośrodek Kształcenia Ustawicznego „Sannort” w Sandomierzu, ul. Ożarowska 75, 
16) Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach Centrum Kształcenia Zawodowego  
w Sandomierzu, ul. Wojska Polskiego 22, 
17) Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Sandomierzu ZDZ  
w Kielcach, ul. Wojska Polskiego 22,    
18) Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych w Sandomierzu ZDZ w Kielcach, ul. 
Wojska Polskiego 22. 

 
W ramach nadzoru Wydział Oświaty przeprowadził 3 kontrole planowane w zakresie 

zgodności danych wprowadzanych do Systemu Informacji Oświatowej oraz jedna doraźną. Wydział 
pracował nad wdrożeniem w życie uchwał Rady Powiatu dotyczących znowelizowanych zasad 
rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru pracy godzin zajęć nauczycieli, jak również 
uchwał Zarządu Powiatu dotyczących powołania komisji egzaminacyjnych i przeprowadzenia 
egzaminu dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 
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Szkoły i placówki realizowały działania o charakterze kulturalnym, sportowym, na rzecz ochrony 
środowiska, integracji społecznej, popularyzujące kulturę spędzania czasu wolnego oraz rozwijanie 
indywidualnych zainteresowań i talentów, których o zasięgu ponadszkolnym zorganizowano 13. 
Liczba wychowanków w Bursie Szkolnej na 30.09.2019 r. wynosiła – 120. 
 

9. WSPIERANIE RODZINY, PIECZY ZASTĘPCZEJ ORAZ 
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

Jednostki organizacyjne 

powiatu/komórki 

organizacyjne 

w jednostkach realizujące 

zadanie. 

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

- Dom Pomocy Społecznej w Sandomierzu 

- Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci i Młodzieży  
w Łoniowie 

- Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności 

 
Realizacja polityki społecznej 
 
9.1 Pomoc społeczna - zadania wynikające z art. 19 ustawy z dnia 12 marca 
2004r. o pomocy społecznej, (Dz. U. z 2019 poz. 1507 z późn. zm.)  
 
 
1. Prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu 
ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób.  
 

Na terenie powiatu sandomierskiego funkcjonują 2 Domy Pomocy Społecznej:  
 

1) Dom Pomocy Społecznej w Sandomierzu przy ul. Czyżewskiego 1 na 100 miejsc 
przeznaczony dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych. Na dzień 31.12.2019 
r. w Domu Pomocy Społecznej w Sandomierzu przebywało 98 mieszkańców oraz 10 osób  
w Lokalach Aktywizujących, w tym 13 ze skierowaniami wydanymi przed dniem 1 stycznia 2004r. 
 i 95 osób ze skierowaniami wydanymi po 1 stycznia 2004r. W 2019r. w Domu Pomocy Społecznej 
w Sandomierzu umieszczono 28 osób. 
Średni miesięczny koszt utrzymania w DPS w Sandomierzu wynosił w 2019r. 3.553,00 zł.  

 
 
2) Dom Pomocy Społecznej „SADYBA” w Skwirzowej prowadzony przez Fundację Sadyba  
dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych. W Domu Pomocy Społecznej 
„SADYBA” w Skwirzowej na dzień 31.12.2019r. przebywało ogółem 48 mieszkańców.  
W 2019r. w Domu Pomocy Społecznej w Skwirzowej umieszczono 10 osób. 
 
Średni miesięczny koszt utrzymania w DPS w Skwirzowej wynosił w 2019 r. 3.890,00 zł.  

 
W roku 2019 wydano ogółem 55 decyzji administracyjnych dotyczących domów pomocy 

społecznej:  
- 28 decyzji o umieszczeniu w DPS w Sandomierzu zgodnie art. 59 ustawy dnia 12 marca 2004r.                   
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 poz. 1507 z późn. zm.), tj. na nowych zasadach, 
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- 2 decyzje odmawiające skierowania do domu pomocy społecznej na zasadzie przeniesienia do 
DPS w Sandomierzu (stare zasady) 
- 1 decyzję kierującą do domu pomocy społecznej na zasadzie przeniesienia do DPS  
w Sandomierzu (stare zasady). 
- 10 decyzji  zmieniających odpłatność w DPS w Sandomierzu w związku ze zmianą wysokości 
dochodu, 
- 10 decyzji o umieszczeniu w DPS w Skwirzowej, 
- 4 decyzje zmieniające odpłatność w DPS Skwirzowa w związku ze zmianą wysokości 
dochodu,  

 
 
2. Przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki 
osobom opuszczającym domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży 
oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno - 
wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobowa opiekę oraz 
młodzieżowe ośrodki wychowawcze.  
  

W roku 2019 wydano 3 decyzje administracyjne dotyczące usamodzielniających się 
wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych, w tym: 
- 1 decyzję uchylającą pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki, 
- 1 decyzję przyznającą pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki, 
- 1 decyzję przyznającą pomoc pieniężną na usamodzielnienie.  
W 2019r. 1 wychowanka MOW korzystała z pomocy na kontynuowanie nauki. 
 
3. Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa i praca socjalna. 
 

Przy PCPR działa Punkt Poradnictwa Specjalistycznego, w którym porad udziela psycholog. 
W 2019 roku psycholog przeprowadził 138 spotkań indywidualnych. 

W 2019r. w ramach pracy socjalnej sporządzono 56 kompletów dokumentacji niezbędnych 
do przyznania pomocy na kontynuację nauki i usamodzielnienie, oraz sporządzono 39 wniosków 
niezbędnych do ustalenia odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej od rodzica 
biologicznego. Ponadto tut. Centrum na bieżąco prowadziło poradnictwo w ramach pracy socjalnej 
dla osób zgłaszających się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sandomierzu. 
 
4. Prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej. 
 
 Zawarte jest porozumienie o świadczenie usług ze Specjalistycznym Ośrodkiem Wsparcia dla 
Ofiar Przemocy w Rodzinie działającym  przy Centrum Wsparcia i Rehabilitacji Społecznej  
w Gorzycach. 
 
5. Doradztwo metodyczne dla kadry jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu 
Powiatu.  
 
 W  2019r. w ramach doradztwa metodycznego zorganizowano konferencję szkoleniową 
m.in. dla kierowników i pracowników ośrodków pomocy społecznej z terenu Powiatu 
Sandomierskiego z zakresu przeciwdziałania patologiom dyskryminacji w rodzinie i wspierania 
rodziny.  
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9.2 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - zadania wynikające z art.6 ust.3 
ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (DZ.U. 
2015 poz. 1390 z późn. zm.)  

 
W 2019r. realizowane były dwa programy z zakresu realizacji zadań przemocy w rodzinie tj.:  
 
- Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie  
w Powiecie Sandomierskim na lata 2017-2022  
-  Powiatowy Program działań profilaktycznych w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych  
metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie.    

Pracownicy PCPR na bieżąco informowali osoby znajdujące się w sytuacji kryzysowej lub 
osoby zgłaszające przemoc o  możliwościach i instytucjach, które mogą udzielić im pomocy.                        
                        

9.3 Wpieranie rodziny i system pieczy zastępczej - zadania wynikające z art. 76 
ust. 4 i 180 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wpieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej.  
 
1. Rodzinna piecza zastępcza. 
 

W Powiecie Sandomierskim na koniec 2019r. funkcjonowało 64 rodziny zastępcze,  
w których umieszczonych było 81 dzieci: 
- 50 rodziny zastępcze spokrewnione w których umieszczono 60 dzieci, 
- 13 rodzin zastępczych niezawodowych w których umieszczono 15 dzieci,  
- 1 rodzina zastępcza zawodowa z 3 dzieci,  
- 1 zawodowa specjalistyczna rodzina zastępcza z 5 dzieci. 
 
Na terenie Powiatu Sandomierskiego ponadto funkcjonuje 1 rodzinny dom dziecka, w którym 
umieszczonych jest 4 dzieci. 
 

W roku 2019 na mocy Postanowień Sądu Rejonowego w Sandomierzu Wydział III Rodzinny  
i Nieletnich ustanowiono 3 rodziny  zastępcze  spokrewnione, w których umieszczono 4 dzieci,   
1 rodzinę zastępczą niezawodową z 1 dzieckiem. 
Od stycznia 2019r. do końca grudnia 2019r. z pomocy pieniężnej skorzystało:  

 94 dzieci będących pod opieką rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka, 

 8 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych kontynuujących naukę, 

  8 osób usamodzielniających się (w I półroczu 2 wychowanków, w II półroczu 

 6  wychowanków),  

 6 osób otrzymało pomoc pieniężną na zagospodarowanie w formie rzeczowej                     
(w I półroczu  1 wychowanka, w II półroczu 5 wychowanków).  

 
Łączna wysokość środków finansowych na rodziny zastępcze oraz świadczeń dla dzieci 

przebywających w rodzinnych domach dziecka i w zawodowej specjalistycznej rodzinie zastępczej                 
w 2018r. wyniosła: 1.875.69,52zł., z czego wykorzystano:  
- na pomoc pieniężną przeznaczoną na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w spokrewnionych  
i niezawodowych rodzinach zastępczych: 895.137,00zł 
- na pokrycie  świadczeń przeznaczonych  na utrzymanie dzieci przebywających  w rodzinnym domu 
dziecka oraz w zawodowych rodzinach zastępczych kwotę: 174.631,00 zł., 

mailto:starostwo@powiat.sandomierz.pl
mailto:starostwo@powiat.sandomierz.pl
http://www.powiat.sandomierz.pl/
http://www.powiat.sandomierz.pl/


 RRaappoorrtt  oo  ssttaanniiee  PPoowwiiaattuu  SSaannddoommiieerrsskkiieeggoo  
zzaa    22001199  RROOKK  

 

 

str.56 
 

 15/ 644 10 10 
 

 15/ 832 28 29 

 

 starostwo@powiat.sandomierz.pl 

 www.powiat.sandomierz.pl 

 Powiat Sandomierski 

 

STAROSTWO POWIATOWE  
W SANDOMIERZU 
ul. Mickiewicza 34 
27-600 Sandomierz 

 

- wynagrodzenia dla prowadzących rodzinny dom dziecka oraz zawodowych rodzin zastępczych 
kwotę: 119.248,00zł.,  
- jednorazową pomoc pieniężną na pokrycie wydatków związanych z potrzebami przyjmowanych 
dzieci  do rodzin zastępczych: 13.000,00zł,. 
- jednorazowe świadczenie na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub 
innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowania opieki: 800,00zł 
- dofinansowanie do wypoczynku dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej: 3.100,00zł 
- środki na utrzymanie lokalów, w których prowadzone są zawodowa rodzina zastępcza i rodzinny 
dom dziecka: 20.041,00zł  
- na pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki kwotę: 47.860,20.; (526,00zł na osobę kontynuującą 
naukę), 
- na pomoc na usamodzielnienie dla wychowanków rodzin zastępczych kwotę: 31.229,00zł., 
- na pomoc na zagospodarowanie wychowanków rodzin zastępczych kwotę: 19.211,00zł., 
- dodatek  wychowawczy dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz rodzinnym domu 
dziecka (500+) -  417.069,14zł., 
- dodatek wychowawczy dla dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 
(500+) – 101.971,38zł. 
Łącznie z dodatku wychowawczego 500+ skorzystało 114 dzieci. 
 
- świadczenie „ Dobry Start” dla dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – 
wychowawczych, rodzinach zastępczych i rodzinnym domu dziecka 32.400,00zł. 
Łącznie ze świadczenia „ Dobry Stat” skorzystało 108 dzieci. 
 

Z innych powiatów na terenie Powiatu Sandomierskiego przebywało w rodzinnej pieczy 
zastępczej 10 dzieci w 2019r:  

- Powiat Opatowski- 1dziecko,  

- Miasto Łódź - 1dziecko,  
- Powiat Kraśnicki - 2 dzieci,  
- Powiat Bielski – 1 dziecko, 
- Powiat Stalowowolski - 2 dzieci, 
- Powiat Pińczowski - 2 dzieci 
- Miasto Tarnobrzeg – 1 dziecko 
 
Na terenie innych powiatów w rodzinnej pieczy zastępczej przebywało 13 dzieci 

pochodzących z Powiatu Sandomierskiego:  
- Powiat Jędrzejowski - 1 dziecko,  

- Powiat Chełmski - 2 dzieci,  

- Miasto Tarnobrzeg - 1 dziecko,  

- Powiat Bielski - 1 dziecko,  

- Powiat Starachowicki - 1 dziecko,  

- Powiat Żagański - 1 dziecko,  

- Gmina Kraków  - 2 dzieci, 
- Miasto Bydgoszcz - 1 dziecko, 
- Powiat Staszowski -  1 dziecko, 
- Miasto Malbork - 1 dziecko, 
- Powiat Kielecki- 1 dziecko. 

 
W roku 2019 r. ogółem wydano 218 decyzji administracyjnych w tym:  

- 3 decyzje przyznająca dofinansowanie do wypoczynku dziecka w rodzinie zastępczej, 
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- 9 decyzji administracyjnych uchylających przyznane świadczenia,   
- 7 decyzji administracyjnych dotyczących przyznania świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania 
dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych,  
- 7 decyzji administracyjnych na jednorazowe świadczenie z tytułu przyjęcia dziecka do rodziny 
zastępczej,  
- 1decyzja nienależnie pobranego świadczenia przyznające pomoc na częściowe utrzymanie dziecka  
w rodzinie zastępczej, 
- 1 decyzja administracyjna przyznająca świadczenia z tytułu zdarzenia losowego,  
- 3 decyzje administracyjne przyznające pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 
wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych,   
- 6 decyzji administracyjnych uchylających pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki,  
- 11 decyzji administracyjnych dot. pomocy pieniężnej na usamodzielnienie dla wychowanków rodzin 
zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych,  
- 10 decyzji administracyjnych dot. pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej 
wychowankom rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych, 
- 1 decyzja administracyjna zawieszająca pomoc na kontynuowanie nauki, 
- 1 decyzja wznawiająca pomoc na kontynuowanie nauki, 
- 1 decyzja administracyjna ustalająca kwotę nienależnie pobranego świadczenia pieniężnego na 
kontynuowanie nauki, 
-  116 decyzji w związku z dodatkiem wychowawczym na dziecko do 18.roku życia  
(art.80 ust.1a ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej), 
- 39 decyzji dot. odpłatności rodziców biologicznych za pobyt ich dzieci w rodzinie zastępczej  
(we wszystkich decyzjach odstąpiono od ustalenia opłat od rodziców biologicznych z uwagi na 
trudną sytuację materialno-bytową), 
- 2 decyzje odmawiające przyznania świadczenia „Dobry Start”. 
 
 
2. Dodatek wychowawczy 500+  
 
 Na podstawie art.80 ust.1a ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny  
i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019r. poz. 1111 z późn. zm.) Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Sandomierzu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019r. wydało 116 decyzji 
dotyczących dodatku wychowawczego w tym: 
- 40 decyzji przyznających dodatek wychowawczy na wniosek Dyrektora DdDiM w Łoniowie  
- 5 decyzji przyznających dodatek wychowawczy na wniosek rodziny zastępczej, 
- 62 decyzji przyznających dodatek wychowawczy z urzędu, 
- 2 decyzje zmieniające przyznanie dodatku wychowawczego. 
- 2 decyzje nienależnie pobranego dodatku wychowawczego 
- 5 decyzji wygaszających pobranie dodatku wychowawczego.  
 
W 2019r. pomocą z tytułu dodatku wychowawczego zostało objętych 70 dzieci z 53 rodzin 
zastępczych , 4 dzieci z rodzinnego domu dziecka oraz 40 dzieci z placówek opiekuńczo- 
wychowawczych . 
 
,,Dobry Start” 
 
 W 2019 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sandomierzu realizowało rządowy 
program ,,Dobry start” na podstawie Uchwały Nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r.,  
w sprawie ustanowienia rządowego programu ,,Dobry start”.  

Wysokość świadczenia ,,dobry start” to 300,00zł. przyznawane raz w roku. 
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Świadczenie przysługuje: 

 rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym, rodzinom zastępczym, osobom 

prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo – wychowawczych, 

dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo – terapeutycznych – raz w roku na dziecko; 

Świadczenie dobry start przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego (od I klasy szkoły 

podstawowej) do ukończenia: 

  20. roku życia – przez dziecko lub osobę uczącą się, 

  24. roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem  

o niepełnosprawności. 

 
Z w/w programu skorzystało od 1 lipca 2019r., - 66 dzieci z 50 rodzin zastępczych, 36 dzieci  
z placówki opiekuńczo – wychowawczej w Łoniowie , 1 dziecko z rodzinnego domu dziecka oraz   
5  osób usamodzielnianych.  
W 2019r. wypłacono 108 świadczeń tzw. ,,dobry start”  na kwotę 32.400,00zł. 

 
 

W ramach realizacji zadań ujętych w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wpieraniu rodziny                  
i systemie pieczy zastępczej, PCPR w Sandomierzu zapewniło osobom sprawującym rodzinną pieczę 
zastępczą i dzieciom umieszczonym w pieczy, możliwość korzystania z bezpłatnej pomocy 
psychologicznej, również w miejscu zamieszkania rodziny, jak też bezpłatne poradnictwo prawne. 
 Osoby sprawujące pieczę zastępczą, wychowankowie umieszczeni w rodzinnej pieczy 
zastępczej oraz pełnoletni wychowankowie pieczy zastępczej mieli możliwość również korzystania 
na bieżąco z poradnictwa socjalnego oraz wsparcia koordynatorów  rodzinnej pieczy zastępczej. 

Ze wsparcia psychologa, pracowników socjalnych oraz koordynatorów rodzinnej pieczy 
zastępczej skorzystało łącznie 185 rodzin, którym udzielono ok.450 porad w miejscu zamieszkania 
jak też w siedzibie PCPR.  

Zgodnie z art. 233 ustawy o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w 2019r. objęto 
opieką koordynatorów 29 rodzin zastępczych, które przed dniem wejścia życie ustawy nie posiadały 
2- letniego doświadczenia jako rodzina zastępcza lub utworzyły się po 1 stycznia 2012r. Wsparciem 
koordynatorów objęte były również rodziny, które nie składały wniosku o objęcie ich opieką 
koordynatora.  

