
  



RAPORT O STANIE POWIATU SZYDŁOWIECKIEGO - 2018 

Strona 1 z 68 

SPIS TREŚCI 

  str. 

I WPROWADZENIE ……………………………………………………………………………..… 3 

II PODSTAWOWE DANE POWIATU SZYDŁOWIECKIEGO ……………………………..…… 3 

III WYKONANIE UCHWAŁ RADY POWIATU W SZYDŁOWCU PODJETYCH W 2018 R.. 4 

IV WYKONANIE UCHWAŁ RADY POWIATU W SZYDŁOWCU – uchwały podjęte 

przed  1 stycznia 2018 r. ale obejmujące swym zakresem 2018 r. …………………………. 

 

8 

V WYKONANIE STRATEGII POWIATU …………………………………………………………. 9 

VI REALIZACJA ZADAŃ POWIATU WRAZ Z INFORMACJĄ O REALIZACJI  

POLITYK, PROGRAMÓW I STARATEGII ……………………………………….……………. 

 

13 

 Edukacja publiczna ………………………………………………………………………………. 13 

 Promocja i ochrona zdrowia …………………………………………………………………….. 26 

 Pomoc społeczna ………………………………………………………………………………… 27 

 Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej ……………………………………………….. 34 

 Polityka prorodzinna ……………………………………………………………………………… 35 

 Wspieranie osób niepełnosprawnych ………………………………………………………….. 35 

 Transport zbiorowy i drogi publiczne …………………………………………………………… 38 

 Kultura oraz ochrona zabytków i opieka nad zabytkami …………………………………...... 41 

 Kultura fizyczna i turystyka ……………………………………………………………………… 43 

 Geodezja, kartografia i kataster ………………………………………………………………… 44 

 Gospodarka nieruchomościami ………………………………………………………………… 49 

 Administracja architektoniczno-budowlana ……………………………………………………. 50 

 Gospodarka wodna ………………………………………………………………………………. 51 

 Ochrona środowiska i przyrody …………………………………………………………………. 52 

 Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo śródlądowe ………………………………………………...... 54 

 Porządek publiczny, zarządzanie kryzysowe i sprawy obywatelskie ………………………. 55 

 Ochrona przeciwpowodziowa i zapobieganie innym nadzwyczajnym zagrożeniom  

życia i zdrowia ludzi oraz środowiska ………………………………………………………...... 

 

57 

 Przeciwdziałanie bezrobociu ……………………………………………………………………. 58 

 Ochrona praw konsumenta ……………………………………………………………………… 59 

 Nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna ………………………………………………. 61 

 Utrzymanie powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów 

administracyjnych ………………………………………………………………………………… 

 

62 

 Obronność ………………………………………………………………………………………… 62 

 Promocja powiatu ………………………………………………………………………………… 63 

 Współpraca i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów 

wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności  

pożytku publicznego i o wolontariacie …………………………………………………………. 

 

 

65 

 

 
 
 
  



RAPORT O STANIE POWIATU SZYDŁOWIECKIEGO - 2018 

Strona 2 z 68 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik do Uchwały Nr 13/31/2019  

Zarządu Powiatu w Szydłowcu  

z dnia 30 maja 2019 r.  

w sprawie: przedstawienia Radzie Powiatu w Szydłowcu  

raportu o stanie powiatu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie dostępne jest na stronie internetowej www.szydlowiecpowiat.pl,  
w zakładce BIP/PRAWO LOKALNE/UCHWAŁY ZARZĄDU 
 
e-mail: powiat@szydlowiecpowiat.pl   

http://www.szydlowiecpowiat.pl/
mailto:powiat@szydlowiecpowiat.pl
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I. Wprowadzenie 

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

powiatowym (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 511), 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. 

 

II. Podstawowe dane powiatu szydłowieckiego  

Nazwa POWIAT SZYDŁOWIECKI 

Siedziba władz Plac Marii Konopnickiej 7, 26-500 Szydłowiec 

Okres, którego 

dotyczy raport 
1 stycznia – 31 grudnia 2018 r. 

Liczba mieszkańców  40 006 os. wg danych na 1.01.2018 r. 

Powierzchnia 452,2 km2 

Podział 

administracyjny 

powiatu 

Powiat szydłowiecki obejmuje obszar pięciu gmin: 

1. Szydłowiec - gmina miejsko-wiejska, 

2. Chlewiska - gmina wiejska, 

3. Jastrząb - gmina wiejska, 

4. Mirów - gmina wiejska, 

5. Orońsko - gmina wiejska. 

 
 

Podstawowe dane 

finansowe 

Powiat Szydłowiecki w 2018 roku osiągnął dochody 

w wysokości 45 077 144,15 zł w tym: 

− bieżące w kwocie 41 855 864,22  zł, 

− majątkowe w kwocie 3 221 279,93  zł. 

Dochody budżetu wykonane zostały w wysokości 97,13% 

planu, w tym: dochody bieżące w wysokości 99,96% planu, 

natomiast dochody majątkowe w wysokości 71,02% planu. 

Należności wymagane na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosiły 

196 162,77 zł. 
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Wydatki budżetowe wykonano w kwocie 45 095 338,84 zł  co 

stanowi 93,51% planu. 

W strukturze wydatków ogółem, dominowały wydatki bieżące. 

Ich udział kształtował się na poziomie 37 782 272,50 zł, co 

stanowiło 83,78% wydatków ogółem. 

Zobowiązania niewymagalne, związane z bieżącą 

działalnością Powiatu na dzień 31 grudnia 2018 r. stanowiły 

kwotę 1 952 395,20 zł i mieściły się w granicach upoważnień, 

udzielonych przez Radę Powiatu. Zobowiązania ogółem 

stanowiły kwotę 7 425 633,74 zł. Wszystkie zobowiązania 

regulowane były w terminie, w związku z powyższym odsetki 

nie wystąpiły. Zobowiązania wymagalne na koniec 2018 roku 

nie wystąpiły w żadnym dziale budżetu powiatu. 

Dotacje celowe w budżecie stanowiły kwotę 10 757 727,19 zł 

co stanowiło co stanowiło 89,52% planu. 

Poziom zadłużenia Powiatu na dzień 31 grudnia 2018 r wg 

tytułów dłużnych wyniósł 5 473 238,54 zł i był niższy niż 

planowany w uchwale budżetowej na 2018 r. o 902 274,11 zł. 

Wskaźnik obciążenia budżetu w roku 2018 spłatą zadłużenia 

wraz   odsetkami wynosi 3,92%. Wykonane dochody bieżące 

za rok 2018 przewyższyły wykonane wydatki bieżące o kwotę 

4 073 591,72 zł. Planowany w kolejnych latach 2018-2023 

indywidualny wskaźnik zadłużenia znajduje się poniżej 

dopuszczalnego wskaźnika zadłużenia wyliczonego wg 

ustawy o finansach publicznych.  

 

III. Wykonanie uchwał Rady Powiatu w Szydłowcu podjętych w 2018 r. 

 

Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze 

ponadgminnym  w zakresie: 

 

edukacji publicznej 

Lp. Uchwała numer data podjęcia przedmiot 

Informacja                

o 

wykonaniu 

1. XXXV/227/2018 29 stycznia 2018 r. 

ustalenia trybu udzielania 

i rozliczania dotacji dla szkół 

niepublicznych  o uprawnieniach 

szkół publicznych oraz 

niepublicznych placówek 

oświatowych, a także trybu  kontroli 

prawidłowości ich pobrania  

i wykorzystania. 

wykonana 
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2. 
XXXVII/230/2018 

 

21 marca 2018 r. 

 

 określenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru  godzin 

zajęć nauczycieli pedagogów, 

psychologów, logopedów, 

terapeutów pedagogicznych, 

doradców zawodowych.  

wykonana 

 

3. XXXVII/231/2018 21 marca 2018 r. 

zasad udzielania i rozmiaru obniżek 

nauczycielom, którym powierzono 

stanowiska kierownicze w szkołach 

placówkach oświatowych 

prowadzonych przez Powiat 

Szydłowiecki  oraz szczegółowych 

zasad zwalniania tych nauczycieli od 

obowiązku realizacji tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych. 

wykonana 

 

4. 

 

XXXVII/232/2018 

 

 

21 marca 2018r. 

 

zmiany zasad przyznawania 

Stypendium Starosty 

Szydłowieckiego. 

wykonana 

 

5. 

 

  XLI/252/2018 

 

8 sierpnia 2018 r. 

utworzenia   w Śmiłowie Filii 

Publicznej  Szkoły  Podstawowej  

Specjalnej w Szydłowcu. 

wykonana 

 

promocji i ochrony zdrowia 

Lp. Uchwała numer data podjęcia przedmiot 

Informacja                

o 

wykonaniu 

1. 
XXXIX/239/2018 

 

30 maja 2018 r. 

 

ustalenia godzin pracy aptek 

ogólnodostępnych  na terenie powiatu 

szydłowieckiego na drugie półrocze 

2018 roku, zapewniających 

dostępność świadczeń w porze 

nocnej, w niedzielę, święta i inne dni 

wolne od pracy. 

wykonana 

 

pomocy społecznej 

Lp. 

 

Uchwała numer 

 

data podjęcia 

 

 

przedmiot 

Informacja                

o 

wykonaniu 

1. XXXIX/238/2018 30 maja 2018 r. 

przyjęcia Oceny zasobów pomocy 

społecznej za rok 2017 dla powiatu 

szydłowieckiego. 

wykonana 

2. 
XL/246/2018 

 
29 czerwca 2018 r. 

przekształcenia Zespołu Placówek 

Pomocy Dziecku i Rodzinie w 

Łaziskach  w Placówkę Opiekuńczo - 

Wychowawczą  w Łaziskach. 

wykonana 
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3. 
III/17/2018 

 

27 grudnia 2018 r. 

 

przyjęcia do realizacji Powiatowego  

Programu  Przeciwdziałania  

Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 

Ofiar Przemocy w Rodzinie na 

terenie Powiatu Szydłowieckiego na 

lata 2018 - 2022. 

wykonana 

 

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 

Lp. 

 

Uchwała numer 

 

data podjęcia 

 

 

przedmiot 

Informacja                

o 

wykonaniu 

1. 
XL/247/2018 

 

29 czerwca 2018 r. 

 

przyjęcia Statutu Placówki 

Opiekuńczo-Wychowawczej 

w Łaziskach. 

wykonana 

 

wspierania osób niepełnosprawnych 

Lp. 

 

Uchwała numer 

 

data podjęcia 

 

 

przedmiot 

Informacja                

o 

wykonaniu 

1. XXXVII/233/2018 21 marca 2018 r. 

określenia zadań powiatu na które 

przeznacza się środki finansowe 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych na rok 

2018. 

wykonana 

2.  

UCHWAŁA NR 

XLI / 251 / 2018 

 

8 sierpnia 2018r. 

 

 

określenia zadań powiatu na które 

przeznacza się środki finansowe 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych na rok 

2018. 

wykonana 

 

transportu zbiorowego i dróg publicznych 

Lp. Uchwała numer 

 

data podjęcia 

 

przedmiot 

Informacja                

o 

wykonaniu 

1. III/16/2018 27 grudnia 2018 r. 

określenia przystanków 

komunikacyjnych, których 

zarządzającym jest Powiat 

Szydłowiecki, udostępnionych dla 

operatorów i przewoźników oraz 

warunków i zasad korzystania z tych 

obiektów. 

wykonana 

 

kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami 

Lp. Uchwała numer data podjęcia przedmiot 

Informacja                

o 

wykonaniu 
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1. XL/248/2018 29 czerwca 2018 r. 

udzielenia  dotacji  na  wykonanie  

prac  konserwatorskich,   

restauratorskich   

lub robót budowlanych  przy zabytku 

wpisanym    

do rejestru  zabytków. 

wykonana 

 

gospodarki nieruchomościami 

Lp. Uchwała numer data podjęcia przedmiot 

Informacja                

o 

wykonaniu 

1. XLII/259/2018 26 września 2018 r. 

nieodpłatnego użyczenia 

wydzielonych działek  i części 

powierzchni budynków będących                           

w trwałym Zarządzie Domu Pomocy 

Społecznej „Dom Kombatanta”  

w Łaziskach. 

wykonana 

2. 

 
XLII/260/2018 26 września 2018 r. 

nieodpłatnego użyczenia części 

pomieszczeń znajdujących się 

w budynku Starostwa Powiatowego w 

Szydłowcu przy ul. Kościuszki 170.  

wykonana 

 

porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli 

Lp. Uchwała numer data podjęcia przedmiot 

Informacja                

o 

wykonaniu 

1. II/9/2018 11 grudnia 2018 r. 
delegowania radnych do Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku. 
wykonana 

 

promocji powiatu 

Lp. Uchwała numer data podjęcia przedmiot 

Informacja                

o 

wykonaniu 

1. XXXIX/243/2018 30 maja 2018 r. 

współdziałania powiatów w  zakresie  

wydania  atlasu „ZIEMIA 

ODROWĄŻÓW -  pomiędzy Pilicą, 

a Górami Świętokrzyskimi. Atlas 

turystyczny czterech powiatów”  

wykonana 

 

stanowienie aktów prawa miejscowego 

Lp. Uchwała numer data podjęcia przedmiot 

Informacja                

o 

wykonaniu 

1. 
XLIV/268/2018 

 

31 października 

2018 r. 

uchwalenia Statutu Powiatu 

Szydłowieckiego. 
wykonana 

 

obywatelska inicjatywa: uchwałodawcza, lokalna 
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Lp. Uchwała numer data podjęcia przedmiot 

Informacja                

o 

wykonaniu 

1. XLII/256/2018 26 września 2018 r. 
obywatelskiej inicjatywy 

uchwałodawczej. 
wykonana 

2. XLII/257/2018 26 września 2018 r. 

trybu i szczegółowych kryteriów 

oceny   wniosków   o   realizację   

zadań publicznych w ramach 

inicjatywy lokalnej. 

wykonana 

 

rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu, podejmowanie uchwał 

w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium, uchwały budżetowe 

Lp. 

 

Uchwała numer 

 

data podjęcia 

 

przedmiot 

 

Informacja                

o 

wykonaniu 

1. XL/244/2018 

29 czerwca 

2018 r. 

 

rozpatrzenia i zatwierdzenia 

sprawozdania Zarządu Powiatu 

z wykonania budżetu 

 i sprawozdania finansowego. 

wykonana 

2. XL/245/2018 
29 czerwca 

2018 r. 

udzielenia  Zarządowi Powiatu 

absolutorium  z tytułu wykonania 

budżetu za rok 2017. 

wykonana 

 

IV.Wykonane uchwały Rady Powiatu – uchwały podjęte przed 1 stycznia 2018 r. 

ale obejmujące swym zakresem 2018 r.  

 

Lp. Uchwała numer data podjęcia 

 

Przedmiot 

 

1. XXVII/172/2017 29 marca 2017 r. 

dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i szkół 

specjalnych do nowego ustroju szkolnego, 

wprowadzonego ustawą Przepisy wprowadzające 

ustawę - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół 

ponadpodstawowych  i specjalnych 

2. 
XXVII/174/2017 

 

29 marca 2017 r. 

 

zmiany Uchwały Nr X/66/2015 Rady Powiatu 

w Szydłowcu   z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie 

przystąpienia Powiatu Szydłowieckiego do projektu 

pod nazwą „Regionalne partnerstwo samorządów 

Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa 

informacyjnego w zakresie e-administracji 

i geoinformacji” zwanego dalej „Projektem ASI”. 

3. XXX /192/2017 
15 września 

2017 r. 

zmian w regulaminie wynagradzania nauczycieli  

zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych 

prowadzonych przez Powiat Szydłowiecki. 

4.  XXXI/201/2017 
12 października 

2017 r. 

stwierdzenia przekształcenia ponadgimnazjalnej 

zasadniczej   szkoły zawodowej w szkołę 

ponadpodstawową. 
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5. XXXI/202/2017 
12 października 

2017 r. 

stwierdzenia   przekształcenia   ponadgimnazjalnej   

zasadniczej  szkoły  zawodowej  specjalnej  w  szkołę 

ponadpodstawową. 

6.  XXXI/203/2017 

12 października 

2017 r. 

 

stwierdzenia przekształcenia ponadgimnazjalnej szkoły  

specjalnej przysposabiającej do pracy w szkołę 

ponadpodstawową. 

7. XXXII/209/2017 
30 listopada  

2017 r. 

przyjęcia programu współpracy Powiatu 

Szydłowieckiego  w 2018 r. z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa 

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

8.  XXXIV/215/2017 29 grudnia 2017 r. 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Szydłowieckiego na lata 2018 - 2023 

 

9.  
XXXIV/216 /2017 29 grudnia 2017 r. 

Uchwała Budżetowa Powiatu Szydłowieckiego na rok 

2018 

10.  XXXIV/220 2017 29 grudnia 2017 r. 

ustalenia wysokości stawek opłat za usuwanie 

pojazdów z dróg  i ich przechowywanie  na parkingu 

strzeżonym oraz  wysokości kosztów  w przypadku 

odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia 

pojazdu obowiązująca w 2018 roku. 

11.  XXXIV/222/2017 29 grudnia 2017 r. 

ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za 

kształcenie, pobieranych przez szkoły wyższe 

i zakłady doskonalenia nauczycieli oraz specjalności 

i form kształcenia, na które dofinansowanie w 2018 r. 

będzie przyznawane nauczycielom szkół i placówek 

oświatowych prowadzonych przez Powiat 

Szydłowiecki. 

12 XXXIV/223/2017 29 grudnia 2017 r. 

ustalenia   trybu   udzielania  i   rozliczania  dotacji dla 

szkół  niepublicznych o uprawnieniach szkół 

publicznych oraz niepublicznych placówek 

oświatowych, a także trybu kontroli prawidłowości ich 

pobrania i wykorzystania. 

 

V.Wykonanie strategii rozwoju (dokumentów programowych wyznaczających 

ogólne kierunki rozwoju Powiatu Szydłowieckiego)  

 

Nazwa dokumentu Strategia Powiatu Szydłowieckiego 

Tryb i data przyjęcia 

(ze wskazaniem 

ewentualnych zmian 

dokumentów) 

Strategia Rozwoju Powiatu Szydłowieckiego na lata 2008-

2020 przyjęta Uchwałą nr XX/106/2008 Rady Powiatu 

w Szydłowcu z dnia 25 czerwca 2008 r. 

Zaktualizowana Uchwałą nr XVI/111/2012 Rady Powiatu  

w Szydłowcu z dnia 27 kwietnia 2012 r.  

