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I. WPROWADZENIE

Zgodnie  z art. 30aust.  1-2  ustawy  z dnia  5 czerwca  1998  roku  o samorządzie  powiatowym

(t. j. Dz.  U. z 2019  r., poz.  511 ze zm.)  Zarząd  Powiatu  przedkłada  Radzie  Powiatu,  a także

podaje  do wiadomości  Mieszkańcom  poprzez  publikację  w Biuletynie  Informacji  Publicznej,

Raport  o Stanie  Powiatu  Szydłowieckiego.

Raport  obejmuje  podsumowanie  działalności  Zarządu  Powiatu  oraz  wydziałów  starostwa

i jednostek  organizacyjnych  w okresie  od 1 stycznia  do 31 grudnia  2019  roku,  w  szczególności

w zakresie  realizacji  polityk,  programów,  strategii  i zadań  powiatu  oraz  uchwał  Rady  Powiatu

w Szydłowcu.

Zarząd  Powiatu  jest  organem  wykonawczym  powiatu,  w  którego  skład  wchodzą:  starosta

- jako  przewodniczący,  wicestarosta  i pozostali  członkowiel.W  2019 r. w skład  Zarządu

Powiatu  Szydłowieckiego  wchodzili:

1.  Włodzimierz  Górlicki  -  Starosta  Szydłowiecki,

2.  Arńta  Gołosz  -  Wicestarosta,

3. BarbaraMajewska-CzłonekZarządu,

4. Krzysztof  Rejczak  -  Członek  Zarządu,

5. Karol  Siebyła  -  Członek  Zarządu.

Zarząd  powiatu  wykonuje  uchwały  rady  powiatu  i zadarńa  określone  przepisami  prawa2.

1.  Do zadań  zarządu  powiatu  należy  w szczególności:

1)  przygotowywanieprojektówuchwałrady;

2)  wykonywarńe  uchwał  rady;

2a)  opracowywarńe  programów  rozwoju  w  trybie  określonym  w  przepisach

o zasadach  prowadzerńa  polityki  rozwoj'u;

3)  gospodarowarńe  mieniem  powiatu;

4)  wykonywanie  budżetu  powiatu;

5)  zatrudnianieizwalniarńekierowrńkówjednostekorgarńzacyjnychpowiatu;

6)  uchwalarńe  regulaminu  organizacyjnego  starostwa  powiatowego.

2.  W  realizacji  zadań  zarząd  powiatu  podlega  wyłącznie  radzie  powiatu.

3.  Organizację  wewnętrzną  oraz  tryb  pracy  zarządu  określa  statut  powiatu.

Zadania  powiatu  wykonywane  są  przy  pomocy  powiatowych  jednostek  orgarńzacyjnych.

W  Powiecie  Szydłowieckim  funkcjonują  następujące  powiatowe  jednostki  organizacyjne:

1.  Zespół  Szkół  Ogólnokształcących  im.  H. Sienkiewicza.

2. Zespół  Szkół  im.  Korpusu  Ochrony  Pogranicza.

3. Centrum  Kształcenia  Zawodowego  i Ustawicznego.

4. Poradrńa  Psychologiczno  - Pedagogiczna.

5. Powiatowe  Centrum  Pomocy  Rodzinie.

6. Placówka  Opiekuńczo  - Wychowawcza  w Łaziskach.

' Art.  26  ust.  2 ustawy  z dnia  5 czerwca  1998  r. o samorządzie  powiatowym  (t.j.  Dz.  U.  z 2019  r.,  poz.  511 ze zm.)

2 Art.  32 ustawy  o samorządzie  powiatowym  j.w.
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7. Rodzinny  Dom  Dziecka.

8. DomPomocySpołecznej,,DomKombatanta"wŁaziskach.

9. Sarnodzielny  Publiczny  Zespół  Zakładów  Opieki  Zdrowotnej.

IO. Zarząd  Dróg  Powiatowych.

11. Powiatowy  Urząd  Pracy.

12. Powiatowa  Biblioteka  Publiczna.

13. Starostwo  Powiatowe  w Szydłowcu.

W ramach  Starostwa  Powiatowego  w Szydłowcu  funkcjonują  następujące  wydziały

i biura  biorące  bezpośredni  udział  w  realizacji  ustawowych  zadań  Powiatu:

l.  Wydział  Finansowy.

2. Kancelańa  Starosty.

3. Biuro  Rady  Powiatu.

4. Wydział  Komunikacji  i Transportu.

5. Wydział  Rozwoju  i Infrastruktury.

6. Wydział  Budownictwa  i Architektury.

7.  Wydział  Rolnictwa,  Ochrony  Środowiska,  Gospodarki  Wodnej  i Leśnictwa.

- Geolog  Powiatowy.

8. Wydział  Geodezji  Kartografii,  Katastru  i Nieruchomości

- Geodeta  Powiatowy

9. Wydział  Edukacji,  Zdrowia,  Kultury  i Sportu.

10. Wydział  Organizacji,  Nadzoru  i Spraw  Obywatelskich.

11. Biuro  Zarządzania  Kryzysowego,  Ochrony  Ludności  i Spraw  Obroru'iych,

12. Powiatowy  Rzecznik  Konsumentów.

13. Biuro  Komunikacji  Społecznej  i PR.

Do zadań  publicznych  powiatu  naleźy  również  zapewrńenie  wykonywania  określonych

w ustawach  zadań  i kompetencji  kierowniłców  powiatowych  służb , inspekcji  i straży.

Powiatowe  służby,  inspekcje  i straże  w Powiecie  Szydłowieckim  tworzą;

1.  Komenda  Powiatowa  Państwowej  Straży  Pożarnej.

2. Komenda  Powiatowa  Policji.

3. Powiatowy  Inspektorat  Nadzoru  Budowlanego.

4. Powiatowa  Stacja  Sanitarno-Epidemiologiczna.

II.  PODST  AWOWE  DANE  DOTYCZĄCE  POWIATU

Powiat  szydłowiecki  obejmuje  pięć  gmin:  gminę  miejsko-wiejską  Szydłowiec  i gminy

wiejskie  Chlewiska,  Jastrząb,  Mirów,  Orońsko.  W  2019  r. granice  powiatu  nie  uległy  zmianie.

Powierzchnia  powiatu  wynosi  791,09  m2, a liczba  mieszkańców:  39864  osoby.

W 2019  roku  Powiat  Szydłowiecki  osiągnął  dochody  w wysokości  53.173.347,00  zł

w tym:

bieżące  w  kwocie  45 005 771,00  zł,

majątkowe  w kwocie  8167  576,00  zł.
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Dochody  budżetu  wykonane  zostały  w wysokości  109,17%  planu,  w tym:  dochody

bieżące  w wysokości  99,74%  planu,  natomiast  dochody  majątkowe  w wysokości  243,09%

planu.  Znaczne  odchylenie  planu  w przypadku  dochodów  majątkowych  nastąpiło  z powodu

wpływu  w miesiącu  gnidniu  2019  r. środków  w kwocie  4 736  664,00  zł z Funduszu  Dróg

Samorządowych  na dofinansowanie  realizacji  dwóch  zadań  związanych  z przebudową  dróg

powiatowych  w 2020  roku  zgodnie  z zawartymi  umowami.

Należności  wymagane  na dzień  31 grudrńa  2019  r. wynosiły  282  252,86  zł.

Wydatki  budżetowe  wykonano  w kwocie  47 736 624,81  zł co stanowi  95,29%  planu.

W  strukturze  wydatków  ogółem,  dominowały  wydatki  bieżące.  Ich  udział  kształtował

się  na poziomie  39 881 801,31  zł, co stanowiło  83,55%  wydatków  ogółem.

Zobowiązarńa  rńewymagalne,  związane  z bieżącą  działalnością  Powiatu  na dzień  31

gnidnia  2019  r. stanowiły  kwotę  2 274 159,94  zł i mieściły  się  w grarńcach  upoważnień,

udzielonych  przez  Radę  Powiatu.  Zobowiązania  ogółem  stanowiły  kwotę  6 516 609,48  zł.

Wszystkie  zobowiązarńa  regulowane  były  w terminie,  w związku  z powyższym  odsetki  rńe

wystąpiły.  Zobowiązania  wymagalne  na koniec  2019  roku  nie wystąpiły  w źadnym  dziale

budżetu  powiatu.

Dotacje  celowe  w budżecie  wyniosły  17 167  367,85  zł co stanowiło  137,97%  planu,

wtym  dofinansowarńe  z Funduszu  Dróg  Samorządowych  dwóch  zadań  związanych

z przebudową  dróg  powiatowych,  w kwocie  4 736 664,00  zł.

Poziom  zadłużenia  Powiatu  na dzień  31 grudnia  2019  r. wg  tytułów  dłużnych  wyrńósł

4 242  449,54  zł.  Wskaźnik  obciążenia  budżetu  w  roku  2019  spłatą  zadłużeniawraz  z odsetkami

wynosi  2,51%.  Wykonane  dochody  bieżące  za rok  2019  przewyższyły  wykonane  wydatki

bieżące  o kwotę  6 917 196,76  zł. Planowany  w kolejnych  latach  2018-2023  indywidualny

wskaźnik  zadłużenia  znajduje  się poniżej  dopuszczalnego  wskaźnika  zadłużerńa  wyliczonego

wg  ustawy  o finansach  publicznych.
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III. WYKONANIE  UCHWAŁ  RADY  POWIATU  W  SZYDŁOWCU

Tabela  Nr  l Uchwały  Rady  Powiatu  w Szydłowcu  podjęte  w 2019  r. w zakresie  edukacji  publicznej

Lp. numer  uchwały
data  podjęcia

uchwały
Uchwała  w sprawie

informacja

o realizacji

uchWalY

l. VI/36/2019
10 maja  2019  r.

ustalenia  maksymalnej  kwoty  dofinansowania  opłat  za
kształcenie  nauczycieli,  pobieranych  przez  uczelnie  oraz
specjalności  i form  kształcenia  nauczycieli,  na które  dofi-
nansowanie  w 2019r.  będzie  przyznawane  nauczycielom
szkół  i placówek  oświatowych  prowadzonych  przez  Powiat
Szydłowiecki.

wykonana

2. VIII  / 60 / 2019
26 września

2019  r.

stwierdzenia  przekształcenia  dotychczasowych  trzyletnich  li-
ceów  w czteroletnie  licea  oraz  czteroletnich  techników  w pię-

cioletnie  technika  w zespołach  szkół,  dla których  organem
prowadzącymjest  Powiat  Szydłowiecki.

wykonana

3. K4'VIII/61/20  19
26 września

2019  r.

stwierdzenia ńrzekształcenia dotychczasowego Centnim
Kształcenia  Praktycznego  w  Szydłowcu  wchodzącego  w

skład  Centnim  Kształcenia  Zawodowego  i Ustawicznego  w

Szydłowcu  w Centi'um  Kształcenia  Zawodowego  w Szy-

dłowcu  wchodzącego  w skład  Centnim  Kształcenia  Zawodo-

wego  i Ustawicznego  w Szydłowcu.

wykonana

4. VIII/62/2019
26 września

2019  r.

ola'eślenia  tygodniowego  obowiązkowego  wymiani  godzin

zajęć  nauczycieli,  praktycznej  nauki  zawodu  we wszystkich

typach  szkół  i na kwalifikacyjnych  kursach  zawodowych,

zatnidnionych  w szkołach  prowadzonych  przez  Powiat  Szy-

dłowiecki.

wykonana

5. VIII  / 63 / 2019
26 września

2019  r.

dostosowania  nazwy  Publicznej  Szkoły  Policealnej  dla  Doro-
słych  w Szydłowcu  w Zespole  Szkół  Ogólnokształcących  im.
Henryka  Sienkiewicza  w Szydłowcu.

wykonana

6. VIII/64/2019
26 września

2019  r.

ustalenia  planu  sieci  publicznych  szkół  ponadpodstawowych

i specjalnych  mających  siedzibę  na obszarze  powiatu  szydło-

wieckiego,  od dnia  I września  2019  roku.

wykonana

7. VIII  /65/2019
26 września

2019  r.

uchwałę  w sprawie  ustalenia  regulaminu  wynagradzania  nau-

czycieli  zatnidnionych  w szkołach  iplacówkach  oświatowych

prowadzonych  przez  Powiat  Szydłowiecki.

wykonana

8. XII/93/2019
30 gi'udnia

2019  r.

zamiaru  likwidacji  w Śmiłowie  Filii  Publicznej  Szkoły  Pod-
stawowej  Specjalnej  w Szydłowcu  w Centnim  Kształcenia
Zawodowego  i Ustawicznego  w Szydłowcu.

w trakcie

realizacji

Tabela  Nr  2 Uchwały  Rady  Powiatu  w Szydłowcu  podjęte  w 2019  r. w zakresie  promocji  i ochrony  zdrowia

Lp. numer  uchwały
data  podjęcia

uchwały
Uchwała  w  sprawie

informacja

o realizacji

uchwały

1. VII/47/2019
28 czerwca

2019  r.

powołania  składu  osobowego  Rady  Społecznej  przy  Sa-
modzielnym  Publicznym  Zespole  Zakładów  Opieki  Zdro-
wotnąj  w Szydłowcu.

wykonana

2. VII/  49/2019
28 czerwca

2019  r.

zmiany  uchwały  w sprawie  ustalenia  godzin  pracy  aptek
ogólnodostępnych  na terenie  powiatu  szydłowieckiego,  za-
pewniających  dostępność  świadczeń  w  porze  nocnej,
w niedziele,  święta  i inne  dni  wolne  od pracy  w pierwszym
półroczu  2019  r.

wykonana

3. VII/50/2019
28 czerwca

2019r.

ustalenia  godzin  pracy  aptek  ogólnodostępnych  na terenie
powiatu  szydłowieckiego,  zapewniających  dostępność
świadczeń  w porze  nocnej,  w niedziele,  święta  i inne  dni
wolne  od pracy  w dnigim  półroczu  2019  r.

wykonana
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4. XII/96/2019
30 grudnia  2019

r.

ustalenia  rozkładu  godzin  pracy  aptek  ogólnodostępnych
na terenie  powiatu  szydłowieckiego  na rok  2020,  zapew-
niających  dostępność  świadczeń  w  porze  nocnej,
w niedzielę,  święta  i inne  dni  wolne  od pracy.

w trakcie

i wykonania

Tabela  Nr  3 Uchwały  Rady  Powiatu  w Szydłowcu  podjęte  w 2019  r. w zakresie  pomocy  społecznej

Lp. numer  uchwały
data  podjęcia

uchwały
Uchwała  w sprawie

informacja

o realizacji

uchwały

1. VI/38  /2019
10 maja  2019  r. przyjęcia  Oceny  zasobów  pomocy  społecznej  za rok  2018

dla  powiatu  szydłowieckiego. wykonana

Tabela  Nr  4 Uchwały  Rady  Powiatu  w Szydłowcu  podjęte  w 2019  r. w zakresie  wspierania  rodziny  i systemu  pieczy
zasteoc:=ei

t,p. numer  uchwały
data  podjęcia

uchwały
Uchwała  w sprawie

informacja

o realizacji

, uchwaly

l. VII/53/2019
28 czerwca

2019  r.