 
W ramach monitoringu sytuacji dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej, 

dokonano okresowych ocen sytuacji wszystkich dzieci przebywających w rodzinnej pieczy 
zastępczej. W 2019r. odbyło się 110 Zespołów w sprawie oceny sytuacji dzieci umieszczonych w 54 
rodzinach  zastępczych i 1 rodzinnym domu dziecka dla 75 dzieci.  W Zespołach udział brali 
pracownicy  PCPR (koordynatorzy, psycholog, specjalista pracy z rodziną , pracownik socjalny), 
przedstawiciele szkół, ośrodków pomocy społecznej oraz w razie konieczności kuratorzy sądowi.   

W 2019r. wychodząc naprzeciw potrzebom rodzin zastępczych i instytucji wspierających 
pieczę zastępczą PCPR w Sandomierzu zorganizował „Konferencję szkoleniową w zakresie 
przeciwdziałania patologiom, dyskryminacji w rodzinie i wspierania rodziny przeznaczoną dla osób 
pełniących funkcję rodziny zastępczej oraz pracowników instytucji pomocy społecznej i pieczy 
zastępczej” dla rodziców zastępczych i instytucji pomocy społecznej oraz pieczy zastępczej 
prowadzoną przez psychologa PCPR. Obszar tematyczny konferencji zorganizowany był wokół „ 
psychologicznych aspektów pracy z dziećmi, młodzieżą i ich rodzicami  w sytuacjach 
problemowych”. Podczas konferencji wspólnie omawiane były także bieżące problemy interesujące 
uczestników. W konferencji uczestniczyło 23 osoby. 
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W ramach zapewnienia doradztwa osobom sprawującym pieczę zastępczą prowadzono 
indywidualne poradnictwo psychologiczne i indywidualną pracę z rodzinami. Ze wsparcia 
psychologa skorzystało 31 rodzin. Udzielono 122 porad psychologicznych. W 2019 roku psycholog 
przeprowadził 5 diagnoz psychofizycznych dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej Powiatu 
Sandomierskiego.   W 2019r. psycholog przeprowadził badania psychologiczne dla rodzin 
pełniących już funkcję rodzin zastępczych i prowadzących Rodzinny Dom Dziecka, oraz przebadał 
kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Łącznie w 2019r. wydano 7 opinii 
psychologicznych i przebadano 7 osób. Dodatkowo w ramach szkoleń i doradztwa osobom 
sprawującym pieczę zastępczą prowadzono indywidualne poradnictwo psychologiczne.  

 
 W ramach zapewnienia doskonalenia zawodowego kadry realizującej zadania pieczy 

zastępczej - w 2019r. pracownicy Zespołu ds. pieczy zastępczej brali udział w szkoleniach 
organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego  
w Kielcach w ramach projektu EFS „Bliżej rodziny – szkolenia dla kadr systemu wspierania 
rodziny i pieczy zastępczej”.  
 

 

3. Instytucjonalna piecza zastępcza  
 
  Na terenie Powiatu Sandomierskiego funkcjonują cztery placówki opiekuńczo-
wychowawcze, w tym 3 typu socjalizacyjnego i 1 interwencyjnego pod nazwą Domy dla Dzieci  
i Młodzieży w Łoniowie. 
  Domy dla Dzieci i Młodzieży w Łoniowie funkcjonują w czterech samodzielnych budynkach 
mieszkalnych - w Domu Nr 1, Nr 2, Nr 3 realizowane są zadania dla placówki opiekuńczo – 
wychowawczej typu socjalizacyjnego, w Domu Nr 4 realizowane są zadania dla placówki opiekuńczo 
– wychowawczej typu interwencyjnego. Domy typu socjalizacyjnego przeznaczone są dla 36 dzieci, 
w Domu typu interwencyjnego może przebywać 10 wychowanków. Średnie miesięczne wydatki 
przeznaczone na utrzymanie jednego dziecka w Domach dla Dzieci i Młodzieży w Łoniowie za 2019 
r. wyniosły: 4.350,00zł. (słownie: cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt 00/100zł.).  
Zgodnie z art. 191, ust. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej (Dz. U. z 2019r. poz. 1111 z późn. zm.), w przypadku umieszczenia dziecka w placówce 
opiekuńczo – wychowawczej na terenie innego powiatu, powiat właściwy ze względu na miejsce 
zamieszkania dziecka przed skierowaniem do placówki opiekuńczo – wychowawczej ponosi wydatki 
na jego utrzymanie w wysokości średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie 
jednego dziecka w tej placówce.  
 W Domach dla Dzieci i Młodzieży w Łoniowie na koniec 2019r. przebywało  
35 wychowanków, w tym 29 wychowanków placówki typu socjalizacyjnego i 6 wychowanków 
placówki typu interwencyjnego. W 2019r. do placówki przybyło łącznie 20, w tym 6 wychowanków 
pochodzących z naszego terenu. W 2019r. Domy dla Dzieci i Młodzieży opuściło łącznie  
13 wychowanków, w tym 5 wychowanków usamodzielniło się, 2 wychowanków zostało na 
podstawie Postanowienia Sądu umieszczonych w rodzinnym domu dziecka i 1 wychowanek na 
podstawie Postanowienia Sądu został umieszczony w innej placówce opiekuńczo-wychowawczej,  
5 wychowanków wróciło do rodziców biologicznych.               
 
 
W 2019r. w placówce przebywały dzieci  z następujących powiatów:   

- Powiat Nowotomyski - 1 dziecko, 
- Powiat Starachowicki – 2 dzieci, 
- Powiat Staszowski – 1 dziecko, 
- Miasto Jastrzębie – Zdrój – 1 dziecko, 
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- Powiat Zwoleński – 1 dziecko, 
- Powiat Kielecki -  1 dziecko 
- Powiat Chrzanowski – 4 dzieci, 
- Miasto Tarnów – 2 dzieci , 
- Powiat Piski – 2 dzieci . 

 
PCPR w Sandomierzu od powiatów, z których pochodzą dzieci przebywające w Domach dla 

Dzieci i Młodzieży w Łoniowie otrzymało środki finansowe w wysokości: 351.259,82zł. PCPR nie 
skierował żadnego dziecka z Powiatu Sandomierskiego, do placówki opiekuńczo – wychowawczej 
na terenie innego Powiatu. 

 

9.4 „Społeczeństwo bez barier – usługi społeczne dla Powiatu  
Sandomierskiego” 

 W 2019 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sandomierzu rozpoczęło realizacje 
Projektu pn. „Społeczeństwo bez barier – usługi społeczne dla Powiatu Sandomierskiego” 
wspófinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
– Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014 – 2020, Oś 
Priorytetowa RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 09.02.00 
Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 09.02.01 
Rozwój wysokiej jakości usług społecznych. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Gminą 
Łoniów/Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łoniowie oraz Zakładem Doskonalenia Zawodowego  
w Kielcach.  
 Głównym celem Projektu jest zwiększenie dostępności usług specjalistycznych  
i minimalizacja barier umożliwiających samodzielne funkcjonowanie w środowisku lokalnym. Grupę 
docelową stanowią: 
– osoby z niepełnosprawnościami, a w szczególności o znacznym lub umiarkowanym  
   stopniu niepełnosprawności, 
-  kandydaci na asystentów osobistych osób niepełnosprawnych, 
-  opiekunowie osób niesamodzielnych, 
- osoby dorosłe po 18 r. ż. opuszczające pieczę zastępczą,  
- dzieci z rodzinnej pieczy zastępczej,  
- oraz rodzice zastępczy. 
 Proponowane formy wsparcia w ramach Projektu:  
 - wsparcie specjalistyczne osób niepełnosprawnych, w tym warsztaty, zajęcia rehabilitacyjne, 
wsparcie psychologiczne, wyjazd rehabilitacyjno – usprawniający, usługi społeczne asystenta 
osobistego osoby niepełnosprawnej, likwidacja barier, 
- pkompetencji opiekunów/ osób niepełnosprawnych, w tym warsztaty, szkolenie  
z zakresu opieki nad osobą niesamodzielną, 
- wsparcie dzieci z rodzin zastępczych poprzez korepetycje z kompetencji kluczowych dla dzieci 
przebywających w pieczy zastępczej i półkolonie dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. 
- wsparcie opiekunów pełniących funkcję rodzinnej pieczy zastępczej, w tym szkolenie  
z doskonalenia osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą, wyjazd integracyjno – terapeutyczny 
dla opiekunów  
i dzieci z pieczy zastępczej, 
 -oraz utworzenie mieszkania chronionego i zapewnienie wsparcia doradczo- zawodowego dla  
2 osób opuszczających piecze zastępczą. 
 Gmina Łoniów w ramach Projektu planuje utworzyć środowiskowy dom samopomocy dla 
osób z zaburzeniami psychicznymi.  
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9.5 Rehabilitacja zawodowa i społeczna oraz zatrudnianie osób 
niepełnosprawnych - zadania wynikające z Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych realizowane przez 
PCPR. 
 
Informacja o wykorzystaniu środków finansowych otrzymanych z PFRON na zadania z zakresu 
rehabilitacji społecznej na dzień 31.12.2019 r. 

 
1.  Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych. 
 
W 2019 r. złożono 136 wniosków, 121 wniosków rozpatrzono pozytywnie, 15 wniosków rozpatrzono 
negatywnie z uwagi na braki formalne. 
Ogółem wypłacono z PFRON dofinansowanie dla  143 osób i ich opiekunów na łączną kwotę    
w wysokości  182.207 zł. Liczba osób ubiegających się o dofinansowanie wraz z opiekunami 
wynosiła 216 osób w tym 80 opiekunów. Z dofinansowania zrezygnowało 24 osoby. 
 
2. Dofinansowanie osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty 

ortopedyczne i środki pomocnicze. 
 

W 2019 r. złożono 337 wniosków w tym 9 wniosków na zakup sprzętu rehabilitacyjnego,                      
z dofinansowania skorzystało 334 osób na kwotę w wysokości 411.043,08 zł. oraz podpisano  
i rozliczono 8 umów na dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego dla osób 
niepełnosprawnych na kwotę w wysokości 13.508,00 zł.                                                                                                  
3 wnioski zostały rozpatrzone negatywnie z uwagi na braki formalne. 
 
3. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych i technicznych w komunikowaniu 

się. 
 

W 2019 roku złożono 26 wniosków  z czego podpisano 19 umów, 3 wnioski zostały 
rozpatrzone negatywnie, 4 osoby zrezygnowały z dofinansowania.  

Ogółem wypłacono dofinansowanie ze środków PFRON na likwidację barier 
architektonicznych i technicznych w komunikowaniu się  na kwotę  49.354,28  zł.  

 
 

4. Dofinansowanie ze środków PEFRON sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób 
niepełnosprawnych. 

W 2019 r. żadna organizacja nie ubiegała się o dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji  
i turystyki. 

 
"Program wyrównywania różnic miedzy regionami III" 
 
W ramach w/w programu 2019 wnioski złożyły dwie organizacje  
 

a) Fundacja La Zebra, Krzcin 7, 27-660 Koprzywnica - Zakup mikrobusu w wersji 
standardowej dla ŚDS  przy Fundacji La Zebra, Krzcin 7, 27-660 Koprzywnica, 

 
                  Dofinansowanie ze środków PFRON- 69 650,00 zł. 
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 Całkowity koszt – 1077.900,00zł.; 
 

b) Gmina Samborzec, Samborzec 43, 27-650 Samborzec - Zakup mikrobusu w wersji 

standardowej dla WTZ Śmiechowice 99, 27-650 Samborzec, 

        Dofinansowanie ze środków PFRON-  70 000,00zł. 
                    Całkowity koszt – 119.990,00zł. 
 

c) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy, ul. 11 Listopada 1,27-630 Zawichost – Zakup 
mikrobusu do przewozu osób w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Janusza 
Korczaka w Zawichoście 
 
Dofinansowanie za środków PFRON -70.000,00zł. 
Całkowity koszt -    108.900,00zł.    

 
 

5. Warsztaty terapii zajęciowej.  
 

Na terenie Powiatu Sandomierskiego działają 4 Warsztaty Terapii Zajęciowej,  
w Piotrowicach, w Śmiechowicach oraz 2 w Sandomierzu:  

 
1.Warsztat Terapii Zajęciowej w Śmiechowicach 99, przy Gminie Samborzec, 27-650 Samborzec.  
 
2.Warsztat Terapii Zajęciowej w Piotrowicach 18, przy Stowarzyszeniu „Spełnić marzenia”  

        ul. Żeromskiego 35/11, 27-630 Zawichost. 
 
3.Warsztat Terapii Zajęciowej w Sandomierzu przy Stowarzyszeniu na Rzecz Pomocy Osobom 

        Niepełnosprawnym „TRATWA” ul. Zawichojska 13, 27-600 Sandomierz. 
  
4.Warsztat Terapii Zajęciowej w Sandomierzu przy Stowarzyszeniu Pomocy Osobom 

        Niepełnosprawnym w Zatrudnieniu, Rehabilitacji i Rewalidacji „INTEGRACJA”  
        ul. Jakubowskiego 5, 27-600 Sandomierz.  
 

Łącznie w Warsztatach Terapii Zajęciowej na koniec 2019 roku uczestniczyło 201 osób 
niepełnosprawnych, w tym 187 uczestników z Powiatu Sandomierskiego, 7 z Powiatu 
Opatowskiego, 4 z Powiatu Tarnobrzeskiego, 1 z Powiatu Kraśnickiego i 2 z Miasta Tarnobrzega:  
-WTZ w Piotrowicach 66 osób, (59 Powiat Sandomierski, 6 Powiat Opatowski, 1 Powiat Kraśnicki),  
-WTZ w Śmiechowicach 40 osób, ( 39 Powiat Sandomierski, 1 Powiat Opatowski ),  
-WTZ w Sandomierzu przy Stowarzyszeniu „TRATWA” 50 osób, (44 Powiat Sandomierski,  
4 Powiat Tarnobrzeski, 2 Miasto Tarnobrzeg ),  
-WTZ w Sandomierzu przy Stowarzyszeniu „INTEGRACJA” 45 osób, ( Powiat Sandomierski ).  
             
 W 2019 roku z Powiatu Sandomierskiego w Warsztacie Terapii Zajęciowej                          
w Tarnobrzegu, Al. Niepodległości 2 uczestniczyło 7 osób niepełnosprawnych i w Warsztatach 
Terapii Zajęciowej w Powiecie Opatowskim 19 osób niepełnosprawnych.  

 
Działalność warsztatów terapii zajęciowej była finansowana ze środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i ze środków Powiatu. 
 
Środki przeznaczone na WTZ w Powiecie Sandomierskim wynosiły:  
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- 3.654.180,00  - PFRON ( 90% )  
-    406.020,00  - środki Powiatu ( 10% ) 

Razem:- 4.060.200,00  
 
Środki przeznaczone na rehabilitację osób niepełnosprawnych, mieszkańców Powiatu 
Sandomierskiego uczestniczących w WTZ na terenie innych Powiatów wynosiły:  
 

- 12.230,83  - środki Powiatu ( 10% ) na uczestników WTZ w Gminie Tarnobrzeg 
- 38.339,52  - środki Powiatu ( 10% ) na uczestników WTZ w Powiecie Opatowskim. 

Razem:- 50.570,35  
Łącznie na finansowanie kosztów rehabilitacji osób niepełnosprawnych, uczestników  

w WTZ w 2019 roku przekazano kwotę 4.110.770,35 w tym: 
 
            Kwota dofinansowania ze środków PFRON na jednego uczestnika w Powiecie 
Sandomierskim wynosiła 18.180,00  tj.1.515,00 miesięcznie. 
Kwota dofinansowania ze środków Powiatu na jednego uczestnika w Powiecie Sandomierskim 
wyniosła 2.020,00 tj.168,33 miesięcznie.  
 
W 2019 roku przeprowadzono 4 kontrole w Warsztatach w zakresie bieżącej działalności WTZ. 

 

9.6 Programy zlecone przez PFRON 

 

Pilotażowy program „Aktywny samorząd”. 

 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sandomierzu w 2019r. kontynuowało realizację 

pilotażowego programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
pn. „Aktywny samorząd”.   

Główmy celem w/w programu  jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających 
uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.   
        
W ramach Modułu I - likwidacji barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową –  
w 2019r. umowy zostały zawarte w następujących obszarach i zadaniach: 
 

1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej: 

 
Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, 

adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym 
albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu: 1 umowa – kwota 
wypłacona 7.225,00 zł. 

Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo 
umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu: 1 złożony wniosek, 

Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo 
umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu 
wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego: brak złożonych wniosków, 

Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, 
adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją 
narządu słuchu: brak złożonych wniosków. 
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2. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie 

informacyjnym: 

 
Zadanie 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: 4 umowy – kwota wypłacona 16.675,00 zł. 

Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu 
sprzętu elektronicznego i oprogramowania: 1 wiosek złożony, 

Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz 
oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją 
narządu wzroku : 2 umowy – kwota wypłacona 3.372,00zł. 

Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz 
oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub 
osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu  
i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy: 1 umowa, 

Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu 
elektronicznego, zakupionego w ramach programu, adresowana do osób z orzeczeniem  
o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności: brak 
złożonych wniosków,  

 
3. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się: 

 
Zadanie 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 
inwalidzkiego o napędzie ręcznym : 2 umowy – kwota wypłacona 10.000,00 zł. 

Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka 
inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności  
(do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności: 6 umów – kwota 
wypłacona – 7.930,00 zł. 

Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne 
rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób ze 
stopniem niepełnosprawności: 1 umowa,  

Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,  
w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości), 
adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności: brak złożonych wniosków, 

Zadanie 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 dofinansowania: 2 umowy – 
kwota wypłacona 8.900,00 zł. 
 

 
4. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki 

dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego 

typu opieką), adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem 
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niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym 

dziecka: 1 umowa – kwota wypłacona 684,25 zł. 