Podstawowe założenia 

Strategia Rozwoju Powiatu Szydłowieckiego wyznacza 

perspektywę rozwoju Powiatu do roku 2020. Wskazuje na 

specyfikę danego obszaru, cele, zadania i środki realizacji. 
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Dokument ten uwzględnia specyfikę społeczno-gospodarczą 

oraz funkcjonalną i przestrzenną rozpatrywanego obszaru 

i stanowić będzie instrument umożliwiający podjęcie 

wspólnych działań na rzecz rozwiązywania problemów 

społeczno-gospodarczych Powiatu Szydłowieckiego. 

Opracowana Strategia jest spójna ze strategią rozwoju 

województwa oraz krajowymi i wspólnotowymi dokumentami 

strategicznymi czy programowymi, a jej celem nadrzędnym 

jest rozwiązywanie problemów danego obszaru. 

Strategia ma służyć, jako skuteczne narzędzie w procesie 

rozwoju Powiatu. Dzięki powiązaniu jej celów z planowanymi 

do realizacji zadaniami, zapewniona jest ich kompleksowość 

oraz znacznie lepsza efektywność gospodarowania 

zasobami i środkami finansowymi. Strategia, oprócz 

wskazania kierunków rozwoju, stanowi podstawowy 

instrument służący pozyskaniu funduszy unijnych oraz 

krajowych środków finansowych w perspektywie finansowej 

2004-2020.Strategia jest krokiem do stworzenia szerokiego 

i długoterminowego planu wytyczenia i osiągnięcia celów 

publicznych oraz wyboru środków ich realizacji. 

 

Główne cele tworzące strategię: 

1) Stworzenie formalnych i organizacyjnych podstaw dla 

sprawnego i efektywnego zarządzania zrównoważonym 

rozwojem powiatu poprzez: 

− dokonanie zobiektywizowanie identyfikacji podstaw 

rozwoju powiatu; 

− dokonanie kompleksowej oceny wszystkich 

czynników realizacji ogólnych celów strategicznych – 

ocena szans  i zagrożeń społeczno-gospodarczych 

rozwoju powiatu; 

− umocowanie kierunków polityki władz powiatu 

w odniesieniu do dziedzin pozostających w zakresie 

jego kompetencji, określających zasady realizacji 

przyjętych celów i zadań strategicznych; 

2) Stworzenie płaszczyzny współpracy pomiędzy 

samorządem powiatowym i pozostałymi szczeblami 

samorządu terytorialnego oraz innymi podmiotami 

uczestniczącymi   kształtowaniu warunków rozwoju powiatu 

poprzez: 
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− weryfikacje gminnych zamierzeń strategicznych 

w ramach zaakceptowanych w niniejszej strategii 

priorytetów; 

− kształtowanie potrzeby integracji społeczności 

powiatu,  poczucia tożsamości kulturowej i patriotyzmu 

lokalnego; 

− wspomaganie gminnych zamierzeń strategicznych 

przyjęte jako zasada formułowania zadań 

strategicznych; 

− koordynacje działań prorozwojowych podejmowanych 

przez samorządy gmin i powiatu; 

− przenoszenie lokalnych inicjatyw strategicznych na 

wyższe szczeble decyzyjne. 

3) Potrzeba sprostania wyzwaniom konkurencyjności 

i otwartości związana z przynależnością do wspólnoty 

europejskiej: 

− maksymalne wykorzystanie szansy pozyskania 

środków finansowych na realizację inicjatyw 

prorozwojowych; 

− określenie zadań realizujących cele strategiczne 

powiatu  z dostosowaniem do możliwości ich 

współfinansowania ze środków zewnętrznych; 

− eksponowanie własnych wartości powiatu, promocja 

walorów dziedzictwa kulturowego, środowiska 

przyrodniczego, tworzenie wizerunku powiatu 

otwartego, przyjaznego  i sprawnie funkcjonującego 

w ramach europejskiego regionu. 

4) Aktywizacja i mobilizacja społeczności lokalnej powiatu 

w celu  realizacji kluczowych przedsięwzięć zmierzających do 

poprawy własnych warunków życia: 

− zaangażowanie szerokiego grona uczestników życia 

społecznego w formułowanie kierunków lokalnej 

polityki rozwoju społeczno-gospodarczego; 

− wdrożenie proceduralnych ram zaangażowania 

społeczności lokalnej w realizację celów 

strategicznych; 

− integrację społeczności lokalnej sprzyjającą realizacji 

inicjatyw prorozwojowych. 
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Ujęte w Strategii Rozwoju Powiatu Szydłowieckiego zadania 

z zakresu pomocy społecznej, które są z założenia 

długofalowe i najczęściej realizowane na przestrzeni kilu lat, 

stały się podstawą do opracowania Powiatowej Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2015-

2020, przyjętej Uchwałą nr  VIII/53/2015 Rady Powiatu 

w Szydłowcu z dnia 30 września 2015 r.  

Dokument ten nawiązuje do celu strategicznego: Poprawa 

jakości życia mieszkańców Powiatu Szydłowieckiego oraz 

budowa społeczeństwa informacyjnego. 

Cel pośredni I.1 rozwój usług publicznych, działanie I.1.4 – 

sprawny system pomocy społecznej i działań socjalnych.  

Zadanie jest realizowane w sposób bieżący, a z uwagi na 

zmieniającą się rzeczywistością ulega ewaluacji 

i dostosowaniu do koniunktury rynków pracy, rynku usług 

społecznych oraz potrzeb społeczeństwa. 

Cel pośredni I.2. Poprawa stanu infrastruktury technicznej 

i społecznej, działanie I.2.5. Infrastruktura służąca pomocy 

społecznej. W 2018 r. zakończono I etap remontu tzw. 

„Dróżniczówki” – budynku zabytkowego mieszczącego się 

w Orońsku, z przeznaczeniem na mieszkania chronione dla 

osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze 

i rodziny zastępcze.  

Cel pośredni I.3.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej 

integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. 

Zadanie zrealizowano w ramach  projektu  „CZAS NA 

ZMIANY”, który również jest częścią Powiatowej  Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych, a szerzej został 

opisany w części raportu dotyczącej pomocy społecznej. 

Realizacja założeń 

przyjętych 

w dokumencie wg 

stanu na dzień 

31 grudnia 2018 r. 

Cel strategiczny I, cel pośredni I.2. Działanie I.2.2. 

1. Przebudowa drogi powiatowej  Nr 3561  Miniszek – 

Omięcin – Szydłowiec  - realizacja etap II. 

2. Przebudowa drogi powiatowej Szydłowiec- Zbijów 

Mały – gr. woj. 

3. Przebudowa drogi powiatowej Smagów-Cukrówka 

etap II 

4. Przebudowa drogi powiatowej  Szydłowiec- Antoniów 

– gr. woj. 

5. Przebudowa drogi powiatowej Wolanów-Guzów-

Orońsko etap II. 
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6. Przebudowa drogi powiatowej Wierzbica-Zbijów gr. 

woj.  

 

Cel strategiczny I, cel pośredni I.2. Działanie I.2.6. i 1.1.6 

1. Budowa basenu w Szydłowcu – wykonano 

dokumentację techniczną inwestycji. 

2. Budowa boiska sportowo-rekreacyjnego przy Zespole 

Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu 

– wykonano dokumentację techniczną inwestycji. 

3. Rozbudowa północnej części budynku Starostwa 

Powiatowego w Szydłowcu przy ulicy Kościuszki 170 

etap II – wykonanie dokumentacji. 

 

 

VI. Realizacja zadań powiatu, wraz z informacją o realizacji polityk, 

programów i strategii.  

 

Nazwa zadania Edukacja publiczna 

Najważniejsze 

informacje 

dotyczące realizacji 

zadania 

W 2018 r. podejmowano działania mające na celu wyrównywanie 

szans edukacyjnych uczniów, którzy 1 września 2017 r. 

rozpoczęli naukę w powiatowych szkołach ponadpodstawowych. 

1. Przyznano 110 stypendiów Starosty Szydłowieckiego 

uczniom, którzy uzyskali odpowiednią, średnią ocen, 

uczniom legitymującym się szczególnymi osiągnięciami 

w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zewnętrznych 

egzaminach potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz 

uczniom, którzy uzyskali wysokie wyniki we 

współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej 

wojewódzkim lub w sporcie wyczynowym lub osiągnęli 

znaczące wyniki w dziedzinie twórczości artystycznej 

i upowszechniania kultury i sztuki. 

2. Zrealizowano „Szkolny program wsparcia uczniów 

powiatowych szkół”. 

 

W ramach ustawowego obowiązku wyposażenia lub doposażenia 

szkół i placówek w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do 

pełnej realizacji programów nauczania, programów 

wychowawczych, przeprowadzania egzaminów oraz 

wykonywania innych zadań statutowych w szkołach i placówkach 

prowadzonych przez powiat wykonano w 2018 r. bieżące remonty 
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oraz zakupiono pomoce naukowe niezbędne do realizacji 

podstaw programowych, w tym: 

1. Realizowano projekt „Zintegrowany rozwój szkolnictwa 

zawodowego” w ramach priorytetu X Edukacja dla rozwoju 

regionu, działania 10.3 doskonalenie zawodowe, poddziałanie 

10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów w ramach RPO WM 

2014-2020, na które w roku 2018 powiat pozyskał kwotę  

1 504 502 zł. Projektem  objęto łącznie 204 uczniów z Zespołu 

Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu 

(uczniowie technikum i szkoły branżowej I stopnia) oraz 

uczniów szkoły branżowej specjalnej I stopnia w Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szydłowcu.  

2. Wykonano adaptację pomieszczeń na potrzeby Poradni 

Psychologiczno – Pedagogicznej w budynku Starostwa 

Powiatowego przy ul. Kościuszki 170 (z 0,4% rezerwy części 

oświatowej subwencji ogólnej pozyskano kwotę 40 000 zł na 

wyposażenie gabinetów: logopedycznego, rehabilitacyjnego, 

psychologiczno – pedagogicznego oraz sali doświadczania 

świata, dla potrzeb wczesnego wspomagania rozwoju 

dziecka, pozostałe środki pochodziły z budżetu powiatu) 

3. Zrealizowano zadania z zakresu administracji rządowej, 

wynikające z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin 

„Za życiem” w zakresie: 

1) przygotowania i utrzymania miejsc w internacie dla 

uczennic w ciąży, zapewniających im komfortowe warunki 

pobytu do czasu urodzenia dziecka (zadanie 1.5, priorytet 

I Programu: „Wsparcie dla kobiet w ciąży i ich rodzin”, 

w ramach którego powiat otrzymał dotację w łącznej 

kwocie 24 800 zł); 

2) zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka 

koordynacyjno–rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze 

powiatu szydłowieckiego, oraz doposażenia placówki 

pełniącej funkcję tego ośrodka (zadanie 2.4, priorytet 

II Programu: „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 

i jego rodziny”, w ramach którego powiat otrzymał dotację 

w łącznej kwocie 254 760 zł). 

4. Zrealizowano „Rządowy program rozwijania szkolnej 

infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli 

w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – 

„Aktywna tablica”, w ramach której Powiat Szydłowiecki 

otrzymał dotację w kwocie 14 000 zł na zakup pomocy 
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dydaktycznych (dwóch tablic interaktywnych i projektorów) dla 

Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szydłowcu. 

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 17 500 zł. 

5. Z dotacji pozyskanej na wyposażenie szkół w podręczniki, 

materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe zakupiono 

niezbędne wyposażenie dla Publicznej Szkoły Podstawowej 

Specjalnej w Szydłowcu wchodzącej w skład Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szydłowcu - 

dotacja celowa kwocie 6 010, 89 zł. 

 

Rok 2018 w obszarze powiatowej edukacji zapisał się też 

znaczącymi efektami kształcenia osiąganymi przez uczniów na 

egzaminach zewnętrznych, organizowanych przez Centralną 

Komisję Egzaminacyjną: egzaminu maturalnego, egzaminu 

gimnazjalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 

w zawodzie. Bez wątpienia, wyniki testów są najlepszym, 

dostępnym w Polsce, niezależnym od szkoły i powszechnym 

miernikiem umiejętności uczniów. W roku 2018 zdawalność 

egzaminu maturalnego osiągnęła poziom 98,3%.  

 

W szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez 

powiat w 2018 r. funkcjonowały takie typy szkół jak:  

− szkoła podstawowa specjalna,  

− liceum ogólnokształcące,  

− technikum,  

− szkoła branżowa I stopnia,  

− szkoła branżowa I stopnia specjalna,  

− szkoła przysposabiająca do pracy.  

Szkoły placówki oświatowe prowadzone przez Powiat 

Szydłowiecki zapewniają dobry poziom kształcenia. Są szkołami 

skutecznymi, zarówno w rozumieniu sposobu realizacji zadań 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Według stanu 

na 30 września 2018 r. w szkołach, prowadzonych przez Powiat 

Szydłowiecki naukę pobierało 674 uczniów, w tym 17 dorosłych 

słuchaczy Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych 

działającego w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Henryka 

Sienkiewicza w Szydłowcu, z których w kwietniu 2018 roku 

11 słuchaczy zakończyło kształcenie, a promocje na następny 

semestr otrzymało sześciu słuchaczy.  
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Łącznie w szkołach i placówkach oświatowych zatrudnionych 

było 133 nauczycieli (118,27 etatu). Najwyższy odsetek 

zatrudnionych nauczycieli stanowili nauczyciele dyplomowani, 

ok. 60%. W roku ubiegłym 4 nauczycieli podwyższyło swój 

stopień awansu zawodowego z kontraktowego na minowany.  

 

Powiat Szydłowiecki jest organem prowadzącym dla dwóch szkół 

ponadpodstawowych i dwóch placówek oświatowych, w tym dla:  

1. Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Henryka 

Sienkiewicza w Szydłowcu – liceum ogólnokształcące - 

szkoła prowadząca kształcenie młodzieży i dorosłych; 

2. Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza 

w Szydłowcu – w skład zespołu wchodzą trzy typy szkół: 

liceum ogólnokształcące, technikum i zasadnicza szkoła     

zawodowa, ponadto szkolne schronisko młodzieżowe, 

a także internat będący integralną częścią szkoły; 

3. Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Szydłowcu – 

placówka oświatowa wspomagająca szkoły w realizacji ich 

zadań poprzez udzielanie pomocy uczniom i ich rodzicom 

oraz nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek 

oświatowych, mających   siedzibę na terenie jej działania, 

4. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 

Szydłowcu – placówka oświatowa, w skład której wchodziły 

dwie szkoły ponadpodstawowe specjalne, z klasami 

gimnazjum specjalnego oraz centrum kształcenia 

praktycznego realizujące zadania z zakresu praktycznej 

nauki zawodu, a także wynikające z programu nauczania dla 

danego zawodu w ramach turnusów dokształcania 

teoretycznego młodocianych pracowników. 

W szkołach specjalnych kształcą się uczniowie 

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, w stopniu 

umiarkowanym i znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, 

w tym z afazją, z autyzmem, z zespołem Aspergera, słabo 

słyszący, słabo widzący, z niepełnosprawnościami sprzężonymi 

oraz uczniowie niedostosowani społecznie i zagrożeni 

niedostosowaniem społecznym.  

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Henryka Sienkiewicza 

w Szydłowcu - mieści się w obiekcie oświatowym przy ulicy 

Zamkowej 1. Całkowita powierzchnia nieruchomości gruntowej, 

na której stoi budynek szkoły, wynosi 12 527 m². Szkoła mieści 
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się w trzykondygnacyjnym budynku i dysponuje 19 salami 

dydaktycznymi. Pracownie wyposażone są w komputery, 

w sprzęt multimedialny, rzutniki multimedialne, telewizory, 

odtwarzacze DVD, skanery, drukarki laserowe, wizualizer 

z oprogramowaniem i inne sprzęty oraz pomoce niezbędne do 

prawidłowego przebiegu procesu dydaktycznego. Łącznie to 73 

komputery z dostępem do Internetu, w tym 20 przenośnych, 13 

rzutników multimedialnych i 4 tablice multimedialne oraz drukarka 

3D. Ponadto w budynku oświatowym mieszczą się: 

skomputeryzowana biblioteka szkolna, centrum multimedialne, 

gabinet pedagoga, świetlica, gabinet profilaktyki zdrowotnej, 

kuchnia, stołówka, szatnia i pomieszczenia administracyjne. 

Szkoła dysponuje również bazą sportową, w skład której 

wchodzą: boisko wielofunkcyjne, boisko do piłki plażowej, sala 

gimnastyczna, mała salka gimnastyczna, salka fitness oraz 

oddzielny budynek magazynu sportowego.  

 

Zespół Szkół Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu - 

ma siedzibę w obiekcie oświatowym przy ulicy Kościuszki 39. 

W roku szkolnym 2017/2018 w Zespole Szkół im. KOP 

w Szydłowcu działały trzy typy szkół: trzyletnie liceum 

ogólnokształcące, czteroletnie technikum, trzyletnia zasadnicza 

szkoła zawodowa i szkoła branżowa I stopnia. 

Szkoła dysponuje 26 pracowniami i salami lekcyjnymi (w tym 

3 pracownie komputerowe, 4 pracownie językowe). Wszystkie 

komputery posiadają szerokopasmowy dostęp do Internetu. 

Szkoła posiada niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne 

wykorzystywane do realizacji zadań statutowych szkoły 

grafoskopy, kamery, magnetowidy, odtwarzacze DVD, 

telewizory, projektory multimedialne.  Szkoła dysponuje również 

bazą sportową, umożliwiającą realizację zajęć z wychowania 

fizycznego, zgodnie z podstawą programową (boisko 

wielofunkcyjne, 1 boisko do piłki ręcznej, 1 bieżnia okólna, 

1 skocznia, 2 rzutnie, sala gimnastyczna i mała sala 

gimnastyczna). Szkoła wyposażona jest również w strzelnicę, 

gabinet pedagoga, gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy 

przedlekarskiej, 5 pomieszczeń bibliotecznych, 2 pomieszczenia 

kuchenne i stołówkę. Ogólnie szkoła spełnia wszystkie wskaźniki 

dotyczące warunków funkcjonowania. 

Z dniem 1 września 2017 r. we wszystkich typach szkół naukę 

rozpoczęło w 19 oddziałach 381 uczniów (w ciągu roku 
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szkolnego ta liczba zwiększyła się o 5 uczniów) Łącznie w liceum 

ogólnokształcącym i w technikum było 13 oddziałów, natomiast 

w zasadniczej szkole zawodowej 6 oddziałów, w tym:  

1. liceum ogólnokształcące kształciło młodzież w oddziałach: 

− ochrona granicy państwowej – z rozszerzonym 

nauczaniem języka angielskiego i wiedzy 

o społeczeństwie oraz geografii; w ramach przedmiotów 

uzupełniających wprowadzono elementy prawa, 

psychologię praz przedmioty związane z ochroną granicy 

państwowej, 

− policyjnym – z rozszerzonym nauczaniem języka 

angielskiego i wiedzy o społeczeństwie oraz geografii lub 

chemii, a w ramach przedmiotów uzupełniających 

wprowadzono elementy prawa oraz edukację 

ogólnopolicyjną,  

2. technikum kształciło w zawodach:  

− technik żywienia i gospodarstwa domowego,  

− technik informatyk. 