utworzenia  mieszkania  chronionego  treningowego  działają-

cego przy  Powiatowym  Centtum  Pomocy  Rodzinie  w Szy-

dłowcu.
wykonana

2. VII/54/2019
28 czerwca

2019  r.

ustalenia  szczegółowych  zasad  ponoszenia  odpłatności  za
pobyt  w mieszkaniu  chronionym  treningowym  działają-
cym  przy  Powiatowym  Centrum  Pomocy  Rodzinie
w Szydłowcu.

wykonana

Tabela  i«r  5 Uchwałv  Radv  Powiatu  w Szvdłowcu  nodiete  w 2019  r. w zakresie  wsoierania  osób  nieoeinostirawnvch

t,p. numer  uchwaly
data  podjęcia

uchwały
Uchwała  w sprawie

informacja

o realizacji

uchwały

l. V/31/2019

28 lutego  2019

r.

przedłużenia  okresu  obowiązywania  Powiatowego  Pro-
gramu  Działań  na Rzecz  Osćib Niepełnosprawnych  w Po-
wiecie  Szydłowieckim  na lata  2013-2018.

wykonana

2. V / 32 / 2019
28 lutego  2019

r.

przyjęcia  do realizacji  programu,,Powiatowy  Program  Roz-
woju  Pieczy  Zastępczej  na lata  2019-2021".

w  trakcie

realizacji

3. V  / 33 / 2019
28 lutego  2019

r.

określenia  zadań  powiatu  na które  przeznacza  się  środki  fi-
nansowe  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób  Nie-
pełnosprawnych  na rok  2019.

wykonana

4. XII  / 87 / 2019
30 gnidnia  2019

r.

uchwalenia  ,,Powiatowego  Programu  Działań  na  Rzecz
Osób  Niepełnosprawnych  na lata  2020-2025".

w trakcie  re-

alizacji

Tabela  Nr  6 Uchwaly  Rady  Powiatu  w Szydłowcu  podjęte  w 2019  r. w zakresie  transportu  zbiorowego  i dróg  publicz-
nych

t,p. numer  uchwały
data  podjęcia

uchwały
Uchwata  w  sprawie

informacja

o realizacji

uchwały

L
VIII/66/2019

26 września

2019  r.

pozbawienia  kategorii  drogi  powiatowej  Łaziska  - Zdzie-
chów  - Szydłowiec  ( ul. T. Kościuszki  w Szydłowcu  ) km
l 1+399  do krn I 1+897.

wykonana

2. VIII/67/2019

26 września

2019  r.

przebiegu  niektćirych  istniejących  dróg  powiatowych  na ob-

szarze  Powiatu  Szydłowieckiego. wykonana

3. IX/70/2019

24 paździemika

2019  r.

organizacji  publicznego  transportu  zbiorowego  na terenie

Powiatu  SzydłowiecUego. wykonana

4. łX/71/2019

24 października

2019  r.
pozbawienia  kategorii  drogi  powiatowej. wykonana
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5. XI/78/2019

181istopada

2019  r.

stawek  opłat  za zajęcie  pasa  drogowego  dróg  powiatowych

na cele niezwiązane  z budową,  przebudową,  remontem,

utrzymaniem  i ochroną  dróg.

wykonana

6. XI/80/2019

181istopada

2019  r.

ustalenia  wysokości  opłat  zausuwanie  pojazdów  z dróg  i ich

przechowywanie  na parkingu  sti'zeżonym  oraz wysokości

kosztów  powstałych  w przypadku  odstąpienia  od wykonania

dyspozycji  usunięcia  pojazdu  w 2020  roku.

wykonana

7. XII/95/2019

30 gnidnia

2019  r.

organizacji  publicznego  transporhi  zbiorowego  na terenie

Powiatu  Szydłowieckiego.
w trakcie

wykonania

Tabela  Nr  7 Uchwały  Rady  Powiatu  w Szydłowcu  podjęte  w 2019  r. w zakresie  oraz  ochrony  zabytków  i opieki  nad
zabytkami

tp. numer  uchwały
data  podjęcia

uchwały
Uchwała  w sprawie

informacja

o rea}izacji

uchwały

l. VII  /5 l /2019 28 czerwca

2019  r.

udzielenia  dotacji  na wykonanie  prac konserwatorskich,
restauratorskich  lub  robót  budowlanych  przy  zabytku  wpi-
sanym  do rejestru  zabytków.

wykonana

Tabela  i4r  8 Ucłwałv  Radv  Powiatu  w Szvdłowcu  nodiete  w 2019  r. w zakresie  zosnodarki  nienicłiomościami

Lp. numer  uchwały
data  podjęcia

uchwały
Uchwała  w  sprawie

informacja

o realizacji

uchwały

1. )GI/92/2019
30 gnidnia

2019  r.

wyrażenia  zgody  na przekazanie  ti'wałego  zarządu,  w sto-
sunku  do nieruchomości  oznaczonej  w Księdze  Wieczystej
RA1S/00020552/5  stanowiącej  własność  Powiatu  Szydło-
wieckiego,  ustanowionego  na rzecz  Domu  Pomocy  Spo-
łecznej  ,,Dom  Kombatanta"  w Łaziskach,  między  jednost-
kami  organizacyjnymi.

wykonana

Tabe1aNr9  UchwałyRadyPowiatuwSzydłowcupodjętew20I9r.wzakresieporządkupublicznegoibezpieczeństwa

obvwateli

Lp- numer  uchwały
data  podjęcia

uchwały
Uchwała  w sprawie

informacja

o realizacji

uchwały

l.
XII/85/2019 30 grudnia

2019  r.

przyjęcia  ,,Programu  zapobiegania  przestępczości  oraz
oćhrony  bezpieczeństwa  obywateli  i porządku  publicznego
Powiatu  Szydłowieckiego  na lata  2020-2024".

w trakcie

realizacji

TabelaNrlO  UchwałyRadyPowiahiwSzydłowcupodjętew2019r.wzakresiepromocjipowiatu

tp. numer  uchwały
data  podjęcia

uchwały
Uchwała  w sprawie

informacja

o realizacji

uchwaly

1. IV  / 26 /2019
30 stycznia

2019  r.

współdziałania  powiatów  w zakresie  wydawania  kwartal-
nika,,Ziemi  Odrowążów"  oraz  realizacji  innych  zadań  z
zakresu  promoqji  powiatów.

wykonana

2. VI  / 55 /2019
28 czerwca

2019  r.

powołaniaprzedstawicieli  Powiatu  Szydłowieckiego  do Sto-

warzyszenia,,Ziemia  Odrowążów". wykonana

3. VH  /56  /2019
28 czerwca

2019  r.

powołania  przedstawicieli  Powiatu  Szydłowieckiego  do Sto-

warzyszenia  Gmin  i Powiahi  Szydłowieckiego. wykonana

7



RAPORT  O STANIE  POWIATU  SZYDŁOWIECKIEGO  - 2019

Tabela  Nr  Il Uchwały  Rady  Powiatu  w Szydłowcu  podjęte  w 2019  r. w zakresie  współpracy  z organizacjami  pozarzą-

dowym  iinnyminodmiota'ni

Lp. numer  uchwały
data  podjęcia

uchwały
Uchwała  w sprawie

informacja

o realizacji

uchwały

l. X/75/2019 181istopada

2019  r.

przyjęcia  Rocznego  programu  współpracy  Powiahi  Szydło-

wieckiego  z organizacjami  pozarządowymi  i innymi  pod-

miotami  prowadzącymi  działalność  pożytku  publicznego  w

roku  2020.

w trakcie  re-

alizacji

Tabe]a  Nr  12 Uchwały  Rady  Powiatu  w Szydłowcu  podjęte  w 2019  r. w zakresie  kultury  oraz  ochrony  zabytków

i opieki  nad  zabytkami

tp. numer  uchwały
data  podjęcia

uchwały
Uchwała  w sprawie

informacja

o realizacji

uchwały

1. VII/51/2019

28 czerwca

2019  r.

udzielenia  dotacji  na wykonanie  prac  konserwatorskich,  re-

stauratorskich  lub robót  budowlanych  przy  zabytku  wpisa-

nym  do rejestni  zabytków.

wykonana

Tabela  Nr  13 Uchwały  Rady  Powiatu  w Szydłowcu  podjęte  w 2019  r. w zakresie  sprawozdań  z wykonania  budżetu,

udzielenia  absolutorium.  w-ytum  zaufania  i uchwalania  budżetu

LI). numer  uchwały
data  podjęcia

uchwały
Uchwała  w sprawie

informacja

o realizacji

uchwały

l.
VII  / 42 /2019 25 czerwca

2019  r.

udzielenia  Zarządowi  Powiatu  w Szydłowcu  wotum  zaufania.
wykonana

2.
VII  / 43 /2019 25 czerwca

2019  r.

rozpatrzenia  i zatwierdzenia  sprawozdania  Zarządu  Powiatu  2

wykonania  budżetu

i sprawozdania  finansowego.

wykonana

3.
VII  / 44 / 2019

25 czerwca

2019  r.

udzielenia  Zarządowi  Powiatu  absolutorium  z tytułu  wy-

konania  budżetu  za rok  2018.
wykonana

4. XII  / 84 /2019
30 giudnia

2019  r.

Uchwała  Budżetowa  Rady  Powiatu  w Szydłowcu  na rok

2020

w trakcie

realizacji

Tabela  Nr  14 Uchwały  Fady  Powiatu  w Szydłowcu  nodiete  przed  I stycznia  2019  r.. obeimuiace  swym  zakresem  2019  r.

t,p. numer  uchwaly
data  podjęcia

uchwały
Uchwała  w sprawie

l.
, XXXVII/230/2018

21 marca

2018  r.

określenia  tygodniowego  obowiązkowego  wymiaru  godzin  zajęć

nauczycieli  pedagogćiw,  psychologć+w,  logopedów,  terapeutów

pedagogicznych,  doradców  zawodowych.

2. XXXVII/23  1 /2018

21 marca

2018  r.

zasad udzielania  i rozmiani  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.

3.
XLII  / 255  / 2018

26 września

2018  r.
uchwalenia  Statutu  Powiatu  Szydłowieckiego.

4.
XLII  / 256  / 2018

26 września

2018  r.
obywatelskiej  inicjatywy  uchwałodawczej.

5. III  / 1l  / 2018
ll  gnidnia

2018  r.

przyjęcia  programu  współpracy  Powiatu  Szydłowieckiego  w 2019  roku

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

6. III  / 14 / 2018
27 gnidnia

2018  r.

Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Powiatu  Szydłowieckiego  na lata  2019  -

2025

8



RAPORT  O STANIE  POWIATU  SZYDŁOWIECKIEGO  -  2019

7. III/15/2018 2018Ł27"dn'a UchwałaBudżetowaPowiatuSzydłowieckiegonarok2019.

IV.  REALIZACJA  STRATEGII  I  PROGRAMÓW  - DOKUMENTÓW
PROGRAMOWYCH  WYZNACZAJĄCYCH  OGÓLNE  KIERUNKI  ROZWOJU

POWIATU  SZYDŁOWIECKIEGO

1.  Strategia  Rozwoju  Powiatu  Szydłowieckiego

StrategiaRozwojuPowiatu  Szydłowieckiego  na1ata2008-2020  przyjętazostałaUchwałą

nr  XX/106/2008  Rady  Powiatu  w Szydłowcu  z dnia  25 czerwca  2008  r. Została  zaktualizowana

Uchwałą  m  XVI/1  1 1/2012  Rady  Powiatu  w  Szydłowcu  z drńa  27 kwietrńa  2012  r.

StrategiaRozwoju  Powiatu  Szydłowieckiego  wyznaczaperspektywę  rozwoju  Powiatu  do

roku  2020.  Wskazuje  na specyfikę  danego  obszaru,  cele,  zadarńa  i środki  realizacji.  Dolcument

ten  uwzględnia  specyfikę  społeczno-gospodarczą  oraz  funkcjonalną  i  przestrzenną

rozpatrywanego  obszam  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  rozwiązywarńe  problemów  danego  obszaru.

Strategia  ma służyć,  jako  skuteczne  narzędzie  w procesie  rozwoju  Powiatu.  Dzięki

powiązaniu  jej  celów  z planowanymi  do  realizacji  zadarńami,  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

wperspektywie  finansowej  2004-2020.  Jest  krokiem  do  stworzenia  szerokiego

i długoterminowego  planu  wytyczerńa  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  zobiektywizowarńe  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 odrńesieniu  do dziedzin

pozostających  wzakresie  jego  kompetencji,  określających  zasady  realizacji

przyjętych  celówizadań  strategicznych;

2)  Stworzenie  płaszczyzny  współpracy  pomiędzy  samorządem  powiatowym

ipozostałymi  szczeblami  samorządu  terytońalnego  oraz  innymi  podmiotami

uczestrńczącyrni  kształtowaniu  warunków  rozwoju  powiatu  poprzez:

9
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związana

-  weryfikacje  gminnych  zamierzeń  strategicznych  w ramach  zaakceptowanych

w  nirńejszej  strategii  pńorytetów;

-  kształtowanie  potrzeby  integracji  społeczności  powiatu,  poczucia  tożsamości

lculturowej  i patriotyzmu  lokalnego;

-  wspomaganie  gmiru'iych  zamierzeń  strategicznych  przyjęte  jako  zasada

formułowania  zadań  strategicznych;

-  koordynacje  działań  prorozwojowych  podejmowanych  przez  samorządy  gmin

i powiatu;

-  przenoszenie  lokalnych  irńcjatyw  strategicznych  na  wyższe  szczeble

decyzyjne.

3)  Potrzeba  sprostania  wyzwaniom  konkurencyjności  i  otwartości

z przynależnością  do wspólnoty  europejskiej:

-  maksymalne  wykorzystanie  szansy pozyskarńa  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 sprawrńe  funkcjonującego  w ramach  europejskiego

regionu.

4)  Aktywizacja  i mobilizacja  społeczności  lokalnej  powiatu  w  celu  realizacji

kluczowych  przedsięwzięć  zmierzających  do poprawy  własnych  waninków  życia:

-  zaangaźowanie  szerokiego  grona  uczestników  życia  społecznego

wfornnułowanie  kierunków  lokalnej  polityki  roz'woj'u  społeczno-

gospodarczego;

-  wdrożenie  proceduralnych  ram  zaangażowania  społeczności  lokalnej

w realizację  celów  strategicznych;

-  integrację  społeczności  lokalnej

prorozwojowych.

sprzyjającą  realizacji  irńcjatyw

2.  Powiatowa  Strategia  Rozwiązywania  Problemów  Społecznych  na lata  2015

2020

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 drńa  30 wrześrńa  2015  r. W  związku

z realizacją  zapisów  tej  Strategii  w  2019  r.  Powiatowe  Centrum  Pomocy  Rodzinie

w Szydłowcu  realizowało  następujące  zadania:

-  Wspieranie  rodziny  poprzez  realizację  Powiatowego  następujących  programów:

Programu  Przeciwdziałania  Przemocy  w Rodzinie,  Powiatowego  Programu

Działań  na Rzecz  Osób  Niepełnosprawnych  w Powiecie  Szydłowieckim  na lata
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2013-2018  przedłużonego  Uchwałą  Rady  Powiatu  do  końca  roku  2019,

Powiatowego  Programu  Rozwoju  Pieczy  Zastępczej  na lata  2019-2021.