 
Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób 
ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole 
wyższej lub szkole policealnej lub kolegium, a także do osób mających przewód doktorski otwarty 
poza studiami doktoranckimi. 

W 2019r. w ramach Modułu II złożono 76 wniosków z czego podpisano 75 umów,  
1  rezygnacja, kwota wypłacona: 135.383,25 zł. 
 
W związku z modyfikacją dokumentów regulujących realizację pilotażowego programu 

„Aktywny samorząd” zmienił się termin rozliczania oraz wydatkowania środków przekazanych  
w ramach programu - obecnie upływa on 15 kwietnia 2020 roku, w sprawozdaniu ujęto dane na 
dzień 31.12.2019r. a kontynuacja wypłat będzie miała miejsce w 2020r.  

 
W 2019r. w ramach w/w programu złożono 98 wniosków z czego podpisano 96 umów, 

łączna kwota wypłaconych dofinansowań w ramach Programu „Aktywny samorząd” w 2019r. 
wynosi – 190.169,50 zł.  

 

9.7 „Liderzy Kooperacji” 

Projekt „Liderzy kooperacji” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 
Oś priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki  
i edukacji, działanie: 2.5 Skuteczna pomoc społeczna. 

 
Okres realizacji projektu: 01.04.2018 – 31.03.2021. 

 
Projekt realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w partnerstwie z samorządami województw 
makroregionu wschodniego, reprezentowanymi przez Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej  
w Rzeszowie (Lider Projektu), Białymstoku i Lublinie oraz Mazowieckim Centrum Polityki 
Społecznej w Warszawie. 

 
Podpisanie Porozumienia o współpracy pomiędzy Województwem Świętokrzyskim  

a Powiatami i Gminami biorącymi udział w II etapie Projektu pn. „Liderzy kooperacji” miało 
miejsce w dniu 4 czerwca 2019 roku. 

 
Celem głównym Projektu jest wypracowanie i wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy 

instytucjami pomocy i integracji społecznej, a podmiotami innych polityk sektorowych istotnych  
z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa dla gmin wiejskich takich jak: 
edukacja, sądownictwo, policja, kultura i organizacje pozarządowe. 
 
 
 
 W drugim etapie Projektu (II Kamień Milowy) współpraca międzyinstytucjonalna jest 
testowana w 6 gminach z 4 powiatów: 
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- Powiat Jędrzejowski: Gmina Oksa, Gmina  Wodzisław; 
- Powiat Kielecki: Gmina Bieliny, Gmina Łopuszno; 
- Powiat Sandomierski: Gmina Łoniów; 
- Powiat Staszowski: Gmina Bogoria. 

 
W ramach Porozumienia  9 lipca 2019 roku powołano Partnerski Zespół Kooperacji Powiatu 

Sandomierskiego  i Gminy Łoniów w skład którego wchodzą reprezentanci: 
 
- Rady Powiatu Sandomierskiego 
- Rady Gminy Łoniów 
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sandomierzu  
- Urzędu Gminy w Łoniowie 
- Ośrodka Pomocy Społecznej w Łoniowie 
- Gminnego Ośrodka Kultury w Łoniowie 
- Publicznej Szkoła Podstawowa w Łoniowie 
- Zespołu Interdyscyplinarnego w Łoniowie 
- Komisariatu Policji w Koprzywnicy 
- Stowarzyszenia Aktywnej Społeczności w Świniarach Starych. 
 

Spotkania PZK w drugim etapie Projektu odbywały od miesiąca lipca 2019 roku raz  
w miesiącu. Zorganizowano także 1 spotkanie diagnostyczne podczas którego zapoznano się  
z problemami wytypowanych do Projektu osób/rodzin/grup i opracowano wielowymiarową 
diagnozę. Jej efektem jest sporządzenie indywidualnego koszyka usług odpowiadającego potrzebom 
rodzin, seniorów, oraz osób niepełnosprawnych. 5 osób z Partnerskiego Zespołu Kooperacji 
uczestniczy w cyklu szkoleń kompetencyjnych w ramach Szkoły Kooperacji. Członkowie PZK 
uczestniczyli w badaniach fokus oraz korzystali ze wsparcia superwizora i doradcy Projektu. Ponadto 
wraz z przedstawicielami wojewódzkich podmiotów sektorowych członkowie PZK uczestniczyli  
w 3 – dniowym partnerskim spotkaniu wymiany doświadczeń. Zorganizowane w Województwie 
Podkarpackim  Warsztaty miały na celu wymianę doświadczeń, spostrzeżeń pomiędzy PZK oraz 
dobrych praktyk z tamtejszymi gminami a także zaprezentowali wyniki pilotażu w swoich gminach. 
Starano się wypracować wspólne wnioski i założenia do końcowego sprawozdania i rekomendacje 
do MODELU. 
 

Udział w pilotażu Modelu pozwoli gminom skorzystać z projektu socjalnego, który umożliwi 
szerszy dostęp do niezbędnych usług społecznych osobom/rodzinom /grupom z terenu Gminy 
testującej Projekt.  

W konsekwencji testowania zostaną wypracowane ostateczne rekomendacje MODELU, 
które pozwolą na realizacją kompleksowego systemu wsparcia w każdej gminie wiejskiej, we 
współpracy z Powiatem i samorządem województwa. 
II etap Projektu zakończy się 27 września 2020 roku. 

 

 

9.8 Raport z monitoringu wdrażania celów strategicznych zawartych  
w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Sandomierskiego 
na lata 2014-2020 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Sandomierskim na lata                  
2014-2020 przyjęta została  uchwałą Nr XL/241/2013 Rady Powiatu w Sandomierzu  z dnia                      
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31 grudnia 2013 r. W Strategii określono cele, poprzez które powiat zmierza do osiągniecia misji 
powiatu określonej w Strategii, która brzmi: „Powiat Sandomierski miejscem zrównoważonego 
rozwoju społeczności dzięki działaniom podejmowanym przez samorząd lokalny we współpracy  
z partnerami społecznymi”. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przedstawia poniżej zestawienie 
informacji przesłanych z Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu Powiatu Sandomierskiego,  
z Urzędów Gmin Powiatu Sandomierskiego, Powiatowego Zespołu ds. Orzekania  
o Niepełnosprawności w Sandomierzu, Powiatowego Urzędu Pracy w Sandomierzu, Komendy 
Powiatowej Policji w Sandomierzu za rok 2019 r. z przebiegu realizacji wdrażania celów 
strategicznych zawartych w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu 
Sandomierskiego na lata 2014-2020.   

 

Cel strategiczny I: Wspieranie rodzin oraz zapewnienie opieki dzieciom i młodzieży. 
Cel operacyjne: 1. Pomoc rodzinom w wypełnianiu podstawowych funkcji oraz dzieciom pozbawionym opieki.  

    2.  Przeciwdziałanie uzależnieniom i przemocy w rodzinie. 
Wskaźniki monitoringowe 

1. Liczba rodzin objętych przez OPS-y wsparciem,  w tym liczba 

rodzin objętych pracą socjalną 
3132 

2. Liczba rodzin i osób objętych poradnictwem specjalistycznym 

oraz liczba porad 

Liczba osób-261 
Liczba rodzin-189 
Liczba porad-174 

3. Liczba opracowanych i realizowanych programów i projektów na 

rzecz rodziny dziecka oraz liczba osób nimi objętych 

Ośrodek Pomocy Społecznej Sandomierzu: 
- Gminny Program Wspierania Rodziny, 
- Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy  
w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy  
w Rodzinie, 
- Projekt „Jesteśmy dla Was 
- Konkurs profilaktyczny „Słowa zamiast Bomb” 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie: 
- Program Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej, 
- Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Klimontowie: 
- Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 
2016r. – 2020r., 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Samborcu: 
- Gminny Program Wspierania Rodziny i Pieczy 
Zastępczej, 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilczycach: 
- Program wspierania rodziny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście: 
Świetlica środowiskowa 
  
 

4. 
Liczba dzieci z rodzin objętych wsparciem 1188 

5. Liczba rodzin dzieci niepełnosprawnych korzystających                  

z poradnictwa 
12 

6. 
Liczba rodzin objętych wsparciem psychologicznym, prawnym 

oraz z systemu po mocy społecznej z powodu alkoholizmu, 

narkomanii i przemocy w rodzinie 

187 

7. Liczba osób dotkniętych przemocą w rodzinie objętych pomocą 

w ramach ośrodków wsparcia 
25 

8. Liczba udzielonych porad i przeprowadzonych interwencji w 

zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
588 

9. Liczba zespołów interdyscyplinarnych oraz liczba osób objętych 

ich oddziaływaniem 
12 zespołów 

10. Liczba osób objętych pomocą w ramach punktów interwencji 

kryzysowej 
237 
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11. 
Liczba przedsięwzięć realizowanych przy współpracy z 
organizacjami pozarządowymi 
 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu: 
- wydawanie skierowań do pomocy żywnościowej – 
CARITAS, 
- zabezpieczenie schronienia osobom bezdomnym 
– CARITAS, 
- pomoc świąteczna dla seniorów – PCK. 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Klimontowie:  
- program operacyjny ,,Pomoc żywnościowa na lata 
2014 - 2020”. 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Dwikozach: 
- program operacyjny ,,Pomoc żywnościowa na lata 
2014 - 2020”. 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Łoniowie: 
-Bank Żywności przy; 
Parafii św. Józefa w Chodkowie 
Parafii św. Mikołaja w Łoniowie 
Sanktuarium Maryjne w Sulisławicach 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie: 
- Udzielanie schronienia osobom bezdomnym przy 
współpracy z: 
Caritas Diecezji Sandomierskiej 
Schronisko dla bezdomnych mężczyzn w 
Sandomierzu 
Schronisko dla kobiet w Rudniku nad Sanem 
- Udzielanie pomocy w postaci prawa pobytu w 
Środowiskowym Domu Samopomocy w 
Kleczanowie przy współpracy z: 
Sandomierskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z 
Niepełnosprawnością Intelektualną 
- Wydawanie i dystrybucja żywności dla osób 
najbardziej potrzebujących przy współpracy z: 
Stowarzyszenie Świętokrzyski Bank Żywności w 
Ostrowcu świętokrzyskim 
Stowarzyszenie „ Razem dla Obrazowa”  

Dane z Ośrodków Pomocy Społecznej   Powiatu Sandomierskiego 
Na koniec 2019r. liczba rodzin objętych pracą socjalną przez Ośrodki Pomocy Społecznej w Powiecie Sandomierskim 

wyniosła 3132, dla porównania na koniec 2018r. liczba rodzin objętych pracą socjalną przez Ośrodki Pomocy Społecznej w Powiecie 
Sandomierskim wyniosła 2685(wzrost). Znacząco wzrosła liczba osób dotkniętych przemocą  
w rodzinach objętych pomocą w ramach ośrodków wsparcia w Powiecie Sandomierskim z 13 na koniec 2018r. do 25 na koniec 2019r. 
W  Powiecie Sandomierskim znacząco wzrosła liczba dzieci z rodzin objętych wsparciem Ośrodków Pomocy Społecznej  z 
906(koniec 2018r.) na 1188 na koniec 2019r. 

 
Cel operacyjny: 4. Wsparcie dzieci i młodzieży w kształceniu i wszechstronnym rozwoju, w tym dotkniętych 
niepełnosprawnością. 

Wskaźniki monitoringowe 

1. Liczba doposażonych placówek oświatowych 39 

2. Liczba zajęć edukacyjnych dla uczniów uzdolnionych  zajęcia 236 

3. Liczba świetlic oraz liczba dzieci z nich korzystających  świetlice 45 / 2203dzieci 

4. Liczba grup i klas integracyjnych oraz liczba osób do nich uczęszczających 

Gmina Sandomierz: 9 grup gdzie 
uczęszcza 119 uczniów 
Gmina Dwikozy: 2 grupy 
integracyjne  
 
 
 

5. 
Liczba uczniów objętych nauczaniem indywidualnym 19 

6. 
Liczba osób objętych pomocą w ramach punktów interwencji kryzysowej 112 
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7. 
Liczba osób objętych zajęciami edukacyjnymi dla uczniów uzdolnionych: 1732 osoby 

8. 
Liczba zespołów interdyscyplinarnych oraz liczba osób objętych ich 

oddziaływaniem 
5 zespołów 
                   454 uczniów 

Dane z urzędów gmin powiatu sandomierskiego 
Liczba doposażonych placówek oświatowych wzrosła z 27 (liczba na koniec 2018r.) na 39 (liczba na koniec 2019r.). 

 
Cel strategiczny II: Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 
Cele operacyjne:   Wsparcie osób bezrobotnych i poszukujących pracy. 

Wskaźniki monitoringowe 

1. Wielkość stopy bezrobocia (stan na dzień 30.11.2019r.) 
6,7% 

2. Liczba osób bezrobotnych w powiecie  
(stan na dzień 31.12.2019r.) 

2497 

3. Liczba osób bezrobotnych i poszukujących pracy objętych różnymi formami 

wsparcia               
359 

4. Liczba pracodawców, którym Urząd Pracy udzielił wsparcia (31.12.2019r.) 
281 pracodawców 

5. Liczba programów wdrażanych przez PUP Sandomierzu  mających na celu 

upowszechnienie ofert pracy, usługi poradnictwa zawodowego, przygotowania 

zawodowego 

0. 

                   Dane Powiatowego Urzędu Pracy w Sandomierzu 
Na koniec 2019 r. stopa bezrobocia w Powiecie Sandomierskim wyniosła 6,7%, natomiast na koniec 2018r. wyniosła 6,8%.  

Na koniec 2019r. liczba osób bezrobotnych w Powiecie Sandomierskim wyniosła 2497, natomiast liczba osób bezrobotnych  
w powiecie na koniec 2018r. wyniosła 2471 

 
 
Cel strategiczny III: Zwiększenie udziału osób starszych i niepełnosprawnych w życiu społecznym  
i  zawodowym. 
Cel operacyjne: 1. Usprawnienie osób starszych i zapewnienie im właściwej opieki.  

2.  Ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz aktywizacja społeczna  
     i zawodowa osób niepełnosprawnych 

Wskaźniki monitoringowe 

1. 
Liczba osób starszych i niepełnosprawnych objętych pracą  socjalną 803 

2. Liczba osób starszych i niepełnosprawnych objętych wsparciem z systemu 

pomocy społecznej 
723 

3. 
Liczba osób starszych objętych usługami opiekuńczymi 232 

4. 
Liczba osób objętych ofertą klubów seniora i domów dziennego pobytu 372 

5. Liczba ośrodków wsparcia środowiskowego dla osób niepełnosprawnych oraz 

liczba osób nimi objętych 

4 Środowiskowe Domy Samopomocy 
200 osób objętych wsparciem 

Środowiskowych Domów 

Samopomocy 

6. 
Liczba osób niepełnosprawnych objętych poradnictwem specjalistycznym 33 

7. Liczba opracowanych i zrealizowanych projektów z zakresu aktywizacji i 

integracji społecznej osób niepełnosprawnych oraz liczba osób nimi objętych 
0  

8. 
Liczba wolontariuszy 0 

Dane z Ośrodków Pomocy Społecznej  Powiatu Sandomierskiego 
Na koniec 2019r. liczba osób starszych i niepełnosprawnych objętych pracą socjalną wyniosła - 803, na koniec 2018r.  - 876. 

Wzrosła liczba osób starszych objętych usługami opiekuńczymi z 200 (koniec 2018r.) na 232 (koniec 2019r.). 
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L.p. Wskaźniki statystyczne 

1. Liczba wydanych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności oraz orzeczeń o 

niepełnosprawności w 2019roku 

2.342  / 386 

Dane z Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności 
Liczba wydanych orzeczeń o stopniu i o niepełnosprawności na koniec 2019 r. wynosiła 2342 / 386 natomiast na koniec 2018r. 
wyniosła 2283 / 457. 
 
Cel strategiczny IV: Podniesienie poziomu bezpieczeństwa w powiecie.  
Cele operacyjne:  
1. Przeciwdziałanie przestępczości, w tym wśród nieletnich.  
2. Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców. 

Wskaźniki monitoringowe 

1. 
Liczba popełnionych i wykrytych przestępstw, w tym 

przestępstw nieletnich  (stan na dzień 31.12.2019r.) 

Liczba popełnionych i wykrytych przestępstw- 976/814 Liczba 

popełnionych przestępstw przez nieletnich- 8 

2. 

Liczba opracowanych i realizowanych programów 

profilaktyczno-edukacyjnych oraz liczba działań (stan na 

dzień 31.12.2019r.) 

Rządowy program zapobiegania przestępczości  
i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej im. Władysława 
Stasiaka”a w tym:wzmożone działania kontrolne pod 
kryptonimami: 
- ,,ALKOHOL I NARKOTYKI” – 19 działań, 
- ,,PRĘDKOŚĆ” – 23 działania, 
- ,,NIECHRONIENI UCZESTNICY RUCHU 
DROGOWEGO” – 28 działań, 
- ,,BUS&TRUCK” – 3 działania, 
- ,,PASY BEZPIECZEŃSTWA” – 4 działania, 
- ,,BEZPIECZNY WEEKEND” – 7 działań, 
- SMOG” – 12 działań, 
- „TELEFON” – 2 działania, 
- „BEZPIECZNE PRZEJŚCIE, BEZPIECZNE 50 KM”- 12 
działań. 
W 2019r. przeprowadzono realizację takich programów i akcji 
profilaktycznych jak: 
- akcja pod nazwą „ EDWARD” czyli Europejski Dzień Bez 
Ofiar Śmiertelnych, 
- działania profilaktyczno – szkoleniowe z zakresu ruchu 
drogowego i bezpieczeństwa osobistego dla osób starszych, 
- policyjne działania pod hasłem „ Bezpieczna szkoła”, 
- policyjne działania pod hasłem” Bezpieczna droga do szkoły z 
Mikołajem”, 
- w ramach kampanii” Dopalacze kradną życie” 
przeprowadzono spotkania, których tematem była 
problematyka narkotykowa, 
- XIII Edycja Wojewódzkiego Konkursu „ Bezpieczeństwo Na 
Piątkę”, 
- przedsięwzięcie z udziałem seniorów w ramach 
„Świętokrzyskiej Koalicji Seniorów”, 
- w związku z 100 rocznicą powołaną do życia Policji 
Państwowej odbyła się konferencja „ 100 lat sandomierskiej 
Policji. Dziedzictwo i współczesność”, 
- zorganizowano edycję ogólnopolskiej akcji” Tydzień Pomocy 
Ofiarom Przestępstw”. 
 