3. zasadnicza szkoła zawodowa i szkoła branżowa I stopnia 

w klasach wielozawodowych kształciła w 10 zawodach: 

− stolarz,  

− sprzedawca,  

− fryzjer,  

− murarz-tynkarz,  

− monter zabudowy i robót wykończeniowych 

w budownictwie,  

− mechanik pojazdów samochodowych,  

− elektromechanik pojazdów samochodowych cukiernik,  

− kucharz,  

− wędliniarz. 

Przy szkole funkcjonuje internat, który stanowi integralną część 

Zespołu Szkół im. KOP w Szydłowcu. Zapewniał całodobową 

opiekę wychowawczą swoim uczniom i młodzieży przebywającej 

okresowo na turnusach organizowanych przez Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szydłowcu. Internat 

dysponuje 23 pokojami na dwóch kondygnacjach obiektu. 

Posiada niezbędne wyposażenie sanitarne, stołówkę, świetlicę 

TV, pokoje socjalne.  

W strukturze organizacyjnej Zespołu Szkół im. KOP w Szydłowcu 

funkcjonuje Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Skałka” 
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w Szydłowcu, które dysponuje 46 miejscami noclegowymi 

(8 pokoi 5-osobowych, 1 pokój 2 - osobowy, 2 pokoje 2-osobowe 

z pełnym węzłem sanitarnym i TV), kuchnia ogólnodostępna oraz 

świetlica pełniącą funkcję jadalni.  

Podstawowym zadaniem schroniska jest zapewnienie uczniom, 

nauczycielom, studentom oraz wszystkim innym turystom, 

akceptującym regulamin schroniska, taniego noclegu 

i wypoczynku, upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa, 

jako aktywnej formy wypoczynku, opieki wychowawczej 

i informacji krajoznawczo-turystycznej. 

Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Szydłowcu zrzeszone jest 

w Polskim Towarzystwie Schronisk Młodzieżowych oraz 

w Międzynarodowej Federacji Schronisk Młodzieżowych.  

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna mieszcząca się 

w dwóch budynkach: przy ul. Tadeusza Kościuszki 170 i 185 

w Szydłowcu - placówka o zasięgu ponadgminnym 

wspomagająca szkoły, przedszkola i placówki oświatowe 

z terenu powiatu szydłowieckiego w zakresie realizacji zadań 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Udziela 

dzieciom oraz młodzieży pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej, także pomocy w wyborze kierunku kształcenia 

i zawodu, zaś rodzicom i nauczycielom udziela pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej  związanej z wychowywaniem 

i kształceniem dzieci i młodzieży.  

W roku szkolnym 2017/2018 poradnia dysponowała 

9 pomieszczeniami do prowadzenia działalności merytorycznej, 

w tym: 1 gabinetem psychologa, 2 gabinetami pedagoga, 

1 gabinetem logopedy, salą integracji sensorycznej, salą zajęć 

grupowych, gabinetem EEG Biofeedbeck do prowadzenia 

diagnozy i terapii dzieci i młodzieży z różnymi deficytami 

i problemami oraz niezbędnymi pomieszczeniami 

administracyjnymi i sanitarnymi.  

 

Placówka realizowała zadania wynikające z przepisów prawa 

oświatowego, statutu poradni, koncepcji pracy i planu rocznego. 

Działania poradni zgodne były z kierunkami polityki oświatowej 

państwa, zwłaszcza w obszarach:  

− wspierania rozwoju dziecka młodszego,  

− realizacji działań profilaktycznych mających na celu 

przeciwdziałanie nałogom, agresji i przemocy (w tym 

cyberprzemocy ) w szkołach i placówkach oświatowych, 
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− stosowania różnorodnych form w zakresie wspomagania 

wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny (porady, 

konsultacje, terapia, warsztaty, wykłady, prelekcje, 

tworzenie grup wsparcia), 

− wspierania szkół i przedszkoli w zakresie realizacji 

kształcenia uczniów i wychowanków z różnymi 

niepełnosprawnościami, edukacji włączającej, 

− wzbogacania warsztatu pracy specjalistów w celu 

zwiększenia efektywności prowadzonej diagnozy i terapii. 

W okresie raportowanym poradnia realizowała swoje zadania 

poprzez:  

− diagnozowanie dzieci i młodzieży, 

− udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom 

bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

− realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających 

wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły 

i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu 

problemów dydaktycznych i wychowawczych, 

− organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, 

szkół i placówek w zakresie realizacji zadań 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

Diagnozowanie dzieci i młodzieży to podstawowe i obligatoryjne 

zadanie statutowe placówki, które prowadzone było 

w szczególności w celu badania gotowości szkolnej, badania 

przyczyn trudności szkolnych, określenia indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości 

psychofizycznych dzieci i młodzieży, wyjaśnienia mechanizmów 

ich funkcjonowania w odniesieniu do zgłaszanego problemu oraz 

wskazania sposobu rozwiązania tego problemu, objęcia dzieci 

i młodzieży oraz rodziców bezpośrednią pomocą psychologiczno-

pedagogiczną, a także w celu wspomagania nauczycieli 

w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą oraz rodzicami. 

Prowadzono badania diagnostyczne dla potrzeb orzecznictwa 

specjalnego, indywidualnego nauczania oraz wczesnego 

wspomagania rozwoju dzieci oraz diagnozę predyspozycji 

zawodowych.  

Łącznie przeprowadzono: 

− 281 diagnoz psychologicznych, 

− 256 diagnoz pedagogicznych, 

− 206 diagnoz logopedycznych, 
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− 155 badań sondażowych logopedycznych. 

Po raz kolejny prowadzone były badania logopedyczne 

przesiewowe niemowląt z terenu naszego powiatu, czego 

efektem było w szczególności wydanie opinii- w liczbie 148, 

w tym: 

− 45 w sprawie dostosowania wymagań i objęcia ucznia 

pomocą psychologiczno-pedagogiczną, 

− 60 w sprawie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-

pedagogiczną, 

− 7 z uwagi na specyficzne trudności w nauce (dysleksja 

rozwojowa), 

− 4  w sprawie indywidualnego programu nauki z języka 

obcego i z  matematyki, 

− 12 w sprawie odroczenia od obowiązku szkolnego, 

− 18 w sprawie objęcia dziecka zajęciami w przedszkolu, 

− 1 w sprawie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia,  

− 1 stopnia oceny gotowości szkolnej, 

− 28 informacji wydanych po badaniach. 

Efektem diagnozowania było także wydanie orzeczeń o potrzebie 

kształcenia specjalnego, o potrzebie zajęć rewalidacyjno-

wychowawczych lub indywidualnego nauczania dzieci 

i młodzieży oraz opinii o potrzebie wczesnego wspomagania 

rozwoju dzieci. 

Zespół Orzekający spotykał się zgodnie z przyjętym 

harmonogramem lub w miarę potrzeb. Odbyło się 31 posiedzeń, 

w czasie których wydano łącznie 130 orzeczeń i opinii o potrzebie 

wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. 

Poradnia kształtuje u młodzieży umiejętność racjonalnego 

wyboru kierunku kształcenia i zawodu poprzez: 

− poradnictwo zawodowe, 

− doradztwo dla nauczycieli i wychowawców, rodziców. 

Pracownicy poradni udzielali porad i konsultacji w takich 

kwestiach jak: 

− trudności w pisaniu i czytaniu, 

− trudności w nauce, 

− dostosowanie wymagań edukacyjnych, 

− trudności w zachowaniu, problemy wychowawcze, 

wskazówki do pracy z uczniem z trudnymi zrachowaniami, 

− problemy emocjonalne dziecka, 

− problemy w szkole, 
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− procedura uzyskiwania opinii w sprawie wczesnego 

wspomagania rozwoju i orzeczeń, 

− profilaktyka wad wymowy 

− funkcjonowanie dziecka w rodzinie, 

− zaburzenia zachowania, ADHD, 

− zaburzenia sfery emocjonalno – społecznej, 

− wskazówki po pracy terapeutycznej, 

− stymulacja rozwoju ucznia niepełnosprawnego 

intelektualnie, 

− dalsze możliwości kształcenia uczniów niepełno- 

sprawnych intelektualnie, 

− pomoc w przygotowaniu ucznia do wyboru zawodu, 

− wybór dalszego kierunku kształcenia, 

− formy kształcenia i możliwości terapii, 

− fobia szkolna, zaburzenia zachowania, 

− ocenianie ucznia, 

− postępowanie w sytuacji kryzysowej, 

− trudności z koncentracją uwagi, 

− problemy psychiczne – pomoc instytucjonalna, 

− gotowość szkolna, 

− trudności adaptacyjne dziecka, 

− formy kształcenia uczniów zagrożonych niedostosowa- 

niem społecznym, 

− prowadzenie grup wsparcia dla rodzin zstępczych, 

rodziców dzieci objętych wczesnym wspomaganiem 

rozwoju, rodziców dzieci o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych, oraz asystentów rodzin. 

Działalność terapeutyczna poradni miała na celu pomoc dzieciom 

i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, różnymi 

deficytami rozwojowymi, trudnościami szkolnymi. Obejmowała 

indywidualne i grupowe zajęcia logopedyczne, indywidualną 

terapię psychologiczną i pedagogiczną, terapię SI oraz EEG 

Biofeedback, zajęcia  wczesnego wspomagania rozwoju dzieci 

(w ich ramach również fizjoterapię i dogoterapię). 

W celu integracji i wsparcia rodzin dzieci objętych Wczesnym 

Wspomaganiem Rozwoju, zorganizowano już po raz kolejny 

„Noworoczne spotkanie integracyjne dla dzieci i ich rodzin” oraz 

„Rodzinną Wycieczkę Integracyjną na Świętokrzyską Polanę 

w Zagnańsku”, organizowane były również dla tych rodzin 

spotkania szkoleniowo – warsztatowe o różnej tematyce.  
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Ponadto Poradnia, jak co roku, była współorganizatorem 

„Szydłowieckich Dni Profilaktyki”. Program skierowany był do 

przedszkoli oraz uczniów szkół podstawowych i gimnazjów 

z terenu powiatu szydłowieckiego. Jego celem była promocja 

zdrowego stylu życia oraz przeciwdziałanie występowaniu 

zachowań ryzykownych młodzieży. 

W ramach realizacji zadań profilaktycznych oraz wspierających 

wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły 

i placówki, w tym wspierania nauczycieli w rozwiązywaniu 

problemów dydaktyczno- wychowawczych, zorganizowano 

szkolenia i warsztaty dla rad pedagogicznych, nauczycieli, 

rodziców. 

Poradnia po raz kolejny była współorganizatorem (z Powiatową 

Biblioteką Publiczną w Szydłowcu) VIII Powiatowego Konkursu 

Pięknego Czytania. Zorganizowała dla uczestników konkursu 

zabawy i gry językowe oraz uczestniczyła w pracach jury 

konkursowego. Konkurs ten miał na celu promowanie 

i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży 

z terenu powiatu szydłowieckiego. 

W ramach obchodzonego Międzynarodowego Dnia Mediacji, 

w Poradni zorganizowano dyżury mediatora sądowego. 

W ramach przedsięwzięć Poradni, w zakresie wspierania uczniów 

zdolnych, zorganizowano XVI Powiatowy Konkurs Ortograficzny 

pod hasłem „Wolność przez wielkie W”, upamiętniając 100 lecie 

odzyskania niepodległości przez Polskę, w którym wzięła udział 

młodzież z całego powiatu szydłowieckiego. 

 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 

w Szydłowcu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 39 - 

dysponuje  6 pracowniami, w których prowadzone są zajęcia 

teoretyczne z przedmiotów zawodowych dla uczestników 

turnusów oraz 4 pracowniami, w których odbywają się zajęcia 

praktycznej nauki zawodu w zawodzie stolarz. Pracownie 

wyposażone są w maszyny, sprzęt i pomoce naukowe niezbędne 

do realizacji celów dydaktycznych. W wyniku przeprowadzonego 

remontu na potrzeby funkcjonowania szkół specjalnych 

dostosowane zostały: 4 sale dydaktyczne, pracownia 

informatyczno–biurowa, pracownia gospodarstwa domowego 

i sala sportowo–rehabilitacyjna oraz 2 gabinety dla specjalistów 

i sala przystosowana do prowadzenia zajęć z uczniami, 

z autyzmem. Jedno pomieszczenie zaadoptowane zostało na 
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świetlicę, w której uczniowie szkół specjalnych, pod opieką 

nauczyciela, mogą spędzić czas przed odjazdem do domu. 

W roku szkolnym 2017/2018 w ramach jednostki funkcjonowały 

następujące typy szkół i placówek: 

1. Centrum Kształcenia Praktycznego w Szydłowcu - do zadań 

placówki w szczególności należało: prowadzenie edukacji 

młodzieży i dorosłych, prowadzenie kwalifikacyjnych kursów 

zawodowych, prowadzenie turnusów dokształcania 

teoretycznego młodocianych pracowników, prowadzenie 

działań w zakresie poradnictwa zawodowego i informacji 

zawodowej, współpraca z pracodawcami oraz jednostkami 

organizacyjnymi i podmiotami gospodarczymi, prowadzenie 

kursów zawodowych. Centrum prowadziło również zajęcia 

praktycznej nauki zawodu dla uczniów klas 

wielozawodowych Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony 

Pogranicza w Szydłowcu, którzy kształcą się  w zawodzie 

stolarz oraz uczniów Publicznej Szkoły Branżowej Specjalnej 

I Stopnia na kierunkach gastronomicznych i stolarskich. 

W roku szkolnym 2017/2018  takie zajęcia odbywały się dla 

18 uczniów, w tym 11 uczniów z klasy I i 7 uczniów z klasy 

III.  Jednym z zadań statutowych placówki było 

organizowanie turnusów dokształcania teoretycznego 

młodocianych pracowników w zakresie danego zawodu, dla 

uczniów klas wielozawodowych. Uczestnicy turnusów 

kształcili się w następujących zawodach: fryzjer, mechanik 

pojazdów samochodowych, ślusarz, sprzedawca, kucharz, 

piekarz, cukiernik, stolarz, murarz - tynkarz, elektryk, 

elektromechanik pojazdów samochodowych, monter 

elektronik, elektromechanik, monter zabudowy i robót 

wykończeniowych w budownictwie, monter sieci, instalacji 

i urządzeń sanitarnych. W roku szkolnym 2017/2018 

w turnusach uczestniczyło 557 osób. Dzięki długoletniej 

współpracy z Instytutem Spawalnictwa w Gliwicach 

placówka prowadziła również kursy dla dorosłych, 

umożliwiające zdobycie kwalifikacji spawacza metodą MIG, 

MAG i TIG. 

2. Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Szydłowcu – 

powstała w 2017 r. w wyniku ostatniej reformy oświatowej. 

W jej skład wchodziły klasy II i III Publicznego Gimnazjum 

Specjalnego w Szydłowcu, które będzie funkcjonowało 

w systemie oświaty, do momentu wygaszenia. Publiczna 
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Szkoła Podstawowa Specjalna w Szydłowcu jest szkołą 

ośmioletnią przeznaczoną dla uczniów z niepełnospraw- 

nością intelektualną w stopniu lekkim, w stopniu 

umiarkowanym i znacznym, z niepełnosprawnością 

ruchową, w tym z afazją, autyzmem, zespołem Aspergera, 

słabo słyszących, słabo widzących, z niepełnospraw- 

nościami sprzężonymi oraz dla uczniów niedostosowanych 

społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym. 

W roku 2018 funkcjonowały 2 oddziały gimnazjum 

specjalnego i 4 oddziały szkoły podstawowej specjalnej, 

liczące łącznie 26 osób. 

3. Szkoły ponadpodstawowe, w tym: 

1) Publiczna Szkoła Branżowa Specjalna I Stopnia 

w Szydłowcu z klasami dotychczasowej zasadniczej 

szkoły zawodowej specjalnej - kształciła uczniów 

z  niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, jak 

również z dodatkową niepełnosprawnością sprzężoną, 

słabo słyszących, słabo widzących, z niepełnospra- 

wnością ruchową, w tym z afazją, autyzmem, zespołem 

Aspergera. Ukończenie szkoły umożliwia uzyskanie 

dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, po 

zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje 

wyodrębnione w danym zawodzie. Do czerwca 2018 r. 

w szkole funkcjonowały trzy oddziały, liczące łącznie 36 

uczniów, kształcących się w zawodach: cukiernik, kucharz 

oraz stolarz, z praktyczną nauką zawodu organizowaną 

w pracowniach szkolnych. Katalog zawodów, w których 

uczniowie mogą kształcić się w szkole jest dużo szerszy 

i obejmuje także zawody: kucharz, florysta, krawiec, 

ślusarz (z możliwością zdobycia dodatkowo kwalifikacji  

spawacza), monter elektronik, monter zabudowy 

i wyrobów wykończeniowych, mechanik maszyn 

i urządzeń przemysłowych oraz fryzjer. Najbardziej 

popularnymi wśród uczniów oraz najczęściej wybieranymi 

kierunkami kształcenia zawodowego są zawody: stolarz 

i cukiernik. 

2) Publiczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy 

w Szydłowcu kształci uczniów z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz 

niepełnosprawnościami sprzężonymi. Stwarza szanse 

realizacji prawa do edukacji dostosowanej do możliwości 
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psychofizycznej uczniów, pozwala im na realizację 

kształcenia ogólnego oraz naukę konkretnych czynności 

i pracy. W pierwszej połowie 2018 r. w szkole istniały 

3 oddziały z ogólną liczbą uczniów – 14.  

 

Podsumowując, należy stwierdzić, że szkoły ponadpodstawowe  

i placówki oświatowe, w 2018 roku realizowały zadania 

dydaktyczno - wychowawczo - opiekuńcze w dobrych warunkach 

lokalowych, dysponowały wystarczającym wyposażeniem 

w sprzęt i pomoce dydaktyczne. Zespół Szkół im. KOP 

w Szydłowcu, Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Henryka 

Sienkiewicza w Szydłowcu i Centrum Kształcenia Zawodowego 

i Ustawicznego w Szydłowcu prowadziły zajęcia dydaktyczne 

i praktyczną naukę zawodu w obiektach stanowiących zasób 

mienia powiatowego, których gospodarzami byli dyrektorzy tych 

jednostek. Szkoły dysponowały wszystkimi pomieszczeniami 

niezbędnymi do realizacji procesu dydaktycznego 

i wychowawczego. Centrum Kształcenia Zawodowego 

i Ustawicznego w Szydłowcu dysponowało odpowiednią liczbą 

pracowni i pomieszczeń dla specjalistów, umożliwiającą 

prowadzenie zajęć w szkołach specjalnych.  