Działanie  systemu  interwencji  ła'yzysowej  poprzez  Ośrodek  Interwencji

Kryzysowej  w skład  którego  wchodzi  hostel  i punkt  poradrńctwa.  Ośrodek  jest

przystosowany  do pobytu  9 osób. Na bieżąco  udzielane  są  porady  przez

pracownika  socjalnego  i pedagogów.  Brak  jest  mediacji  oraz  ciągłości

prowadzenia  programu  korekcyjnego  dla  sprawców  przemocy.

Działanie  kadry,  która  jest  na bieżąco  szkolona  przez  Mazowieckie  Centrum

Pomocy  Społecznej,  Niebieską  Lirńę  i  inne  organizacje  zajmujące  się

problemami  społecznymi,  które  organizują  bezpłatne  szkolenia.

Współpracę  specjalistów  iinstytucji  w zakresie  pomocy  rodzirńe,  w  tym  przede

wszystkim  pomocy  rodzirńe  w  kryzysie.  Wszystkie  instytucje  gminne

ipowiatowe  z terenu  powiatu  szydłowieckiego  które  zajmują  się  problematyką

pomocy  społecznej  na bieżąco  oraz  w miarę  potrzeb  współpracują  ze sobą  w

zakresie  posiadanych  uprawrńeń  i kompetencji.

V.  REALIZACJA  ZADAŃ  POWIATU

1.  Edukacja  publiczna

Powiat  Szydłowiecki  jest  organem  prowadzącym  dla  następujących  jednostek/placówek

oświatowych:

1)  Zespół  Szkół  Ogólnokształcących  im.  H. Sienkiewicza,

2)  Zespół  Szkół  im.  Korpusu  Ochrony  Pogranicza,

3)  Centrum  Kształcenia  Zawodowego  i Ustawicznego,

4)  Poradnia  Psychologiczno  -  Pedagogiczna.

W  roku  szkolnym  2019/2020  do wszystkich  szkół  powiatowych  uczęszcza  803 uczniów3,

w  tym:

-  do Zespołu  Szkół  Ogólnokształcących  im.  Henryka  Sienkiewicza  w Szydłowcu  -  245,

w tym  do Liceum  Ogólnokształcącego  dla  Dorosłych  w Szydłowcu  -  26,

-  do Zespołu  Szkół  im.  Korpusu  Ochrony  Pogranicza  w Szydłowcu  -  484,

-  do Centrum  Kształcenia  Zawodowego  i Ustawicznego  w Szydłowcu  -  74.

W  szkołach/placówkach  oświatowych  prowadzonych  przez  Powiat  Szydłowiecki

zatrudnionych  było  131 nauczycieli  (121,03  etatu)  4. Nauczyciele  pełnozatrudnieni  stanowili

82,44%  wszystkich  zatmdnionych.  Pozostała  gnipa  nauczycieli  niepełnozatrudnionych

wynosiła  17,56  %. Najliczniejszą  grupę  stanowili  nauczyciele  dyplomowani  82 osoby  (62,60%

ogółu).  Nauczyciele  mianowani  -  16,03%,  nauczyciele  stażyści  12,21%.  Najmniej  liczną  gnupę

stanowili  nauczycie  kontraktowi  -  9,16%.

3 Dane  wg  SIO  - stan  na dzień  30 września  2019  r.

4 Dane  wg  SIO  na dzień  30  września  2019  r.
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Wyniki  egzaminów  przeprowadzonych  w 2019  r.:

1)  Egzaminmatura1nywrokuszko1nym2018/2019:

-  Liceum  Ogólnokształcące  im.  H.  Sienkiewicza  w  Szydłowcu  - do  egzaminu

maturalnego  wmaju  2019  r. zgłosiło  się  i przystąpiło  59 tegorocznych  absolwentów.

Zdawalność  egzaminu  maturalnego  po  sesji poprawkowej  wyniosła  93,22%.  Na

14abso1wentów  z lat ubiegłych  1l  przystąpiło  do  matury.  Spośród  1l  osób

IO podwyższyło  swój  wynik,  przez  co  zdawalność  absolwentów  z lat poprzednich

wyniosła  91%.

-  Liceum,  Ogólnokształcące  dla Dorosłych  - do egzaminu  maturalnego  w maju  2019

roku  przystąpiło  7 osób,  spośród  których  jedna  absolwentka  z lat poprzednich  zdała

egzamin,  przez  co poziom  zdawalności  ukształtował  się  na poziomie  20%.  Żadna

spośród  osób  zdających  nie  zadeklarowała  chęci  przystąpienia  do sesji  poprawkowej.

-  Zespół  Szkół  im. KOP  w  Szydłowcu  - w maju  2019 roku  59 tegorocznych

absolwentów  przystąpiło  do  egzaminu  maturalnego,  w  tym:  39  z liceum

ogólnokształcącego  i20  z technikum.  Egzamin  maturalny  po sesji  poprawkowej  zdało

49  osób,  co  stanowiło  83 %  ogólnej  liczby  zdających.  Zdawalność  egzaminu

maturalnego  w liceum  ukształtowała  się  na poziomie  82%.  Z kolei  poziom  zdawalności

matury  w technikum  wyniósł  85%.

Według  infornnacji  Centralnej  Komisji  Egzaminacyjnej  w Warszawie  uwzględrńającej

wyniki  sesji  głównej  i poprawkowej  zdawalność  egzaminów  maturalnych  w 2019 r.

w szkołach  powiatowych  w Polsce  ukształtowała  się  na poziomie  87%,  co oznacza,  że na 120

absolwentów  przystępujących  do egzaminu  104  go zdało.

2)  Egzamingimnazja1nywrołcuszkolnym2018/2019

Centrum  Kształcerńa  Zawodowego  i Ustawicznego  w  Szydłowcu  - do  egzaminu

gimnazjalnego  (szkoła  specjalna)  zostało  zgłoszonych  i przystąpiło  13 uczniów,  w tym

2 uczniów  zniepełnosprawnością  intelektualną  w  stopniu  lekkim  i 1l  uczniów

zagrożonych  niedostosowarńem  społecznym.

Średnia  zdawalność  z egzaminu  gimnazjalnego  z poszczególnych  części  wyniosła:

w części  humanistycznej:

język  polski-  22,23%,

histońa  iwiedza  o społeczeństwie-  35,61%,

w części  matematyczno-przyrodniczej:

- matematyka  - 14,61%,

przedmioty  przyrodnicze  - 33,38%

język  obcy  nowożytny:

język  angielski  na  poziomie  podstawowym-34,69%.

3)  Egzaminósmoklasistywrokuszko1nym2018/2019
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Centrum  Kształcenia  Zawodowego  i Ustawicznego  w Szydłowcu  - do egzaminu

ósmoklasisty  (szkoła  specjalna)  zostało  zgłoszonych  2 uczniów.  Jeden z nich  ze

względu  na posiadaną  niepełnosprawność  sprzężoną  (niepełnosprawność  intelektualną

w stopniu  lekkim  iniepełnosprawność  ruchową)  został  zwolniony  z egzaminu.

Zdawalność  z egzaminu  ósmoldasisty  (1 uczeń)  z poszczególnych  części  wyniosła:

język  polski  - 16%,

matematyka-  13%,

język  angielski  - 18%.

4) Egzamin  potwierdzający  kwalifikacje  zawodowe  i kwalifikacje  w zawodzie  uczniów

iabsolwentów  zasadrńczych  szkół  zawodowych  i techników  w  roku  szkolnym

2018/2019

Zespół  Szkół  im.  Korpusu  Ochrony  Pogranicza  w Szydłowcu  - w  końcu  czerwca  2019

r. zostały  przeprowadzone  dla  uczniów  klas  tecłu'iikum  w zawodzie  technik  żywierńa

oraz  technik  informatyk  oraz dla uczniów  zasadrńczej  szkoły  zawodowej  egzaminy

z kwalifikacji.

Ogólna  zdawalność  egzaminu  w klasie  III  technikum  informatycznego  z kwalifikacji

E.13 -  Tworzenie  lokalnych  sieci  komputerowych  i administrowanie  nimi  wyniosła

62%.

Porównując  wyniki  z części  pisemnej  i praktycznej  tego egzaminu  można  zauważyć

wyższy  wynik  z części  pisemnej  86%.

W  klasie  IV  tecłu'iikum  informatycznego  ogólna  zdawalność  kształtuje  się  na  poziomie

54,5%,  zdecydowarńe  lepiej  uczniowie  poradzili  sobie  z częścią  pisemną  -  zdawalność

na poziomie  72,7  %.

Egzamin  z kwalifikacji  T.06  -  Orgarńzacja  żywienia  i usług  gastronomicznych  zdało

100%  uczniów  III  klasy  Technikum  żywienia  i usług  gastronomicznych,  uzyskując  100

% wyrńk  zarówno  z części  pisemnej  jak  i praktycznej.

Wysoki,  IOO % wyrńk  zdawalności  osiągnął  uczeń  III  klasy  zasadrńczej  szkoły

zawodowej  zkwalifikacji  A.18 - Prowadzenie  sprzedaży.  Zdawalność  egzaminu

z kwalifikacji  T.15  - Organizacja  żywierńa  iusług  gastronomicznych  wynosiła  16,6%,

natomiast  z kwalifikacji  A.13  - Wytwarzanie  wyrobów  stolarskich  12%.

Egzaminy  dla uczniów  klas  wielozawodowych  Zasadniczej  Szkoły  Zawodowej  dla

których  kształcenie  zawodowe  prowadzą  pracodawcy  są  przeprowadzane  przez  Izbę

Rzemiosła.

Centrum  Kształcenia  Zawodowego  i Ustawicznego  w  Szydłowcu  - placówka

realizowała  zajęcia  praktyczne  dla  uczniów  klas  szkoły  branżowej  I  stoprńa

i zasadniczej  szkoły  zawodowej  w zawodzie  stolarz,  z Zespołu  Szkół  im. Korpusu

Ochrony  Pogranicza  w  Szydłowcu  oraz uczniów  zasadniczej  szkoły  zawodowej

specjalnej  na  kierunkach  gastronomicznych  i stolarskich.
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W  roku  szkolnym  201 8/2019  w zajęciach  praktycznych  uczestniczyło  32 uczniów  z ZS

im. KOP  w Szydłowcu  w zawodzie  stolarz,  oraz  18 uczniów  Publicznej  Szkoły

Branźowej  Specjalnej  I Stopnia  w Szydłowcu  z ldasami  dotychczasowej  zasadniczej

szkoły  zawodowej  specjalnej,  posiadających  orzeczenie  o potrzebie  kształcenia

specjalnego.

Egzaminy  odbywały  się z części  teoretycznej  i praktycznej.  Potwierdzeniem  zdania

egzaminów  jest  otrzymanie  przez  uczniów  świadectwa  kwalifikacji  w zawodzie.

Do egzaminów  potwierdzających  kwalifikacje  w zawodzie  przystąpiło  3 uczniów

zPublicznej  Zasadrńczej  Szkoły  Zawodowej  Specjalnej  w  Szydłowcu,  w  tym

1 cukiernik  i2  stolarzy.

Do egzaminu  z kwalifikacji  T.4 -  produkcja  wyrobów  cukierniczych  przystąpił

1 uczeń,  który  uzyskał  wyniki  pozytywne  z obydwu  części  egzaminu  (część  praktyczna

- 97%;  część  pisemna  -  75%).

Do egzaminu  z kwalifikacji  A.13  - wytwarzanie  wyrobów  stolarskich  przystąpiło

2 uczniów  otrzymując  wyniłci  pozytywne  z obydwu  części  egzaminu  (część  praktyczna

- 87%;  część  pisemna  -  55%).

W bieżącym  roku  szkolnym  45 uczestników  kwalifikacyjnych  kursów  zawodowych

przystąpiło  do egzaminu  potwierdzającego  uzyskanie  kwalifikacji  w zawodzie  ślusarz

i kucharz  zdając  jednocześnie  część  ustną  i pisemną.

W Centrum  '[unkcjonowała  również  pracownia  spawalnicza.  W roku  szkolnym

2018/2019przeszko1onychzostałołącznie40spawaczyna  kursachwmetodachMAG,

MIG  i TIG,  Elektroda.  Wszyscy  zdobyli  kwalifikacje  i uzyskali  certyfikaty.

Działania  w obszarze  edukacji  są  nastawione  na podnoszenie  jakości  kształcenia

z uwzględnierńem  racjonalizacji  ponoszonych  nakładów.  Wymiar  działań  jest  przedstawiany

Radzie  Powiatu  w Szydłowcu  przez  Zarząd  Powiatu  w terminie  do 31 października  każdego

roku  w fon'nie  informacji  o stanie  realizacji  zadań  oświatowych  za poprzedni  rok  szkolny.

W ramach  realizacji  zadań  oświatowych  w  roku  szkolnyin  2018/2019  przyznano

iwypłacono  125 uczniom  szkół  powiatowych  stypendia  Starosty  Szydłowieckiego  na łączną

kwotę  84 545 zł. Stypendia  zostały  przyznane  uczrńom,  którzy  uzyskali  odpowiednią,  dla

danego  typu  szkoły,  średnią  ocen,  oraz legitymującym  się  szczególnymi  osiągnięciami

w konlcursach  i olimpiadach  przedmiotowych,  zewnętrznych  egzaminach  potwierdzających

kwalifikacje  zawodowe  a także  tym,  którzy  uzyskali  wysokie  wyniki  we współzawodrńctwie

sportowym  na szczeblu  co najrnrńej  wojewódzkim  lub w sporcie  wyczynowym  lub  osiągnęli

znaczące  wyrńki  w dziedzirńe  twórczości  artystycznej  i upowszechniania  kultury  i sztuki.

Najliczrńejszą  gmpę  stypendystów  stanowili  uczniowie,  którzy  uzyskali  wysokie  wyniki

w  nauce.

Zrealizowano  również,,Szkolny  program  wsparcia  uczrńów  powiatowych  szkół"  oraz

program  p.n.:  ,,powszechna  nauka  pływania".  Realizowano  zadanie  z zakresu  administracji
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rządowejwynikające  zprogramu,przyjętegona1ata2017-2021,komp1eksowegowsparciadla

rodzin  ,,Za  życiem".  Pozyskano  także  dotację  celową  dla  Publicznej  Szkoły  Podstawowej

Specjalnej  w  Szydłowcu  wchodzącej  w  skład  Centrum  Kształcenia  Zawodowego

i Ustawicznego  w  Szydłowcu  na  wyposażenie  w  podręczniki,  mateńały  edukacyjne  i mateńały

cwiczeniowe.