3. 

Wspólne przedsięwzięcia różnych podmiotów działających 
na rzecz przeciwdziałania przestępczości 
 
 
 
 

 Szkolenie z Powiatowym Rzecznikiem Praw 

Konsumenta pod kątem przeciwdziałania 

przestępczości, 

 Wspólne działania ze Strażą Miejską na terenie 

Sandomierskiego Ogrodniczego Rynku Hurtowego 

w Sandomierzu, 

 Działania funkcjonariuszy ds. z przestępczością 

gospodarczą wspólnie ze Strażą Graniczną.   
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4. 
Liczba osób objętych programami profilaktyczno – 

edukacyjnymi. 

Uczniowie szkół powiatu sandomierskiego, rodzice, mieszkańcy 

– seniorzy, powiatu sandomierskiego (brak dokładnych danych 

dotyczących liczby uczestników) 

Dane Komendy Powiatowej Policji  w Sandomierzu 
Na koniec 2019 r. liczba przestępstw ogółem wynosiła 976, na koniec 2018r. liczba przestępstw ogółem wyniosła 957. 

Liczba przestępstw nieletnich w Powiecie Sandomierskim na koniec 2019r. wyniosła 8, natomiast na koniec 2018r. wyniosła 28.   
 

Cel strategiczny V: Zwiększenie aktywności społecznej i obywatelskiej. 
Cel operacyjne: 1.Rozwój kadr i służb pomocowych oraz rozwijanie infrastruktury socjalnej.  

                    2. Wspieranie instytucji społeczeństwa obywatelskiego. 

Wskaźniki monitoringowe 

1. 
Liczba pracowników socjalnych 42 

2. Liczba szkoleń, w których uczestniczyła kadra 

pomocy społecznej 
95 

3. Liczba organizacji pozarządowych, z którymi 

nawiązano współpracę 

OPS Obrazów - Caritas Diecezji Sandomierskiej, 
Świętokrzyski Bank Żywności, Sandomierskie 
Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością 
Intelektualną, Stowarzyszenie” Razem dla Obrazowa”. 
OPS Wilczyce –Bank Żywności w Ostrowcu 
Świętokrzyskim, Caritas Diecezji Sandomierskiej 
OPS Klimontów – Bank Żywności 
OPS Dwikozy – Caritas Diecezji Sandomierskiej, 
-Liczba organizacji pozarządowych z którymi nawiązano 

współpracę-11 

4. 
Liczba inicjatyw społecznych 

OPS Obrazów – organizacja spotkania mikołajkowo – 
opłatkowego dla osób starszych i samotnych, organizacja 
spotkania mikołajkowego dla dzieci, bezpłatne poradnictwo 
prawne oraz psychologiczne dla społeczności lokalnej, 
Gminna Biblioteka Publiczna w Obrazowie zorganizowała 
następujące przedsięwzięcia: warsztaty w ramach projektu 
Bank Czasu Seniora, Świętokrzyski ENTO- dizajan, 
spotkania i wyjazdy, które zaowocowały rozwojem 
zainteresowań kulturalnych i integracją Seniorów naszej 
Gminy, organizowanie Gminnego Dnia Dziecka, Dnia 
Babci, warsztaty rękodzieła, dyskusyjny klub książki dla 
dorosłych. 
OPS Dwikozy – Klub Seniora w Nowym Kamieniu. 

Dane z Ośrodków Pomocy Społecznej  Powiatu Sandomierskiego 

Liczba pracowników socjalnych w Powiecie Sandomierskim na koniec 2019 r, wyniosła 42 natomiast na koniec 2018r. 
wyniosła 44. 

 

9.9 Wykaz potrzeb w zakresie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej 
oraz pieczy zastępczej. 

  Na podstawie art.112 ust.12 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U.  
z 2019r. poz. 1507 z późn. zm.) oraz art.182 ust.5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 
rodziny i systemie rodzinnej pieczy zastępczej (Dz.U. z 2019r. poz.1111 z późn. zm.), przedstawia się 
zestawienie potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej i pomocy społecznej:   

1) pozyskiwanie kandydatów na zawodowe rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka, 

2) zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadań wynikających z ustawy  
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w tym zadań ujętych do realizacji w Powiatowym 
Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w 
Powiecie Sandomierskim na lata 2017 - 2022, tj. m.in. przygotowanie materiałów edukacyjnych 
(broszur, ulotek) dotyczących zjawiska przemocy w rodzinie w społeczności, prowadzenie akcji 
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informacyjnych i szkoleń w zakresie rozpoznawania i przeciwdziałania zjawisku przemocy, 

3) zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadań wynikających z przyjętego Powiatowego 
Programu działań profilaktycznych w zakresie promowania i drożenia prawidłowych metod  
wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie, 

4) zabezpieczenie środków finansowych na opracowanie Powiatowej Strategii Rozwiązywania      
Problemów Społecznych. 
 
 

9.10 DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW 
ORZEKANIA O  NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W SANDOMIERZU 

Liczba złożonych w roku 2019 wniosków o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia 
niepełnosprawności – 2 454 (dorośli) 

Liczba złożonych w roku 2019  wniosków o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia 
niepełnosprawności przez osoby przed 16 rokiem życia– 397 (dzieci) 

 

 

 

Liczba wydanych orzeczeń 2 342 (dorośli) w tym: 

 - wydane orzeczenia z określeniem stopnia niepełnosprawności – 2 326 

 - wydane orzeczenia o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych – 5 

 - wydane orzeczenia o odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności – 11 

 Liczba wydanych orzeczeń dla osób przed 16 rokiem życia 420 (dzieci) w tym: 
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 - wydane orzeczenia o odmowie ustalenia niepełnosprawności – 1 

 - wydane orzeczenia o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych – 33 

 - wydane orzeczenia o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych – 386 

  
Liczba wydanych legitymacji w 2019 roku – 649 szt.  
  
           - wydane legitymacje dla osób przed 16-tym rokiem życia – 42 
  
           - wydane legitymacje dla osób po 16-tym roku życia – 607  
  
Liczba wydanych kart parkingowych w 2019 roku – 344 szt.  ( w tym osoby przed 16 rokiem życia, 
osoby po 16-tym roku życia, placówki) 
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10. OCHRONA ZDROWIA 

 

Jednostki organizacyjne 
powiatu/komórki 
organizacyjne 
w jednostkach realizujące 
zadanie. 

Wydział Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i Ochrony Zdrowia 
Szpital Specjalistyczny Ducha Św. w Sandomierzu 

 

10.1 Informacje ogólne 

Na terenie Powiatu Sandomierskiego istnieją dwa podmioty, które świadczą usługi zdrowotne dla 
ludności. Są to: 

1) Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu, 

2) Zakłady podstawowej opieki zdrowotnej, którymi są: 
- niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, 
- samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej i gminne samodzielne publiczne zakłady 
opieki zdrowotnej. 
Podstawowa opieka zdrowotna zapewnia całodobowe świadczenia zarówno w zdrowiu, jak 

 i w chorobie na przestrzeni życia pacjenta, w miejscu zamieszkania oraz środowisku nauczania  
i wychowania. W ramach tej opieki są realizowane usługi zdrowotne lekarza POZ, pielęgniarki POZ, 
położnej POZ, pielęgniarki szkolnej. 

Na terenie Powiatu funkcjonuje 24  podmioty (publicznych i niepublicznych ZOZ-ów, praktyk 
indywidualnych i grupowych), które zawarły umowy ze Świętokrzyskim Oddziałem Wojewódzkim 
Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach na udzielanie świadczeń  podstawowej opieki 
zdrowotnej. 

Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego (SSDŚ) w Sandomierzu jest podmiotem leczniczym 
zarejestrowanym w Księdze Rejestrowej prowadzonej przez Wojewodę Świętokrzyskiego  
nr 000000014784. W ramach działalności leczniczej wykonywana tam są: 

1) Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne. 
2) Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne. 

Jednostkami organizacyjnymi przedsiębiorstw podmiotu leczniczego są: 

 Oddziały Szpitala. 

 Poradnie Specjalistyczne. 

 Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej. 

 Zakład Rehabilitacji Leczniczej. 

 Zakład Patomorfologii. 

 Zakład Radiologii. 

 Pracownia Hemodynamiki. 
 

Z uwagi na wieloprofilowość szpitala wpisującą się w kryteria kwalifikacji szpitali do 
określonych poziomów sandomierska placówka została zakwalifikowana do III poziomu systemu 
podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych.  
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10.2 Lecznictwo szpitalne 

Liczba hospitalizacji wykonanych w ramach lecznictwa szpitalnego w SSDŚ  
w Sandomierzu w 2019 roku wynosiła: 19 306 hospitalizacji oraz 348 pobytów w oddziałach 
dziennym. Liczba łóżek w szpitalu na oddziałach stacjonarnych w 2019 roku wynosiła: 489 (w tym 6 
inkubatorów), zaś liczba  miejsc w oddziałach dziennych – 52.  

Analiza geograficzna hospitalizowanych pacjentów wskazuje na ponadregionalny charakter 
szpitala. Wśród hospitalizowanych pacjentów znajdują się nie tylko mieszkańcy Powiatu 
Sandomierskiego ale także mieszkańcy powiatów ościennych województwa świętokrzyskiego oraz 
mieszkańcy sąsiednich województw tj. podkarpackiego i lubelskiego. Największą grupę leczonych  
w szpitalu stanowią mieszkańcy Powiatu Sandomierskiego – 10 783 hospitalizacji (tj. 54,86 % ).  

Świadczenia zdrowotne realizowane przez sandomierski szpital w trybie hospitalizacyjnym 
zróżnicować można według długości czasu pobytu pacjenta. Z uwagi na to kryterium wyróżnia się  
trzy  rodzaje świadczeń:  

1. całodobowe hospitalizacje krótkoterminowe, wykonywanych w oddziałach o charakterze 
zabiegowo-leczniczym  

2. całodobowe hospitalizacje długoterminowe, wykonywane w oddziałach szpitalnych 
przeznaczonych dla pacjentów wymagających długookresowej opieki, tj.: oddział 
psychiatrii, rehabilitacji ogólnoustrojowej, rehabilitacji neurologicznej, opieki paliatywnej.  

3. hospitalizacje w trybie dziennym, tj.: oddział psychiatryczny dzienny oraz oddział 
rehabilitacji dziennej. 

 

Zakres danych 
Liczba hospitalizacji  

w 2019 roku 
Liczba osobodni  

w 2019 roku 

Hospitalizacje krótkoterminowe 17 834 104 512 

Hospitalizacje długoterminowe 1 472 34 934 

Oddziały dzienne 348 6 759 

Tabela:  Liczba hospitalizacji wykonanych w 2019 roku z uwzględnieniem rodzajów hospitalizacji. 
 

 
 
Średni czas (długość) hospitalizacji w 2019 roku wynosił odpowiednio:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabela:. Wskaźnik średniego czasu pobytu pacjenta w szpitalu w 2019 roku z uwzględnieniem rodzajów hospitalizacji.   
 

Liczba zgonów w szpitalu w 2019 roku wyniosła 645. Wskaźnik śmiertelności w szpitalu  
kształtował się na poziomie 3,3%, w tym najwyższy dotyczył oddziałów: opieki paliatywnej (62,7%), 
intensywnej terapii (30,28%), chorób wewnętrznych (11,8%), nefrologia (8,1%), udarowego (8,1%). 
Najczęstszą przyczyną zgonów były stany związane z procesem nowotworowym – 251 przypadków, 
oraz z chorobami serca – 128 przypadków.  Szczegółowy zakres chorób będących bezpośrednią 
przyczyną zgonów w szpitalu w 2019 roku  przedstawia tabela 3.   
 

Zakres danych Wskaźnik średniego czasu pobytu  

w szpitalu w 2019 roku  

Hospitalizacje krótkoterminowe 5,85 

Hospitalizacje długoterminowe 24,01 

Oddziały dzienne 19,65 
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ICD-10 Opis rozpoznania Ilość zgonów 
C00-D48 Nowotwory, w tym nowotwory złośliwe 237 
I20-i51 Choroby serca 132 
I60-I69 Choroby naczyń mózgowych 62 
I70-I87 Choroby tętnic i naczyń włosowatych 61 
J15-J96 Choroby płuc, niewydolność oddechowa 24 
S06-T99 Urazy, zatrucia, odmrożenia 20 
K26-K92 Choroby układu trawiennego 31 
N04-N40 Choroby nerek 17 
R04-R69 Śpiączka, wstrząs, kacheksja 11 
A39-A48 Posocznica, wstrząs toksyczny 23 
G00-G93 Choroby układu nerwowego 8 

E10-E87 
Zaburzenia wydzielania wewnętrznego,  
w tym cukrzyca insulinozależna 

11 

F01 Otępienie naczyniowe 4 
L89 Owrzodzenia odleżynowe 2 
M09 Serododatnie reumatoidalne zapalenie stawów 2 

Tabela  Najczęstsze przyczyny zgonów w szpitalu w 2019 roku wg rozpoznań ICD-10.    
 

Nie odnotowano zgonów wśród noworodków oraz osób małoletnich. 
 

10.3 Działalność zabiegowa 

W szpitalu w 2019 roku funkcjonowało 6 sal operacyjnych i 1 sala cięć cesarskich. Wykonano 
5 417 zabiegów operacyjnych, w tym: 

 3 121 w znieczuleniu ogólnym, 

 2 073 przy zastosowaniu blokady centralnej, 

 223 przy zastosowaniu blokady regionalnej. 
Wśród specjalistycznych zabiegów operacyjnych w 2019 roku wykonano: 

 98 endoprotezoplastyki bioder, 

 40 endoprotezoplastyki kolan, 

 2 endoprotezoplastyki barku, 

 105 neurochirurgicznych zabiegów wewnątrzczaszkowych, w tym 46 z powodu guzów 
mózgu, 

 614 neurochirurgicznych zabiegów na kręgosłupie i rdzeniu kręgowym, 
 
W sali porodowej przyjęto 473 porody, w tym 187 fizjologicznych (drogami natury) oraz 286 cięć 
cesarskich. Wśród noworodków żywo urodzonych masa ciała kształtowała się w następujących 
przedziałach wagowych: 

 500 - 999 gramów – 1 noworodków, 
 1000 – 1499 gram – 2 noworodków, 
 1500 – 1999 gramów – 4 noworodków, 
 2000 – 2499 gramów – 15 noworodków, 
 2500 – 3999 gramów – 412 noworodków, 
 4000 gramów i więcej – 43 noworodki. 

W Pracowni Rentgenodiagnostyki Zabiegowej w 2019 roku wykonano 1 667 zabiegów kardiologii 
inwazyjnej, w tym: 

 1 298  koronarografii, 
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 680 zabiegów angioplastyki wieńcowej, w tym 224 u pacjentów z OZW, 

 6 przezskórnych zabiegi zamknięcia nieprawidłowych połączeń wewnątrzsercowych, 

 67 zabiegi FFR tętnic wieńcowych,  

 28 zabiegi IVUS tętnic wieńcowych, 

 17 rotablacji, 

 założono 4 elektrod endokawitarnych. 
W oddziale udarowym leczono 274 przypadki udaru i wykonano 53 zabiegi trombolizy. 
  

10.4 Leczenie ambulatoryjne 

W warunkach ambulatoryjnych szpital realizuje świadczenia wykonywane  
w poradniach specjalistycznych o różnych profilach medycznych, zabiegi rehabilitacyjne  
w warunkach ambulatoryjnych oraz tzw. pomoc „przedszpitalną” realizowaną ambulatoryjnie  
w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym oraz w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej.  
W  poradniach specjalistycznych w 2019 roku wykonano 85 102 porady, w tym 9 710 porad 
zabiegowych oraz 6 498 porad pierwszorazowych. Na rzecz dzieci do 18 roku życia wykonano  
9 897 porady (ok. 11,64%), natomiast na rzecz osób powyżej 65 roku życia – 26 465 porady  
(ok. 31,13%). 
W ramach rehabilitacji ambulatoryjnej w 2019 roku wykonano 59 301 zabiegów rehabilitacyjnych, 
w tym w szczególności: 

 35 551 zabiegów w pracowni fizjoterapii 

 12 247 zabiegów na sali gimnastycznej 

 3 050 zabiegów masażu ręcznego 

 1 782 zabiegi masażu wodnego 

 8 036 zabiegów w gabinecie rehabilitacji dzieci 
W ramach tzw. pomocy „przedszpitalnej” w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym udzielono  
12 312 porady ambulatoryjne pacjentom niehospitalizowanym, w tym 2 220 dzieciom do  
18 roku życia. Świadczenia związane z urazem, złamaniem, usunięciem ciała obcego stanowiły ok. 
49,5% wszystkich leczonych w SOR (tj. 6 096 przypadki).  
W Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej w 2019 roku w SSDŚ w Sandomierzu wykonano 
12 389 porad, w tym: 

9) 6 768 - Porad lekarskich w miejscu, 
10) 366 - Porad lekarskich w domu pacjenta, 
11) 4 431 - Świadczeń pielęgniarskich w miejscu, 
12) 761 - Świadczeń pielęgniarskich w domu pacjenta, 
13) 63 – porady lekarskie udzielone pacjentom UE. 

W zakresie diagnostyki obrazowej w 2019 roku w szpitalu wykonano: 
 4 702 badania Tomografii Komputerowej (TK), 
 4 256 badania Rezonansu Magnetycznego (RM) 
 28 226 badań RTG, 
 7 316 badań USG, 
 3 388 badań echokardiograficznych, 
 1 571 badań EEG, 
 440 badań EMG, 
 1 178 badań densytometrii, 
 4 823 badań Holtera, 
 1 251 badań endoskopowych (gastroskopia i kolonoskopia) 
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 611 badań spirometrycznych, 
 8 788 badań patomorfologicznych. 