Nazwa zadania Promocja i ochrona zdrowia 

Najważniejsze 

informacje 

dotyczące realizacji 

zadania 

W Powiecie Szydłowieckim funkcjonuje Samodzielny Publiczny 

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu, który jest 

publiczną placówka służby zdrowia. Jednostka zapewnia opiekę 

medyczną z zakresu ambulatoryjnej specjalistycznej opieki 

medycznej, ambulatoryjnej i wyjazdowej nocnej i świątecznej 

opieki lekarza i pielęgniarki, transportu sanitarnego i ratownictwa 

medycznego oraz z zakresu opieki paliatywnej. 

Działania statutowe realizowane są w następujących 

przychodniach i poradniach: 

Przychodnia Rejonowa w Szydłowcu, Ośrodek Lekarza 

Rodzinnego w Szydłowcu, Wiejski Ośrodek Zdrowia 

w Wysokiej i Wiejski Ośrodek Zdrowia w Majdowie – 

w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (w tym świadczenia 

z zakresu: transportu sanitarnego, nocnej i świątecznej 

ambulatoryjnej i wyjazdowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej) - 

szacunkowa liczba pacjentów: 13 522. 

Poradnie: chirurgii ogólnej, uzależnień od alkoholu, 

diabetologiczna, chorób płuc i gruźlicy, kardiologiczna, 
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neurologiczna, okulistyczna, otolaryngologiczna, rehabilitacyjna, 

dermatologiczna, ortopedyczno–urazowa, zdrowia psychi- 

cznego, reumatologiczna, ginekologiczno–położnicza, endokry- 

nologiczna, preluksacyjna - w zakresie ambulatoryjnej 

specjalistycznej opieki medycznej – szacunkowa liczba 

pacjentów: 44.000, 

Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szydłowcu z Podstacjami 

w Wierzbicy i w Chlewiskach - w zakresie pomocy doraźnej 

i transportu medycznego – liczba potencjalnych pacjentów, jest 

trudna do oszacowania, gdyż Stacja obsługuje zarówno 

mieszkańców rejonu operacyjnego ok. 48.000 osób, jak i inne 

osoby spoza rejonu w stanie bezpośredniego zagrożenia życia 

lub zdrowia wymagające natychmiastowej interwencji medycznej. 

Zakład Pielęgnacyjno–Opiekuńczy w Szydłowcu – w zakresie 

opieki paliatywnej – dysponuje 40 łóżkami, które są w pełni 

wykorzystane. 

Laboratorium Analityczne w Szydłowcu, Pracownie RTG, 

USG - w zakresie diagnostyki – szacunkowa liczba pacjentów: 

44.000. 

Ponadto, SPZZOZ Szydłowcu świadczy usługi z zakresu 

medycyny pracy, badań diagnostycznych dla innych podmiotów 

leczniczych, usług z zakresu transportu sanitarnego. 

W 2018 r. jednostka osiągnęła przychody w kwocie 

15 130 824,31 zł co stanowi 101,27% planu rocznego. 

Podstawowym źródłem przychodów były środki finansowe 

Narodowego Funduszu Zdrowia – 92,88%. Koszty wyniosły 

15 362 981,03 zł, co stanowiło 101,53% ustalonego planu 

rocznego. Zakład znajduje się w dobrej kondycji finansowej, 

posiada płynność finansową i nie ma zobowiązań wymagalnych. 

Powiat Szydłowiecki w 2018 r. dofinansował również zakup 

karetki specjalistycznej w kwocie 240.000,00 zł. 

Nazwa zadania Pomoc społeczna 

Podstawa prawna 

realizacji zadania 

1. Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. 

U. z 2018 r. poz. 1508 ze zmianami) 

2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy 

w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1390 ze zmianami) 

3. Powiatowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

i ochrony ofiar przemocy w rodzinie (Uchwała NR III/17/2018 

Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 grudnia 2018 r.). 
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Najważniejsze 

informacje 

dotyczące realizacji 

zadania. 

Podstawowym dokumentem inicjującym realizację zadania 

pomocy społecznej jest Powiatowa Strategia Rozwiązywania 

Problemów Społecznych na lata 2015-2020, przyjęta Uchwałą nr  

VIII/53/2015 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 września 

2015 r. W związku z realizacją zapisów tej Strategii w 2018 r. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu realizowało 

następujące zadania: 

− Opracowano i wdrożono programy wspierania rodziny, 

w tym realizowano: Powiatowy Program Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie, Powiatowy Program Działań na 

Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie 

Szydłowieckim na lata 2013-2018, Powiatowy Program 

Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2016-2018.  

− Stworzono system interwencji kryzysowej. Na terenie 

powiatu, w Łaziskach działa Ośrodek Interwencji 

Kryzysowej w skład którego wchodzi hostel i punkt 

poradnictwa.  

− Wzrosła liczba specjalistycznych szkoleń skierowanych 

do kadry zajmującej się przemocą w rodzinie; kadra 

korzysta na bieżąco ze szkoleń organizowanych przez 

Mazowieckie Centrum Pomocy Społecznej, Niebieską 

Linię i inne organizacje zajmujące się problemami 

społecznymi, które organizują bezpłatne szkolenia. 

− Powiat wziął udział w projektach pn. „Kampanie społeczne 

obalające mity i stereotypy na temat przemocy”, „Tydzień 

Pomocy Ofiarom Przestępstw”. Publikacje w tym zakresie 

były  na bieżąco umieszczane na stronach internetowych 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ponadto 

jednostka dystrybuowała ulotki i broszury, których celem 

było podniesienie świadomości społeczeństwa w zakresie 

problemów społecznych i sposobów ich rozwiazywania. 

Informacje te były również udostępniane instytucjom 

współpracującym, takim jak: 

− Wypracowano model współpracy specjalistów i instytucji 

w zakresie pomocy rodzinie, w tym przede wszystkim 

pomocy rodzinie w kryzysie. Wszystkie instytucje gminne 

i powiatowe z terenu powiatu szydłowieckiego które 

zajmują się problematyką pomocy społecznej na bieżąco 

oraz  w miarę potrzeb współpracują ze sobą w zakresie 

posiadanych uprawnień i kompetencji.  

Osoby potrzebujące są w sposób profesjonalny 
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obsługiwane i kierowane do merytorycznych służb 

udzielających wsparcia, jak również służby te są 

kierowane do osób potrzebujących. Ponadto pracownik 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie uczestniczy 

w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego, który w 2018 r. 

spotykał się 10 razy na spotkaniach roboczych. 

− W 2018 r. zmniejszyła się liczba dzieci umieszczanych 

w rodzinach zastępczych lub placówkach opiekuńczych. 

Powiat Szydłowiecki wymieniany jest wśród powiatów, 

które wykazują najniższy odsetek dzieci umieszczanych  

w pieczy zastępczej. Na 31 grudnia 2018 r. 34 dzieci  

z powiatu szydłowieckiego wychowywało się w rodzinach 

zastępczych, z tego 12 w rodzinach zastępczych  

działających w innych powiatach. Na terenie powiatu 

szydłowieckiego funkcjonuje 16 rodzin zastępczych  

w których wychowuje się łącznie 26 dzieci, w tym 22 

z naszego powiatu i 4 z innych powiatów. W placówkach 

opiekuńczo-wychowawczych przebywa 7 dzieci 

z naszego  powiatu oraz 14 dzieci z innych powiatów. 

Żadne dziecko z naszego terenu nie przebywa 

w placówce opiekuńczo – wychowawczej poza powiatem 

szydłowieckim. 

− W 2018 r. nastąpił wzrost kompetencji zawodowych 

i społecznych osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym.  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

kontynuowało rozpoczętą w 2017 r. realizację projektu  

systemowego  „CZAS NA ZMIANY” dofinansowanego  ze 

środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 

2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia 

społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 

Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych 

i przeciw- działanie wykluczeniu społecznemu. Okres 

realizacji projektu obejmowała lata 2017 – 2018. Całkowita 

wartość projektu 540 973,33 zł, w tym: 432 778,66 zł - 

dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego, a 108 194,67 zł - wkład własny Powiatu 

Szydłowieckiego, na poczet którego zostały zaliczone 

środki przeznaczone na zabezpieczenie pobytu dzieci  

w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Wsparciem 
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objęto 42 osoby długotrwale bezrobotne - zagrożone 

wykluczeniem społecznym z czego po zakończeniu 

projektu 10 osób podjęło zatrudnienie a 37 osób podniosło 

swoje kwalifikacje i szanse na zatrudnienie. 

− Utworzono spójny i kompleksowy system pomocy 

społecznej umożliwiający komunikację pomiędzy 

społeczeństwem a urzędem i instytucjami pomocowymi. 

We wszystkich jednostkach funkcjonuje platforma 

internetowa e -PUAP, co umożliwia składanie wniosków 

i korespondencji w sposób elektroniczny, bez 

wychodzenia z domu, co stanowi duże ułatwienie 

szczególnie dla osób z ograniczeniami ruchowymi. Jest to  

narzędzie o zakresie szerszym, wykraczającym poza 

system pomocy społecznej i funkcjonuje na różnych 

płaszczyznach administracji publicznej.   

− Funkcjonuje Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Łaziskach 

dla ofiar przemocy czynny całą dobę. Ośrodek został 

przystosowany do pobytu 9 osób. 

− Funkcjonuje Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza typu 

interwencyjnego, która w każdej chwili może podjąć 

działania interwencyjne. 

− Podjęto działania zmierzające do stworzenia mieszkań 

chronionych dla wychowanków Placówki Opiekuńczo – 

Wychowawczej, którzy po jej opuszczeniu będą mogli, 

przez określony czas, w udostępnionych mieszkaniach 

nauczyć się  samodzielnego życia. W 2018 r. ukończono 

remont adaptacyjny budynku, natomiast same mieszkania 

zostaną wykończone, wyposażone i udostępnione 

w 2019 r.  

− Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zapewnia 

profesjonalną pomoc w postaci specjalistycznego 

poradnictwa, w tym: psychologa, z którego pomocy 

skorzystało 20 rodzin, z czego 11 rodzin sprawujących 

pieczę zastępczą. Tematyka w/w działań dotyczyła przede 

wszystkim problematyki opiekuńczo - wychowawczej, 

trudności wychowawczych w rodzinach zastępczych. 

− Stworzono warunki dla rozwoju grup wsparcia i grup 

samopomocy dla ofiar przemocy. W 2018 r. przygotowano 

wniosek konkursowy do Ministerstwa Pracy i Polityki 

Społecznej, który jest w trakcie oceny. 

− Wdrożono nowe rozwiązania organizacyjne oraz 
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instrumenty i programy służące podniesieniu jakości 

usług. W 2018 r.  zreorganizowano działanie Zespołu 

Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie i Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie, w wyniku czego Ośrodek 

Interwencji Kryzysowej włączono w struktury PCPR. 

Zatrudniono nową kadrę, która zajmuje się sprawami 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie i mieszkaniami 

chronionymi.  

− Nadzorowano i wspierano rodzinną opiekę zastępczą, 

w tym: zawodowe rodziny zastępcze o charakterze 

pogotowia, rodzinne domy dziecka. W chwili obecnej 

funkcjonujący na terenie powiatu system pieczy 

zastępczej w pełni zaspokaja potrzeby powiatu. Swoją 

działalność skupiono na pomocy rodzinom biologicznym 

aby dzieci mogły jak najdłużej  przebywać w środowisku 

rodzinnym.  

− Promowano, poprzez kampanie społeczne, ideę 

rodzicielstwa zastępczego: „Rodzina zastępcza szansą na 

dom”, „Rodzic na zastępstwo miłość na zawsze”. 

Działania prowadzone były przez Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie i Starostwo Powiatowe w Szydłowcu. 

− Wspomagano zatrudnienia usamodzielnianych wycho- 

wanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo - 

wychowawczych. 

− Realizowano zadanie zlikwidowania barier architekto- 

nicznych w komunikowaniu się i technicznych dla osób 

niepełnosprawnych, w ramach środków PFRON 

przekazywanych do powiatu. 

− Współpracowano z Państwowym Funduszem 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kierunku 

poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych, poprzez 

realizację programów celowych PFRON, w tym: Aktywny 

Samorząd, gdzie w 2018 r. pozyskano kwotę 73 701 zł 

z przeznaczeniem na pomoc dla osób niepełnosprawnych 

w kontynuowaniu nauki, zakup oprzyrządowania 

posiadanego samochodu oraz zdobycia uprawnień do 

prowadzenia samochodu – kat. B, dofinansowania 

uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych, 

dofinansowania sprzętu ortopedycznego i artykułów 

pomocniczych oraz kosztów działalności Warsztatów 

Terapii Zajęciowej.  
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− W ramach kampanii społecznej kształtującej świadomość 

społeczną na temat potrzeb oraz praw osób starszych 

i niepełnosprawnych, zrealizowano projekt „CZAS NA 

ZMIANY”, promowano równość szans kobiet i mężczyzn 

oraz  zasadę niedyskryminacji i równych praw osób 

niepełnosprawnych. Organizowano imprezy integracyjne, 

wyjazdy aktywizacyjne oraz zajęcia arteterapii  

i  rehabilitacyjno-sportowe. W projekcie uczestniczyło 42 

osoby zagrożone wykluczeniem społecznym w tym 28 

osób niepełnosprawnych. 

− W ramach wspierania działań ukierunkowanych na 

umożliwienie osobom zależnym aktywnego udziału 

w życiu społeczności lokalnej utworzono grupę 

samopomocy i imprez integracyjnych. Wspierano 

działalności stowarzyszeń działających na rzecz osób 

niepełnosprawnych poprzez udostępnianie sali na 

spotkania, udostępnianie sprzętu elektronicznego, 

zamieszczanie ogłoszeń redagowanych przez 

stowarzyszenia na stronie internetowej PCPR, 

współpracę ze Społeczną Powiatową Radą ds. Osób 

Niepełnosprawnych.  Upowszechnianie idei integracji 

poprzez bezpłatną dystrybucję miesięcznika: „Nasze 

sprawy”, „Pochodnia”  i „Integracja. 

− Wdrażano nowoczesne rozwiązania oraz nowe 

technologie umożliwiające samodzielne funkcjonowanie 

osób zależnych. Rozpropagowano informację w formie 

ulotek i publikacji dotyczących wdrażania nowych 

technologii, w czasie realizacji zadań z zakresu likwidacji 

barier architektonicznych, w komunikowaniu się 

i technicznych, proponowano wdrożenie nowych 

rozwiązań technologicznych. Dostosowano strony 

internetowe PCPR do wymogów  WCAG 2.0. 

 

Pomoc społeczna realizowana jest w Powiecie Szydłowieckim 

również w ramach działalności  Domu Pomocy Społecznej 

„Dom Kombatanta” w Łaziskach. Dysponuje on 80 miejscami, 

w tym 45 osób w podeszłym wieku oraz 35 osób przewlekle 

somatycznie chorych - kobiet i mężczyzn. Dom Pomocy 

Społecznej "Dom Kombatanta" funkcjonuje z zachowaniem 

obowiązujących standardów. Rozwiązania architektoniczne 

dostosowano do potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych. 
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Celem Domu jest zapewnienie mieszkańcom całodobowej opieki 

oraz zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych, 

wspomagających w formach i zakresie wynikającym 

z indywidualnych potrzeb oraz umożliwienie korzystania ze 

świadczeń przysługujących z tytułu powszechnego 

ubezpieczenia zdrowotnego. Służą temu zbliżone do domowych 

warunki mieszkaniowe. Dom dysponuje 54 pokojami 

z łazienkami, umywalkami i wc oraz przedpokojami, w tym: 

− 31 pokojami jednoosobowymi, 

− 20 pokojami dwuosobowymi, 

− 3 pokojami trzyosobowymi. 

Pokoje wyposażone są w łóżka, stół, krzesła, fotele, szafki nocne, 

szafę, radio, a także w system przyzywowo-alarmowy i instalację 

przeciwpożarową.  

Mieszkańcy mogą posiadać własne meble i rzeczy 

przypominające dom rodzinny. Ułatwia się im utrzymywanie 

i rozwijanie kontaktu z rodziną i środowiskiem lokalnym. 

Aktywizacja mieszkańców odbywa się w czasie: zabiegów 

rehabilitacyjnych, terapii zajęciowej, imprezach kulturalnych 

i rozrywkowych. Podczas pobytu w Domu każdy mieszkaniec 

traktowany jest indywidualnie, z należytym szacunkiem, 

z poszanowaniem jego godności.  

W 2018 r. zakupiono dla osób przebywających w Domu Pomocy 

Społecznej aparat LASERTRONIC służący do fizykoterapii. 

Na terenie powiatu szydłowieckiego funkcjonują trzy Warsztaty 

Terapii Zajęciowej, prowadzone przez stowarzyszenia 

i fundacje, w tym przez: 

− Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym 

w Szydłowcu – WTZ w Szydłowcu, 

− Stowarzyszenie Abstynentów Klubu „Opoka” w Borkowicach 

– WTZ w Ostałówku, 

− Fundację „Przylądek Ośmiu Marzeń” w Lipinach – WTZ 

w Mirówku. 

Warsztaty Terapii Zajęciowej przeznaczone są dla osób 

niepełnosprawnych, które mają orzeczony znaczny, 

umiarkowany lub lekki stopień niepełnosprawności. Realizują 

zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej 

zmierzające do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności każdego 

uczestnika. W pracy terapeutycznej największy nacisk kładzie się 

na przystosowanie społeczno-zawodowe i osiągnięcie jak 

najwyższego poziomu dojrzałości społecznej i samodzielności 



RAPORT O STANIE POWIATU SZYDŁOWIECKIEGO - 2018 

Strona 34 z 68 

życiowej. Terapia prowadzona jest na podstawie Indywidualnego 

Programu Terapii i Rehabilitacji, ustalonego dla każdego 

uczestnika i obejmującego różne sfery jego funkcjonowania. 

Programy uwzględniają predyspozycje uczestnika, jego 

zainteresowania i potrzeby. Terapie prowadzone są, m. in. 

w takich pracowniach, jak: pracowania gospodarstwa domowego, 

przyrodnicza, krawiecka, komputerowa, muzyczno-teatralna, 

rehabilitacyjna, plastyczna, stolarska. 

W 2018 r. w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie powiatu 

szydłowieckiego uczestniczyło 110 osób, w tym, w Szydłowcu 50, 

w Ostałówku 30 i w Mirówku 30. 

Warsztaty terapii Zajęciowej są współfinansowane ze środków 

PFRON i środków własnych Powiatu. Wysokość środków 

wydatkowanych na utrzymanie WTZ – ów w roku 2018 wyniosła 

łącznie 2.025.400 zł z tego:  

− PFRON - 1 825 560 zł  

− Powiat Szydłowiecki -  202 840 zł. 