Centrum  Kształcenia  Zawodowego  i Ustawicznego  w Szydłowcu  w roku  szkolnym

2018/2019  organizowało  turnusy  dokształcania  teoretycznego  młodocianych  pracowników

w  zakresie  danego  zawodu,  dla  uczniów  klas  wielozawodowych,  w  których  uczestniczyło  570

osób.

Uczniowie  szkół  rokroczrńe  biorą  udział  w wymianie  uczniów  Erasmus  oraz  innych

wyjazdach  edukacyjnych.

Ponadto  w  ramach  realizacji  zadań  oświatowych  Powiat  zapewnia  pomoc

psycho1ogiczno-pedagogiczną  dla dzieci  i młodzieży  oraz  ich  rodzin,  która  bezpośrednio

realizowana  jest  przez  Poradnię  Psycho1ogiczno-Pedagogiczną  w  Szydłowcu.  Funkcjonowanie

Poradni  wpisuje  się  w  cel  strategiczny  ukierunkowany  działanie  instytucji  poprzez

zaspokajanie  potrzeb  mieszkańców  powiatu  szydłowieckiego,  ze  szczególnym

uwzględnieniem  potrzeb  zdrowotnych  i edukacyjnych.

W  roku  2019  Poradrńa  prowadziła  działalność  statutową,  m. in.  poprzez:

1)  udzielanie  pomocy  psycho1ogiczno-pedagogicznej  dzieciom  i  młodzieży

o specjalnych  potrzebach  edukacyjnych,  w tym  z różnymi  niepełnosprawnościami

oraz  ich  rodzinom,  poprzez:

-  diagnozowarńe  dzieci  i młodzieży  i orzecznictwo  w tym  zakresie;

-  wydawaie  na  podstawie  diagnozy  opinii  w  różnych  sprawach,  główrńe

o objęcie  dziecka/ucznia  pomocą  psychologiczno-pedagogiczną  w  przedszkolu

lub  szkole,  w sprawie  dostosowania  wymagań  oraz  wydawanie  orzeczeń

opotrzebie  kształcenia  specjalnego,  o opiniowanie  potrzebie  zajęć

rewalidacyjno-wychowawczych,  lub  indywidualnego  nauczania  dzieci

i młodzieży  oraz  opirńi  o potrzebie  wczesnego  wspomagania  dzieci,

2)  udzielarńe  dzieciom  i  młodzieży  oraz  rodzicom  bezpośredniej  pomocy

psychologiczno-pedagogicznej,  która  polegała  w szczególności  na prowadzeniu

zajęć  w ramach  wczesnego  wspomagania  rozwoju  dzieci  - wspomaganiem  objęto

w 62 najmłodszych  dzieci  z rożnymi  niepełnosprawnościami  i ich  rodziny.  Zajęcia

miały na celu stymulowanie romo3u psychoruchowego i psychospołecznego dzieci
z niepełnosprawnością  (w  wieku  od urodzenia  do momentu  rozpoczęcia  nauki

w szkole  ), oraz  wsparcie  ich  rodzin.

W związku  z wyznaczeniem  Poradni  w  Szydłowcu  przez  Mirństerstwo  Edukacji

Narodowej  jako  wiodącego  ośrodka  koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego

wpowiecie  szydłowieckim,  w roku  2019  kontynuowano  realizację  zadań  wyrńkających
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zrządowego  programu  kompleksowego  wsparcia  rodzin  ,,Za życiem".  Realizacja  zadań

programu  polegała  na prowadzeniu  dodatkowych  zajęć  wczesnego  wspomagania  rozwoju

dziecka  (ze szczególnym  uwzględnieniem  dzieci  od urodzerńa  do trzeciego  roku  źycia)  oraz

w zależności  od potrzeb  dziecka  dodatkowych  usług  terapeutów  m.in.:  terapeutów  integracji

sensorycznej,  fizjoterapeutów,  psychologów,  pedagogów,  logopedów  i innych  specjalistów.

Zajęciami  wczesnego  wspomagania  w ramach  programu,,Za  życiem"  objęto  32 dzieci

zróżnymi  niepełnosprawnościami,  wadami  genetycznymi  oraz  zagrożone

niepełnosprawnością.  Łącznie  w roku  2019 w ramach  w/w  programu  zrealizowano  964

godziny  zajęć  terapeutycznych  z dziećmi  iich  rodzicami.  W  programie  pracowało

14wy1cwa1ifikowanych  specjalistów  z doświadczeniem  w  pracy  z dziećmi

z niepełnosprawnościami:  fizjoterapeutki,  psycholodzy,  neurologopedzi,  logopedzi,  pedagodzy

specjalrń  (o1igofrenopedagodzy,  surdopedagog,  tyflopedagog)  oraz  terapeuci  integracji

sensorycznej  oraz  terapeuci  metody  Snoezelen.  Dzięki  realizacji  programu,  została  zwiększona

liczba  godzin  zajęć  skierowanych  do części  dzieci,  wcześniej  już  uczęszczających  na zajęcia

WWRD,  niezbędnie  tego  potrzebujących.  Dla  czworga  dzieci  zajęcia  były  prowadzone  w ich

domach  rodzinnych  (dzieci  do 3 roku  życia),  do których  terapeuci  dojeżdżali.  Od 2019  r.

również  terapeuci  metody  Snoezelen  realizowali  zajęcia  terapeutyczne  w nowej,  nowocześrńe

wyposażonej  Sali  Doświadczarńa  Świata.

Dokonano  zalcupu  specjalistycznego  wózka  dziecięcego,  niezbędnego  do  prowadzerńa

terapii  najbardziej  zaburzonych  dzieci  zniepełnosprawnością  ruchową.  W  ramach

dofinansowania  z PFRON  udziału  w,,Programie  wyrównywania  różrńc  między  regionami  III",

zakupiono  specja1istyczneinowatorskie  narzędzia  terapeutyczne,  które  pozytywnie  wpływają

na efektywność  rehabilitacji  dzieci  z zaburzeniami  mowy.

W  2019  r. realizowano  rówież  następujące  zadarńa:

-  udzielano  rodzicom  specjalistycznych  informacji  dotyczących  problemów

rozwojowych  dzieci,

-  wskazywano  właściwe  dla  dzieci  i ich  rodzin  formy  kompleksowej  specjalistycznej

pomocy,  w  szczególności  rehabilitacyjnej,  terapeutycznej,  fizjoterapeutycznej,

psychologicznej,  pedagogicznej  i logopedycznej,

-  wskazywano  jednostki  udzielające  pomocy  specjalistycznej  dzieciom,

-  organizowano  wczesne  wspomaganie  rozwoju  dzieci,

-  koordynowano  korzystanie  z usług  specjalistów  dostępnych  na obszarze  powiatu.

Pomoc  psycho1ogiczno-pedagogiczna  dla  dzieci  i młodzieży  o specjalnych  potrzebach

edukacyjnych  oraz  ich  rodzinom  udzielana  była  w formie:

-  indywidualnych  lub  gnupowych  zajęć  terapeutycznych  dla  dzieci  i młodzieży  - była

to terapia  pedagogiczna,  psychologiczna,  logopedyczna,  EEG  Biofeedback,  terapia

integracji  sensorycznej  oraz  zajęcia  terapeutyczne  w Sali  Doświadczarńa  Świata;

terapii  rodziny,
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z  rÓŻnymi

prowadzenia  gnip  wsparcia  - dla: rodzin  zastępczych,  rodziców  dzieci  objętych

wczesnym  wspomaganiem  rozwoju,  rodziców  dzieci  o specjalnych  potrzebach

edukacyjnych,  oraz  dla  pracowrńków  socjalnych  i asystentów  rodzin,

orgarńzowania  spotkań  dla  rodziców  dzieci  zagrożonych  niedostosowarńem

społecznym,

orgarńzowania  warsztatów  w ramach  Akademii  Dojrzałego  Rodzica,

funkcjonowania  punktu  konsultacyjnego  dla rodziców  dzieci  z nadpobudliwością

psychoruchową,

funkcjonowania  punktu  konsultacyjnego  dla  rodziców  dzieci

niepełnosprawnościami,

prowadzenia  pracy  z ofiarami  przemocy  w ramach  Interdyscyplinarnego  Zespołu  ds.

przeciwdziałania  przemocy  w rodzinie  (we  współpracy  z MOPS),

mediacji,

interwencji kryzysovve3,

warsztatów  dla dzieci  i młodzieży,  m.in.  w zakresie  rozwijania  umiejętności

interpersonalnych  oraz  podniesienia  kompetencji  społecznych,  stymulowania

aktywności  twórczej  dzieci  i młodzieży  ze specjalnymi  potrzebami  edukacyjnymi,

warsztatów,  szkoleń  dla  rodziców,

działalności  informacyjno-  szkoleniowej  dla  rodziców  i nauczycieli,

porad  i konsultacji  dla  rodziców,  nauczycieli  i specjalistów.

W celu  integracji,  promocji  zdrowego  stylu  życia  i wsparcia  rodzin  dzieci  objętych

wczesnym  wspomagaruem  rozwoju,  orgariizowano  spotkania  integracyjne  (bal  karnawałowy),

oraz  wyjazdy.

2.  Promocja  i ochrona  zdrowia

Zadania  Powiatu  z zakresu  ochrony  i promocji  zdrowia  określone  są  m. in. w Strategii

Rozwoju  Powiatu  Szydłowieckiego.  Realizowane  są  bezpośrednio  przez  Samodzielny

Publiczny  Zespół  Zakładów  Opieki  Zdrowotnej  w Szydłowcu  (SPZZOZ),  który  jest  publiczną

placówką  służby  zdrowia  działającą  na terenie  powiatu  szydłowieckiego.

Zadania  statutowe  SPZZOZ  wykonuje  w następujących  przychodrńach  i poradniach:

-  w zakresie  podstawowej  opieki  zdrowotnej  (w  tym  świadczenia  z zakresu:  transportu

sanitarnego,  nocnej  i świątecznej  ambulatoryjnej  i wyjazdowej  opieki  lekarskiej

ipielęgniarskiej)  -  Przychodnia  Rejonowa  w  Szydłowcu,  Ośrodek  Lekarza

Rodzinnego  w Szydłowcu,  Wiejskie  Ośrodki  Zdrowia  w Wysokiej  i Majdowie  -

szacunkowaliczbapacjentów:  13 522,

-  w zakresie  ambulatoryjnej  specjalistycznej  opieki  medycznej  -  Poradnie:  chirurgii

ogólnej,  uzależnień  od  alkoholu,  diabetologiczna,  chorób  płuc  i  gruźlicy,

kardiologiczna,  neurologiczna,  okulistyczna,  otolaryngologiczna,  rehabilitacyjna,

dermatologiczna,  ortopedyczno-urazowa,  zdrowia  psychicznego,  reumatologiczna,
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ginekologiczno-położnicza,  endokąnologiczna,  preluksacyjna  -  szacunkowa  liczba

pacjentów:  44.000,

-  w  zakresie  pomocy  doraźnej  i transportu  medycznego  -  Stacja  Pogotowia

Ratunkowego  w Szydłowcu  z Podstacjami  w Wierzbicy  i w Chlewiskach  -  liczba

potencjalnych pacjentów, jest tnidna do oszacowania ponieważ aoffczy zarówno
mieszkańców  rejonu  operacyjnego  ok. 48.000  osób,  jak  również  każdą  inną  osobę,

która  przebywając  w tym  rejorńe  nagle  zachorowała,  uległa  wypadkowi,  zatniciu  -

znajduje  się  w stanie  bezpośredniego  zagrożenia  życia  lub  zdrowia  i z tego  powodu

wymaga  natycłuniastowej  interwencji  medycznej,

-  w zakresie  opieki  paliatywnej  -  Zakład  Pielęgnacyjno-Opiekuńczy  w Szydłowcu,

dysponujący  40 łóżkami,

-  w zakresie  diagnostyki  -  Laboratońum  Analityczne  w Szydłowcu,  Pracownie  RTG,

USG  -  szacunkowa  liczba  pacjentów  -  44000.

Ponadto,  SPZZOZ  w Szydłowcu  świadczy  usługi  z zakresu  medycyny  pracy,  badań

diagnostycznych  dla  innych  podmiotów  leczniczych,  usług  z zakresu  transportu  sanitarnego.

Samodzielny  Publiczny  Zespół  Zakładów  Opieki  Zdrowotnej  w Szydłowcu,  swoim  zasięgiem

działania  obejmuje  Powiat  Szydłowiecki,  który  zamieszkuje  głównie  ludność  wiejska  (78%).

Na  terenie  powiatu  istnieje  jedno  miasto  -  Szydłowiec  oraz  99 miejscowości  wiejskich.  Na

terenie  powiatu  nie  działa  szpital,  główny  obowiązek  zapewnienia  opieki  medycznej  z zakresu

ambulatoryjnej  specjalistycznej  opieki  medycznej,  ambulatoryjnej  i wyjazdowej  nocnej

iświątecznej  opieki  lekarza  i pielęgniarki  poz,  transportu  sanitarnego  i  ratownictwa

medycznego  oraz  z zakresu  opieki  paliatywnej  spoczywa  na SPZZOZ  w Szydłowcu.

Na  terenie  powiatu  szydłowieckiego,  oprócz  SPZZOZ,  funkcjonuje  kilka  publicznych

iniepublicznych  placówek  służby  zdrowia,  które  świadczą  głównie  usługi  z zakresu

podstawowej  opieki  zdrowotnej  oraz  w nieznacznym  stopniu  z zakresu  ambulatoryjnej  opieki

specjalistycznej  i rehabilitacji  a także  prywatne  gabinety  lekarskie,

Zakład  znajduje  się  w dobrej  kondycji  finansowej,  posiada  płynność  finansową  i rńe

posiada  zobowiązań  wymagalnych.

W  2019  roku  SPZZOZ  w Szydłowcu  zrealizował  zadania  inwestycyjne,  m.in.  zakupiono:

-  karetkę  wraz  z wyposażeniem  za 32 978,90  zł. -  w  tym  dotacja  z Powiatu

Szydłowieckiego  200  000,OO zł,

-  karetkę  wraz  z wyposaźaniem  za 383 032,77  zł -  dotacja  z Mirństerstwa  Zdrowia,

-  urządzenie  do kńoterapii  do Pracowni  Fizjoterapii  za 14 900,00  zł. -  środki  własne,

-  urządzenie  EKG  do Wiejskiego  Ośrodka  Zdrowia  w Wysokiej  za 3 900,00  zł. -

środki  własne,

-  centralną  serwerownię  za 26 691,00  zł. niezbędną  do  ziritegrowanego  systemu

elektronicznej  dokumentacji  medycznej  -  środki  własne.