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej wykonał 413 733 badania laboratoryjne. 
 

10.5 Funkcjonowanie szpitala 

W roku 2019 na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę 3 989 100,26 zł, na: 
zakup środków trwałych – 3 978 309,06 zł. 

zakupiono: fantom, pompę infuzyjną, kardioangiograf, aparat do szybkiego przetaczania płynów, 
inkubatory 3 szt., dozymetr rentgenowski, aparat usg, aparat do szybkiego przetaczania płynów, 
zestaw do trudnej intubacji, aparat usg 2 szt., analizator parametrów krytycznych, aparat do 
znieczulenia, kapnograf, zestaw do intubacji i wentylacji, pulsoksymetr, laser holmowy giętki, 
ureterenoskop, wózki do przewożenia chorych 2 szt., autoczytnik do inkubacji testów biologicznych 
2 sztuki, retroskop, obieraczkę do ziemniaków, drukarkę, klimatyzator 3 szt., zmywarka do naczyń, 
sprężarkę śrubową powietrza. 
zakup wartości niematerialnych i prawnych – 10 791,20 zł  

 zakupiono licencję słownika produktów leczniczych dla systemu  
 
DAROWIZNA ŚRODKÓW TRWAŁYCH – 209 217,89 zł 
Oddział neonatologii otrzymał pulsoksymatr 3 szt., kardiomonitory 2 szt., inkubator, aparat usg, 
wagi elektroniczne 3 szt., ciepłe gniazdko 2 szt., pompa infuzyjna 3 szt. 
Oddział medycyny paliatywnej otrzymał klimatyzatory 3 szt. 
Oddział ortopedii otrzymał klimatyzatory 2 szt. 
Oddział reumatologii otrzymał kapilaroskop 
 
Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych: 

1. Środki z funduszy unijnych – 2 633 431,07 zł, 
2. Środki z Ministerstwa Zdrowia – POLKARD – 247 937,00 zł, 
3. Środki z Urzędu Miasta Sandomierz – 290 000,00 zł, 
4. Środki własne – 817 732,19 zł, 

 
W roku 2018 i 2019 realizowany był projekt pn. „Diagnostyka chorób serca i leczenie 

zawałów na najwyższym poziomie” – w ramach inwestycji zakupiono kardioangiograf  dla potrzeb 
pracowni hemodynamiki, wykonano również remont sanitariatów w oddziale kardiologii z 
dostosowaniem ich dla potrzeb osób niepełnosprawnych i starszych wraz z utworzeniem sali 
jednołóżkowej z odrębnym sanitariatem, ponadto na 8−osobową salę intensywnej opieki 
kardiologicznej hemodynamicznej oraz na 8−osobową salę intensywnego nadzoru kardiologicznego 
zakupiono 16 łóżek wielofunkcyjnych wraz z wyposażeniem dodatkowym, przystosowanych dla 
osób starszych i niepełnosprawnych oraz 16 kardiomonitorów z systemami centralnego 
monitorowania (2 szt.) i zestawami komputerowymi (2 szt.). Zakupiono również wyposażenie 
socjalno-bytowe do sanitariatów i nowo powstałej sali jednołóżkowej oraz myjnię dezynfektor (1szt.) 
i łóżko wielofunkcyjne (1 szt.). Okres realizacji projektu: od 21.07.2017 r. do 31.05.2019 r. Koszty 
projektu wyniosły 3 402 379,33 zł. w tym dofinansowanie ze środków unijnych wynosi 2 872 828,07 
zł pozostałą kwotę tj. 529 551,26 zł stanowi wkład własny. 
 

30 czerwca 2019 r. zakończono realizację projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa leczenia 
pacjentów poprzez zakup sprzętu medycznego dla SOR Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego 
w Sandomierzu”. Całkowity koszt realizacji projektu wyniósł 460 000,00 zł. w tym kwota wydatków 
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kwalifikowanych to 473 980,60 zł. Dofinansowanie ze środków europejskich na realizację projektu 
wyniosło 370 821,23 zł. W ramach projektu zakupiony został sprzęt medyczny dla Szpitalnego 
Oddziału Ratunkowego: aparat do szybkiego przetaczania płynów, zestaw do trudnej intubacji, 
aparat usg, analizator parametrów krytycznych, aparat do znieczulenia, kapnograf, zestaw do 
intubacji i wentylacji, pulsoksymetr. 
 
1. Negocjacje  

- W październiku  2019 r. trzy reprezentatywne organizacje związkowe tj; NSZZ „Solidarność 
„ OZZPiP, oraz NSZZ Pracowników Ochrony Zdrowia  rozpoczęły spór  zbiorowy  
w sprawie wzrostu wynagrodzenia. Wielomiesięczne rozmowy  nie przynosiły pozytywnego 
rozstrzygnięcia.  Zarząd Powiatu w Sandomierzu czynnie uczestniczył  
w rokowaniach i mediacjach. W kwietniu 2019r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
do postępowania mediacyjnego w sporze zbiorowym skierował mediatora Panią Małgorzatę  
Holską. Mediacja z Jej udziałem zakończyła się podpisaniem protokołu rozbieżności w dniu 
14.06.2019r. Mediacje przeprowadzone z udziałem przedstawicieli Zarządu Powiatu  
w Sandomierzu  i Dyrektora Marka Kosa zakończyły się podpisaniem  porozumienia 
kończącego spór zbiorowy w dniu 29 października 2019r.  

- W grudniu 2018r. kolejna organizacja związkowa ZZTMiE wystąpiła z żądaniami 
podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego i rozpoczęła swój spór zbiorowy. Zakończył się 
on podpisaniem  porozumienia w dniu 25 lipca 2019r.   

- Podobne żądania wzrostu wynagrodzenia w październiku 2019r. zgłosił Ogólnopolski 
Związek Zawodowy Pracowników Fizjoterapii Oddział Terenowy przy SSDŚ  
w Sandomierzu, po kilkumiesięcznych negocjacjach  doszło do podpisania porozumienia  
w lutym 2020r.  

 
2. Kadra medyczna  
 Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu w 2019r.  zatrudniał 721 
pracowników działalności medycznej w tym 174 lekarzy i 435 pielęgniarek i położnych. Zespół 
lekarski składa się ze 157  specjalistów , 10  lekarzy posiada tytuł naukowy  dr n. med. , a 1 tytuł 
naukowy dr hab. n. med. W grupie zawodowej pielęgniarek  i położnych 102 zatrudnione osoby  
posiadają  tytuł magistra pielęgniarstwa lub położnictwa, a 162 tytuł specjalisty w dziedzinie 
pielęgniarstwa lub położnictwa.  
 

10.6 Profilaktyka zdrowotna 

W roku 2019 Starostwo Powiatowe w Sandomierzu sfinansowało wydruk książki                               
dr hab. Bożeny Zawadzkiej i dr Tomasza Łączka pt. „Pedagogiczno-zdrowotne aspekty uzależnień 
młodzieży”. Książka powstała na podstawie ankiet, które zostały przeprowadzone w 2017 r. wśród 
młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej  z terenu powiatu sandomierskiego. Inauguracja książki 
odbyła się podczas konferencji powiatowej pt. „Postawy rodzicielskie a profilaktyka uzależnień”, 
zorganizowanej w dniu 18 października  2019 r. w Bursie Szkolnej . Uczestnikami konferencji byli 
nauczyciele, pedagodzy i pracownicy instytucji wspomagających wychowanie i edukację dzieci  
i młodzieży.  

Organizowano także szkolenie profilaktyczne antytytoniowe, którego celem było 
dostarczenie informacji o substancjach toksycznych zawartych w produktach tytoniowych oraz 
szkodliwości palenia e-papierosów. Udostępniono zainteresowanym osobom poradnik: „Jak rzucić 
palenie”,  w którym znalazły się informacje, kto może pomóc  i do kogo zwrócić się o taką pomoc. 

W ramach otwartego konkursu ofert przyznano trzem organizacjom pozarządowym pomoc 
finansową, w celu realizacji działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej dotyczącej: profilaktyki raka 
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piersi, poprawy stanu psychicznego pensjonariuszy DPS w Sandomierzu oraz dofinansowanie 
działalności statutowej Oddziału Powiatowego w Sandomierzu Polskiego Stowarzyszenia 
Diabetyków.  

W ramach działań profilaktycznych zawarto umowę z lek. Piotrem Mikuliszynem na 
świadczenie usług doradczych i medycznych w zakresie promocji i ochrony zdrowia dotyczącym 
wczesnego wykrywania i zwalczania chorób nowotworowych, jak również promowania wśród 
lokalnej społeczności konieczności poddawania się regularnej profilaktyce antyrakowej. 

Powiat Sandomierski zakupił dostęp do usługi Teleopieki domowej I generacji wraz               
z zakupem i dostawą urządzeń abonenckich GSM dla mieszkańców Powiatu Sandomierskiego  
w ilości 50 szt. opasek. W ramach umowy Operator zobowiązał się do utrzymania w gotowości oraz 
zapewnienia dostępności (kontaktu telefonicznego) z Centrum Operacyjno-Alarmowym 
przyjmującym zgłoszenia alarmowe od osób objętych opieką 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. 
 

11. PRZECIWDZIAŁANIE BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJA 
LOKALNEGO RYNKU PRACY 

 

Jednostki organizacyjne 
powiatu/komórki 
organizacyjne 
w jednostkach realizujące 
zadanie. 

Powiatowy Urząd Pracy 

 
Powiatowy Urząd Pracy w Sandomierzu jest powiatową jednostką budżetową wchodzącą  

w skład powiatowej administracji zespolonej realizującą zadania samorządu powiatu z zakresu 
polityki rynku pracy. Przedmiotem działania urzędu jest promocja zatrudnienia, łagodzenie skutków 
bezrobocia oraz aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Do zadań urzędu 
należy przede wszystkim wykonywanie zadań samorządu powiatowego w zakresie polityki rynku 
pracy zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawą o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 

 

11.1 Działania aktywizacyjne realizowane  w Centrum Aktywizacji Zawodowej  

 CAZ działało na podstawie opracowanego i zaakceptowanego przez Powiatową Radę Rynku 
Pracy „Planu działania na 2019 rok”. Zgodnie z w/w „Planem działania” w 2019 roku opracowano, 
wdrażano i  koordynowano realizację następujących programów: 

 program aktywizacji osób bezrobotnych w ramach „algorytmu FP” w ramach 
poszczególnych usług i instrumentów rynku pracy -  zaktywizowano 376 osób 
bezrobotnych, 

 monitorowanie pilotażowego programu refundacji kosztów wynagrodzenia osób do 30 roku 
życia - art. 150f  ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy aktywizacja osób 
bezrobotnych do 30 roku życia (238 umów zawartych w latach 2016-2017), 

 projekt współfinansowany ze środków UE-EFS w ramach PO WER V - zaktywizowano 211 
osób bezrobotnych do 30 roku życia, 

 projekt współfinansowany ze środków UE-EFS w ramach  RPO WŚ V - zaktywizowano 155 
osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia, 
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 „Program staży w placówce ARiMR” w ramach rezerwy FP - zaktywizowano 4 osoby 
długotrwale bezrobotne zamieszkałe na wsi, 

 „Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi, zarejestrowanych  
w PUP Sandomierz” w ramach rezerwy FP - zaktywizowano 37 osób bezrobotnych 
zamieszkujących wieś. 
 

Centrum Aktywizacji Zawodowej  kontrolowało realizację umów aktywizacyjnych, w sumie 
przeprowadzono 81 kontroli.  

Urząd w 2019 roku na aktywizację zawodową osób bezrobotnych rozdysponował ogółem 
kwotę 5 279 256,06 zł w tym : 

 

 algorytm FP - 1 337 472,48 zł 

 POWER V   - 2 002 252,83 zł 

 RPO WŚ V  - 1 300 004,48 zł 

 „Program staży w placówce ARiMR” – 39 583,00 zł 

 „Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi, zarejestrowanych  
 w PUP Sandomierz” - 191 942,67 zł. 
 

 Dodatkowo urząd dysponował kwotą 70 000,00 na rehabilitację zawodową osób 
niepełnosprawnych ze środków PFRON, dzięki której wsparciem objęto 2 osoby niepełnosprawne 
w tym: 1 osoba niepełnosprawna poszukująca pracy uzyskała środki na rozpoczęcie prowadzenia 
działalności gospodarczej, 1 niepełnosprawna osoba poszukująca pracy została skierowana do 
odbycia stażu. 
 
W ramach w/w projektów i programów wsparciem objęto w sumie 783 osób następującymi 
usługami i instrumentami rynku pracy: 
 

 stażem - 366 osób bezrobotnych, 

 pracami interwencyjnymi  - 194 osoby bezrobotne, 

 środkami na podjęcie działalności gospodarczej (dotacjami) - 63 osoby bezrobotne, 

 doposażeniem stanowisk pracy - 4 osoby bezrobotne, 

 szkoleniem - 38 osób bezrobotnych,  

 robotami publicznymi  - 52 osoby bezrobotne, 

 pracami społecznie użytecznymi - 3 osoby bezrobotnych, 

 dofinansowaniem wynagrodzenia osób pow.50 roku życia - 6 osób bezrobotnych, 

 bonami na zasiedlenie - 57 osób bezrobotnych. 
 

     Stopa bezrobocia na koniec grudnia w Powiecie Sandomierskim wyniosła 6,9%. 
 
 Oprócz działań aktywizacyjnych Centrum Aktywizacji Zawodowej prowadzi szereg działań  
z zakresu pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego, współpracuje z pracodawcami i innymi 
partnerami rynku pracy, instytucjami szkoleniowymi, ochotniczymi hufcami pracy, Fundacją 
Sandomierską, Ośrodkiem Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu, 
samorządem powiatowym, samorządami gminnymi, Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach  
i innymi instytucjami. 
 

11.2 Budowanie partnerstwa na rynku pracy 
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 Kreowanie aktywnej polityki lokalnego rynku pracy jest możliwe tylko przy współpracy  
z partnerami jakimi są przede wszystkim pracodawcy, instytucje i organizacje funkcjonujące  
w obrębie lokalnej struktury rynku pracy. Utrzymująca się na niskim poziomie stopa bezrobocia 
sprawiła, że coraz częściej zgłaszają się do nas pracodawcy, którzy mają problem ze znalezieniem 
kandydatów do pracy. Z drugiej strony, w rejestrze osób bezrobotnych jest znacząca liczba osób 
długotrwale bezrobotnych. Przywróceniu na rynek pracy osób długotrwale bezrobotnych i biernych 
zawodowo stanowiło priorytet w podejmowanych działaniach. O sposobach pracy z klientami  
w trudnej sytuacji przedstawiciele urzędu pracy spotykali się i rozmawiali z przedstawicielami 
samorządów i pracodawców jak również z członkami Powiatowej Rady Rynku Pracy. Kolejnym 
elementem budowania dobrych relacji z lokalną społecznością i współpracy na rzecz poprawy 
sytuacji na lokalnym rynku pracy były zorganizowane w dniu 9 kwietnia 2019 r. ”V Sandomierskie 
Targi Pracy i Edukacji”. Celem targów pracy jest pomoc zarówno pracodawcom w znalezieniu 
kompetentnych pracowników, jak i poszukującym pracy w znalezieniu odpowiedniego zatrudnienia 
oraz  promocja działań urzędu i innych instytucji biorących udział w targach. W trakcie targów  
przedstawiono ponad 400 ofert pracy w kraju i około 2000 ofert pracy za granicą w różnych 
branżach i zawodach. Dodatkowo 5 marca 2019r. urząd zorganizował  konferencję 
pt.”(Nie)pełnosprawni na rynku pracy”. W konferencji wzięło udział 42 partnerów lokalnego rynku 
pracy, wśród nich przede wszystkim udział brali pracodawcy zainteresowani zatrudnianiem osób 
niepełnosprawnych, instytucje samorządowe, ośrodki pomocy społecznej oraz warsztaty terapii 
zajęciowej działające na terenie naszego powiatu oraz Caritas Ziemi Sandomierskiej realizujący 
szereg zróżnicowanych działań na rzecz niepełnosprawnych. Konferencja miała na celu 
zainicjowanie dialogu w zakresie promowania rozwiązań dot. realizacji zadań na rzecz rehabilitacji 
zawodowej osób niepełnosprawnych.  
 

 11.3 Pośrednictwo pracy 

 Jednym z głównych zadań Urzędu Pracy jest świadczenie usługi pośrednictwa pracy, 
polegające na kojarzeniu stron stosunku pracy. Realizacja tego zadania polega na udzielaniu pomocy 
osobom bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu zatrudnienia, natomiast pracodawcy 
upraszcza proces pozyskiwania pracowników o określonych kwalifikacjach zawodowych.  

Powiatowy Urząd Pracy w Sandomierzu kładzie duży nacisk na współpracę z pracodawcami- 
głównymi partnerami na lokalnym rynku pracy. To oni tworzą miejsca pracy  
i mają wpływ na poziom zatrudnienia w powiecie. Wizyty u pracodawców stanowią „dobrą 
praktykę” stosowaną od wielu lat w tutejszym urzędzie i przynoszącą zamierzone efekty. W roku 
2019 urząd zaplanował 1420 wizyt u pracodawców  ( zrealizował 2361 kontaktów oraz pozyskał  
65 nowych pracodawców  do współpracy). Efektem takiej współpracy było pozyskanie 643 
stanowisk pracy subsydiowanych oraz 679 ofert nie refundowanych. 
    Osoby bezrobotne odwiedzające urząd i korzystające z usług rynku pracy, obsługiwane są 
przez tych samych pracowników, co ułatwia kontakt obu stronom. W roku 2019 doradcy klienta  
udzielili porad indywidualnych i grupowych dla 1106 osób zarejestrowanych w tut. urzędzie oraz 
ułożyli wspólnie z bezrobotnymi 2392 indywidualne plany działania. Pracownicy znają zgłaszające 
się osoby a tym samym mogą podejmować właściwe ukierunkowane działania w celu uzyskania 
przez nie zatrudnienia. W momencie pozyskania zgłoszenia wolnego miejsca zatrudnienia doradcy 
indywidualni kontaktują się z osobami bezrobotnymi spełniającymi kryteria określone w zgłoszeniu.  
    Wzorem lat ubiegłych dla zainteresowanych podjęciem pracy za granicą i poszukujących 
pracy urząd  prowadził kwartalne warsztaty pod nazwą „Wyjazd do pracy za granicą – o czym należy 
pamiętać”.  
 