Nazwa zadania Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej 

Podstawa prawna 

realizacji zadania 

1. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej  (Dz.U. 2018, 998 ze zm.) 

2. Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2016-

2018. 

3. Trzyletni powiatowy program dotyczący rozwoju pieczy 

zastępczej zatwierdzony Uchwałą nr XVI/102/2016 r. Rady 

Powiatu w Szydłowcu z dnia 9 maja 2016 r.   

Najważniejsze 

informacje 

dotyczące realizacji 

zadania 

Zgodnie z zapisami ustawowymi organizowanie pieczy zastępczej 

należy do zadań powiatu. Zadania te Starosta Szydłowiecki 

wykonuje za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie wyznaczonego na organizatora rodzinnej pieczy 

zastępczej oraz na podstawie przyjętego przez Radę Powiatu 

Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej  

W roku 2018 pod opieką Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

znajdowało się 16 rodzin zastępczych. W ciągu roku powstały 

2 nowe rodziny i umieszczono w nich 4 dzieci. Do rodziny 

naturalnej  powróciło 1 dziecko. Jedna wychowanka opuściła 

rodzinę zastępczą, założyła swoją rodzinę i rozpoczęła 

samodzielne życie W roku 2018 w rodzinach zastępczych 

spokrewnionych  na terenie innych powiatów przebywało łącznie 

12 dzieci. Na pokrycie kosztów utrzymania tych dzieci przekazana 

została kwota 166 044,- zł. Analogicznie w rodzinach zastępczych 
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zamieszkujących na terenie powiatu szydłowieckiego 

umieszczane są dzieci z terenu innych powiatów. W 2018 roku 

funkcjonowały trzy takie rodziny wychowujące czworo dzieci. 

Powiaty, z terenu których pochodzą dzieci, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami zobligowane są do ponoszenia 

kosztów ich utrzymania na podstawie stosownych porozumień 

zawartych z powiatem szydłowieckim. W związku z powyższym 

do budżetu naszego powiatu wpłynęło z tego tytułu w roku 2018 - 

41 044,- zł. 

Nazwa zadania Polityka prorodzinna 

Podstawa prawna 

realizacji zadania 

Ustawa z dnia 09 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 poz.998 ze zm.) 

Najważniejsze 

informacje 

dotyczące realizacji 

zadania 

Zadania z zakresu polityki prorodzinnej realizuje Starosta 

Szydłowiecki przy pomocy Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie. W ramach realizacji zadania w 2018 r. sporządzono 36 

planów pomocy dziecku, przeprowadzono 36 ocen sytuacji 

dziecka w rodzinie oraz 20 ocen rodzin zastępczych. Siedmioro 

usamodzielnionych wychowanków rodzin zastępczych i placówek 

opiekuńczo-wychowawczych realizowało Indywidualny Plan 

Usamodzielnienia. Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 

bieżąco współpracuje z rodzinami. Ponadto  PCPR jest 

realizatorem Rządowego Programu 500+ w części dotyczącej 

dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej. Na ten cel  

w 2018 r. wydano z dotacji rządowej 20 866,70 zł dla dzieci 

z placówki rodzinnej oraz 98 430,40 zł dla dzieci z rodzin 

zastępczych. Po raz pierwszy realizowany był również rządowy 

program „Dobry Start” tzw. 300+. Ogółem przyznano 35 

świadczeń z tego 12 dla  Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 

w Łaziskach, 6 dla Placówki typu rodzinnego w Wysokiej i 17 dla 

rodzin zastępczych. 

Nazwa zadania Wspieranie osób niepełnosprawnych 

Podstawa prawna 

realizacji zadania 

Uchwała nr XXII/165/2013 Rady Powiatu w Szydłowcu  z dnia 

27 marca 2013 r. zatwierdzająca Powiatowy  Program Działań na 

Rzecz Osób Niepełnosprawnych. 

Najważniejsze 

informacje 

dotyczące realizacji 

zadania 

Powiatowy  Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 

zatwierdzony Uchwałą nr XXII/165/2013 Rady Powiatu 

w Szydłowcu  z dnia 27 marca 2013 r. obejmuje swoim zakresem 

lata 2013 - 2018. Program realizuje Starosta Szydłowiecki 

poprzez działalność jednostek powiatowych, w tym: Powiatowego 
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Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu, Powiatowy Urząd Pracy 

w Szydłowcu, Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” 

w Łaziskach,  placówki opiekuńczo-wychowawcze, Poradnia 

Psychologiczno-Pedagogiczna, Samodzielny Publiczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu oraz Wydział Edukacji, Zdrowia, 

Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Szydłowcu, szkoły 

ponadgimnazjalne i ponadpodstawowe oraz Centrum Kształcenia 

Zintegrowanego i Ustawicznego w Szydłowcu.  

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizowało 

następujące programy zewnętrzne, których adresatami były 

osoby niepełnosprawne : 

− Projekt systemowy  „CZAS NA ZMIANY” dofinansowany  

ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-

2020, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia 

społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 

Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych 

i przeciw- działanie wykluczeniu społecznemu.  

− Podpisano aneks do umowy z Państwowym Funduszem 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dotyczący 

realizacji pilotażowego programu  „Aktywny samorząd”  

w wyniku którego pozyskano 73 701,12 zł  na realizację  

wsparcia finansowego i dopłat dla osób 

niepełnosprawnych z terenu powiatu Szydłowieckiego. 

W trakcie realizacji programu złożonych zostało 38 

wniosków o dofinansowanie, z czego pozytywnie 

rozpatrzono 29 wniosków na  łączną kwotę 73 701,12 zł. 

− Podpisano z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych umowę o zaliczkowe dofinansowanie 

projektu w ramach „Programu wyrównywania różnic 

między regionami obszar G”, w wyniku której pozyskano 

12.000,- zł na dofinansowanie do zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych. Program został zrealizowany przez 

Powiatowy Urząd Pracy w Szydłowcu w ramach 

aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. 

− Zawarto umowę na realizację przez samorząd powiatowy 

„Programu wyrównywania różnic między regionami obszar 

B”, dzięki któremu Urząd Miejski w Szydłowcu złożył 

wniosek na dofinansowanie budowy windy w Publicznej 
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Szkole Podstawowej  z Oddziałami  Integracyjnymi 

w Szydłowcu. Na realizację zadania pozyskano  

106 913,- zł.  

Powiatowy Zespół ds. Orzekania  o Niepełnosprawności – 

funkcjonuje w oparciu o porozumienie zawarte z powiatem 

ziemskim radomskim o wspólnej obsłudze w zakresie orzekania 

o niepełnosprawności. Zespół realizuje zadania z zakresu 

administracji rządowej  dotyczące orzekania o niepełno- 

sprawności i stopniu niepełnosprawności jako organ pierwszej 

instancji. 

W roku 2018 rozpatrzono 815 wniosków osób z terenu powiatu 

szydłowieckiego, w tym 731 od osób dorosłych i 84 od dzieci 

poniżej 16 roku życia. Na utrzymanie Zespołu wydatkowano 

116 400,- zł, z czego 103 400,- zł stanowiła dotacja Wojewody 

Mazowieckiego, a 13 000,- zł środki własne powiatu. Średnio raz 

w miesiącu odbywają się posiedzenia Zespołu w Szydłowcu, 

w siedzibie Spółdzielni Inwalidów „Elektron”, która nieodpłatnie 

udostępnia pomieszczenia Ambulatorium  na potrzeby Zespołu.  

 

Zadania powiatu z zakresu rehabilitacji społecznej osób 

niepełnosprawnych, realizuje Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie, co znalazło również odzwierciedlenie w Powiatowym 

Programie Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych. Celem 

rehabilitacji społecznej jest umożliwienie osobom z różnego 

rodzaju ograniczeniami uczestnictwa w życiu społecznym, 

w szczególności poprzez wyrabianie zaradności osobistej, 

pobudzanie aktywności społecznej, wyrabianie umiejętności 

samodzielnego wypełniania ról społecznych, często również 

poprzez likwidację barier, szczególnie architektonicznych, 

komunikacyjnych i technicznych.  

Środki finansowe wydatkowane na realizację zadań z zakresu 

rehabilitacji społecznej w roku 2018 wynosiły ogółem: 2 219 962 

zł, w tym na:  

1. Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich 

opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych – 136 632,-zł.;  

2. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny oraz 

przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane 

osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych 

przepisów - 199 892,-zł.;                                                                    

3. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, 

w komunikowaniu się i technicznych, w związku 
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z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych – 

57 878,-zł.;                                                                                                

4. Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów 

terapii zajęciowej – 1 825 560,-zł.  

Nazwa zadania Transport zbiorowy i drogi publiczne 

Podstawa prawna 

realizacji zadania 

Uchwała Nr XVI/111/2012 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia  

27 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu 

Szydłowieckiego. 

Najważniejsze 

informacje 

dotyczące realizacji 

zadania 

W ramach zadania z zakresu transportu zbiorowego powiat 

szydłowiecki realizował dowóz i odwóz uczniów o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych do szkół specjalnych w Szydłowcu i Filii 

w Śmiłowie. Zadanie realizowane jest na podstawie porozumień 

zawartych z gminami z terenu powiatu. 

 

W ramach realizacji zadania odnoszącego się do dróg 

powiatowych w 2018 roku przeprowadzono następujące 

inwestycje i działania: 

1. „Przebudowa drogi powiatowej Smagów-Cukrówka – etap II” 

przebudowa odcinka drogi na długości  300,0 m. 

2. Przebudowa drogi powiatowej w m. Skłoby (odc. OSP Skłoby-

szwalnia)- przebudowa drogi na odcinku długości 685,0 m. 

3. Przebudowa drogi powiatowej Szydłowiec-Antoniów gr. woj.- 

przebudowa na odcinku długości 500,0 m. 

4. Przebudowa drogi powiatowej Szydłowiec-Zbijów Mały -

gr. woj. odc. Sadek-Kierz Niedźwiedzi- przebudowa na 

odcinku długości 360,0 m. 

5. Przebudowa drogi powiatowej Wawrzyszów-Chronów Kolonia 

–etap II- przebudowa na odcinku długości 268,0 m. 

6. Przebudowa drogi powiatowej Zaborowie-Omięcin 

w m. Zaborowie – II etap- przebudowa na odcinku długości 

300,0 m. 

7. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika 

i budowa chodnika wraz z zatoką postojową przy drodze 

powiatowej Jabłonica-Pogroszyn-Chustki odc. Wysoka- 

Zastronie. 

8. Budowa parkingu wraz z infrastrukturą przy drodze 

powiatowej Barak – Sadek – Stacja PKP- roboty budowlane: 

budowa stanowisk postojowych, drogi dojazdowej, budowa 

chodników 
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9. Przebudowa drogi powiatowej nr 3561W Mniszek-Omięcin-

Szydłowiec odc. Szydłowiec-Wysocko- przebudowa na 

odcinku długości 300,0 m. 

10. Przebudowa drogi powiatowej Wierzbica-Zbijów-gr. woj. odc. 

Mirówek-Mirów Stary -etap II- przebudowa na odcinku 

długości 150,0m w tym : poszerzenie jezdni do szer.6,0 m z 2 

warstwami bitumicznymi; budowa chodnika. 

11. Przebudowa drogi powiatowej Wolanów-Guzów-Orońsko 

w m. Guzów etap II- przebudowa na odcinku długości 226,0 

m w tym; poszerzenie jezdni do szer.6,0 m + nawierzchnia 

bitumiczna. 

12. Przebudowa drogi powiatowej Jastrząb-Gąsawy Rządowe 

na odc. Gąsawy Rządowe -Gąsawy Plebańskie- przebudowa 

na odcinku długości 350,0m, w tym: poszerzenie jezdni 

do szer.6,0m + 2 warstwy bitumiczne, regulacja odwodnienia 

przydrożnego. 

13. Remont drogi powiatowej Huta-Rędocin- remont na odcinku 

długości 585,0 m. 

14. Remont drogi powiatowej Majdów-Łazy- remont na odcinku 

długości 500,0 m. 

15. Remont drogi powiatowej Ostałówek-Krzcięcin - remont 

na odcinku długości 340,0 m. 

16. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi 

powiatowej nr 4014W Jastrząb-Gąsawy Rządowe  

w obrębie obszaru zamkniętego od km 3+003,36 do km 

3+056,50”. 

17. Przebudowa drogi powiatowej nr 3561W Krzcięcin – 

Szydłowiec od km 14+320 do km 16+288,41- przebudowa 

na odcinku długości 1968,14 m  w tym; przebudowa jezdni  

z poszerzeniem do 6,0 m, budowa ciągu pieszo rowerowego, 

przebudowa istniejących chodników, oznakowanie pionowe 

fotowoltaiczne, regulacja odwodnienia przydrożnego, 

przebudowa przepustu drogowego. 

18. Przebudowa drogi powiatowej nr 4014W Jastrząb-Gąsawy 

Rządowe na odcinku od km 3+056,50 do km 4+165,0- 

przebudowa na odcinku długości 1108,50 m, w tym: 

poszerzenie istniejącej jezdni do 6,0 m, umocnienie poboczy, 

regulacja odwodnienia przydrożnego. 

19. Remont drogi powiatowej nr 3341W Jabłonica-Pogroszyn-

Chustki odc. Korzyce-Wilcza Wola- remont na odcinku 

długości 400,0 m. 
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20. Budowa chodnika przy drodze powiatowej 4023W 

w miejscowości Wałsnów etap II- roboty na odcinku długości 

102,0 m. 

21. Budowa chodnika przy drodze powiatowej w m. Budki II -etap 

IV- roboty na odcinku długości 152,0 m. 

22. Budowa chodnika w miejscowości Rogów przy drodze 

powiatowej 4015W Szydłowiec-Mirów Nowy- gr. woj. etap II- 

roboty na odcinku 192,0 m. 

23. Budowa chodnika w miejscowości Zbijów Duży przy drodze 

powiatowej 4016W etap II- roboty na odcinku długości 225,0m 

24. Przebudowa drogi powiatowej nr 4009W Świerczek-

Szydłówek w m-c. Szydłówek – budowa chodnika etap III- 

roboty na odcinku długości 320,0 m. 

25. Przebudowa drogi powiatowej nr 4015W - budowa chodnika 

w m. Mirów Stary -etap III- przebudowa na odcinku długości 

230,0 m. 

26. Remont chodnika w m. Stefanków- remont na odcinku 

długości 150,0 m. 

27. Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości  

Cukrówka-IV etap- roboty na odcinku długości 150,0 m. 

28. Przebudowa układu komunikacyjnego przy Powiatowym 

Urzędzie Pracy w Szydłowcu w tym: placów postojowych wraz 

z odwodnieniem powierzchniowym – etap II- roboty 

budowlane w tym budowa chodnika, budowa ciągu 

komunikacyjnego. 

29. Budowa chodnika przy drodze powiatowej Jabłonica – 

Pogroszyn – Chustki w m. Wysoka- robót  w tym: budowa 

chodnika na dług. 40,0 m oraz zatoki postojowej. 

30. Przebudowa drogi powiatowej Wałsnów- Jastrząb w m. 

Jastrząb -  budowa chodnika na długości 40,0m oraz zatoki 

postojowej. 

31. Budowa chodnika przy drodze powiatowej Wałsnów – 

Jastrząb odc. Jastrząb -Kuźnia Kol.- roboty na odcinku 

długości 420,0 m. 

 

W 2018 r. na inwestycje drogowe przeznaczono 6 081 491,- zł, 

na remonty dróg powiatowych: 929 679,- zł a na bieżące 

utrzymanie dróg powiatowych: 992 422,- zł.    

 

Do powiatu należy również realizacja zadań administracyjnych 

z zakresu komunikacji i transportu. Według stanu na 31 grudnia 
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2018 r. powiatowe przewozy pasażerskie odbywały się na 

podstawie 14 zezwoleń udzielonych przez Starostę 

Szydłowieckiego na wykonywanie regularnych i regularnych 

specjalnych przewozów w krajowym transporcie drogowym. 

Obsługę przedmiotowych linii komunikacyjnych zapewniało 8 

przewoźników świadczących usługi komercyjne. 

Starosta Szydłowiecki wydał: 

− 22 zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika 

drogowego rzeczy,  

− 12 licencji na pośrednictwo przy przewozie rzeczy,  

− 25 zaświadczeń na potrzeby własne na przewóz rzeczy. 

Realizowano zadania rejestracji pojazdów, wydawania praw 

jazdy w tym wydawania międzynarodowych praw jazdy.  

W 2018 r. zarejestrowano 3782 pojazdy oraz wydano1204 prawa 

jazdy, w tym 14 międzynarodowych. 

Nazwa zadania Kultura oraz ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 

Najważniejsze 

informacje 

dotyczące realizacji 

zadania 

W ramach realizacji zdań publicznych z zakresu kultury, ochrony 

dóbr kultury  i dziedzictwa narodowego w roku 2018  udzielono 

18 organizacjom pozarządowym wsparcia na łączną kwotę ok. 

41 310,- zł. Środki przeznaczono, m.in. na promocję kultury 

poprzez wspieranie folkloru oraz inicjatyw lokalnych w dziedzinie 

kultury wśród mieszkańców powiatu szydłowieckiego, 

organizację bądź udział w znaczących przedsięwzięciach 

kulturalnych (festiwalach, przeglądach, konkursach, warsztatach 

muzycznych lub artystycznych) mających istotne znaczenie dla 

rozwoju kultury powiatu szydłowieckiego, oraz podejmowanie 

działań na rzecz integracji społeczności lokalnej poprzez 

organizowanie, mi.in. imprez kulturalnych, wyjazdów do kina, 

teatru, muzeum. 

W 2018 r.  powiat zorganizował powiatowe obchody Dnia 

Edukacji Narodowej oraz uroczystości 79 rocznicy  Bitwy pod 

Barakiem, we współpracy z Komendantem Nadwiślańskiego 

Oddziału Staży  Granicznej, Burmistrzem Szydłowca oraz 

Zespołem Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu. 

Powiat był  również partnerem w organizacji licznych imprez  

o charterze edukacyjnym, kulturalnym, m.in. Wojewódzkiego 

Przeglądu Zespołów Ludowych Prezentujących Zwyczaje 

i Obrzędy w Zaborowiu, Święta Żelaza i Stali w Chlewiskach.   

Powiat szydłowiecki jest również organem prowadzącym 

samorządową samodzielną instytucję kultury - Powiatową 
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Bibliotekę Publiczną w Szydłowcu, na której działalność 

przeznaczył dotację podmiotową w kwocie ok. 64 989  zł. W 2018 

r. biblioteka pozyskała z Biblioteki Narodowej środki finansowe na 

zakup nowości wydawniczych  w kwocie 3 000 zł. 