Ponadto  wykonano  częściowe  remonty  Wiejskiego  Ośrodka  Zdrowia  w Wysokiej,

Zakładu  Pie1egnacyjno-Opiekuńczego  w Szydłowcu,  Przychodni  Specjalistycznej

ul. Wschodrńa  23, Przychodni  Rejonowej  przy  ul. Staszica  4.
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W Samodzielnym  Publicznym  Zespole  Zakładów  Opieki  Zdrowotnej  w Szydłowcu

w 2014  r. został  wprowadzony  System  Zarządzarńa  Jakością  zgodny  z normą  PN EN  ISO

9001:2009,  co  zostało  potwierdzone  Certyfikatem  Systemu  Zarządzarńa  Jakością

Nr2496/1/2015,  wydanym  przez  Polskie  Centrum  Badań  i Certyfikacji  S.A  w drńu  13-01-

2015  r. oraz  Nr  J-2496/2/2018  wydanym  w drńu  12-01-2018  r. (ważnym  do 11-01-2021  roku)

- zgodnie  z Normą  PN-EN  ISO 9001:2015-10.  Corocznie  odbywają  się  audity,  które

potwierdzają  prawidłowe  funkcjonowanie  i ciągłe  doskonalerńe  systemu  zarządzania  jakością.

3.  Pomoc  społeczna

Wszystkie  działarńa  w  obszarze  pomocy  społecznej  realizowane  były  w powiecie

szydłowieckim  zgodnie  z założerńami  Powiatowej  Strategii  Rozwiazywania  Problemów

Społecznych  na lata  2015  - 2020.  Ustawowe  zadania  pomocy  społecznej"  realizowane  są  przez

Powiatowe  Centrum  Pomocy  Rodzirńe  w  Szydłowcu,  w obrębie  którego  działa  Zespół

Interdyscyplinamy,  Placówkę  Opiekuńczo  - Wychowawczą  w Łaziskach,  Rodzinny  Dom

Dziecka  w Wysokiej  i Dom  Pomocy  Społecznej  ,,Dom  Kombatanta"  w Łaziskach.

Na dzień  31 gnidnia  2019  r. 27 dzieci  zpowiatu  szydłowieckiego  wychowywało  się

w rodzinach  zastępczych,  z tego 8 w rodzinach  zastępczych  działających  w innych  powiatach.

Na terenie  powiatu  szydłowieckiego  w 2019  roku  funkcjonowało  15 rodzin  zastępczych

wktórych  wychowywało  się  łączrńe  25 dzieci,  w tym  21 z naszego  powiatu  i 4 z innych

powiatów.  W  placówkach  opiekuńczo-wychowawczych  przebywa  6 dzieci  z naszego  powiatu

oraz 14 dzieci  z innych  powiatów.  Dwoje  dzieci  z naszego  terenu  przebywa  w placówkach

opiekuńczo  -  wychowawczych  poza  powiatem  szydłowieckim.

Powiatowe  Centrum  Pomocy  Rodzinie  w Szydłowcu  od l września  2019  r. (do 31

gmdnia  2020  r). rozpoczęło  realizację  projektu  systemowy,,TERAZ  TY!"  dofinansowany  ze

środków  Unii  Europejskiej,  z Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w ramach  Regionalnego

Programu  Operacyjnego  Województwa  Mazowieckiego  na lata  2014-2020,  Oś Pńorytetowa  IX

Wspieranie  włączerńa  społecznego  iwalka  z ubóstwem,  Działanie  9.1 Aktywizacja  społeczno-

zawodowa  osób  wykluczonych  i przeciwdziałanie  wykluczeniu  społecznemu.

W  powiecie  funkcjonują  dwie  Placówki  Opiekuńczo-Wychowawcze:  typu

socjalizacyjnego  oraz  rodzinnego.  W  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 ograniczerńami  ruchowymi.

Powiatowe  Centrum  Pomocy  Rodzinie  zapewnia  również  profesjonalną  pomoc  w postaci

specjalistycznego  poradnictwa,  w tym:  psychologa,  z którego  pomocy  skorzystało  24 osoby

z rodzin  zastępczych.  Dotyczyła  ona  przede  wszystkim  spraw  opiekuńczo  - wychowawczych,

tj. trudności  wychowawczych  w rodzinach  zastępczych.

W ramach  zespołu  ds. pomocy  instytucjonalnej  i poradnictwa  utworzono  mieszkanie

chrorńone  trerńngowe  dlapotrzeb  usamodzielnianych  osób  z pieczy  zastępczej.  Lokal  wielkości

5 Art.  19  ustawy  z dnia  12 marca  2004  r. o pomocy  społecznej  (Dz.U.  z 2019  r. poz.  1507)
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52 m2, posiada  trzy  pokoje,  kuchiffę  oraz  łazienkę.  Mieszkarńe  chronione  jest  formą  pomocy

społecznej  przygotowującej  osoby  tam  przebywające,  pod  opieką  specjalistów  i przy  asyście

pracownika  socjalnego,  do prowadzenia  samodzielnego  życia  i funkcjonowania  w środowisku.

W 2019  r. nadzorowano  i wspierano  rodzinną  opiekę  zastępczą.  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  wychowanków  rodzin  zastępczych  iplacówek  opiekuńczo  -

wychowawczych.

Zrealizowano  zadanie  zlikwidowania  barier  architektorńcznych  w komunikowaniu  się

itechnicznych  dla osób  niepełnosprawnych,  w ramach  środków  PFRON  przekazywanych  do

powiatu.  Współpracowano  z Państwowym  Funduszem  Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych

wkierunłcu  poprawy  jakości  życia  osób niepełnosprawnych,  poprzez  realizację  programów

celowych  PFRON,  w tym:  Aktywny  Samorząd,  gdzie  w 2019  r. pozyskano  kwotę  99 670,70  zł

z przeznaczerńem  na pomoc  dla  osób  niepełnosprawnych

W ramach  kampanii  społecznej  kształtującej  świadomość  społeczną  na temat  potrzeb

oraz  praw  osób  starszych  i niepełnosprawnych,  zrealizowano  projekt  TERAZ  TY!  promowano

równość  szans kobiet  i męźczyzn  oraz zasadę  niedyskryminacji  i równych  praw  osób

niepełnosprawnych.  Organizowano  imprezy  integracyjne,  wyjazdy  aktywizacyjne  oraz  zajęcia

arteterapii  irehabilitacyjno-sportowe.  W  projekcie  uczestrńczyło  43  osoby  zagrożone

wykluczerńem  społecznym  w tym  20 osób  niepełnosprawnych.

Wspierano  działalności  stowarzyszeń  działających  na rzecz  osób niepełnosprawnych

poprzez  udostęprńarńe  sali  na spotkania,  udostępnianie  sprzętu  elektrorńcznego,  zamieszczarńe

ogłoszeń  redagowanych  przez  stowarzyszenia  na strorńe  internetowej  PCPR,  współpracę  ze

Społeczną  Powiatową  Radą  ds. Osób  Niepełnosprawnych.  Upowszechnianie  idei  integracji

poprzez  bezpłatną  dystrybucję  miesięcznika:,,Nasze  sprawy",,,Pochodrńa"  i,,Integracja.

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  architektorńczne  dostosowano  do  potrzeb

imożliwości  osób  niepełnosprawnych.  Celem  Domu  jest  zapewnienie  mieszkańcom

całodobowej  opieki  oraz  zaspokojenie  niezbędnych  potrzeb  bytowych,  opiekuńczych,

wspomagających  w  formach  i zakresie  wynikającym  zindywidualnych  potrzeb  oraz

umożliwienie  korzystarńa  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,
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3 pokojami  trzyosobowymi.

W roku  2019 w DPS  umieszczono  23 nowe  osoby.  Tylko  7 z nich  pochodziło  z powiatu

szydłowieckiego.

Na tererńe powiatu  szydłowieckiego  funkcjonują  trzy  warsztaty  terapii  zajęciowej,

prowadzone  przez  stowarzyszenia  i fundacje,  w tym  przez:

-  Stowarzyszenie  Pomocy  Osobom  Niepełnosprawnym  w  Szydłowcu  -  WTZ

w Szydłowcu,

-  ,,F{JNDACJA  OPOKA  DLA  WAS"  -  WTZ  w Ostałówku,

-  Fundację,,Przylądek  Ośmiu  Marzeń"  w Szydłowcu  -  WTZ  w Mirówku.

Terapia  prowadzona  jest  na podstawie  Indywidualnego  Programu  Terapii  i Rehabilitacji,

ustalonego  dla każdego  uczestrńka  i obejmującego  różne  sfery  jego  funkcjonowarńa.  Programy

uwzględrńają  predyspozycje  uczestnika,  jego  zainteresowarńa  i potrzeby.  Terapie  prowadzone

są, m. in. w takich  pracowniach,  jak:  pracowania  gospodarstwa  domowego,  przyrodnicza,

krawiecka,  komputerowa,  muzyczno-teatralna,  rehabilitacyjna,  plastyczna,  stolarska.

W 2019 r. w warsztatach  terapii  zajęciowej  na terenie  powiatu  szydłowieckiego

uczestrńczyło  107  osób,  w  tym,  w Szydłowcu  50, w Ostałówku  30 i w Mirówku  27.

Warsztaty  są współfinansowane  ze środków  PFRON  i środków  własnych  Powiatu.

Wysokość  środków  wydatkowanych  na utrzymanie  WTZ  -  ów  w roku  2019  wyiosła  łącznie

2 211 753 zł z tego:

-  PFRON  - 1990  560  zł

-  Powiat  Szydłowiecki  -  221 193 zł.

4.  Wsparcie  rodziny  i systemu  pieczy  zastępczej

Zgodnie  zzapisami  ustawowymi6  organizowanie  pieczy  zastępczej  naleźy  do zadań

powiatu.  Zadania  te Starosta  Szydłowiecki  wykonuje  za pośredrńctwem  Powiatowego

Centrum  Pomocy  Rodzinie  wyznaczonego  na orgarńzatora  rodzinnej  pieczy  zastępczej  oraz

na podstawie  przyjętego  przez  Radę  Powiatu  Powiatowego  Programu  Rozwoju  Pieczy

Zastępczej".

W roku  2019  pod  opieką  Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie  znajdowało  się

15 rodzin  zastępczych.  W  ciągu  roku  powstały  2 nowe  rodziny  i umieszczono  w nich  2 dzieci.

Do rodziny  naturalnej  powróciło  1 dziecko.  Jeden  wychowanek  opuścił  rodzinę  zastępczą

irozpoczął  sarnodzielne  życie  W roku  2019  w rodzinach  zastępczych  na tererńe  innych

powiatów  przebywało  łącznie  10 dzieci  z naszego  powiatu.  Na  pokrycie  kosztów  utrzymania

tych  dzieci  przekazana  została  kwota  133 071,38  zł. Analogicznie  w rodzinach  zastępczych

zamieszkujących  na terenie  powiatu  szydłowieckiego  umieszczane  są dzieci  z terenu  innych

powiatów.  W 2019 roku  funkcjonowały  trzy  takie  rodziny  wychowujące  czworo  dzieci.

6 Ustawa  z dnia 9 czerwca  2011 r. o wspieraniu  rodziny  i systemie  pieczy  zastępczej  (Dz.U.  2019, poz. llll,  z późn.zm.)

7 Uchwała  nr V/32/2019  r. Rady Powiatu  w Szydłowcu  z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie  zatwierdzenia  Trzyletniego
powiatowego  programu  rozwoju  pieczy  zastępczej.
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Powiaty,  z terenu  których  pochodzą  dzieci,  zgodrńe  zobowiązującymi  przepisami

zobligowane  są do ponoszenia  kosztów  ich  utrzyinania  na podstawie  stosownych  porozumień

zawartych  z powiatem  szydłowieckim.

5. Polityka  prorodzinna

Zadania  ustawowe8 z zakresu  polityki  prorodzinnej  realizowany  jest przez powiat

wramach  funkcjonowania  Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie.  W ramach  realizacji

zadania  w 2019  r. sporządzono  29 planów  pomocy  dziecku,  przeprowadzono  29 ocen  sytuacji

dziecka  w  rodzinie  oraz  19ocen  rodzin  zastępczych.  Siedmioro  usamodzielnionych

wychowanków  rodzin  zastępczycli  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,  a od l lipca  2019

roku  również  w instytucjonalnej  pieczy  zastępczej.

Na ten cel w 2019  r. wydano  z dotacji  rządowej  13 745,00  zł dla dzieci  z placówki  rodzinnej

oraz 82 798,00  zł dla dzieci  z rodzin  zastępczych,  oraz 30 000,OO zł dla dzieci  z placówki

opiekuńczo-wychowawczej.  Kolejny  rok  realizowany  był  rówrńeż  rządowy  program,,Dobry

Start"  tzw. 300+. Ogółem  przyznano  38 świadczeń  z tego 13 dla Placówki  Opiekuńczo-

Wychowawczej  w Łaziskach,  5 dla Placówki  typu  rodzinnego  w Wysokiej  i 20 dla rodzin

zastępczych.

6. Wspieranie  osób  niepełnosprawnych

Powiatowy  Program  Działań  na Rzecz Osób Niepełnosprawnych9  realizuje  Starosta

Szydłowiecki  poprzez  działalność  jednostek  powiatowych,  w tym:  Powiatowego  Centrum

Pomocy  Rodzinie  w Szydłowcu,  Powiatowego  Urzędu  Pracy  w Szydłowcu,  Domu  Pomocy

Społecznej  ,,Dom  Kombatanta"  w Łaziskach,  placówki  opiekuńczo-wychowawcze,  Poradnię

Psycho1ogiczno-Pedagogiczną,  Samodzielny  Publiczny  Zakład  Opieki  Zdrowotnej

w Szydłowcu  oraz Wydział  Edukacji,  Zdrowia,  Kultury  i Sportu  Starostwa  Powiatowego

wSzydłowcu,  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:

-  Od I września  2019 r. (do 31 gnidrńa  2020 r). rozpoczęto  realizację  projektu

systemowego  ,,TERAZ  TY!"  dofinansowanego  ze środków  Unii  Europejskiej  -

Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w  ramach  Regionalnego  Programu

Operacyjnego  Województwa  Mazowieckiego  na lata  2014-2020,  Oś Pńorytetowa  IX

8 Ustawa  z dniall  lutego  2016 r. o pomocy  państwa  w wychowywaniu  dzieci  (Dz. U. 2016, poz. 195 z ptaźn. zm.)

9 Uchwała  Nr  XXII/165/2013  Rady Powiahi  w Szydłowcu  z dnia 27 marca  2013 r., w sprawie  przyjęcia  do realizacji  programu

,,Powiatowy  Program  Działań  Na Rzecz  Osób Niepełnosprawnych  w Powiecie  Szydłowieckim  na lata 2013 -  2018";  Uchwała

Nr V/31/2019  Rady Powiatu  w Szydłowcu  z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie  przedłużenia  ola'esu obowiązywania

Powiatowego  Programu  Działań  na Rzecz  Osób Niepełnosprawnych  w Powiecie  Szydłowieckim  na lata  2013 -  2018.
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Wspieranie  włączenia  społecznego  i walka  z ubóstwem,  Działanie  9.1 Ałctywizacja

społeczno-zawodowa  osób  wykluczonych  i  przeciwdziałanie  wykluczeniu

społecznemu.