Zatrudnianie cudzoziemców 
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W 2019 roku do urzędu wpłynęły 754 wnioski o wydanie zezwolenia na pracę 

sezonową cudzoziemca na terytorium RP, wydano 592 zezwolenia na pracę sezonową, 152 
umorzenia postępowania  administracyjnego. Uchylono 41 decyzji-zezwoleń  na pracę sezonową.  
Nie odnotowano wydania decyzji odmawiających wydanie zezwolenia na pracę sezonową.  
 W omawianym okresie do urzędu wpłynęły 262 oświadczenia o powierzeniu 
wykonywania pracy cudzoziemcowi, wydano 3 odmowne decyzje dot. wpisu wniosku do 
ewidencji, oraz umorzono 6 postępowań administracyjnych. Należy wspomnieć że realizując zadania 
na rzecz obu w/w form zatrudniania cudzoziemców tj. wydawania zezwoleń na pracę sezonową 
oraz rejestrowania oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, pracownik 
merytoryczny weryfikuje spełnianie wymogów prawnych zarówno pracodawcy jak i cudzoziemca. 
Jest to możliwe dzięki możliwości  korzystania z aplikacji Straży Granicznej, Urzędu ds. 
Cudzoziemców , PIP i ZUS. 
Terminy załatwiania spraw dotyczących cudzoziemców w PUP Sandomierz wynosiły średnio ok.2-3 
dni roboczych, natomiast w okresie prac sezonowych tj. czerwiec-październik ze względu na 
zwiększoną ilość składanych wniosków okres ten wydłużał się i wynosił ok. 4-5 dni. 
 
    Porozumienie o współpracy z 13 czerwca 2017 r. - urząd kontynuował współpracę 
z sąsiadującymi urzędami pracy w ramach „Sześcianu Podkarpacko-Świętokrzyskiego” (Tarnobrzeg, 
Sandomierz, Nisko, Stalowa Wola, Staszów, Mielec). W 2019 roku kontynuowano  prace zespołu 
roboczego ds. przygotowania projektu pilotażowego we współpracy z MRP i PS. Projekt zakłada 
wypracowanie nowatorskiej metodologii podniesienia jakości usług z zakresu poradnictwa 
zawodowego realizowanego przez urzędy pracy w Polsce. 
 

Poradnictwo zawodowe. Usługa poradnictwa zawodowego realizowana jest przez 
doradców zawodowych i polega na udzielaniu  osobom bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy 
w wyborze odpowiedniego zawodu lub miejsca pracy oraz w planowaniu rozwoju kariery 
zawodowej, a także na przygotowaniu do lepszego radzenia sobie w poszukiwaniu i podejmowaniu 
pracy.  

Usługa poradnictwa zawodowego realizowana jest w dwóch obszarach: 
1. poradnictwa zawodowego (prowadzonego w formie indywidualnej i grupowej), 
2. informacji zawodowej (prowadzonego w formie indywidualnej i grupowej). 

 
Poradnictwo zawodowe  indywidualne jest prowadzone  w formie porad indywidualnych 

(porady indywidualne określające predyspozycje zawodowe,  opiniowanie kandydatów na szkolenia 
indywidualne/grupowe, osób ubiegających się o jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej).  

W  2019r. usługą poradnictwa zawodowego zostało objętych ogółem 1348 osób, w tym  
w szczególności:  

a) poradnictwem zawodowym  242 osoby,  w tym : 
     -  poradnictwem indywidualnym -  118 osób, 
     -  poradnictwem grupowym  - 124 osoby 
b) informacją zawodową -  1106 osób w tym: 
     -  informacją grupową  241 - osób  
     - informacją indywidualną –  865 osób.  
 
Organizacja szkoleń. Szkolenia jako usługa rynku pracy są organizowane dla osób 

bezrobotnych, w celu podniesienia ich kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji, zwiększających 
szanse na uzyskanie lub utrzymanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,  
w szczególności w przypadku: 
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- braku kwalifikacji zawodowych, 

- konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji, 

- utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie, 
-    braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy. 
 

W 2019 roku urząd skierował  w sumie 38 osób na szkolenia w tym: 
 
1. Kwalifikcja wstępna przyspieszona w zakresie bloku programowego do prawa jazdy kat. C, 

C+E, D, D+E  - wsparciem objęto 7 osób bezrobotnych, 

2. Operatorzy sprzętu ciężkiego budowlanego - wsparciem objęto 2 osoby bezrobotne, 

3. Prawo jazdy kat. C+E - wsparciem objęto 2 osoby bezrobotne, 

4. Kierowca - operator wózków jezdniowych z napędem silnikowym - wsparciem objęto  

1 osobę bezrobotną, 

5. ABC Przedsiębiorczości - wsparciem objęto 1 osobę bezrobotną, 

6. Spawanie - wsparciem objęto 1 osobę bezrobotną, 

7. Monter urządzeń sanitarnych i wentylacji -wsparciem objęto 1 osobę bezrobotną, 

8. Informatyka i wykorzystanie komputerów - wsparciem objęto 3 osoby bezrobotne, 
9. Obsługa obrabiarek konwencjonalnych tokarz/frezer- wsparciem objęto 1osobę bezrobotną, 

10. Auto detailing zewnętrzny i wewnętrzny- wsparciem objęto 1osobę bezrobotną, 

11. Szkolenia okresowe z zakresu prawa jazdy  kat. C+E - wsparciem objęto 1osobę 

bezrobotną, 

12. Kompleksowy kurs dietetyka o specjalności -dietetyka pediatryczna- wsparciem objęto  

1 osobę bezrobotną, 

13. Wspomaganie rozwoju dzieci i dorosłych ( w tym z  niepełnosprawnością ) -  wsparciem 

objęto  15 osób. 

14. Zielarstwo i fizjoterapia - wsparciem objęto 1  osobę bezrobotną. 

Wsparciem w ramach zadania objęto w 2019 roku 38 osób.  

Koszt zadania w 2019 roku wyniósł - 100 971,98zł. 

 

11.4 Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) został utworzony ze środków Funduszu Pracy. 

Jest to instrument,  który wspiera kształcenie ustawiczne pracodawców oraz ich pracowników. 
Głównym celem KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu 
kompetencji nieadekwatnych do wymagań zmieniającej się gospodarki. Zwiększenie inwestycji  
w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno pozycję firm jak i samych pracowników na rynku 
pracy. 
W ramach KFS w   2019 roku wsparciem objęto 166 osób z czego : 

 12 osób stanowili pracodawcy, 

 154 osoby pracownicy . 

Na wsparcie w ramach KFS składały się: 

 kursy, 

 szkolenia zawodowe, 

 studia podyplomowe, 
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 badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia szkolenia. 

Realizowano szkolenia : 

 związane z branżą gastronomiczną (kucharzy, kelnerów, barmanów, sommelierów: kurs 
kuchni rosyjskiej, włoskiej, z zakresu ryb i owoców morza, grilla, BBQ, dziczyzny, 
rzeźbienia owoców i warzyw tzw. carvingu), 

 operatorów wózków jezdniowych podnośnikowych specjalizowanych I WJO oraz wózków 
podnośnikowych II WJO z egzaminu UDT, obsługi podestów ruchomych, samojezdnych, 
konserwator urządzeń transportu bliskiego, 

 z zakresu opieki nad osobami starszymi, 

 z zakresu usług fryzjerskich, 

 florystyki(nowoczesna florystyka ślubna), 

 dla nauczycieli(muzykoterapia, terapia ręki), 

 z zakresu marketingu(akademia menagera hotelu, facebook ads, skuteczna sprzedaż), 

oraz szkolenia z zakresu: prawa jazdy kat.C,C+E,D wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną  
w zakresie przewozu rzeczy oraz osób, informatyki w tym serwisowania sprzętów elektronicznych, 
księgowości , psychologii, zarządzania, weterynarii. 

W sumie ze wsparcia skorzystało 166 osób, w tym 12 pracodawców i 154 pracowników. 

Zawarto z pracodawcami sandomierskiego rynku pracy 31 umów dot. kształcenia kadr w ramach 

KFS na kwotę 245 994,75 zł.  Kierunki szkoleń na które najczęściej zgłaszali zapotrzebowanie 

pracodawcy wskazują na zgodny z założeniami planistycznymi  rozwój powiatu w szczególności  

w zakresie usług na rzecz turystyki. 

11.5 Obsługa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Dziale Ewidencji 
Świadczeń i Informacji. 

W roku 2019 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sandomierzu w zakresie obsługi formalnej wydano 

łącznie:  

1) 7645 decyzji administracyjnych dot. m.in. przyznania lub utraty statusu osoby bezrobotnej, 

przyznania lub utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych, dodatku aktywizacyjnego oraz 

stypendium stażowego. 

2) 1766 zaświadczeń dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy,  

3) 298 zaświadczeń do naliczenia kapitału początkowego lub w celach rentowo-emerytalnych  

4) W ramach współpracy z ośrodkami pomocy społecznej wydano za pośrednictwem systemu  

Samorządowej Elektronicznej Platformy Informacyjnej 218 zaświadczeń do Ośrodków 

Pomocy Społecznej powiatu sandomierskiego. 

5) W ramach współpracy z instytucjami, w szczególności policją, komornikami sądowymi, 

Państwową Inspekcją Pracy, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych  udzielono  468 informacji 

o osobach bezrobotnych i poszukujących pracy. 
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6) Na podstawie informacji otrzymanej z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Państwowej 

Inspekcji Pracy i Narodowego Funduszu Zdrowia wszczęto 362 postępowań w sprawie 

utraty/przyznania statusu bezrobotnego, prawa do zasiłku oraz stypendium stażowego. 

 

W 2019r.  9 osób bezrobotnych odwołało się od wydanych decyzji do organu II instancji, który 

utrzymał zaskarżone decyzje w mocy. 

W 2019 roku ogółem: 

- zarejestrowano 3409 osoby w urzędzie pracy oraz 76 osób za pośrednictwem platformy 

elektronicznej praca.gov.pl  

- wyrejestrowano 3383 osoby.  

Z ogólnej liczby wyrejestrowanych bezrobotnych głównymi powodami wyłączenia  

z ewidencji było: 

- podjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej 1732 osób,  

- niepotwierdzenie przez bezrobotnych gotowości do podjęcia pracy – 556 osoby; 

- odmowa przyjęcia propozycji pracy lub przerwanie przez osobę bezrobotną z własnej winy 

realizacji indywidualnego planu działania – 409 osób. 

W okresie 12 miesięcy 2019r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sandomierzu przyznano zasiłek dla 

bezrobotnych 514 osobom oraz dodatek aktywizacyjny 132 osobom.  

W związku ze zmianą miejsca zamieszkania przez osobę bezrobotną urząd przekazał łącznie 36 kart 

rejestracyjnych tych osób właściwym urzędom pracy.  

Dokonano 2800 zgłoszeń , zmian i wyrejestrowań do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego  

w systemie Płatnik.   

Sporządzono 853 informacji o osiągniętych dochodach za rok 2018 (PIT-11) oraz 940 druków ZUS 

RMUA (roczny raport składek społecznych i zdrowotnych.). 
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12. WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 

Jednostki organizacyjne 

powiatu/komórki 

organizacyjne 

w jednostkach realizujące 

zadanie. 

Referat Promocji, Kultury i Sportu 

 
 

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

zobowiązuje jednostki samorządu terytorialnego do podejmowania współpracy z podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego. O ile obowiązkowa jest współpraca Powiatu  

z tymi podmiotami, o tyle jej formy określone są przez istniejące potrzeby oraz możliwości ich 

realizacji. Występuje dowolność w wyborze rodzaju pomocy, jaką organizacje chciałyby otrzymywać 

ze strony Powiatu na realizację zadań publicznych. 

Formy współpracy oraz kierunki działań podejmowanych przez Powiat Sandomierski 

wspólnie z organizacjami pozarządowymi w roku 2019 regulowała Uchwała Nr II/12/2018 Rady 

Powiatu w Sandomierzu z dnia 28 listopada 2018 r. w  sprawie przyjęcia Programu współpracy 

Powiatu Sandomierskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi 

w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2019 rok. 

Współpraca Powiatu Sandomierskiego z organizacjami pozarządowymi oparta była  

o zasady: pomocniczości, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności, przy 

zachowaniu suwerenności stron. 

W roku 2019 zostały określone następujące zadania priorytetowe: 

1) promocja i ochrona zdrowia; 

2) edukacja, oświata i wychowanie; 

3) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury; 

4) kultura fizyczna i turystyka; 

5) promocja powiatu poprzez rozwój społeczności lokalnych 

Współpraca Powiatu z organizacjami pozarządowymi w 2019 r. miała charakter finansowy  

i pozafinansowy. Łączna kwota przewidziana w budżecie  na realizację powyższych zadań wynosiła 

35 000 zł.  

 

 

W roku 2019  zostało ogłoszone 4 otwarte konkursy ofert: 

I. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu: 

1) Edukacji, oświaty i wychowania – 4 tys. zł. 

2) Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 5 tys. zł. 

3) Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – 5 tys. zł. 

II. Regranting – 15 tys. zł. 

III.  Profilaktyka i ochrona zdrowia – 6 tys. zł.                          

mailto:starostwo@powiat.sandomierz.pl
mailto:starostwo@powiat.sandomierz.pl
http://www.powiat.sandomierz.pl/
http://www.powiat.sandomierz.pl/


 RRaappoorrtt  oo  ssttaanniiee  PPoowwiiaattuu  SSaannddoommiieerrsskkiieeggoo  
zzaa    22001199  RROOKK  

 

 

str.88 
 

 15/ 644 10 10 
 

 15/ 832 28 29 

 

 starostwo@powiat.sandomierz.pl 

 www.powiat.sandomierz.pl 

 Powiat Sandomierski 

 

STAROSTWO POWIATOWE  
W SANDOMIERZU 
ul. Mickiewicza 34 
27-600 Sandomierz 

 

IV.  Konkurs ofert z zakresu pomocy prawnej na prowadzenie nieodpłatnych punktów 

pomocy prawnej. Środki na ten cel w wysokości 198 tys. zł. pochodzą z budżetu 

województwa. 

Na powyższe zadania wpłynęło w sumie 17 ofert. Z tego 9 ofert uzyskało dofinansowanie.  

Z uwagi na ograniczone środki finansowe konieczna była korekta kosztorysów poszczególnych 

zadań. Ostateczny podział środków przedstawia tabela poniżej.  

Małe Granty – jedna oferta została złożona na dotację w ramach tzw. Małych Grantów. 

Ofertę złożyło Stowarzyszenie Gorzyczany z Sercem dla Ludzi na realizację zadania publicznego  

z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego p.n. „Piknik 

Wielopokoleniowy”.  
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LP. 

Dziedzina 

dofinansowania  

 

Nazwa organizacji  

 

Tytuł zadania 

 

Opis zadania 

Całkowita 

wartość 

zadania 

Kwota 

dotacji z 

Powiatu 

 

1. 

Edukacja, oświata i 

wychowanie 

 

Stowarzyszenie 

„Nasze Dziedzictwo 

Ossolin” 

Konkurs pięknego 

Czytania „Napoleon 

Polskiej Prozy” 

Organizacja konkursu pięknego czytania pt. 

„Napoleon Polskiej Prozy”. Interpretacja wybranych 

fragmentów twórczości Józefa Ignacego 

Kraszewskiego. 

3 100,00 

Po korekcie 

kosztorysu 

2 450,00 

 

2. 

 

 

 

Kultura, sztuka, 

ochrona dóbr kultury 

i dziedzictwa 

narodowego 

Stowarzyszenie 

Przyjaciół Osób 

Niepełnosprawnych 

Uśmiech Seniora w 

Sandomierzu 

 

" Kultura i sztuka 

zbliża" 

Projekt polegał na aktywizacji osób starszych, 

zwiększeniu dostępności do dóbr kultury i 

dziedzictwa narodowego oraz przełamaniu barier 

społecznych. W ramach projektu został 

zorganizowany koncert na świeżym powietrzu dla 

mieszkańców DPS-u i ich rodzin oraz wycieczka ze 

zwiedzaniem Sandomierza. 

3 350,00 

Po korekcie 

kosztorysu 

2 500,00 

3. 

 

 

 

Wspieranie i 

upowszechnianie 

kultury fizycznej 

 

 

Ludowy Klub 

Sportowy 

„Sandomierz” 

„Upowszechnianie i 

wspieranie kultury 

fizycznej w formie 

kulturystyki, fitness i 

trójboju siłowego przez 

kontynuowanie 

szkolenia sportowego i 

udział zawodników 

LKS Sandomierz w 

zawodach sportowych 

krajowych i 

międzynarodowych, 

przygotowania do tych 

zawodów” 

 

Przygotowanie zawodników do  w zakresie fitness 

sylwetkowego i trójboju siłowego do udziału w 

Mistrzostwach Polski, Europy i Świata. 

Wynagrodzenie instruktorów zakup sprzętu 

sportowego. 

17.600,00 zł. 5 000,00 

4. 

 

Regranting 

 

Ośrodek Promowania 

Przedsiębiorczości w 

Sandomierzu 

ZaDziałaj lokalnie w 

Powiecie 

Sandomierskim 

Wybór operatora projektu. 30 000,00 15 000,00 
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5.  Ochrona zdrowia Sandomierski Klub 

„Amazonki” 

ul. Mariacka 1, 

27-600 Sandomierz 

 

Kompleksowe wsparcie 

dla kobiet po 

mastektomii piersi w 

Powiecie 

Sandomierskim 

Promowanie wśród ludzi zdrowych profilaktyki raka 

piersi poprzez zachęcanie dzieci i młodzieży powiatu 

sandomierskiego do  uczestnictwa w konkursie 

„Przyprowadź mamę na badania”. 