W celu  upowszechniania czytelnictwa i kultury w ramach 

działalności biblioteki zorganizowano imprezy dla młodych 

czytelników, np. Powiatowy Konkurs Pięknego Czytania 

i Powiatowy Turniej Wiedzy o Powiecie Szydłowieckim. W roku 

2018 biblioteka wzbogaciła swój księgozbiór o 483 nowe pozycje, 

z czego 470 stanowiły nowości z zakresu beletrystyki, literatury 

faktu, biografii, literatury dziecięcej, a także książki z dziedzin 

naukowych),  łącznie liczy on 2 891  woluminów. 

 

Ziemia Szydłowiecka posiada najwyższej klasy zabytki historii                    

i kultury. Dzięki dotacjom możliwe było ocalenie bezcennych, 

mających ponadczasową wartość zabytków przed ich całkowitą 

dewastacją. W roku 2018 r. łącznie przeznaczono na ten cel 

50 000,- zł i wykonano:  

− remont okien w Parafii Rzymsko - Katolickiej p.w. św. 

Stanisława Biskupa i Męczennika w Chlewiskach - na 

kwotę 35 000,- zł;  

− prace konserwatorskie przy konsze wieńczącej niszę nad 

głównym portalem pałacu Józefa Brandta w Orońsku na 

kwotę - 7 500 zł;  

− prace konserwatorskie instrumentów muzycznych - na 

kwotę 7 500 zł. 

Powiat prowadzi również przedsięwzięcia związane 

z zabezpieczeniem i ochroną zabytków przy pomocy 

Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, Wydziału 

Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego 

w Szydłowcu oraz właścicieli i zarządców mienia zaliczanego do 

ruchomych i nieruchomych obiektów zabytkowych 

i przewidzianych do ochrony.  

W 2010 r. opracowany został Plan ochrony zabytków Powiatu 

Szydłowieckiego na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji 

kryzysowej. Uzgodniony został z Mazowieckim Konserwatorem 

Zabytków oraz Szefem Obrony Cywilnej Województwa – 

Wojewodą Mazowieckim. Główne założenia planu to ochrona 

zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych 

polegająca na planowaniu, przygotowaniu i realizacji 

przedsięwzięć zapobiegawczych, dokumentacyjnych, 
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zabezpieczających, ratowniczych i konserwatorskich, mających 

na celu uratowanie przed zniszczeniem, uszkodzeniem, 

zaginięciem lub niewłaściwym korzystaniem z nich. Aktualizacja 

Planu jest dokonywana na bieżąco o ile zachodzi potrzeba 

naniesienia zmian. 

Nazwa zadania Kultura fizyczna i turystyka 

Najważniejsze 

informacje 

dotyczące realizacji 

zadania  

W ramach realizacji zadań z obszaru kultury fizycznej  

popularyzowano i upowszechniano sport  wśród dzieci 

i młodzieży szkolnej, osób dorosłych, m.in. poprzez 

zorganizowanie imprez sportowo – rekreacyjnych,  zawodów 

sportowych szczebla powiatowego, tym samym stworzono 

warunki młodzieży i dorosłym do czynnego uczestnictwa 

w różnych formach aktywności fizycznej. 

W ramach realizacji kalendarza imprez sportowych 

zorganizowano szkolne zawody sportowe szczebla powiatowego, 

które miały charakter imprez masowych, zgromadziły bardzo 

liczną rzeszę uczniów: 

− w kategorii szkół podstawowych 14  zawodów w różnych 

dyscyplinach sportowych, w rywalizacji sportowej wzięło 

udział 18 szkół z terenu Powiatu Szydłowieckiego, 

a w poszczególnych dyscyplinach uczestniczyło blisko 

400 uczniów ze szkół z terenu powiatu; 

− w kategorii szkół podstawowych i klas gimnazjalnych 

(młodzież)  przeprowadzono 13 zawodów w różnych 

dyscyplinach sportowych; w rywalizacji sportowej brało 

udział 13 szkół z terenu powiatu szydłowieckiego, 

a w poszczególnych dyscyplinach uczestniczyło blisko 

300 uczniów; 

− w kategorii szkół ponadpodstawowych  przeprowadzono 

6 rodzajów zawodów w różnych dyscyplinach sportowych. 

Młodzież szkół z teren powiatu szydłowieckiego wzięła udział 

w XIX Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej Płock 

2018 r. W ciągu roku szkolnego 2017/2018  przeprowadzono 

łącznie 35 imprez i zawodów sportowych dla uczniów 

i mieszkańców powiatu. W roku 2018 przeprowadzono również 

XII Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej dla uczniów szkół 

podstawowych, klas gimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych, 

w których uczestniczyło łącznie 120 uczniów.  

Powiat zorganizował Turniej Piłki Nożnej Mężczyzn na 100 – 

lecie Niepodległej oraz  Szachowe GRAND PRIX „Ziemi 
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Odrowążów”, był też  partnerem w wielu imprezach sportowych, 

m.in. Ogólnopolskiego Biegu Ulicznego Sadek 2018. 

W roku 2018, w drodze otwartego konkursu ofert, powiat 

dofinansował 20 stowarzyszeniom realizację zadań publicznych 

z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci 

młodzieży i dorosłych, w tym osób niepełnosprawnych 

i dofinansował je na łączną kwotę 86 859 zł. Środki przeznaczono 

na, m.in. na organizację  rozgrywek w piłkę nożną, szkolenie 

dzieci, młodzieży i dorosłych, organizowanie turniejów 

sportowych również dla niepełnosprawnych, imprez sportowo – 

rekreacyjnych, działań zmierzających do uaktywnienia 

sportowego dzieci i młodzieży w celu zagospodarowania ich 

czasu wolnego.  

W 2018 r. z budżetu powiatu przeznaczono na realizację 

programu p.n.: „Powszechna nauka pływania” kwotę 28 360,-

zł, z którego skorzystało 76  uczniów szkół ponadpodstawowych 

prowadzonych przez powiat.   

Nazwa zadania Geodezja, kartografia i kataster 

Podstawa prawna 

realizacji zadania 

1. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne 

i Kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 725 ze zm.). 

2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 

nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 2204 ze zm.). 

3. Ustawa z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych 

i leśnych (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 1161). 

4. Ustawa z dnia 26 marca 1982r. o scaleniu i wymianie gruntów 

(t.j. Dz.U. z 2018 poz. 908 ze zm.). 

5. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 

1945 ze zm.).  

Najważniejsze 

informacje 

dotyczące realizacji 

zadania 

Powiat Szydłowiecki obejmuje 6 jednostek ewidencyjnych: 

1) miasto Szydłowiec, 

2) gmina: Chlewiska,  

3) gmina: Jastrząb, 

4) gmina: Mirów, 

5) gmina: Orońsko, 

6) gmina: Szydłowiec, 

łącznie  82 obręby ewidencyjne. 

− powierzchnia ewidencyjna Powiatu                   542,2 km2 

− liczba działek ewidencyjnych w Powiecie        79 716 

− liczba budynków                                                4 438 
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− liczba lokali                                                        1 379 

 

W ramach realizacji ustawy Prawo Geodezyjne i Kartogra- 

ficzne powiat realizował zadania z zakresu: 

1. prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego 

i kartograficznego, w tym: 

a) prowadzenia dla obszaru powiatu: 

− ewidencji gruntów i budynków, w tym bazy danych EGiB, 

− geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, w tym bazy 

danych GESUT, 

− gleboznawczej klasyfikacji gruntów, 

b) tworzenia, prowadzenia i udostępnianie baz danych, 

c) tworzenia i udostępnianie standardowych opracowań 

kartograficznych w skalach: 1:500, 1:1000, 1:2000, 

1:5000, 

2. koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia 

terenu; 

3. zakładania osnów szczegółowych; 

4. przeprowadzania powszechnej taksacji nieruchomości oraz 

opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych 

dotyczących nieruchomości; 

5. ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych 

i magnetycznych. 

 

Ewidencja gruntów i budynków obejmuje informacje 

dotyczące:  

− gruntów – ich położenia, granic, powierzchni, rodzajów 

użytków gruntowych  oraz ich klas bonitacyjnych, 

oznaczenia ksiąg wieczystych lub zbiorów dokumentów, 

jeżeli zostały założone dla nieruchomości, w której skład 

wchodzą grunty;  

− budynków – ich położenia, przeznaczenia, funkcji 

użytkowych i ogólnych danych technicznych;  

− lokali – ich położenia funkcji użytkowych oraz powierzchni 

użytkowej,  

− właścicieli, nieruchomości a w odniesieniu do gruntów 

Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego 

oprócz właścicieli inne podmioty, w których władaniu  lub 

gospodarowaniu znajdują się te nieruchomości,  

− miejsce pobytu stałego lub adres siedziby podmiotów,  



RAPORT O STANIE POWIATU SZYDŁOWIECKIEGO - 2018 

Strona 46 z 68 

− informacji o wpisaniu do rejestru zabytków,  

− wartości katastralnej nieruchomości,  

− informacji dotyczące umów dzierżawy, jeżeli od wykazania 

takich informacji  w ewidencji gruntów i budynków 

uzależnione jest nabycie praw wynikających  z przepisów 

o ubezpieczeniu społecznym rolników, a także 

z przepisów o rozwoju obszarów wiejskich.  

Pełna informacja z rejestru ewidencji gruntów i budynków, 

dotycząca zarówno właściciela jak i przedmiotu jego własności 

udzielana jest w formie „wyrysów i wypisów"  lub „wypisów". 

Wyrysy i wypisy lub wypisy są dokumentami upoważniającymi do 

dokonania wpisu w księdze wieczystej, postępowaniu sądowym, 

a także w innych działaniach prawnych.  

Aktualizacja operatu ewidencji gruntów i budynków następuje 

poprzez wprowadzanie udokumentowanych zmian do bazy 

danych ewidencyjnych. Dane zawarte w ewidencji podlegają 

aktualizacji z urzędu lub na wniosek osób, organów i jednostek 

organizacyjnych.  

Wprowadzanie do rejestru gruntów budynków i lokali zmian 

wynikających z: aktów normatywnych, prawomocnych orzeczeń 

sądowych, decyzji administracyjnych, aktów notarialnych, aktów 

poświadczenia dziedziczenia, materiałów zasobu, zawiadomień 

z ksiąg wieczystych, wpisów w innych rejestrach publicznych, 

w tym PESEL, wniosków właścicieli, władających 

nieruchomościami, oraz dokumentacji architektoniczno-

budowlanej, łącznie w 2018 r. wprowadzono 2 474 zmian.  

W ramach realizacji zadania powiat przyjmuje i rozpatruje wnioski 

o wypisy, sporządza dokumenty należnej opłaty oraz wypisy 

z następujących baz danych:   

− z rejestru gruntów, budynków, lokali,  

− z kartotek budynków i lokali,  

− z rejestru gruntów bez danych osobowych,  

− uproszczonych wypisów bez klauzuli,  

− wypisów z wykazów działek,  

− wypisów z wykazów podmiotów, 

łącznie W 2018 r. wydał ich 3 972 szt. 

Ponadto rozpatrzył: 

− 23 wnioski o wydanie wypisu z rejestru cen i wartości 

nieruchomości,  
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− 1707 - wniosków o wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów 

i budynków,  

W 2018 r. prowadzono postępowania administracyjne, z których 

183 zakończono wydaniem prawomocnych decyzji, w tym:  

− 152 orzekających o wprowadzeniu zmiany do rejestru  

− 1 zatwierdzająca gleboznawczą klasyfikację gruntów    

− 19 odmawiających wprowadzenie zmian do rejestru  

− 2 wszczęte postepowania klasyfikacyjne  

Wprowadzanie do rejestru cen i wartości nieruchomości 

transakcji kupna-sprzedaży wynikających z aktów notarialnych: 

475 transakcji. 

  

Obsługa Ewidecji Gruntów i Budynków:  

− rozpatrzono 185 wniosków udzielając pisemnych 

informacji oraz wyjaśnień dotyczących gruntów, budynków 

i lokali,                                 

− przyjęto i rozpatrzono oraz wydano 293 zaświadczenia 

potwierdzające posiadanie gospodarstwa rolnego, 

− przyjęto i rozpatrzono oraz wydano 359 zaświadczeń 

dotyczących postępowań uwłaszczeniowych, w tym 

poświadczonych kserokopii aktów własności ziem, 

− ujawniono w bazie graficznej ewidencji gruntów 

i budynków 116 podziałów działek zatwierdzonych 

decyzjami administracyjnymi, postanowieniami Sądu oraz 

na wniosek właścicieli, 

 

Udostępnianie danych z Powiatowego Zasobu Geodezyjnego 

i Kartograficznego - w 2018 r. 

− wpłynęło 1 459 wniosków o sprzedaż map lub innego 

dokumentu z zasobu,    

− wpłynęło 1 375 zgłoszeń pracy geodezyjnej 

i  kartograficznej,                                

− przyjęto 907 kpl. dokumentacji geodezyjnej do zasobu,                               

− zeskanowano 5 351 dokumentów z zasobu,                                       

− wydano 2 072 licencji. 

 

Sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarach 

miast oraz w pasach drogowych na terenie istniejącej lub 

projektowanej zwartej zabudowy obszarów wiejskich, uzgadnia 

się na naradach koordynacyjnych organizowanych przez 
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Starostę. Uzgodnień nie stosuje się do przyłączy oraz sieci 

uzbrojenia terenu sytuowanych wyłącznie  w granicach działki 

budowlanej.  

W 2018 roku wpłynęło 38 wniosków, które rozpatrzone były na 37 

naradach koordynacyjnych. 

 

Dane udostępniane przez geoportal stanowią dostęp do usług 

(usługa wyszukiwania i usługa przeglądania) o których mowa 

w art. 9 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 4 marca 2010 r.  

o infrastrukturze informacji przestrzennej dla zbiorów danych 

przestrzennych prowadzonych przez Starostę. Sprawujemy 

kontrolę nad korzystaniem z geoportalu. Kopiowanie 

i publikowanie danych bez zgody jest zabronione.  

W geoportalu wyróżniamy dwa tryby:  

1. Tryb publiczny z którego mogą korzystać wszyscy bez 

ograniczeń, i tu zarejestrowano:  

− liczbę zalogowań: 10 613, 

− liczbę przeglądanych obrazów: 872 258   

2. Tryb chroniony z dostępem po spisaniu umowy z osobami 

uprawnionymi, gdzie zarejestrowano następujące działania:  

− wyszukiwanie osób - 3 288 

− przeglądanie działek - 7 228 

− liczba przeglądanych obrazów - 582 193 

− ilość zgłoszeń składanych przez geoportal - 1 328 

− przeglądanie zgłoszeń - 80 350. 

Obecnie z usług Geoportalu powiatu szydłowieckiego korzysta 

116 użytkowników (wszystkie gminy powiatu szydłowieckiego, 

Wydział Budownictwa i Architektury, Wydział Rolnictwa, Ochrony 

Środowiska, Gospodarki Wodnej i Leśnictwa, Wydział 

Organizacji, Nadzoru i Spraw Obywatelskich, Powiatowy 

Inspektor Nadzoru Budowlanego, Zarząd Dróg Powiatowych oraz 

jednostki wykonawstwa geodezyjnego). Upoważnione osoby 

mają nadany login i hasło. 

 

Ponadto w 2018 r. zrealizowano następujące prace związane 

z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego 

i kartograficznego: 

1. Sporządzenie mapy do celów prawnych polegającej na 

wydzieleniu z działki nr 369 o powierzchni ewidencyjnej 

0,6000 ha części  gruntu niezbędnego do korzystania 

z budynków, działka położona na terenie wsi Lipienice gm. 
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Jastrząb figurująca obecnie w ewidencji gruntów i budynków 

na skarb Państwa oraz skompletowania całości 

dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2. Sporządzenie: 

− pomiaru kontrolnego przebiegu granic rowu przyległego  

do działek oraz położonego w działkach usytuowanych 

w kompleksie miedzy drogami, 

− ustalenie granicy działek przyległych do rowu objętego 

pomiarem, 

− obliczenie powierzchni działek objętych pomiarem oraz 

rozliczenie klas gruntów i użytków, 

3. Sporządzenie opinii określających stopień ograniczenia lub 

utraty wartości użytkowej gruntów położonych w mieście 

Szydłowiec. 

4. Sporządzenie sprawozdań w zakresie: Rejestru cen 

i wartości Nieruchomości – kwartalne i roczne, GUGiK – 

coroczne zestawienia dotyczące gruntów, budynków, lokali 

oraz użytków, pod Narodowy Spis Powszechny corocznie do 

2021 r. – co 4 lata. 

Nazwa zadania Gospodarka nieruchomościami 

Podstawa prawna 

realizacji zadania 

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 

nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 2204 ze zm.) 

Najważniejsze 

informacje 

dotyczące realizacji 

zadania 

Starosta Szydłwoiecki realizuje zadania z zakresu 

gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa,  w tym:  

1. Cywilnoprawne: 

− Naliczanie płat rocznych za użytkowanie wieczyste. 

− Przekazywanie nieruchomości do korzystania, w tym 

dzierżawę  lub najem. 

− Przekazywanie w użytkowanie nieruchomości 

zabudowanych. 

− Sprzedaż nieruchomości.  

2. Postępowania z zakresu administracyjnego, w tym:  

− dot. wykonania, ograniczenia i pozbawiania praw do 

nieruchomości oraz zwrot nieruchomości, 

− w sprawie ograniczenia sposobu korzystania 

z nieruchomości 

− zobowiązujące właściciela do udostępnienia nieruchomości 

− o odszkodowanie za nieruchomości przejęte pod drogi 

publiczne 
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− zapytania w związku z ustawą o Krajowym Rejestrze 

Sądowym oraz inne zapytania dotyczące nieruchomości 

− aktualizacja Krajowego Zasobu Nieruchomości - tworzenie 

wykazów nieruchomości oraz związana  z tym analiza 

stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa 

znajdujących  się na terenie powiatu szydłowieckiego 

W 2018 roku: 

− wykonano wyceny nieruchomości gruntowych w celu 

wypłacenia odszkodowań – 36 

− wydano decyzje o ustaleniu wysokości odszkodowania za 

grunty zajęte pod drogi publiczne – 21, 

− wykonano 1 wycenę nieruchomości gruntowych w celu 

ustalenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego 

− sporządzono 1 zestawienie do Krajowego Zasobu 

Nieruchomości. 

− pobrano 5 opłat rocznych za użytkowanie wieczyste, 

− oddano 10 nieruchomości do korzystania, w tym 

w dzierżawę, 

− wygaszono 1 trwały zarząd, 

− sprzedano 1 nieruchomość.  

Nazwa zadania Administracja architektoniczno-budowlana 

Podstawa prawna 

realizacji zadania 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.   