Pozyskano  ze środków  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  kwotę  49 720,00  zł.

Wkład  własny  Powiatu  Szydłowieckiego,  stanowi  dofinansowarńe  do pobylu  dzieci

wplacówce  opiekuńczo  wychowawczej.  Projekt  zostanie  całkowicie  zrealizowany

i rozliczony  w gnidniu  2020  r.

Podpisano  aneks  do  umowy  z Państwowym  Funduszem  Rehabilitacji  Osób

Niepełnosprawnych  dotyczący  realizacji  pilotażowego  programu,,Aktywny  samorząd"

w wyniku  którego  pozyskano  99 670,00  zł na realizację  wsparcia  finansowego  i dopłat

dla osób  rńepełnosprawnych  z terenu  powiatu  Szydłowieckiego.  W  trakcie  realizacji

programu  złożonych  zostało  39 wniosków  o dofinansowanie,  z czego  pozytywnie

rozpatrzono  36 wniosków  na łączną  kwotę  99 670,90  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  66 000,OO  zł  na

dofinansowanie  do zatrudrńenia  osób  rńepełnosprawnych.  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  Porania  Psychologiczno-

Pedagogiczna  w Szydłowcu  otrzymała  dofinansowanie  do zakupu  pomocy  i urządzeń

dla dzieci  i młodzieży  w celu  pokonywania  bańer  komunikacyjnych.  Na  to zadanie

pozyskano  8575,00  zł.

Powiatowy  Zespół  ds.  Orzekarńa  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 niepełnosprawności  i stopniu  niepełnosprawności  jako  organ  pierwszej

instancji.

W  roku  2019  rozpatrzono  686 wniosków  osób  z terenu  powiatu  szydłowieckiego,  w tym  621

od osób  dorosłych  i65  od dzieci  poniżej  16 roku  życia.  Na  utrzymanie  Zespołu  wydatkowano

137466,00  zł,zczego110480,OOzłstanowiładotacjaWojewodyMazowieckiego,a26986,OO

zł środki  własne  powiatu.

Zadania  powiatu  z zakresu  rehabilitacji  społecznej  osób rńepełnosprawnych,  realizuje

Powiatowe  Centrum  Pomocy  Rodzirńe,  co znalazło  rówrńeż  odzwierciedlenie  w Powiatowym

Programie  Działań  na Rzecz  Osób  NiepełnosprawnychIo. Celem  rehabilitacji  społecznej  jest

umożliwienie  osobom  z różnego  rodzaju  ograniczeniami  uczestnictwa  w życiu  społecznym,

lo Uchwała  Nr  XXII/165/2013  Rady  Powiatu  w Szydłowcu  z dnia  27 marca  2013  r., j.w.
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w szczególności  poprzez  wyrabianie  zaradności  osobistej,  pobudzanie  aktywności  społecznej,

wyrabianie  umiejętności  samodzielnego  wypełniania  ról społecznych,  często również  poprzez

likwidację  bańer,  szczególnie  architektonicznych,  komurńkacyjnych  itechnicznych.

Środki  finansowe  wydatkowane  na realizację  zadań z zakresu  rehabilitacji  społecznej  w roku

2019 wynosiły  ogółem:  2 417 896,00 zł, w  tym  na:

-  dofinansowanie  uczestrńctwa  osób niepełnosprawnych  i ich opiekunów  w turnusach

rehabilitacyjnych-131313,00  zł;

-  dofinansowanie  zaopatrzenia  w sprzęt rehabilitacyjny  oraz przedmioty  ortopedyczne

i środki  pomocnicze  przyznawane  osobom  rńepełnosprawnym  na podstawie  odrębnych

przepisów  -  244 601,00  zł;

-  dofinansowanie  likwidacji  bańer  arcłńtektorńcznych,  w  komunikowarńu  się

i tecłu'ńcznych,  w związku  z indywidualnymi  potrzebami  osób niepełnosprawnych  -

51 422,00  zł;

Dofinansowanie  kosztów  tworzenia  i działania  warsztatów  terapii  zajęciowej

1990  560,00  zł.

7.  Transport  zbiorowy

W 2019 r. Powiat  Szydłowiecki  realizował  zadanie transportu  zbiorowego  poprzez

organizację  dowozu  i odwozu  53 uczniów  o specjalnych  potrzebach  edukacyjnych  do szkół

specjalnych  w Szydłowcu.  Kwota  przeznaczona  na to zadarńe to 206 700,81 zł.

Powiat Szydłowiecki,  jako organizator  publicznego  transportu  zbiorowego  podpisał

umowy  z operatorami  o świadczenie  usług w zakresie  publicznego  transportu  o charakterze

użyteczności  publicznej  na liniach  komurńkacyjnych:

1) Linia  nr 1430 IOOU Orońsko  -  Chronów  -  Kolonia  -  Łaziska  -  Ciepła  -  Bąków-

Wałsnów  -  Szydłowiec.

2) Linia  nr 1430 200U Ciechostowice  -  Majdów  -  Łazy  -  Szydłowiec  -  Szydłówek  -

Śmiłów  -  Gąsawy  Plebańskie.

Na terenie powiatu  szydłowieckiego  były realizowane  w  2019  roku  przewozy

ocharakterze  użyteczności  publicznej  na podstawie  2 zaświadczeń na  wykonywanie

publicznego  transportu  zbiorowego.

Według  stanu na 31 gnidrńa  2019 r. powiatowe  przewozy  pasażerskie  odbywają  się  na

podstawie  16 zezwoleń  udzielonych  przez  Starostę  Szydłowieckiego  na wykonywanie

regularnych  i regularnych  specjalnych  przewozów  w krajowym  transporcie  drogowym.

Obsługę  przedmiotowych  linii  komurńkacyjnych  zapewrńa 8 przewoźników  świadczących

usługi  komercyjne.

Na dzień 31 gtudnia  2019 roku wydano  50 zezwoleń  na wykonywanie  zawodu

przewoźnika  drogowego  rzeczy, 13 licencji  na pośrednictwo  przy przewozie  rzeczy  oraz

4 zaświadczerńa  na  potrzeby  własne  na  przewóz  rzeczy.
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W 2019  rolcu  zarejestrowano  4575  pojazdów.  Liczba  wydanych  praw  jazdy  to 1046

w tym  10 międzynarodowych  praw  jazdy.

8. Drogi  publiczne

W ramach  realizacji  zadania  w 2019 roku  przeprowadzono  następujące  inwestycje

i działania:

1) Przebudowa  obiektu  mostowego  z dojazdami  w ciągu  drogi  powiatowej  Szydłowiec

-  Majdów,

2)  "Gospodarka  niskoemisyjna  z elementami  OZE  w Powiecie  Szydłowieckim",

3) Przebudowa  drogi  powiatowej  Mniszek-Omięcin-Szydłowiec  odc. Wilcza  Wola-

Omięcin,

4) Przebudowa  drogi  powiatowej  3561W  Mrńszek-Omięcin-Szydłowiec

w miejscowości  Wysocko,

5) Przebudowa  drogi  powiatowej  Orońsko-Ruda  Wielka  w miejscowości  Orońsko

ul.  Starowiejska,

6) Przebudowa  drogi  powiatowej  Zaborowie-Omięcin-Koryciska  odc.  Zaborowie-

Omięcin  -etap  III,

7) Przebudowa  drogi  powiatowej  nr 4009W  Świerczek-Szydłówek  w miejscowości

Szydłówek  - budowa  chodnika-etap  IV,

8) Budowa  chodnika  przy  drodze  powiatowej  nr 3341W  Jabłonica-Pogroszyn-Chustki

w miejscowości  Wysoka  -etap  III,

9) Budowa  chodnika  przy  drodze  powiatowej  Jabłonica-Pogroszyn-Chustki  odc. do

miejscowości  Zastronie-etap  III,

10)  Przebudowa  drogi  powiatowej  Smagów-Pawłów  budowa  chodnika  w miejscowości

Cukrówka-etap  V,

1 1)Rozbudowa  budynku  internatu  Zespołu  Szkół  im.  KOP  w Szydłowcu,

12) Rozbiórka  północnej  części  budynku  Starostwa  Powiatowego  w Szydłowcu  przy

ul. Kościuszki  170  - etap II,

13) Przebudowa  drogi  powiatowej  Wo1anów-Guzów-Orońsko  na odc. od krn  2+200  do

lan  2+700,

14)  Przebudowa  drogi  powiatowej  Szydłowiec-Antoniów-gr.  woj.  odc.  Huta-Antoniów,

15) Przebudowa  drogi  powiatowej  nr 4017W  Wałsnów-Jastrząb  odc. Jastrząb-Kuźnia

Kolonia  - budowa  chodnika,

16)  Budowa  chodnika  przy  drodze  powiatowej  nr  4016W  w miejscowości  Zbijów  Duży

- etap III,

17)  Budowa  chodnika  w  m. Zbijów  Duży  przy  drodze  powiatowej  4016W,

18) Przebudowa  drogi  powiatowej  nr  4018W  Szydłowiec  - Majdów,  granica

województwa,  na odcinku  od km  O+009,00  do km  1+818,00,

19) Przebudowa  drogi  powiatowej  m 4014W  relacji  Jastrząb  - Gąsawy  Rządowe  na

odcinłcu  od km  O+660  do km  3+003.
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9. Kultura  oraz  ochrona  zabytków  i opieka  nad  zabytkami

Powiat  Szydłowiecki  jest  również  organem  prowadzącym  samorządową  samodzielną

instytucję  kultury  -  Powiatową  Bibliotekę  Publiczną  w Szydłowcu,  na które  działalność

w 2019  r. przeznaczył  dotację  podmiotową  w  kwocie  73 722,19  zł.

Ponadto,  biblioteka  otrzymała  dotację,  w kwocie  4000zł.,  na realizację  zadania  w  ramach

Programu  Wieloletniego  ,,Narodowy  Program  Rozwoju  Czytelnictwa"  Priorytet  1 -  Zakup

nowości  wydawniczych  do bibliotek  publicznych  ze środków  finansowych  Ministra  Kultury

i Dziedzictwa  Narodowego  pochodzących  z budżetu  państwa.

W celu upowszecłu'iiania  czytelnictwa  i kultury  w ramach  działalności  biblioteki

zorganizowano  imprezy  dla  młodych  czytelników:  IX  Powiatowy  Konkurs  Pięknego  Czytarńa

iVIII  Turniej  Wiedzy  o Powiecie  Szydłowieckim.

W 2019  r. Powiatowa  Biblioteka  Publiczna  w Szydłowcu  wzbogaciła  swój  księgozbiór

o 543 woluminy,  z czego 520 stanowiło  zakup  nowości  z zakresu  literatury  pięknej  dla

dorosłych,  literaturę  faktu,  wydawrńctwa  o charakterze  informacyjnym,  a także  pozycje  dla

dzieci  i młodzieży.  Łączrńe  księgozbiór  liczył  3382  pozycji.

W ramach  realizacji  zadań  z zakresu  kultury,  ochrony  dóbr  kultury  i dziedzictwa

narodowegowrolcu2019udzie1ono  19organizacjompozarządowym  wsparcianałącznąkwotę

ok. 38 939,00  zł. Środki  przeznaczono,  m.in.  na promocję  kultury  poprzez  wspieranie  folkloru

oraz  irńcjatyw  lokalnych  w dziedzinie  kultury  wśród  mieszkańców  powiatu  szydłowieckiego,

organizację  bądź  udział  wznaczących  przedsięwzięciach  kulturalnych  (festiwalach,

przeglądach,  konkursach,  warsztatach  muzycznych  lub artystycznych)  mających  istotne

znaczerńe  dla  rozwoju  kultury  powiatu  szydłowieckiego,  oraz  podejmowarńe  działań  na rzecz

rozwoju  kultury  powiatu  szydłowieckiego,  oraz integracji  społeczności  lokalnej  poprzez

organizowanie,  m.in.  imprez  lculturalnych,  wyjazdów  do kina,  teatru,  muzeum.

W  roku  2019  Powiat  zorganizował  powiatowe  obchody  Dnia  Edukacji  Narodowej  oraz

uroczystości  80  rocznicy  Bitwy  pod  Barakiem,  we  współpracy  z Komendantem

Nadwiślańskiego  Oddziału  Straży  Granicznej,  Burmistrzem  Szydłowca,  oraz  Zespołem  Szkół

im.  Korpusu  Ochrony  Pogranicza  w Szydłowcu.  Powiat  był  również  partnerem  w organizacji

licznych  imprez  o charakterze  edukacyjnym,  kulturalnym,  m.in.  Wojewódzkiego  Przeglądu

Zespołów  Ludowych  Prezentujących  Zwyczaje  i Obrzędy  w Zaborowiu,  Święta  Żelaza  i Stali

w Chlewiskach.

Ziemia  Szydłowiecka  posiada  najwyższej  klasy  zabytki  histońi  i kultury.  Dzięki

dotacjom  możliwe  było  ocalenie  bezcennych,  mających  ponadczasową  wartość  zabytków

przed  ich  całkowitą  dewastacją.  W  roku  2019  łącznie  przeznaczono  na ten cel 50 000,OO zł

iwykonano:

prace  remontowe  portyku  kościoła  należącego  do Parafii  Rzymsko  -  Katolickiej  pod

wezwaniem  św. Stanisława  Biskupa  i Męczennika  Chlewiskach,
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prace  konserwatorskie  i restauratorskie  wolnostojącej  rzeźby  plenerowej  ,,Walka

Heraklesa  z Ateuszem"  należącej  do zespołu  pałacowo  -  parkowego  Centrum  Rzeźby

Polskiej  w Orońsku,

prace  konserwatorskie  irestauratorskie  ludowych  instrumentów  muzycznych,

prace  remontowe  podziemnego  obiektu  lodowrń  wraz  z rńezbędną  infrastrukturą

techniczną  należącego  do  zespołu  pałacowo  -  parkowego  Manor  House

w Chlewiskach.

10.  Kultura  fizyczna  i turystyka

W  ramach  realizacji  zapisów  Strategia  Rozwoju  Powiatu  Szydłowieckiego  Aktualizacja

Część  II Strategia Rozwoju, Szydłowiec 2012, I. Poprawa jakości ,0cia  mieszkańców Powiatu
Szydłowieckiego  oraz  budowa  społeczeństwa  informacyjnego,  I.2.  Poprawa  stanu

infrastruktury  technicznej  i społecznej

Dokonano  przebudowy  i budowy  obiektów  sportowych  na  terenie  Zespołu  Szkół

Ogólnokształcących  im.  H.  Sienkiewicza  w  Szydłowcu  - ETAP  I." Wykonanie  bieźni

pięciotorowej  oraz  wyposażenie  boiska  do siatkówki  plażowej  w  ławki  oraz  stojaki  rowerowe.