3 950,00 2 000,00 

 

6.  Polskie 

Stowarzyszenie 

Diabetyków Oddział 

Powiatowy27-600 

Sandomierz 

Prowadzenie 

działalności 

informacyjno-

edukacyjnej i 

integracyjnej na rzecz 

chorych na cukrzycę  

Edukacja, integracja ludzi chorych na cukrzycę i 

samotnych, wzmocnienie więzi, nadziei i sensu życia  

ludzi chorych, poprzez wspólny pobyt, działanie i 

edukowanie ludzi zdrowych 

9 788,00 2.000, 00 

7.  Stowarzyszenie 

Przyjaciół Osób 

Niepełnosprawnych 

„Uśmiech Seniora” 

ul. Czyżewskiego 

1,27-600 Sandomierz 

Najważniejsze zdrowie Aktywizacja mieszkańców Domu Pomocy 

Społecznej, poprzez zachęcanie pensjonariuszy do 

spędzania czasu na świeżym powietrzu. Celem 

poprawa kondycji psychofizycznej i społecznej, 

poprzez poprawę i uprzyjemnianie warunków 

pobytu. I samopoczucia,  

2 375,00 2.000, 00 

8. Punkty porad 

prawnych 

LGD Powiatu 

Opatowskiego 

Prowadzenie punktów 

nieodpłatnej pomocy 

prawnej 

Projekt obejmuje prowadzenie punktów nieodpłatnej 

pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu 

sandomierskiego w roku 2020 

60.060 zł. 60.060 zł. 

9.  LGD Ziemi 

Sandomierskiej 

Prowadzenie punktów 

w zakresie świadczenia 

nieodpłatnego 

poradnictwa 

obywatelskiego 

Projekt obejmuje prowadzenie punktów w zakresie 

świadczenia nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego w roku 2020 

60.060 zł. 60.060 zł. 

10. Mały Grant 

Kultura, sztuka, 

ochrona dóbr kultury 

i dziedzictwa 

narodowego 

Stowarzyszenie 

Gorzyczany z Sercem 

dla Ludzi 

„Piknik 

Wielopokoleniowy”. 

Organizacja wielopokoleniowej imprezy 

integracyjnej. 

1.150 zł. 1 000 zł. 
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13. PORZĄDEK PUBLICZNY I BEZPIECZEŃSTWO 
OBYWATELI 

 
Jednostki organizacyjne 

powiatu/komórki 

organizacyjne 

w jednostkach realizujące 

zadanie. 

Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych 

 

13.1 Działania z zakresu zarzadzania kryzysowego 

Poczucie bezpieczeństwa to naczelne prawo każdego człowieka. Obowiązkiem państwa jest 

jego zapewnienie między innymi poprzez inicjowanie i organizowanie działań, mających na celu 

zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz przeciwdziałanie wszelkim zjawiskom 

kryminogennym. W tym celu istotnym jest stworzenie spójnego harmonogramu działań podmiotów 

poruszających się w sferze przeciwdziałania zagrożeniom. Działania te wymagają szerokiego 

współdziałania administracji rządowej, samorządowej, powiatowych służb, inspekcji, straży, 

organizacji społecznych i przyczyniają się do zrozumienia faktu, że wszyscy jesteśmy 

współodpowiedzialni za własne bezpieczeństwo. 

Zgodnie z artykułem 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 

kryzysowym, tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania 

kryzysowego i rezerwa ta w budżecie Powiatu na 2019 r. wynosiła 148 000 zł. 

Zgodnie z ustawą, Starosta jest organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego 

na obszarze Powiatu, kieruje działaniami związanymi z monitorowaniem, planowaniem, 

reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na podległym terenie. Zadania z zakresu zarządzania 

kryzysowego i zapobiegania zagrożeniom Starosta Sandomierski realizuje przy pomocy powiatowej 

administracji zespolonej oraz jednostek organizacyjnych Powiatu. 

W tym celu powołane zostały Komisja Bezpieczeństwa i Porządku oraz Powiatowy 

Zespół Zarządzania Kryzysowego. 

Podstawowym dokumentem, opracowanym zgodnie z zapisami ustawy o zarządzaniu 

kryzysowymi i zatwierdzonym przez Wojewodę Świętokrzyskiego, jest Powiatowy Plan 

Zarządzania Kryzysowego, na bieżąco aktualizowany i uzgadniany z kierownikami jednostek 

organizacyjnych w zakresie ich dotyczącym. 

W 2019 roku na terenie Powiatu Sandomierskiego wystąpiły zdarzenia, które mogły 

doprowadzić do sytuacji kryzysowej w rozumieniu ustawy o zarządzaniu kryzysowym, a których 

skutki zagrażały życiu lub zdrowiu dużej liczby osób, mieniu w wielkich rozmiarach albo środowisku 

na znacznych obszarach. 

W miesiącu maju 2019 r. po intensywnych opadach deszczu nastąpił wzrost poziomu wody 

w rzece Wiśle i Koprzywiance. Odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania 

Kryzysowego oraz uczestniczono w posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania 

Kryzysowego. Starosta Sandomierski z dniem 25 maja 2019 r. na terenie Powiatu wprowadził stan 
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alarmu powodziowego. Ponadto zalecił Gminnym Szefom Zespołów Zarządzania Kryzysowego, 

podejmowanie zdecydowanych działań ratowniczych na wypadek wystąpienia miejscowego 

zagrożenia, prowadzenie  dalszego monitoringu zachowania się wód na rzekach oraz zostały 

wprowadzone  całodobowe dyżury w Starostwie Powiatowym w Sandomierzu. Z dniem 29 maja 

2019 r. w związku ze spadkiem poziomu wody w rzekach stan alarmu powodziowego na terenie 

powiatu sandomierskiego został odwołany. 

W dniu 11 września 2019 r. odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania 

Kryzysowego, które zostało zwołane z inicjatywy Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sandomierzu 

w związku z występowaniem  afrykańskiego pomoru świń (ASF) w powiatach ościennych.  

W związku z tym, w dniu 9 września 2019 r. wraz z 10 Świętokrzyską Brygadą Wojsk Obrony 

Terytorialnej przeszukiwane były tereny od mostu w Annopolu w kierunku Linowa (gm. Zawichost) 

w poszukiwaniu padłych dzików, takie poszukiwania były powtarzane 

co 2 tygodnie. Również myśliwi z  Polskiego Związku Łowieckiego w Tarnobrzegu zrealizowali swój 

plan odstrzału dzików, który na dzień 11 września 2019 roku był wykonany w 104 %. 

W dniu 12.09.2019 roku odbyły się ćwiczenia Powiatowego i Gminnego Zespołu 

Zarządzania Kryzysowego pod kryptonimem "WILCZYCE 2019". Celem ćwiczenia było 

doskonalenie umiejętności współdziałania służb ratowniczych, sprawdzenie procedur postępowania 

w wypadkach zagrożenia życia i zdrowia oraz doskonalenie współpracy członków Powiatowego 

 i Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. W zorganizowanym ćwiczeniu udział wzięli: 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej i jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, 

Komenda Powiatowa Policji, Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza w Sandomierzu, Siły i Środki 

Wojewódzkiego i Powiatowego Odwodu Operacyjnego, Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa 

Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach, Grupa Ratownictwa PCK Sandomierz, Operator 

Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. Terenowa Jednostka Eksploatacji w Sandomierzu, 

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach - Gazownia  

w Sandomierzu, Zespół Szkół im. Stanisława Młodożeńca w Wilczycach. 

Ćwiczenia obejmowały trzy epizody: 

- działania antyterrorystyczne i pożar w budynku szkoły, 

- wypadek drogowy na skrzyżowaniu w miejscowości Wilczyce, 

- działania podczas rozszczelnienia gazociągu wysokiego ciśnienia. 

Publikacje internetowe 

Ważnym elementem przepływu informacji są publikacje na stronie internetowej Starostwa 

Powiatowego, za pośrednictwem której przekazywane są ostrzeżenia meteorologiczne  

i hydrologiczne. 

 

Dotacje celowe dla jednostek ochotniczych straży pożarnych 

W zakresie poprawy bezpieczeństwa pożarowego współfinansowano zakup samochodów 

ratowniczo - gaśniczych dla: 

- OSP Krobielice - w kwocie 10 000 zł; 

- OSP Gałkowice - w kwocie 20 000 zł; 

- OSP Złota - w kwocie 20 000 zł. 

Dotacja dla Policji 

W kwocie 13. 809 zł. Powiat dofinansował zakup radiowozu dla Komendy powiatowej Policji  

w Sandomierzu. 
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Ponadto Powiat brał udział w konkursach i różnego rodzaju akcjach dotyczących 

bezpieczeństwa obywateli m. in.: 

- Konkurs dla dzieci szkół podstawowych z terenu Powiatu Sandomierskiego 

„Bezpieczeństwo na piątkę”, 

- Stop wypalaniu traw, 

- Rejonowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK szkół ponadgimnazjalnych. 

-  Eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. 

W 2019 r. wychodząc na przeciw apelom mieszkańców terenów zagrożonych powodzią  

w powiecie sandomierskim oraz w trosce o ich bezpieczeństwo na wniosek Starosty 

Sandomierskiego odbywały się spotkania dotyczące ukończenia zadania inwestycyjnego „Ochrona 

przeciwpowodziowa Sandomierza”.  W spotkaniach brali udział przedstawiciele PGW Wody 

Polskie, wykonawcy i podwykonawcy realizujący to zadanie, przedstawiciele Wojewody 

Świętokrzyskiego, przedstawiciele gmin nadwiślańskich. Przedstawiciele Państwowego 

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na ostatnim spotkaniu poinformowali, że został zmieniony 

główny wykonawca robót i został mu przekazany teren budowy. Prace  budowlane na odcinkach 

wałów przeciwpowodziowych zostały wznowione. 

13.2 Kwalifikacja wojskowa 

W roku 2019 kwalifikacja wojskowa przebiegała w dniach od 4 lutego do 26 lutego 2019 r. 
Do Powiatowej Komisji Lekarskiej zgłosiło się łącznie 430 osób,  w tym: 14 kobiet.  Za zdolnych do 
czynnej służby wojskowej uznano 383 osoby. Pozostali to trwale niezdolni do służby  wojskowej 
(kat. zdrowia E – 10 osób)  i  niezdolni do służby wojskowej w czasie pokoju ( kat. zdrowia D- 20 
osób) i 3 osoby z kat zdrowia B - czasowo niezdolny do służby wojskowej. 

13.3 Sprowadzanie zwłok z zagranicy 

W 2019 roku Starosta Sandomierski wydał 16 decyzji administracyjnych wyrażających zgodę 
na sprowadzenie zwłok zza granicy. Śmierć dotyczyła obywateli polskich, którzy zmarli za granicą,  
w różnych krajach. 

13.4 Repatriacja 

Na terytorium Powiatu Sandomierskiego w 2019 roku osiedliło się dwóch repatriantów , dla 
których Starosta Sandomierski wypłacał środki finansowe przyznane przez Wojewodę 
Świętokrzyskiego na zagospodarowanie. 

13.5 Nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna. 

W 2019 roku funkcjonowały trzy punkty prawne: 
1. Zawichost i Klimontów, w których nieodpłatną pomoc prawną świadczyli adwokat i radca 

prawny. 
2. Sandomierz punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, który był prowadzony przez 

organizację pozarządową Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej. 
3. Sandomierz punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, który był prowadzony przez organizacje 

pozarządową Lokalna Grupa Działania Powiatu Opatowskiego. 
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Środki na utworzenie i prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, Starostwo 
Powiatowe w Sandomierzu otrzymało z budżetu państwa. Była to kwota 198 000 tys. zł. Z tej kwoty 
5 940,00 zł. przekazano na edukację prawną społeczeństwa. To zadanie przekazano w drodze 
umowy organizacjom pozarządowym. W ramach tej kwoty opracowano dwa e-poradniki. Jeden  na 
temat praw i obowiązków obywateli (z uwagi na zbliżające się wybory), drugi na temat mediacji (co 
to jest mediacja, kto  może z niej skorzystać). Oba poradniki są zamieszczone na stronie 
internetowej Starostwa.  Ponadto w ciągu roku przeprowadzono 6 wykładów dla różnych grup 
społecznych (m. in. dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Sandomierzu, emerytów, koła 
gospodyń wiejskich z gminy Wilczyce, czy parafian kościoła św. Józefa w Sandomierzu). 

W ramach edukacji, w miejscowej telewizji wyemitowano 2 audycje informujące o uruchomieniu,  
funkcjonowaniu i udzielaniu nieodpłatnych porad prawnych  i nieodpłatnych porad obywatelskich. 
W lokalnej prasie zamieszczono artykuł informujący o rozmieszczeniu punktów prawnych na terenie 
Powiatu i warunkach jakie trzeba spełnić, aby uzyskać nieodpłatną pomoc prawną. 

W okresie minionego roku udzielono łącznie 818 nieodpłatnych porad prawnych: w tym 620 
w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 198 porad w zakresie nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego. 
 
Tabela: liczba udzielonych porad z uwzględnieniem dziedziny prawa 

Lp. Rodzaj danych Liczba porad 

I. 
Liczba osób, którym udzielono nieodpłatnej 

pomocy prawnej    

1.1 ogólnie 818 

2. 
Dziedzina prawa, z której udzielono nieodpłatnej 

pomocy prawnej 

  

2.1 Prawo rodzinne,  
134 

2.2 Prawo pracy   
14 

2.3 
Sprawy z zakresu rozpoczęcia działalności 
gospodarczej 1 

2.4 Prawo cywilne 490 

2.7 
Sprawa z zakresu ubezpieczeń społecznych, prawa do 
opieki zdrowotnej 

61 

2.10 
Sprawy z zakresu prawa administracyjnego z wyjątkiem 
prawa podatkowego 

34 

2.11 Sprawa z zakresu prawa karnego 47 

2.12 Sprawa z zakresu prawa podatkowego 
8 

2.13 Inne 29 
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14. OCHRONA PRAW KONSUMENTA. 

Jednostki organizacyjne 

powiatu/komórki 

organizacyjne 

w jednostkach realizujące 

zadanie. 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów 

         Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów        
(Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm.) Rzecznik Konsumentów w 2019 r. wypełniał zadania samorządu 
powiatowego w zakresie ochrony interesów konsumentów. 
     Do zadań Rzecznika głównie należało: 

– zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie 
ochrony interesów konsumentów, 

– występowanie do przedsiębiorców w sprawach praw i interesów konsumentów, 

– wytaczanie powództw sądowych, wstępowanie do toczącego się postępowania, stosowanie 
środków zaskarżenia i przygotowywanie innych pism procesowych, 

– prowadzenie edukacji konsumenckiej, 

– wykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub przepisach odrębnych. 
             

1. Poradnictwo konsumenckie i informacje prawne. 
 
     W okresie sprawozdawczym zostały udzielone 574 porady prawne w zakresie sprzedaży towarów 
i świadczenia różnego rodzaju usług przez przedsiębiorców. Porady dotyczyły informowania  
o prawach i obowiązkach stron umowy, analizowania pism reklamacyjnych i dokumentów 
gwarancyjnych, treści zawartych umów między konsumentem a przedsiębiorcą, przygotowania 
projektów oświadczeń o odstąpieniu od umowy, wezwań do dobrowolnego spełnienia świadczenia, 
przekazania pełnej informacji o zadaniach, strukturze i kompetencjach wszystkich instytucji  
i organów działających na rzecz ochrony interesów konsumentów. 
     W 2019 r. Rzecznik przygotował dla konsumentów 58 wystąpień pisemnych do przedsiębiorców, 
innych organizacji i instytucji, które następnie osoby skarżące się wnosiły  samodzielnie do 
właściwych adresatów. Najwięcej porad prawnych odnosiło się do reklamacji sprzedaży: urządzeń 
gospodarstwa domowego, urządzeń elektronicznych i sprzętu komputerowego, obuwia, 
samochodów i środków transportu osobistego, części i akcesoriów, mebli, artykułów wyposażenia 
wnętrz, utrzymania domu, a w zakresie usług: reklamacji usług finansowych, telekomunikacyjnych, 
ubezpieczeniowych i sektora energetycznego. 
     Większość problemów dotyczyło:     

– udzielania pożyczek i kredytów bankowych z naruszeniem przepisów prawa bankowego  
i ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2011 r. Nr 126, poz. 
715), a szczególnie uchylania się kredytodawców od zwrotu kredytobiorcom części 
poniesionych kosztów z tytułu wcześniejszej spłaty pożyczki/kredytu przed terminem 
określonym w umowie, 

– powstałych uchybień w świadczeniu usług ubezpieczeniowych przez Towarzystwa 
Ubezpieczeniowe, w tym  również grupowego i indywidualnego ubezpieczenia na życie  
z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, 

– niewłaściwie wykonanych usług remontowych samochodów, mieszkań, sprzętu AGD  
i RTV, 

– wprowadzanie odbiorców mediów w błąd przy zmianie dostawcy usług sugerując, że 
przedłużają umowę z dotychczasowym sprzedawcą na bardziej korzystnych zasadach, 
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dotyczy to usług telekomunikacyjnych i energetycznych, 

– następstw zmiany dostawcy energii, m.in. po ogłoszonej upadłości dotychczasowego 
sprzedawcy energii elektrycznej, 

– wprowadzanie konsumentów w błąd co do tożsamości operatora przy zawieraniu umów 
o przeniesienie numeru telefonu, 

– nieuzasadnione a często wręcz bezpodstawne naliczanie kar umownych za rozwiązanie 
umowy przed upływem okresu na jaki ta umowa została zawarta, 

– brak zasięgu w sieci w miejscu lokalizacji odbioru usługi Internetu, mimo wcześniejszych 
zapewnień operatora o takiej możliwości, 

– niska jakość sprzedawanych używanych samochodów oraz słaba jakość świadczonych  
w tym zakresie usług motoryzacyjnych przez zakłady naprawcze. 