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 

2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

Najważniejsze 

informacje 

dotyczące realizacji 

zadania  

Zadania z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej 

w powiecie szydłowieckim realizuje Wydział Budownictwa 

i Architektury, którego najważniejszymi obowiązkami są:  

− przygotowywanie i udzielanie pozwoleń na budowę 

i rozbiórkę budynków i budowli,  

− przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze budowy na podstawie 

pozwolenia na budowę,  

− przyjmowanie zgłoszeń o wykonywanie robót 

budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania 

pozwolenia na budowę,  

− potwierdzenie spełnienia wymagań samodzielnego lokalu 

mieszkalnego dla celów ustanowienia odrębnej własności 

lokalu,  

− udział w pracach zespołu uzgadniania dokumentacji, 



RAPORT O STANIE POWIATU SZYDŁOWIECKIEGO - 2018 

Strona 51 z 68 

− udział w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych na 

wezwanie Powiatowego Inspektora Nadzoru 

Budowlanego,  

− przygotowywanie i opracowywanie sprawozdań 

dotyczących ruchu budowlanego  dla Głównego Urzędy 

Statystycznego, dla Urzędu Nadzoru Budowlanego, 

organów podatkowych oraz Urzędu Wojewódzkiego,  

− przyjmowanie wniosków o wydanie dziennika budowy, 

wydawanie i rejestracja dzienników budowy, 

− kontrolowanie posiadania przez osoby wykonujące 

samodzielne funkcje techniczne projektanta 

w budownictwie, uprawnień do pełnienia tych funkcji oraz 

przynależność  do izb zawodowych,  

− prowadzenie spraw związanych z udzieleniem bądź 

odmową zgody na odstępstwo  od przepisów techniczno-

budowlanych, 

− opiniowanie projektów planów zagospodarowania 

przestrzennego,  

− przygotowywanie pozwoleń na zmianę sposobu 

użytkowania obiektu budowlanego oraz przyjmowanie 

zgłoszeń o zmianie sposobu użytkowania,  

W 2018 r. wydano 300 decyzji o pozwoleniu na budowę, przyjęto 

316 zgłoszeń na roboty budowlane, wydano 6 decyzji na 

rozbiórkę obiektów budowlanych,  8 decyzji na przeniesienie 

obowiązków inwestorskich. Opracowywano comiesięczne 

referaty podatkowe oraz sprawozdania miesięczne B-06, 

kwartalne B-05 oraz GUNB3.  

Nazwa zadania Gospodarka wodna 

Podstawa prawna 

realizacji zadania 

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r.  

poz. 1566 ze zm.) 

Najważniejsze 

informacje 

dotyczące realizacji 

zadania 

Zadania z zakresu gospodarki wodnej w powiecie szydłowieckim 

realizuje Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, 

Gospodarki Wodnej i Leśnictwa. 

W 2018 r. wydano 4 decyzje określające wysokość i rodzaj 

świadczeń na rzecz Gminnych Spółek Wodnych ponoszonych 

przez osoby prawne niebędące członkami spółki, które odnoszą 

korzyści z urządzeń melioracyjnych należących do spółki wodnej. 

Opracowano coroczne sprawozdania z zakresu utrzymania 

urządzeń melioracyjnych z terenu powiatu szydłowieckiego 

należących do spółek wodnych. 
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Nazwa zadania Ochrona środowiska i przyrody 

Podstawa prawna 

realizacji zadania 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 

(Dz.U.2018.992 ze zm.); 

2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze 

(Dz.U.2017.2126 ze zm);  

3. Ustawa  z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 

(Dz. U.2018.799 ze zm) ;  

4. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych 

i leśnych (D.U.2017.1161); 

5. Ustawa  z dnia 28 września 1991 r. o lasach 

(Dz.U.2018.2129);  

6. Ustawa  z dnia 13 października 2995 r. Prawo łowieckie (Dz. 

U. z 2018 r. poz. 2033);  

7. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 

(Dz.U.2018.1614 ze zm.); 

8. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.); 

9. Ustawa  z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów 

rolnych do zalesienia (Dz.U.2001.73.764 ze zm.); 

10. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2017.1566 

ze zm.); 

11. Ustawa z 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (tekst 

jednolity Dz.U.2018.1467 ze zm.); 

12. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2015 r. 

w sprawie dokumentacji geologicznej złoża kopaliny, 

z wyłączeniem złoża węglowodorów (Dz. U. z 2015r. poz. 

987); 

13. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 

r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów 

robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie 

wymaga uzyskania koncesji (Dz.U. z 2011r. nr 288, poz. 

1696). 

Najważniejsze 

informacje 

dotyczące realizacji 

zadania 

W ramach realizacji zadań wynikających z ustawy o odpadach 

rozpatrzono 10 spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na 

zbieranie lub przetwarzanie odpadów. 

 

W ramach realizacji zadań wynikających z ustawy Prawo 

ochrony środowiska: 
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− wygaszono 3 pozwolenia na wytwarzanie odpadów, 

− wydano 1 decyzję w sprawie odmowy wszczęcia 

postepowania w sprawie wydania pozwolenia na 

wytwarzanie odpadów, 

− dokonano zmiany 1 decyzji udzielającej pozwolenia na 

wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem zezwolenia na 

zbieranie odpadów.  

 

W ramach realizacji zadań wynikających z ustawy 

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 

o ocenach oddziaływania na środowisko udostępniono 17 

pisemnych informacji o środowisku i jego ochronie. 

W 2018 r. zostało przeprowadzonych 24 postępowania 

administracyjne w sprawie usunięcia drzew i krzewów.   

W przypadku braku podstaw prawnych (określonych w art. 86 ust. 

1 ustawy o ochronie przyrody) do zwolnienia z opłaty za usunięcie 

drzew, wydając zezwolenie Starosta Szydłowiecki naliczał  

opłatę. W myśl art. 84 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody, termin 

wniesienia opłaty odroczono na okres 3 lat od dnia upływu 

terminu wskazanego w zezwoleniu na wykonanie nasadzeń 

zastępczych. W 2018 r. zostało przeprowadzonych 9 postępowań 

zakończonych wydaniem decyzji umarzających opłaty w związku 

z zachowaniem żywotności drzew kompensacyjnych.  

 

W 2018 r. wpisano do rejestru 4 zwierzęta, które są wymienione 

w załączniku A i B rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z  dnia 

9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny 

i flory w drodze  regulacji handlu nimi zaliczanych do płazów, 

gadów, ptaków lub ssaków – zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 16 

kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.  

 

W ramach realizacji zadań wynikających z ustawy prawo 

geologiczne i górnicze, w 2018 r.: 

− wygaszono 4 koncesje na wydobywanie, 

− wydano 1 koncesje na wydobywanie , 

− dokonano zmiany 3 w decyzjach udzielających koncesje 

na wydobywanie, 

− zatwierdzono 1 projekt robót geologicznych – 

hydrogeologicznych. 
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Zostały przyjęte  dokumentacje geologiczne rozliczające zasoby 

pozostające w złożach po zakończeniu eksploatacji oraz 

dokumentujące nowe złoża. Ponadto zatwierdzone zostały 

dodatki do dokumentacji geologicznych. 

W 2018 roku podpisano 15 umów na udzielenie dotacji 

celowej  budżetu Powiatu Szydłowieckiego na finansowanie 

zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną na 

łączną kwotę 43.938 zł. 

Nazwa zadania Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo śródlądowe. 

Najważniejsze 

informacje 

dotyczące realizacji 

zadania  

Nadzór nad gospodarką leśną powiatu sprawuje Starosta 

Szydłowiecki. Obejmuje on 4668 ha lasów prywatnych. Nadzór 

nad lasami  niestanowiącymi własności Skarbu Państwa 

prowadzi się na podstawie uproszczonych planów urządzania 

lasu (UPUL), zatwierdzanych przez Starostę. 

Dla wszystkich lasów znajdujących się pod nadzorem Starosty 

Szydłowieckiego, tj. należących  do osób fizycznych i wspólnot 

gruntowych, opracowane są uproszczone plany urządzania lasu 

(UPUL). Okres obowiązywania takich  dokumentów w rozbiciu na 

gminy przedstawia się następująco: 

− Gmina Chlewiska - do dnia 31 grudnia 2027 r. 

− Gmina Orońsko - do dnia 31 grudnia 2025 r. 

− Gmina Mirów do dnia 31 grudnia 2025 r. 

− Gmina Jastrząb do dnia 31 grudnia 2025 r. 

− Gmina Szydłowiec do dnia 31 grudnia 2021 r. 

W roku 2018 zalegalizowano 560 m3 drewna, wydając  

103 szt. – Świadectw legalności pozyskania drewna. Trzebieżami 

objęto 153 ha lasów prywatnych.  

Celem zwiększenia powierzchni upraw leśnych, właściciele 

gruntów otrzymywali dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie, o które wnioskował 

powiat szydłowiecki. 

Dokonano również komisyjnej oceny upraw leśnych.  

 

W ramach realizacji ustawy o ochronie gruntów rolnych 

i leśnych w 2018 r. podjęto następujące działania: 

1. Wydano 13 decyzji zezwalających na wyłączenie gruntów 

rolnych z produkcji rolniczej.                                                                   

2. Sporządzono 136 zaświadczeń informujących, czy grunty 

podlegają postępowaniu o wyłączeniu gruntów rolnych 

z produkcji rolniczej. 
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3. Wydano 7 postanowień w sprawie uzgodnienia projektów 

decyzji o ustaleniu warunków zabudowy oraz projektów 

decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  

w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych. 

4. Sporządzono 6 powiadomień o wysokości opłat rocznych za 

wyłączeniu gruntów rolnych spod upraw. 

5. Wydano 2 decyzje rekultywacyjne. 

Nazwa zadania 
Porządek publiczny, zarządzanie kryzysowe  

i sprawy obywatelskie 

Podstawa prawna 

realizacji zadania 

1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(Dz.U.2019.511);  

2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(Dz.U.2017.2077 ze zm.);  

3. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym 

obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej 

(Dz.U.2018.1459 ze zm.); 

4. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 

(Dz.U.2018.1401  ze zm.);  

5. Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej 

(Dz.U.2017.1897  ze zm.);  

6. Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach 

antyterrorystycznych (Dz.U.2018.452 ze zm.);  

7. Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym 

(Dz.U.2017.1928);  

8. Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe 

(Dz.U.2018.792 ze zm.);  

9. Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, 

produktów naftowych  i gazu ziemnego oraz zasadach 

postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa 

paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym 

(Dz.U.2018.1323);  

10. Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu 

zmarłych (Dz.U.2017.912 ze zm.). 

Najważniejsze 

informacje 

dotyczące realizacji 

zadania w 2018 r. 

W celu realizacji zadań starosty w zakresie zwierzchnictwa nad 

powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań 

określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego 

i bezpieczeństwa obywateli Zarządzeniem nr 25/2017 Starosty 

Szydłowieckiego z dnia 14 czerwca 2017 roku powołano 

i określono skład osobowy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 

Powiatu Szydłowieckiego, w 2018 roku – 17 grudnia 
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Zarządzeniem nr 56 Starosty Szydłowieckiego dokonano zmian 

w składzie osobowym komisji.  

1. Z zakresu zarządzania Kryzysowego:  

− prowadzono bieżącą analizę zagrożeń miejscowych 

i sytuacji nadzwyczajnych  na terenie powiatu,  

− realizowano zadania związane z zapewnianiem 

bezpieczeństwa i porządku publicznego,  

− poprzez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego 

realizowano zadania natychmiastowego reagowania 

struktur powiatu w sytuacjach noszących znamiona 

kryzysu,   

− organizowano i wykonywano zadania Powiatowego 

Centrum Zarządzania Kryzysowego określone w planie 

zarządzania kryzysowego.  

2. Z zakresu spraw obronnych i wojskowych:  

− opracowano dokumenty planistyczne w zakresie 

wykonywania zadań obronnych,  

− zorganizowano wymagane ustawą szkolenia z zakresu 

spraw obronnych,  

− aktualizowano plan przygotowań podmiotów leczniczych 

powiatu na potrzeby obronne kraju,  

− realizowano przedsięwzięcia związane z przygotowaniem 

Stanowiska Kierowania Starosty zapewniającego realizację 

zadań obronnych w wyższych stanach gotowości obronnej 

państwa,  

− przeprowadzono postępowanie związane z reklamo- 

waniem żołnierzy rezerwy i obowiązku pełnienia czynnej 

służby wojskowej w czasie ogłoszenia mobilizacji  i wojny,  

− zorganizowano i przeprowadzono kwalifikację wojskową na 

obszarze powiatu, w tym: wydano 223 orzeczenia 

w sprawie zdolności do czynnej służby wojskowej,  

3. Z zakresu obrony cywilnej i ochrony ludności:  

− organizowano i uczestniczono w treningach systemu 

wykrywania i alarmowania ludności oraz  systemu 

wczesnego ostrzegania,  

− aktualizowano plan działania Powiatowego Ośrodka 

Analizy Danych i Alarmowania,   

− uczestniczono w przedsięwzięciach szkoleniowych 

z zakresu obrony cywilnej,   
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− opracowywano dokumentację planistyczną z zakresu 

obrony cywilnej,  

− dokonano oceny stanu przygotowań obrony cywilnej 

w powiecie,  

− przeprowadzano treningi łączności radiotelefonicznej 

w radiowej sieci zarządzania Wojewody Mazowieckiego,  

− zaplanowano i przeprowadzono  kontrole z zakresu spraw 

obrony cywilnej w gminach.  

 

W ramach realizacji zadań  z zakresu spraw obywatelskich 

w 2018 r. wydano 6 decyzji zezwalających na sprowadzenie 

zwłok z zagranicy. 

Nazwa zadania 

Ochrona przeciwpowodziowa, przeciwpożarowa 

i zapobieganie innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia 

i zdrowia ludzi oraz środowiska 

Najważniejsze 

informacje 

dotyczące realizacji 

zadania 

Powiat prowadzi Powiatowy Magazyn Zarządzania Kryzysowego, 

który został wyposażony w sprzęt zakupiony ze środków 

własnych powiatu. Na terenie powiatu szydłowieckiego 

funkcjonuje system wczesnego ostrzegania i alarmowania 

ludności zrealizowany w ramach projektu „systemy wczesnego 

ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w powiecie 

szydłowieckim”. Zakupiono 16 syren szczelinowych, 

umożliwiających nadawanie komunikatów głosowych.  

W 2018 r. powiat 2-krotnie brał udział w treningu systemu 

wczesnego ostrzegania i alarmowania podczas których również 

odbyła się głośna próba syren. 

Na ternie powiatu szydłowieckiego obowiązuje opracowany 

w 2013 roku „Program przeciwdziałania wypalaniu traw STOP! 

NIE WYPALAJ TRAW”. 

Od 2011 r. funkcjonuje również Plan dystrybucji preparatu 

jodowego na wypadek zagrożenia radiacyjnego na terenie 

powiatu szydłowieckiego. 

W 2018 r. powiat szydłowiecki wspólnie z gminami z terenu 

powiatu zakupił mobilny zestaw do transportu i dystrybucji wody 

dla ludności w sytuacji konieczności awaryjnego zaopatrzenia 

ludności w wodę. 

Wszystkie zadania z zakresu ochrony przeciwpowodziowej, 

przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym 

zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska realizuje przy 

udziale służb inspekcji i straży.  
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W 2018 r. w ramach Funduszu wsparcia policji i straży pożarnej 

dofinansowano działalność Komendy Powiatowej Policji 

w Szydłowcu na kwotę: 30 000,- zł i Państwowej Straży Pożarnej 

w Szydłowcu na kwotę 89 000,- zł. 

Nazwa zadania 
Przeciwdziałanie bezrobociu  

oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy 

Podstawa prawna 

realizacji zadania 

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy (Dz.U.2018.1265 t.j. ze zm.) 

Najważniejsze 

informacje 

dotyczące realizacji 

zadania 

W 2018 r. Powiatowy Urząd Pracy, realizujący zadania Starosty 

Szydłowieckiego z zakresu aktywizacji osób bezrobotnych 

osiągnął  następujące wskaźniki: 

1. Ilość szkoleń i staży podwyższających umiejętności 

zawodowe i społeczne - 331 umów, 350 osób bezrobotnych 

objętych wsparciem; 

2. Ilość przeprowadzonych godzin doradztwa zawodowego - 

około 400 godzin; 

3. Liczba uczestników doradztwa zawodowego - 759 osób 

bezrobotnych, 1891 opracowanych Indywidualnych Planów 

Działania; 

4. Liczba osób skierowanych w ramach robót publicznych – 152 

oraz prac interwencyjnych – 198; 

5. Ilość wspólnych inicjatyw PUP i OPS - podpisane dwa 

porozumienia o wspólnych działaniach na rzecz osób 

bezrobotnych; 

6. Ilość szkoleń służb działających na rzecz przeciwdziałania 

bezrobociu - 38 szkoleń; 

7. Liczba udzielonych dotacji na uruchomienie działalności 

gospodarczej - 99 osób bezrobotnych otrzymało 

jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej; 

8. Liczba doposażonych miejsc pracy - 54 umowy z podmiotami 

gospodarczymi na wyposażenie lub doposażenie 73 miejsc 

pracy. 

Urząd prowadził działania informacyjno-promocyjne 

o realizowanych programach na rzecz wspierania 

przedsiębiorców. Forma działań miała różnoraki charakter 

poprzez uczestnictwo w targach pracy, organizowaniu spotkań 

z przedsiębiorcami po indywidualne porady. Działania Urzędu 

mają charakter ciągły, uwarunkowane są od środków 

finansowych Funduszu Pracy będących w dyspozycji Urzędu. 

Zrealizowano ustawowe działania ze środków Funduszu Pracy 

programy regionalne, programy finansowane z rezerwy ministra 
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właściwego do spraw pracy. W 2018 r. realizowano także projekty 

współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach PO WER, RPO WM. 

Nazwa zadania Ochrona praw konsumenta 

Podstawa prawna 

realizacji zadania 

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 

i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. nr 50, poz. 331 z późn. zm.). 

Najważniejsze 

informacje 

dotyczące realizacji 

zadania 

Zadania z zakresu ochrony praw konsumenta wykonywał 

powołany przez Starostę Szydłowieckiego Powiatowy Rzecznik 

Praw Konsumentów w Szydłowcu. Podstawowym i nadrzędnym 

celem Powiatowego Rzecznika Konsumentów jest ochrona praw 

i interesów konsumentów. 

W 2018 r. Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Szydłowcu 

udzielił 192 porady mieszkańcom powiatu. Pomoc rzecznika 

polegała przede wszystkim na:  

− udzielaniu bezpośrednich porad w biurze Rzecznika, 

− udzielaniu porad telefonicznych, 

− udzielaniu porad drogą poczty elektronicznej, 

− sporządzaniu pism procesowych, wzorów reklamacyjnych, 

oświadczeń oraz różnego rodzaju pism, 

− podejmowaniu mediacji w celu polubownego rozwiązania 

spraw, 

− wyjaśnianiu i interpretacji przepisów prawa. 