W  ramach  rozpowszecłu'ńania  i  wspierania  kultury  fizycznej  Powiat  wspierał

organizował  lub  współorganizował  szkolne  i międzyszkolne  imprezy  i zawody  sportowe

stanowiące  kontynuację  celów  i zadań  wychowania  fizycznego  i zdrowotnego  wśród  dzieci

imłodzieży  szkolnej.

W ramach  realizacji  kalendarza  imprez  sportowych  szkolne  zawody  sportowe  szczebla

powiatowego  miały  charakter  imprez  masowych,  zgromadziły  bardzo  liczną  rzeszę  uczrńów:

-  w kategońi  szkół  podstawowych  (dzieci  -  rocznik  2006  i młodsi)  18  zawodów

w róźnych  dyscyplinach  sportowych;  w  rywalizacji  sportowej  wzięło  udział  18 szkół

z terenu  powiatu  szydłowieckiego,  a w poszczególnych  dyscyplinach  uczestniczyło

blisko  400  uczrńów  ze szkół  z terenu  powiatu.

-  w kategorii  szkół  podstawowych  i klas gimnazjalnych  (młodzieź)  w rocznikach

2003-2005  przeprowadzono  16 zawodów  w różnych  dyscyplinach  sportowych;

w rywalizacji  sportowej  brało  udział  15 szkół  z terenu  powiatu  szydłowieckiego,

a w poszczególnych  dyscyplinach  uczestniczyło  blisko  300  uczniów;

-  w kategońi  szkół  ponadpodstawowych  przeprowadzono  9 rodzajów  zawodów

w różnych  dyscyplinach  sportowych.

W ciągu  roku  szkolnego  2018/2019  przeprowadzono  łącznie  45 imprez  i zawodów

sportowych  dla  uczrńów  i mieszkańców  powiatu.

W  roku  2019  przeprowadzono  rówrńeż  XIII  Powiatowe  Igrzyska  Młodzieży  Szkolnej  dla

uczniów  szkół  podstawowych,  klas  gimnazjalnych  i szkół  ponadpodstawowych,  w których

uczestniczyło  200  uczrńów.

Powiat  zorganizował  Szachowe  GRAND  PRIX,,Ziemi  Odrowążów",  był  też partnerem

w wielu  imprezach  sportowych,  m.in.  Ogólnopolskiego  Biegu  Ulicznego  Sadek 2019,

Ogólnopolskiego  Turnieju  Piłki  Siatkowej  Kobiet  i Mężczyzn.
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W  drodze  otwartego  konkursu  ofert,  powiat  zlecił  21 organizacjom  pozarządowym  realizację

zadań  publicznych  z zakresu  upowszecłu'iiarńa  kultury  fizycznej  wśród  dzieci,  młodzieży

idorosłych,  w tym  osób  niepełnosprawnych  i dofinansował  je na łączną  kwotę  ok. 94 865 zł.

Środki  przeznaczono  m.in.  na organizację  rozgek  piłki  nożnej,  szkolenie  dzieci,  młodzieży

i dorosłych,  orgarńzowanie  turniejów  sportowych  również  dla niepełnosprawnych,  imprez

sportowo  -  rekreacyjnych,  działań  zmierzających  do  uaktywnierńa  sportowego  dzieci

imłodzieży  w  celu  zagospodarowania  ich  czasu  wolnego  oraz  powszechną  naukę  pływania.

11.  Geodezja  Kartografia  i kataster

W  ewidencji  gnuntów  i budynków  w 2019  r. dokonano  łącznie  1740  zmian.  Rozpatrzono

696 wniosków  o wydanie  wyąsów  z ewidencji  gmntów  i budynków,  26 wypisów  z rejestru

cen i wartości  nieruchomości.

Prowadzono  postępowania  administracyjne  zakończone  wydaniem  prawomocnych  decyzji,

w tym:

orzekających  o wprowadzeniu  zmiany  do rejestru 9

zatwierdzających  gleboznawczą  klasyfikację  gruntów  3

odmawiających  wprowadzenie  zmian  do rejestru

odmawiające  przyjęcia  do zasobu  geodezyjnego

wszczęto  10 postepowań  klasyfikacyjnych.

1

2

Ponadto  wprowadzono  443 transakcje  do rejestru  cen i waitości  nieruchomości  transakcji

kupna-sprzedaży  wynikających  z aktów  notańalnych,  rozpatrzono  254 wnioski  w zakresie

udzielerńa  pisemnych  informacji  oraz  wyjaśnień  dotyczących  gruntów,  budynków  i lokali,

wydano  82 zaświadczenia  potwierdzające  posiadanie  gospodarstwa  rolnego,  udzielono  32

informacje  i  wyjaśnienia  co  do  przebiegu  granic  nieruchomości,  32  postępowarńa

rozgrarńczeniowe  i scaleniowe,  wydano  2 decyzje  dot.  sporu  o wysokość  opłaty  za

udostępnienie  mateńałów  zgromadzonych  w  powiatowym  zasobie  geodezyjnym

ikartograficznym.

Przyjętoirozpatrzono  310  wniosków  oraz  wydano  tyle  samo  zaświadczeń  dotyczących

postępowań  uwłaszczeniowych.

Ujawniono  1ll  podziałów  działek  zatwierdzonych  decyzjami  administracyjnymi,

postanowieniami  sądu oraz na wniosek  właścicieli  w  bazie  graficznej  ewidencji  gnuntów

i budynków.

W ramach  realizacji  zadania  z zakresu  udostępniania  danych  z Powiatowego  Zasobu

Geodezyjnego  iKartograficznego  w 2019  r.:

rozpatrzono  1840  wniosków  o sprzedaż  map  lub  innego  dokumentu  z zasobu,

przyjęto  1333  zgłoszeń  pracy  geodezyjnej  i kartograficznej,

przyjęto  907  kpl.  dokumentacji  geodezyjnej  do zasobu,

wydano  2 072  licencję  do wydanych  wypisów  i wyrysów  z egb,
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-  wykonano  1740  wypisów  z rejestru  gruntów,  budynków  i lokali,

-  wykonano  696  wyrysy  z mapy  ewidencyjnej.

Ponadto  w  2019  r. wykonano  3 351 kopii  (skan)  dokumentów  z zasobu  do elektronicznej
bazy  danych.

12. Gospodarka  nieruchomościami

W zakresie  gospodarki  nieruchomościami  powiat  realizował  w 2019 roku  zadania

ustawowell,  w  tym:

-  wydano  16 decyzji  o ustalerńu  wysokości  odszkodowania  za gninty  zajęte  pod  drogi

publiczne,

-  sporządzonol  zestawienie  nieruchomości  do Krajowego  Zasobu  Nieruchomości,

-  zaktualizowano  22 opłaty  roczne  z tytułu  użytkowania  wieczystego  gnintów  Skarbu

Państwa,

-  przeprowadzono  10 postępowań  administracyjnych  związanych  z wygaszerńem

trwałego  zarządu,

-  zlecono  wycenę  1 nieruchomości  w  przeznaczonej  do sprzedaży,

-  wydano  1 decyzję  o zwrocie  działki  dożywotniego  użytkowania,

-  przeprowadzono  dwa  postępowania  komunalizacji  mienia  Skarbu  Państwa,

-  przeprowadzono  44 postępowania  admirństracyjne  o przekształceniu  użytkowania

wieczystego  gnuntów  Skarby  Państwa  w  prawo  własności,

-  wszczęto  8 spraw  sądowych  dotyczące  nieruchomości  SP (zasiedzenie,  zniesienie

współwłasności),

-  wydano  6 zgód  na czasowe  zajęcie  nieruchomości  Skarbu  Państwa  i Powiatu,

-  przeprowadzono  4 postępowarńa  w sprawie  ograniczenia  sposobu  korzystania

z rńeruchomości

przeprowadzono  regulację  stanów  prawnych  nieruchomości  z wniosku  Gmin

Wyznaniowych  Żydowskich  -  2 (sprawy  w trakcie)

przeprowadzono  10 spraw  z zakresu  regulacji  stanów  prawnych  nieruchomości.

13. Administracja  architektoniczno-budowlana

Realizacja  zadań  z zakresu  admirństracji  architektoniczno-budow1anej  realizowana  jest

przez  Wydział  Budownictwa  i Architektury  StarostwaPowiatowego  w Szydłowcu.  W  wydziale

rozpatrywane  są wnioski  z terenu  wszystkich  gmin  powiatu  szydłowieckiego.

W okresie  od I stycznia  2019  r. do 31 gnidnia  2019  r. wydano  441 decyzji  o pozwolerńu  na

budowę,  przyjęto  368  zgłoszeń  naroboty  budowlane,  wydano  10 decyzji  na rozbiórkę  obiektów

budowlanych,  20 decyzji  na przerńesienie  obowiązków  inwestorskich.  Opracowywano

comiesięczne  referaty  podatkowe  oraz  sprawozdania  miesięczne  B-06,  kwartalne  B-05  oraz

GUNB  -  3.

H Ustawa  z dnia  21 sierpnia  1997r.  o gospodarce  nieruchomościami  (t.j.  Dz.  U. z 2020  poz.  65 z pói.  ziri.)
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14. GospodarkaWodna

W ramach  realizacji  zadań  powiatu  z zakresu  gospodarki  wodnej  w 2019  r. wydano

2 decyzje  określające  wysokość  i rodzaj  świadczeń  na rzecz  Gmiru'iej  Spółki  Wodnej  Mirów

ponoszonych  przez  Gminę  Mirów,  która  odnosi  korzyści  z urządzeń  melioracyjnych

należących  do spółki  wodnej.

Ponadto  prowadzono  4 postępowania  w sprawie  wydarńa  decyzji  określających  wysokość

irodzaj  świadczeń  na rzecz  Gminnych  Spółek  Wodnych  Szydłowiec  i Orońsko  ponoszonych

przez  osoby  prawne  niebędące  członkami  spółki,  które  odnoszą  korzyści  z urządzeń

melioracyjnych  należących  do spółki  wodnej.  Wydano  3 decyzje  zatwierdzające  zmiany

w Statutach  Gminnych  Spółek  Wodnych  Mirów,  Szydłowiec  i Orońsko.  Wydano  81 kart

wędkarskich  oraz zarejestrowano  4 pontony  i 2 łodzie  jako  sprzęt  pływający  słuźący  do

amatorskiego  połowu  ryb.

15. Ochrona  środowiska  i przyrody

W okresie  od I stycznia  do 31 grudnia  2019 r. rozpatrzono  4 sprawy  związane

z wydawaniem  zezwoleń  na zbieranie  lub  przetwarzanie  odpadów12,  w tym:

-  zmieniono  1 zezwolenie  na przetwarzanie  odpadów,

-  wygaszono  1 zezwolenie  na zbieranie  odpadów,

-  odmówiono  wydania  decyzji  na zbierarńe  odpadów,

W okresie  od 1 stycznia  do 31 gnidnia  2019  r. dokonano  zmiany  1 decyzji  udzielającej

pozwolenia  zintegrowanego  z uwzględnierńem  zezwolerńa  na przetwarzanie  odpadów13.

W 2019  r. prowadzono  28 postępowań  administracyjnych  w sprawie  usunięcia  drzew

ikrzewów.  15 z nich zakończono  wydarńem  decyzji  umarzających  opłaty  w  związku

z zachowaniem  żywotności  drzew  kompensacyjnych.

W 2019  r. wpisano  do rejestru  14 zwierząt,  które  są  wymierńone  w załączniku  A i B

rozporządzenia  Rady  (WE)  nr 338/97  z dnia  9 gnidnia  1996cr.  w sprawie  ochrony  gatunków

dzikiej  fauny  i flory  w drodze  regulacji  handlu  nimi  zaliczanych  do płazów,  gadów,  ptaków

lub  ssaków.

W  ramach  realizacji  zadań  geologiczno-górniczychl4  w 2019  r.:

-  wygaszono  3 koncesje  na wydobywarńe  kopalin,

-  wydano  3 koncesje  na wydobywanie  kopalin,

-  dokonano  zmiany  3 w decyzjach  udzielających  koncesje  na wydobywanie  kopalin,

-  dokonano  zatwierdzerńa  2 dodatków  do dokumentacji  geologicznej  złóż.

Zostały  przyjęte  dokumentacje  geologiczne  rozliczające  zasoby  pozostające  w złożach  po

zakończerńu  eksploatacji  oraz dokumentujące  nowe  złoża.  Ponadto  zatwierdzone  zostały

dodatki  do dokumentacji  geologicznych.  Zatwierdzono  5 projekt  robót  geologicznych.

'2 Ustawa  z dnia  14 grudnia  2012  r. o odpadach  (t.j.  Dz.U.  z 2020  r. poz.  797  ze zm.)

'3 Wstawa  z dnia  27 kwietnia  2001r.  Prawo  ochrony  środowiska  (t.j.  Dz.U.  z 2019  r. poz.  1396  ze zm.)

'4 Ustawa  z dnia  9 czerwca  2011  r. Prawo  geologiczne  i górnicze  (Dz.U.  z 2019  r. poz.  868)
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W  ramach  realizacji  zadań  wynikających  z ustawy  z dnia  ustawa  z dnia  27 kwietnia

2001  r. Prawo  ochrony  środowiska  (tekst  jednolity:  Dz. U. z 2018r.  poz. 799 ze zmianami)

rozpatrzono  sprawy  związane  z udzielaniem  pozwolenia  na wprowadzanie  gazów  i pyłów  do

powietrza:

-  1 sprawę  związana  w udzieleniem  pozwolenia  na emisje  gazów  cieplarnianych

o atmosfery,

1 sprawę  zgłoszenia  instalacji  lub  zmiany  w instalacji  już  zgłoszonej,

wygaszono  I pozwolerńe  na wprowadzanie  gazów  ipyłów  do powietrza,

dokonano  zmiany  1 pozwolenia  na wprowadzanie  gazów  i pyłów  do powierza,

przyjęto  1 aktualizacje  instalacji,

dokonano  1 potwierdzenia  prowadzenia  instalacji  spalania  węgla.

16. Rolnictwo,  leśnictwo  i rybactwo  śródlądowe

Nadzórnad  gospodarką  leśną  sprawuje  Starosta  Szydłowiecki.  Nadzór  ten  obejmuje  4668

ha lasów  prywatnych  (należących  do osób  fizycznych  iprawnych).

Nadzór  nad  lasami  rńestanowiącymi  własności  Skarbu  Państwa  prowadzony  jest  ria podstawie

zatwierdzonych  przez  Starostę  Szydłowieckiego  Uproszczonych  Planów  Urządzania  Lasu

(UPUL).

Jedną  z podstawowych  zasad  trwałej  zrównoważonej  gospodarki  leśnej  jest  prowadzerńe

jej  według  UPUL.

Dla  wszystkich  lasów  będących  pod  nadzorem  Starosty  Szydłowieckiego  - należących

do osób fizycznych  i wspólnot  gnintowych,  opracowane  są  aktualne  uproszczone  plany

urządzania  lasu  (UPUL).