     Skargi konsumentów w zakresie motoryzacji odnosiły się głównie do: 

– żądania zapłaty za nieusunięcie usterek w remontowanym samochodzie, 

– naprawy jednej usterki powodującej uszkodzenie innych części zamiennych w pojeździe, 

– nie uznania reklamacji po wadliwie wykonanej usłudze naprawy samochodu. 
     W umowach sprzedaży dominowały reklamacje: 
            -      niska jakość sprzedawanych towarów, szczególnie obuwia, odzieży, sprzętu AGD  

i  elektronicznego, 
            -     narzucanie reżimu odpowiedzialności gwarancyjnej poprzez przekazywanie 
                  zgłoszonych reklamacji do serwisów gwarancyjnych, a uchylanie się sprzedawców               

od odpowiedzialności za sprzedaż wadliwych towarów w ramach przepisów rękojmi, 
            -     odmowa uznania reklamacji uzasadniana uszkodzeniem mechanicznym mimo, że wada 

tkwiła w towarze w momencie jego zakupu,   
            -     nieskuteczne usunięcie wad. 
      Duży problem stanowią też umowy zawierane poza lokalem i na odległość. Umowa poza 
lokalem to umowa zawierana na pokazach i innych prezentacjach organizowanych w formie 
bezpośrednich spotkań z konsumentami. 
      Skargi konsumentów dotyczyły głównie takich problemów jak:   
           -     sprzedaż na pokazach biostymulatorów, mat masujących, podkładów ortopedycznych, 

     pościeli wełnianej,  materacy, garnków, których ceny przekraczają kilkakrotnie wartość   
     danego towaru, a nie wypełniają one należycie przypisanych im funkcji leczniczych czy 

                 użytkowych, 
           -     nie informowanie o prawie odstąpienia od umowy oraz nie wręczanie uczestnikom 
                 spotkań wzorów oświadczeń o odstąpieniu, a także utrudnianie realizacji praw   
                 związanych z odstąpieniem od umowy, 
           -     nie przekazywanie konsumentom właściwych informacji o kosztach oferowanego 
                 kredytu na zakup towarów, 
           -     nie odbieranie przesyłek ze zwracanym towarem lub też jego przyjęcie, a brak zwrotu 
                 wpłaconych pieniędzy w formie zaliczki. 
       Z umowami zawieranymi na odległość mamy do czynienia przy sprzedaży towarów za 
pośrednictwem Internetu, przy sprzedaży wysyłkowej oraz usługach drogą elektroniczną.  Problemy 
w tej dziedzinie dotyczyły nie dostarczenia zamówionego towaru lub trudności z odzyskaniem 
wpłaconych pieniędzy po odstąpieniu od umowy, bądź wymiany w ramach   reklamacji uszkodzonej 
rzeczy na pełnowartościową. 
       Mieszkańcy powiatu sandomierskiego zwracali się też do Rzecznika w sprawach 
niekonsumenckich, tj. w zakresie interpretacji przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, 
prawa rodzinnego i spadkowego, sporów z organami administracji publicznej. W takich przypadkach 
Rzecznik udzielał informacji, przygotowywał projekty indywidualnych wystąpień oraz wskazywał 
właściwe instytucje do rozpatrzenia sprawy. 

mailto:starostwo@powiat.sandomierz.pl
mailto:starostwo@powiat.sandomierz.pl
http://www.powiat.sandomierz.pl/
http://www.powiat.sandomierz.pl/


 RRaappoorrtt  oo  ssttaanniiee  PPoowwiiaattuu  SSaannddoommiieerrsskkiieeggoo  
zzaa    22001199  RROOKK  

 

 

str.97 
 

 15/ 644 10 10 
 

 15/ 832 28 29 

 

 starostwo@powiat.sandomierz.pl 

 www.powiat.sandomierz.pl 

 Powiat Sandomierski 

 

STAROSTWO POWIATOWE  
W SANDOMIERZU 
ul. Mickiewicza 34 
27-600 Sandomierz 

 

 
2. Występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów 

 konsumentów. 
       W okresie sprawozdawczym Powiatowy Rzecznik Konsumentów skierował do przedsiębiorców, 
innych organizacji i instytucji 198 wystąpień pisemnych drogą pocztową oraz 24 wystąpienia  
w formie elektronicznej, w tym 2 wystąpienia odnosiły się do spraw ogólnych, niekonsumenckich. 
Najwięcej wystąpień w zakresie umów sprzedaży dotyczyło reklamacji w ramach przepisów rękojmi 
odzieży i obuwia, jak też reklamacji w oparciu o przepisy rękojmi lub gwarancji urządzeń 
gospodarstwa domowego, urządzeń elektronicznych i sprzętu komputerowego, sprzedaży 
samochodów, części i akcesoriów, a w zakresie realizacji usług: - usług finansowych, 
telekomunikacyjnych, ubezpieczeniowych. 
       Wysoka skuteczność działań Rzecznika zaznacza się przede wszystkim w świadczeniu pomocy 
konsumentom przy dokonywaniu odwołań do przedsiębiorców przy reklamowaniu zakupionych 
wadliwych towarów, głównie odzieży i obuwia, tj. ponad 95 % reklamacji załatwiono pozytywnie na 
rzecz skarżących się, a także urządzeń elektronicznych i sprzętu komputerowego, samochodów, 
części i akcesoriów, gdzie skuteczność podjętych działań w sprawach konsumenckich wynosi ponad 
90 %. Zaznaczyć należy, że z ogólnej liczby 198 wystąpień dotyczących reklamacji zakupionych 
wadliwych produktów lub niewłaściwie świadczonych usług przez przedsiębiorców, średnio ok. 70 
% spraw załatwiono pozytywnie dla skarżących się. 
      W sprawach finansowo – ubezpieczeniowych najwięcej skarg dotyczyło polis inwestycyjnych tzw. 
polisolokat, to jest rezygnacji z tej formy lokowania kapitału ze względu na ponoszenie przez 
ubezpieczających bardzo wysokich kosztów opłat administracyjnych, a przy rezygnacji  
z  ubezpieczenia określanie zbyt wysokich potrąceń przy wypłacie świadczeń wykupu czy wartości 
wykupu w formie opłat likwidacyjnych. 
      Po wystąpieniu Rzecznika w imieniu dwóch skarżących się do Ubezpieczyciela i Banku  
z zarzutem naliczania wartości wykupu – wyrażonej jako część procentowa wartości rachunku – to 
jest pobierania ukrytej i niezdefiniowanej opłaty, nie skorelowanej z poniesionymi przez Zakład 
Ubezpieczeń kosztami, co można uznać, że Zakład Ubezpieczeń stosuje w swoich ogólnych 
warunkach ubezpieczenia zapisy zbliżone w swej treści do zapisów uznanych za niedozwolone. 
Rzecznik Konsumentów wystąpił w tej sprawie do Rzecznika Finansowego  o podjęcie interwencji  
z podmiotem rynku finansowego, w związku z nieuwzględnieniem w stopniu należytym roszczeń 
reklamacyjnych. Aktualnie toczy się postępowanie przed Rzecznikiem Finansowym. 
      Do dokonania wiążącej i ostatecznej oceny zasadności roszczeń klienta względem podmiotu 
rynku finansowego uprawniony jest sąd. Powództwo o roszczenia wynikające z umów ubezpieczenia 
można wytoczyć przed sądem powszechnym właściwym dla miejsca zamieszkania lub siedziby 
ubezpieczającego, ubezpieczonego, uposażonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia.  Jednak 
należy pamiętać, że w toku procesu będzie trzeba udowodnić zasadność roszczeń na podstawie art. 6 
kodeksu cywilnego, zaś wszystkie podpisane oświadczenia w trakcie zawierania umowy, osłabiają 
pozycję Ubezpieczających – Ubezpieczonych w ewentualnym sporze sądowym. 
       Innym zagadnieniem prawnym jest duże niezadowolenie kupujących ze sprzedaży przez 
autokomisy oraz osoby fizyczne niesprawnych używanych samochodów i nie uwzględnianie z tego 
tytułu roszczeń reklamacyjnych. Interwencja w tej sprawie Rzecznika Konsumentów odnosi 
zazwyczaj pozytywne skutki, bowiem na podstawie zawartego porozumienia zwracane są przez 
sprzedawców kwoty umożliwiające pokrycie kosztów usunięcia stwierdzonych usterek. 
      Dużym problemem jest też kwestionowanie przez konsumentów jakości prowadzonych napraw 
samochodów osobowych, sprzętu AGD i sprzętu elektronicznego przez warsztaty naprawcze  
i serwisy gwarancyjne, niezależnie od tego czy usługi były wykonywane odpłatnie zgodnie ze 
złożonym zleceniem, czy nieodpłatnie w ramach odpowiedzialności gwarancyjnej. Można stwierdzić, 
że serwisy gwarancyjne wydają opinie dotyczące przyczyn powstania uszkodzeń w reklamowanym 
sprzęcie przeważnie na korzyść gwaranta – producenta, a często nie uwzględniają interesu 
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skarżącego się konsumenta. W opiniach tych stwierdza się głównie mechaniczne uszkodzenie 
reklamowanego sprzętu, co nie jest zgodne ze stanem faktycznym, bowiem wada fizyczna towaru 
ujawniała  się już nawet bezpośrednio po jego zakupie. 
 
        3. Wytaczanie powództw na rzecz konsumentów i wstępowanie do toczących się 
postępowań. 
       
      W okresie sprawozdawczym Rzecznik nie wytaczał bezpośrednio powództw na rzecz 
konsumentów, jak też nie wstępował do toczących się postępowań, a jego działalność ograniczała się 
do świadczenia pomocy konsumentom w samodzielnym dochodzeniu roszczeń przed sądami.  
Pomoc ta polegała na pisaniu pozwów, sprzeciwów od nakazów zapłaty, innych pism procesowych, 
które następnie konsumenci wnosili samodzielnie do sądów powszechnych w prowadzonym 
postępowaniu uproszczonym. W 2019 roku Rzecznik Konsumentów udzielił pomocy w sprawach 
spornych dochodzonych przed sądami w 21 przypadkach.   
      Przygotował wniosek pozwanej o doręczenie wydanego w dniu 17.02.2016 r. orzeczenia Sądu 
Rejonowego dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie II Wydział Cywilny i pozwu oraz uchylenie 
przez Sąd na zasadzie art. 359 § 1 k.p.c. klauzuli wykonalności z urzędu, a także uchylenie 
postanowienia o uznaniu nakazu zapłaty i pozwu za prawidłowo doręczone.  Sąd Rejonowy  
w następstwie tego wniosku postanowił uchylić postanowienie w przedmiocie nadania klauzuli 
wykonalności nakazowi zapłaty. W tej sprawie zostało zarządzone w 2020 r. posiedzenie Sądu 
Rejonowego dla Warszawy Mokotowa w Warszawie i należy oczekiwać, że spór zakończy się 
pozytywnie dla pozwanej. 
    Rzecznik Konsumentów przygotował też pozew do Sądu Rejonowego w Sandomierzu o wydanie 
nakazu zapłaty kwoty 1500,00 zł. wraz z należnymi odsetkami ustawowymi do dnia zapłaty, 
przeciwko Salonowi Mody Ślubnej z tytułu nie uregulowanych roszczeń niewłaściwego uszycia sukni 
ślubnej. Sąd Rejonowy wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym i zaopatrzył go  
w klauzulę wykonalności, a prawomocny tytuł wykonawczy został skierowany do egzekucji 
komorniczej. 
    Rzecznik opracował zgłoszenie wierzytelności do Sądu Rejonowego dla Miasta Stołecznego 
Warszawy w Warszawie X Wydziału Gospodarczego dla Spraw Upadłościowych  
i Restrukturyzacyjnych o zasądzenie wierzytelności z tytułu nadpłaty za sprzedaż energii elektrycznej 
od upadłego, a także przygotował zgłoszenie wierzytelności do Sądu Rejonowego  dla M. St. 
Warszawy X Wydział Gospodarczy Dla Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych o zasądzenie 
kwoty 377,43 zł., z tytułu nadpłaty za rozliczenie sprzedaży gazu na rzecz jego odbiorcy  
z Sandomierza. Sprawy te są obecnie w toku. 
    Rzecznik Konsumentów przygotował także inne pisma procesowe w sprawach odwoławczych, to 
jest stosował środki zaskarżenia w formie skarg i zażaleń w toczących się postępowaniach przed 
sądami powszechnymi, ale nie wytaczał powództw w sprawach nieuczciwych postanowień 
umownych, czy nieuczciwych praktyk rynkowych, nie występował w sprawach o wykroczenia na 
szkodę konsumentów, a występujące w tym zakresie problemy starał się rozwiązywać na drodze 
polubownej z przedsiębiorcami. Nie wstępował do toczącego się postępowania sądowego, gdyż nie 
złożono takiego wniosku. 
 

4. Edukacja konsumencka. 
 
     W 2019 r. Powiatowy Rzecznik Konsumentów przeprowadził 5 szkoleń o charakterze 
edukacyjno – informacyjnym z zakresu ochrony interesów konsumentów dla Seniorów 60 +  
w Klubach Seniora: Czyżów Szlachecki, Linów, Piotrowice  w ramach współpracy z Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej w Zawichoście oraz 1 szkolenie w Ośrodku Promocji Aktywności Kulturalnej  
w Sandomierzu na podstawie wniosku Komendy Powiatowej Policji o tematyce „Porozmawiajmy  

mailto:starostwo@powiat.sandomierz.pl
mailto:starostwo@powiat.sandomierz.pl
http://www.powiat.sandomierz.pl/
http://www.powiat.sandomierz.pl/


 RRaappoorrtt  oo  ssttaanniiee  PPoowwiiaattuu  SSaannddoommiieerrsskkiieeggoo  
zzaa    22001199  RROOKK  

 

 

str.99 
 

 15/ 644 10 10 
 

 15/ 832 28 29 

 

 starostwo@powiat.sandomierz.pl 

 www.powiat.sandomierz.pl 

 Powiat Sandomierski 

 

STAROSTWO POWIATOWE  
W SANDOMIERZU 
ul. Mickiewicza 34 
27-600 Sandomierz 

 

o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”. Łącznie w 6-ciu  spotkaniach szkoleniowych 
wzięło udział 70 osób. Przy omawianiu zagadnień prawnych dotyczących problematyki 
konsumenckiej, wręczano uczestnikom spotkań szkoleniowych materiały informacyjne w formie 
pisemnej, które stanowiły podstawową wykładnię obowiązującego prawa i przykładowe wzorce 
dokumentów do ewentualnych postępowań reklamacyjnych w zakresie ochrony interesów 
konsumentów. 
 
                5.  Współdziałanie z UOKiK, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami 
konsumenckimi i innymi instytucjami w zakresie  ochrony interesów konsumentów. 
 
     W okresie sprawozdawczym Powiatowy Rzecznik Konsumentów współpracował z UOKiK  
w Warszawie, Delegaturą UOKiK w Łodzi, Poznaniu, Lublinie w zakresie ramowych wskazówek do 
sprawozdania rzeczników z ich działalności, skarg, zażaleń konsumentów na działalność różnych 
przedsiębiorców, a między innymi Euro-net Sp. z o.o. z/s w Warszawie w zakresie akcji 
promocyjnych RTV EURO AGD OLEOLE, Palatinus z/s w Gdyni, VINDIX Investmens  
Sp. z o.o., Vision Life Sp. z o.o. z/s w Toruniu organizujących na terenie kraju sprzedaż artykułów 
gospodarstwa domowego i innych produktów w ramach umów zawartych poza lokalem 
przedsiębiorstwa; w sprawie działalności Remediumed Sp. z o.o. z/s w Ostrowie Wielkopolskim, 
SMED Sp. z o.o., PROMED Sp. z o.o. sp.k., LIFEMED Sp. z o.o. z /s w Poznaniu; w zakresie 
sprzedaży detalicznej artykułów przemysłowych przez Internet przez Sp.J. Piotr i Paweł Kulak z /s 
w Chodzieży; w sprawie skarg konsumentów na Dominika i Macieja Ginter – wspólników spółki 
cywilnej prowadzących działalność gospodarczą w Białymstoku, itp. 
      Rzecznik Konsumentów współpracował też z Rzecznikiem Finansowym z/s w Warszawie,  
z członkiem Krajowej Rady Rzeczników reprezentującym woj. świętokrzyskie, Wojewódzkim 
Inspektoratem Inspekcji Handlowej w Kielcach w sprawie przeprowadzenia kontroli produktów  
i wydania opinii przez właściwych rzeczoznawców, w tym głównie rzeczoznawcę Polskiej Izby 
Przemysłu Skórzanego w specjalności obuwnictwo. 
 
WNIOSKI  KOŃCOWE, PROPOZYCJE  ZMIAN  ZMIERZAJĄCYCH  DO  POPRAWY 
REALIZACJI  PRAW  KONSUMENTÓW. 
 
    W działalności Rzecznika istotną sprawą jest umiejętne, wnikliwe i bezstronne zapoznawanie się  
z treścią zgłaszanych przez konsumentów problemów, kompetentne ich rozpatrywanie i jak 
największe spełnianie oczekiwań osób skarżących się w zakresie skuteczności podjętych działań. 
Dlatego ważnym jest, aby na wszystkich szczeblach organizacyjnych prowadzić edukację 
konsumencką poprzez ogólnopolskie kampanie edukacyjne, wydawanie ulotek, materiałów 
informacyjnych w zakresie doskonalenia i propagowania wiedzy konsumenckiej wśród szerokiego 
ogółu Konsumentów. 
 
Wnioski końcowe dotyczące polepszenia standardów ochrony konsumentów: 
 

1. W doskonaleniu realizacji celów polityki konsumenckiej należy zacieśnić współdziałanie 
pomiędzy organizacjami konsumenckimi, których podstawowym celem jest ochrona 
interesów konsumentów, a wymiarem sprawiedliwości rozstrzygającym spory konsumenckie. 

2. Wzmocnić wymagania prawne w stosunku do przedsiębiorców stale naruszających 

indywidualne i zbiorowe interesy konsumentów w zakresie ich wpisu do Krajowego Rejestru 

Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą do 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, bowiem zmieniają często 

nazwy swoich firm i dalej kontynuują działalność, nie zawsze zgodną z obowiązującym 

prawem i interesem społecznym. 
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