Zakres spraw kierowanych do powiatowego rzecznika 

konsumentów z prośbą o pomoc w ich rozwiązaniu był bardzo 

szeroki zarówno pod względem stopnia ich złożoności, jak 

i wartości przedmiotu sprawy. 

Udzielanie  porad  i  informacji  prawnych  na  rzecz  konsumentów  

obejmowało  najczęściej problematykę  związaną  z  reklamacją  

wadliwego  towaru  lub  usługi,  w ramach  uprawnień z tytułu 

gwarancji, niezgodności towaru z umową, bądź też odstąpienia 

od umowy. 

Podobnie jak w latach ubiegłych, najliczniejszą grupę porad 

stanowiły porady w zakresie umów sprzedaży obuwia i odzieży. 

Najczęstszą przyczyną reklamacji obuwia było rozklejenie, 

odbarwienie i uszkodzenia cholewek. Z kolei odzież, konsumenci 

reklamowali z uwagi na przecieranie się materiału, prucie na 

szwach, supełkowanie (pilingowanie). Ci którzy zgłaszali się do 

Rzecznika nie zgadzali się z oddaleniem ich reklamacji przez 

sprzedawcę, bądź z zaproponowanym przez niego sposobem 

załatwienia sprawy niezgodnym z ich żądaniem. Do Rzecznika 
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zgłaszali się również konsumenci, którzy dokonali 

nieprzemyślanego zakupu towaru i byli przekonani, że 

sprzedawca bezprawnie odmawia im zwrotu pieniędzy za towar, 

który chcieli zwrócić. 

W zakresie usług, podejmowane interwencje obejmowały głównie 

kwestie wprowadzania konsumentów w błąd przez operatorów 

świadczących usługi telekomunikacyjne co do warunków 

zawartych umów. Praktyki te polegały m.in. na braku określania 

nazwy operatora, okresu, na jaki umowa została zawarta, 

nieudostępnianiu cennika i regulaminu świadczonych usług, czy 

też braku informacji o prawie do odstąpienia od umowy zawartej 

na odległość/poza lokalem przedsiębiorstwa w terminie 14 dni 

i co się z tym wiąże, niedołączaniu do umów wzoru odstąpienia 

od takiej umowy.  

W roku 2018, wiele zapytań dotyczyło również praktyk 

stosowanych przez przedsiębiorców sprzedających energię 

elektryczną. Konsumenci, z którymi skontaktowali się 

przedstawiciele firm, często podkreślali, że zostali przez nich 

wprowadzeni w błąd co do nazwy firmy, którą reprezentują, jak 

również samej oferty i wynikających z niej obowiązków oraz kar 

za wypowiedzenie umowy. Ponadto konsumenci nie byli 

informowani o obowiązkach związanych z zawarciem umowy 

sprzedaży energii elektrycznej i karach za wypowiedzenie tejże 

umowy oraz o przysługującym im prawie do odstąpienia od 

umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa w terminie 14 

dni.  

Podobnie jak w latach poprzednich duża ilość pytań dotyczyła 

umów zawieranych na odległość i poza lokalem 

przedsiębiorstwa. Inne zapytania Konsumentów dotyczyły: 

egzekucji komorniczych, świadczenia usług drogą elektroniczną, 

postępowania przed sądami cywilnymi w tym postępowania 

elektronicznego, zasad wydawania w tym trybie nakazów zapłaty 

i możliwości wniesienia sprzeciwu oraz wniosków o przywrócenie 

terminu do wniesienia sprzeciwu i innych. 

W 2018 roku Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Szydłowcu 

skierował 83 wystąpienia do przedsiębiorców celem 

wyegzekwowania roszczeń konsumentów.  

Występując do przedsiębiorcy, w interesie konsumenta, Rzecznik 

domagał się m.in.: 

− ponownego rozpatrzenia reklamacji, 
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− złożenia stosownych wyjaśnień i przedstawienia stanowiska 

w sprawie będącej przedmiotem wystąpienia, 

− spełnienia świadczenia na rzecz konsumenta, 

− przedstawienia propozycji ugodowego załatwienia sprawy. 

Nazwa zadania Nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna 

Podstawa prawna 

realizacji zadania 

1. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy 

prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U.2015.1255). 

2. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwosci z dnia 11 sierpnia 

2017 r. w sprawie wysokości kwoty bazowej stanowiącej 

podstawę ustalenia wysokości dotacji na finansowanie 

zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy 

prawnej. 

3. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 

2015 r. w sprawie sposobu udzielania i dokumentowania 

nieodpłatnej pomocy prawnej (Dz.U.2015.2186). 

Najważniejsze 

informacje 

dotyczące realizacji 

zadania 

W celu realizacji zadania z zakresu udzielania nieodpłatnej 

pomocy prawnej Powiat zawarł w dniu 13 października 2017 r. 

z  Gminami z terenu powiatu szydłowieckiego porozumienia na 

udostępnienie lokali biurowych na ten cel. We wszystkich 

gminach funkcjonowały punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. 

Porozumienie w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej 

zawarto również z Okręgową Radą Adwokacją w Radomiu, 

w wyniku, którego w dniu 27 grudnia 2017 r. podpisano 

z adwokatem umowę nr ON.5330.18.2.2017. Natomiast na 

podstawie porozumienia zawartego w dniu 13 października 

2017 r. pomiędzy Powiatem Szydłowieckim a Okręgową Izbą 

Radców Prawnych w Kielcach podpisano umowę nr 

ON.5330.18.1.2017 z radcą prawnym na świadczenie pomocy 

prawnej w  2018 roku.  

Dotacja z budżetu państwa przeznaczona na w/w cel została 

prawidłowo rozliczona i wykorzystana, a sprawozdanie 

sporządzone przez organizację pozarządową  z wykonania 

zadania publicznego zostało zweryfikowane i zatwierdzone.  

Na realizację zadania z budżetu państwa otrzymano dotację 

w wysokości 125 208,- zł z czego na wynagrodzenia dla 

prawników przeznaczono kwotę 121 451,88 zł, a na obsługę 

organizacyjno-techniczną 3 756,12 zł. 

W 2018 roku na terenie Powiatu Szydłowieckiego udzielono 241 

porad prawnych, w tym 130 udzieliła organizacja pozarządowa. 

W ramach działań z zakresu  edukacji prawnej przeprowadzono 
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konwersacje o tematyce prawnej, w której udział wzięli uczniowie 

szkół średnich z terenu Powiatu Szydłowieckiego, jak również 

przeprowadzono konkurs wiedzy prawnej pn.: „Tędy na prawo”. 

Mając na celu podniesienie świadomości prawnej mieszkańców 

powiatu opracowano i rozpowszechniono kwartalne biuletyny 

o tematyce prawnej oraz przygotowano i rozdano mieszkańcom 

ulotki, broszury i plakaty. Dodatkowo informacje o udzielaniu 

bezpłatnych porad prawnych, zasadach udzielania pomocy 

i o osobach uprawnionych umieszczono na stronie internetowej 

Powiatu i na BIP-ie urzędów gmin, które na bieżąco 

aktualizowano.  

W ramach uprawnień i zgodnie z treścią umowy zawartą 

z organizacją pozarządową starosta przeprowadził kontrolę 

realizacji zadania publicznego. 

Wszystkie powyższe działania miały na celu zwiększenie 

świadomości prawnej społeczeństwa oraz poszerzenie wiedzy 

prawnej wśród mieszkańców Powiatu Szydłowieckiego.  

W ramach realizacji zadania, w 2018 r. zakupiono drukarkę oraz 

program  komputerowy do zapisywania i ewidencjonowania 

udzielonych porad prawnych. 

Nazwa zadania 
Utrzymanie powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności 

publicznej oraz obiektów administracyjnych. 

Najważniejsze 

informacje 

dotyczące realizacji 

zadania 

W ramach realizacji zadania utrzymania obiektów i urządzeń 

użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych 

w 2018 r. zlecono: 

1. Wykonanie dokumentacji technicznej rozbiórki północnej 

części budynku Starostwa Powiatowego w Szydłowcu przy 

ul. Kościuszki 170 oraz dobudowa klatki schodowej 

z instalacjami do pozostałej części budynku. 

2. Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy budynku 

internatu Zespołu Szkół im. KOP w Szydłowcu. 

3. Opracowano dokumentację projektową na budowę boiska 

sportowo – rekreacyjnego przy Zespole Szkół im. Korpusu 

Ochrony Pogranicza w Szydłowcu 

4. Wybudowano Otwartą Strefę Aktywności przy Zespole Szkół 

im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu. 

Nazwa zadania Obronność 

Podstawa prawna 

realizacji zadania 

W ramach realizacji zadań z zakresu obronności, 2018 roku 

opracowano następującą dokumentację planistyczną: 
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− Plan szkolenia obronnego powiatu szydłowieckiego 

w 2018 roku (uzgodniony z Wydziałem Bezpieczeństwa 

i Zarządzania Kryzysowego MUW w Warszawie), 

− Plan działania w zakresie obrony cywilnej powiatu 

szydłowieckiego w 2018 roku (uzgodniony z Wojewodą 

Mazowieckim), 

− Plan zasadniczych przedsięwzięć w zakresie 

pozamilitarnych przygotowań obronnych w powiecie 

szydłowieckim na 2018r.  

Ponadto w powiecie szydłowieckim funkcjonują następujące 

plany o charakterze obronnym: 

− Plan operacyjny funkcjonowania powiatu 

szydłowieckiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia 

bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny; 

− Plan Obrony Cywilnej Powiatu Szydłowieckiego; 

− Plan przygotowań podmiotów leczniczych powiatu 

szydłowieckiego na potrzeby obronne państwa; 

− Plan ewakuacji (przyjęcia) ludności zwierząt i mienia 

II stopnia na wypadek masowego zagrożenia; 

− Instrukcja Punktu Kontaktowego HNS – załącznik do 

Zarządzenia nr 36/2018 Starosty Szydłowieckiego z dnia 

26 lipca 2018 r. 

Najważniejsze 

informacje 

dotyczące realizacji 

zadania w 2018 r. 

Zarządzeniem nr 36/2018 Starosty Szydłowieckiego z dnia 26 

lipca 2018 r. utworzono Punkt Kontaktowy Wsparcia Państwa – 

Gospodarza HNS. 

Zrealizowano Plan szkolenia obronnego planu działania 

w zakresie obrony cywilnej, zasadniczych przedsięwzięć 

w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych w powiecie 

szydłowieckim na 2018 r. 

Nazwa zadania Promocja powiatu 

Podstawa prawna 

realizacji zadania 

Działania promocyjne realizowane są zgodnie z przyjętą w dniu 

27 kwietnia 2012 r. Uchwałą Nr XVI/111/2012 w sprawie 

Aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Szydłowieckiego. 

Najważniejsze 

informacje 

dotyczące realizacji 

zadania 

W 2018 roku powiat szydłowiecki zrealizował następujące  

projekty wydawnicze: 

1. „Ziemia Odrowążów - pomiędzy Pilicą a Górami 

Świętokrzyskimi. Atlas turystyczny czterech powiatów”. 

Nakład wyniósł 8 000 egzemplarzy po 2 000 szt. dla każdego 
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z powiatów biorących udział w projekcie. Atlas dystrybuowany 

jest bezpłatnie. 

Wydawnictwo prezentuje atrakcyjność turystyczną Ziemi 

Odrowążów. 

Powstała również wersja interaktywna przewodnika. Aplikacja 

posiada wgrane trasy szlaków GPS i umożliwia nawigację po 

szlakach w terenie. 

2. „Powiat Szydłowiecki. Smaki.” W ramach projektu 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich dofinansowano z Lokalnej Grupy Działania „Razem 

na Piaskowcu” publikację ukazującą dziedzictwo kulinarne 

naszego regionu. Znajduje się w niej ponad 100 przepisów 

potraw charakterystycznych dla ziemi szydłowieckiej.  

Suplementem publikacji jest folder "Powiat szydłowiecki. 

Posłuchaj, poznaj i pokochaj folklor", który opisuje 

działalność zespołów ludowych i kół gospodyń wiejskich oraz 

ich  osiągnięcia w różnych dziedzinach.   

W ramach promocji projektu 10 października 2018 roku 

w szydłowieckim zamku odbyła się konferencja „Dziedzictwo 

Kulinarne Regionu. Powiat Szydłowiecki – Smaki”, podczas, 

której zaprezentowano obie publikacje.  

3. Kwartalnik „Ziemia Odrowążów” - porozumienie czterech 

powiatów związanych z dziedzictwem Odrowążów, tj.: 

opoczyńskiego, koneckiego, przysuskiego i szydłowieckiego. 

W ramach porozumienia co roku wydawany jest kwartalnik 

społeczno-kulturalny „Ziemia Odrowążów”. Koordynatorem 

zadania jest Powiat Konecki. Zespół redakcyjny składa się 

z przedstawicieli każdego powiatu wchodzącego w skład 

porozumienia. 

 

W 2018 r. na bieżąco współpracowano z mediami i udostępniano 

informacje prasowe. 

 

Zrealizowano następujące imprezy i akcje promocyjne:  

1. Konkurs Wielkanoc w Powiecie Szydłowieckim 2018 - 

organizowany jest co roku od 2010.  W 2018 r. na konkurs 

wpłynęło 351 prac plastycznych ze szkół podstawowych, 

ponadpodstawowych oraz uczestników świetlic i innych 

ośrodków edukacyjno – kulturalnych. Główną nagrodą jest 

wydrukowanie zwycięskiej pracy, na której widnieje nazwisko 

autora.  
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2. Koncert Azyl P. i przyjaciele – odbył się 14 lipca 2018 roku 

współfinansowany przez Samorząd Województwa 

Mazowieckiego. Organizator: Powiat Szydłowiecki - lider, 

Gmina Szydłowiec - partner.  Miejsce:  Szydłowieckie 

Centrum Kultury- Zamek. 

3. Obchody upamiętniające bitwę pod Barakiem.  Co roku 

Powiat Szydłowiecki koordynuje działania związane 

z obchodami rocznicy bitwy pod Brakiem stoczonej w 1939 

roku. Organizatorami obchodów są: powiat szydłowiecki, 

gmina Szydłowiec, Nadwiślański Oddział Straży Granicznej, 

Zespół Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu 

i  Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek. Honorowy 

patronat nad uroczystościami objęli: Biskup Polowy Wojska 

Polskiego Józef Guzek oraz Komendant Główny Straży 

Granicznej gen. bryg. SG Tomasz Praga. 

 

Powiat Szydłowiecki bierze również udział w przedsięwzięciach 

organizowanych przez inne jednostki, organizacje pozarządowe 

czy szkoły oferując pomoc finansową, merytoryczną bądź 

w postaci przekazywanych wydawnictw lub gadżetów. 

W 2018 roku były to między innymi takie inicjatywy jak: 

„Niespodziewany Początek Jesieni”, „Festiwal Piosenki 

o Zdrowiu”, szkolne konkursy matematyczne, konkursy 

recytatorskie, Dożynki Gminne w Jastrzębiu i Mirowie, festyny 

rodzinne, Bieg Uliczny w Sadku, wsparcie dla Miejskiej Orkiestry 

Dętej, dla Kół Gospodyń Wiejskich. 

 

Powiat Szydłowiecki współpracuje z Samorządem Rejonu 

Wileńskiego Republiki Litewskiej na podstawie zawartego 

porozumienia. W ramach wymiany w 2018 r. nasz powiat gościł  

mieszkańców Rejonu Wileńskiego, reprezentujących środowiska 

oświaty, kultury i samorządu. 

Nazwa zadania 

Współpraca i działalności na rzecz organizacji 

pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 

3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie. 

Podstawa prawna 

realizacji zadania i 

stan jego realizacji 

na koniec 2018 r. 

1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie. 

2. Uchwała Nr XXXII/209/2017 Rady Powiatu w Szydłowcu 

z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia „Programu 

współpracy Powiatu Szydłowieckiego w 2018 roku 
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z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których 

mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” 

Najważniejsze 

informacje 

dotyczące realizacji 

zadania  

W zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci, 

młodzieży i dorosłych, w tym osób niepełnosprawnych Powiat 

określił zastępujące zadania, na realizację których organizacje 

pozarządowe uzyskały dofinansowanie: 

1. Organizacja rozgrywek  w piłkę nożną – szkolenie dzieci, 

młodzieży i dorosłych;  

2. Szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych  oraz organizowanie 

turniejów sportowych, również dla niepełnosprawnych; 

3. Organizowanie  rozgrywek sportowych w grach zespołowych, 

np. siatkówce, koszykówce, piłce ręcznej lub tenisie stołowym; 

4. Imprezy sportowo – rekreacyjne dla niepełnosprawnych;   

5. Organizowanie działań zmierzających do uaktywnienia 

sportowego dzieci i młodzieży w celu zagospodarowania ich 

czasu wolnego; 

6. Powszechna nauka pływania w Powiecie Szydłowieckim. 

W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego Powiat określił zadania, na realizację których 

organizacje pozarządowe uzyskały dofinansowanie:   

1. Wspieranie folkloru i inicjatyw lokalnych mieszkańców powiatu 

szydłowieckiego. 

2. Wspieranie przedsięwzięć artystycznych kultywujących  

dziedzictwo kulturowe regionu, mających na celu podniesienie 

aktywności społecznej mieszkańców powiatu szydłowieckiego 

w obszarze kultury. 

3. Organizacja bądź udział w znaczących przedsięwzięciach 

kulturalnych (np. festiwalach, przeglądach, konkursach, 

warsztatach muzycznych lub artystycznych), mających istotne 

znaczenie dla rozwoju kultury powiatu szydłowieckiego. 

4. Podejmowanie działań na rzecz integracji społeczności 

lokalnej z terenu powiatu szydłowieckiego poprzez 

organizowanie, m.in. imprez kulturalnych, wyjazdów do kina, 

teatru, muzeum. 

 

Do otwartych konkursów ofert przystąpiło łącznie 38 podmiotów. 

Po przeprowadzeniu postępowań konkursowych dofinansowanie 

otrzymały wszystkie aplikujące organizacje, na łączną kwotę 

128 168,79 zł 
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W 2018 roku Powiat Szydłowiecki wspierał organizacje 

pozarządowe w formach pozakonkursowych i pozafinansowych. 

Wiele imprez organizowanych przez stowarzyszenia zostało 

objęte honorowym patronatem Starosty Szydłowieckiego 

i Przewodniczącego Rady Powiatu w Szydłowcu. 

W ramach konsultacji, udzielano członkom organizacji 

pozarządowych pomocy przy składaniu wniosków i rozliczaniu 

przyznanych dotacji.  

 