Okres  obowiązywarńa  w/w  dokumentacji  w rozbiciu  na gminy  przedstawia  się  następująco:

Gmina  Chlewiska  do dnia  31.12.2027  r.

Gmina  Orońsko  do drńa  31.12.2025  r.

Gmina  Mirów  do drńa  31.12.2025  r.

Gmina  Jastrząb  do drńa  31.12.2025  r.

Gmina  Szydłowiec  do dnia  31.12.2021  r.

Powiat  wypłacał  właścicielom  gnintów  dofinansowanie  do zakładania  upraw  leśnych,  ze

środków  Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  w Warszawie.

W  ramach  ochrony  gruntów  rolnych  i leśnych  Powiat  realizuje  następujące  zadania:

1)  Prowadzipostępowaniadot.wyłączeniagmntówzprodukcjirolniczej:

-  Wydaje  decyzje  zezwalające  na wyłączerńe  gmntów  rolnych  z produkcji

rolniczej,

-  Wydaje  zaświadczerńa  informujące,  czy  gninty  podlegają  postępowarńu

o wyłączeniu  gnintów  rolnych  z produkcji  rolniczej,
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-  Infon'nacje  o tyin,  czy  gmnty  podlegają  postępowaniu  o wyłączeniu  gnintów

rolnych  z produkcji  rolrńczej,

-  Wydaje  postanowienia  w sprawie  uzgodnienia  projektów  decyzji  o ustalerńu

warunków  zabudowy  oraz  projektów  decyzji  o ustaleniu  lokalizacji  inwestycji

celu  publicznego  w  zakresie  ochrony  gruntów  rolnych  i leśnych.

-  Wydaje  powiadomienia  o wysokości  opłat  rocznych.

2)  Wydawanie  decyzji  o rekultywacji  i zagospodarowaniu,  które  m. in.  określają:

-  stopień  ograniczenia  lub  utraty  wartości  użytkowej  gnuntów,  ustalony  na

podstawie  dwóch  odrębnych  opinii  rzeczoznawców;

-  osobę  obowiązaną  do rekultywacji  gnintów;

-  kierunek  i termin  wykonania  rekultywacji  gnuntów;

-  uznanie  rekultywacji  gnuntów  za zakończoną.

W  2019  roku  wydano:

-  10decyzjizezwa1ającychnawyłączeniegnintówro1nychzprodukcjiro1niczej,

-  167  zaświadczeń  informujących,  czy  gninty  podlegają  postępowarńu

o wyłączeniu  gnintów  rolnych  z produkcji  rolrńczej,

-  28postanowieńwsprawieuzgodnieniaprojektówdecyzjiousta1eniuwarunków

zabudowy  oraz  projektów  decyzji  o ustaleniu  lokalizacji  inwestycji  celu

publicznego  w  zakresie  ochrony  gnintów  rolnych  i leśnych,

-  14sprawozdańrocznychzzakresuwydanychdecyzji-sprawozdaniaRRW-l2,

sprawozdania  RRW-1  1,

-  8 powiadomień  o wysokości  opłat  rocznych,

-  6 decyzji  rekultywacyjnych  (o  ustaleniu  kierunku  rekultywacji,  osoby

zobowiązanej  do  rekultywacji  i terminu  zakończenia,  o umorzeniupostępowania

-  Wszczęto  8 postępowanń  w sprawie  wydania  decyzji  o ustaleniu  kierunku

rekultywacji,  osoby  odpowiedzialnej  i  terminu  oraz  decyzji  o uznaniu

rekultywacji  za zakończoną,

-  przeprowadzono5kontrolizakładówgórniczychwzakresierea1izacjiwydanych

decyzji  rekultywacyjnych.

17.  Porządek  pubłiczny  i bezpieczeństwo  obywateli

W  2019  rolcu  został  opracowany  Program  zapobiegania  przestępczości  oraz  ochrony

bezpieczeństwa  obywateli  i porządku  publicznego  Powiatu  Szydłowieckiego  na lata  2020

- 2024.

Z zakresu  zarządzania  Kryzysowego:

-  prowadzono  bieżącą  analizę  zagrożeń  miejscowych  i sytuacji  nadzwyczajnych  na

terenie  powiatu,

-  realizowano  zadarńa  związane  z  zapewnianiem  bezpieczeństwa  i  porządku

publicznego,
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poprzez  Powiatowe  Centrum  Zarządzania  Kryzysowego  realizowano  zadania

natycłuniastowego  reagowania  struktur  powiatu  w sytuacjach  noszących  znamiona

kryzysu,

organizowano  i  wykonywano  zadania  Powiatowego  Centrum  Zarządzania

Kryzysowego  określone  w planie  zarządzania  kryzysowego.

Z zakresu  spraw  obronnych  i wojskowych:

opracowano  dokumenty  planistyczne  w zakresie  wykonywania  zadań  obronnych,

zorganizowano  wymagane  ustawą  szkolerńa  z zakresu  spraw  obroru'iych,

aktualizowano  plan  przygotowań  podmiotów  leczniczych  powiahi  na potrzeby

obronne  kraju,

-  realizowano  przedsięwzięcia  związane  z przygotowarńem  Stanowiska  Kierowarńa

Starosty  zapewrńającego  realizację  zadań  obronnych  w wyższych  stanach  gotowości

obronnej  państwa,

-  zorganizowano  i przeprowadzono  kwalifikację  wojskową  na obszarze  powiatu,

w tym:  wydano  274  orzeczenia  w sprawie  zdolności  do czynnej  służby  wojskowej,

Z zakresu  obrony  cywilnej  i ochrony  ludności:

-  orgarńzowano  i uczestniczono  w trerńngach  systemu  wykania  i alarmowania

ludności  oraz systemu  wczesnego  ostrzegania,

-  aktualizowano  plan  działania  Powiatowego  Ośrodka  Analizy  Danych

i Alarmowania,

-  uczestniczono  w przedsięwzięciach  szkoleniowych  z zakresu  obrony  cywilnej,

-  opracowywano  dokumentację  planistyczną  z zakresu  obrony  cywilnej,

-  dokonano  oceny  stanu  przygotowań  obrony  cywilnej  w powiecie,

-  przeprowadzano  trerńngi  łączności  radiotelefonicznej  w Radiowej  Sieci  Zarządzania

Wojewody  Mazowieckiego,  ź zaplanowano  i przeprowadzono  kontrole  z zakresu

spraw  obrony  cywilnej  w gminach.

W  2019  Powiat  wziął  udział,  na zasadzie  partnerstwa,  w realizacji  Gmiru'iego  Programu

,,Szydłowiec  Bezpiecznym  Miastem",  programu  ograniczania  przestępczości  i aspołecznych

zachowań  Razem  Bezpieczniej  im.  Władysława  Stasiaka  na lata  2018  -  2020.  Projekt  zakłada

wykonarńe  bezpiecznych  przejść  dla  pieszych  na  ul.  Wschodniej  w  pobliżu  szkół

podstawowych  oraz  przeprowadzenie  działań  informacyjno-edukacyjnych  z zakresu

bezpieczeństwa.

18.  Ochrona  przeciwpowodziowa,  przeciwpożarowa  i  zapobieganie  innym

nadzwyczajnym  zagrożeniom  życia  i zdrowia  ludzi  oraz  środowiska

Powiat  posiada  Powiatowy  Magazyn  Zarządzarńa  Kryzysowego,  który  został

wyposażony  wsprzęt  zakupiony  ze  środków  własnych  powiatu.  Na  terenie  Powiatu

Szydłowieckiego  funkcjonuje  System  Wczesnego  Ostrzegania  i Alarmowarńa  Ludności.

W 2019 r. powiat  2-krotnie  brał  udział  w treningach  Systemu  Wczesnego  Ostrzegania

iAlarmowania,  podczas  których  rówrńeż  odbyła  się  głośna  próba  syren.  Na  terenie  Powiatu
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Szydłowieckiego  obowiązuje  opracowany  w 2013  roku,,Program  przeciwdziałania  wypalaniu

traw  STOP!  NIE  WYPALAJ  TRAW".  Realizowany  jest  również  Plan  dystrybucji  preparahi

jodowego  nawypadek  zagrożenia  radiacyjnego  na terenie  powiatu  szydłowieckiego.  Wszystkie

zadania  z zakresu  ochrony  przeciwpowodziowej,  przeciwpożarowej  i zapobiegania  iru'iym

nadzwyczajnym  zagrożerńom  życia  i zdrowia  ludzi  oraz środowiska  powiat  realizuje  przy

udziale  służb,  inspekcji  i straży.

Na  terenie  Powiatu  funkcjonuje  Powiatowe  Centrum  Zarządzarńa  Kryzysowego  oraz

Powiatowy  Ośrodek  Analizy  Danych  i  Alarmowarńa  (POADA).  Biorą  one  udział

w comiesięcznych  trerńngach  radiowych  w systemie  ostrzegarńa  ludności  cywilnej  i wojsk

o zagrożeniach  uderzeniami  z powietrza,  udział  w wojewódzkim  treningu  doskonalącym

w zakresie  znajomości  procedur  ATP  -  45 - raz na kwartał  / 4 razy  w roku.

W 2019  roku  odbywały  się cotygodniowe  sprawdziany  łączności  radiowej  pomiędzy

Powiatowym  Centrum  Zarządzania  Kryzysowego  a gminami  oraz pomiędzy  Powiatowym

Centrum  Zarządzarńa  Kgzysowego  a Wojewódzkim  Centrum  Zarządzania  Kryzysowego.

Powiat  Szydłowiecki  wziął  udział  w  treningu  systemu  wczesnego  ostrzegania

i alarmowarńa  w drńu  I sierpnia  2018  r oraz  w ćwiczeniu  Renegade  Sarex-19  w dniu  28 maja

2019  roku,  podczas  którego  miała  się  odbyć  głośna  próba  syren.

19. Przeciwdziałanie  bezrobociu  oraz  aktywizacja  lokalnego  rynku  pracy

Powiatowy  Urząd  Pracy  w Szydłowcu  realizował  zadanie,,Przeciwdziałanie  bezrobociu

iaktywizacja  lokalnego  rynku  pracy"  w oparciu  o Strategię  Rozwiązywania  Problemów

Społecznych  Powiatu  Szydłowieckiego  na lata  2015-2020.

Urząd  w celu  realizacji  zadania  promocji  zatrudnienia  oraz  aktywizacja  lokalnego  rynku

pracy  zawartego  w ww.  Strategii  tj. Stworzenie  korzystnych  warunków  dla  przedsiębiorców

ipotencjalnych  inwestorów  Strategii  Rozwiązywania  problemów  Społecznych  na lata  2015-

2020  realizował  następujące  działania:

-  Zwiększerńe  kompetencji  zawodowych  i  społecznych  osób  zagrożonych

wykluczeniem  społecznym;

Łagodzenie  negatywnych  skutków  bezrobocia;

Działania  na rzecz  poprawy  funkcjonowania  mikro  imałej  przedsiębiorczości.

Wskazane  wyżej  działania  mają  charakter  ciągły.

W  2019  r. zgodnie  z wyżej  wskazanym  celem  Strategii  Urząd  osiągnął  ustalone  dla  celu

następujące  wskaźniki:

Liczba  szkoleń  i staźy  podwyższających  umiejętności  zawodowe  i społeczne-  237

umów,  281 osób  bezrobotnych  objętych  wsparciem;

Liczba  przeprowadzonych  godzin  doradztwa  zawodowego  - około  409 godzin;

Liczba  uczestników  doradztwa  zawodowego  - 368  osób bezrobotnych,  2516

opracowanych  Indywidualnych  planów  Działania.,

Wspólne  inicjatywy  PUP i MOPS  - podpisane  jedno  porozumienie  - wspólne

działanie  na rzecz  osób  bezrobotnych;
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-  Liczbaszko1eńsłużbdziałającychnarzeczprzeciwdziałaniabezrobociu-36;

-  Liczba  udzielonych  dotacji  na uruchomienie  działalności  gospodarczej  - 81 osób

bezrobotnych  otrzymało  jednorazowe  środki  na podjęcie  działalności  gospodarczej;

-  Liczba  przeprowadzonych  działań  informacyjno-promocyjnych  o istniejącym  na

terenie  Powiatu  systemie  wsparcia  dla  przedsiębiorców  - Urząd  prowadził  w 2019  r.

działania  informacyjno-promocyjne  o realizowanych  'programach  na  rzecz

wspierarńa  przedsiębiorców.  Fon'na  działań  miała  różnoraki  charakter  poprzez

uczestrńctwo  w  targach  pracy,  orgarńzowaniu  spotkań  z przedsiębiorcami  po

indywidualne  porady;

-  Liczba  doposażonych  miejsc  pracy-  44 umowy  z podmiotami  gospodarczymi  na

wyposażenie  lub  doposażenie  61 miejsc  pracy.

W 2019r.  finansowano  programy  regionalne,  a także projekty  współfinansowane

z Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w ramach  PO WER,  RPO  WM.

20. Ochrona  praw  konsumenta

Głównym  zadaniem  Rzeczrńka  konsumenta  jest  udzielanie  konsumentom  bezpłatnych

porad  potrzebnych  do dochodzerńa  swoich  praw  w relacji  ze sprzedawcami  i wykonawcami

usług.  Rzecznik  informuje  konsumenta  o obowiązujących  przepisach  prawnych,

możliwościach  ich zastosowania  oraz  wskazuje  sposób postępowarńa,  mający  na  celu

wyegzekwowania  od przedsiębiorcy  swoich  roszczeń.

W  2019  r. porady  świadczone  były  osobiście,  pisemnie,  elektronicznie  oraz  telefoniczrńe.

Do Powiatowego  Rzecznika  Konsumentów  w Szydłowcu  zgłosiło  się  196 mieszkańców

powiatu  wymagających  udzielenia  różnego  rodzaju  pomocy.  Pomoc  ta realizowana  była

poprzez:

-  udzielanie  bezpośrednich  porad  w biurze  Rzecznika,

-  udzielanie  porad  telefonicznych,

-  udzielarńe  porad  drogą  poczty  elektronicznej,

-  sporządzarńe  pism  procesowych,  wzorów  reklamacyjnych,  oświadczeń  oraz  różnego

rodzaju  pism,

-  podejmowanie  mediacji  w celu  polubownego  rozwiązania  spraw,

-  wyjaśnianie  i interpretacje  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.  Udzielarńe  porad  i  informacji  prawnych  na  rzecz

konsumentów  obejmowało  najczęściej  problematykę  związaną  z reklamacją  wadliwego

towaru  lub usługi,  w  ramach  uprawrńeń  z tytułu  gwarancji,  niezgodności  towaru  z umową,

bądź  też odstąpienia  od umowy.

Wiele  zapytań  dotyczyło  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,
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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 przysługu3ącym  im prawie do odstąpierńa  od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa
w termirńe  14  dni.

Inne  zapytania  Konsumentów  dotyczyły:  egzekucji  komorniczych,  świadczenia  usług

drogą  elektroniczną,  postępowania  przed  sądami  cywilnymi  w  tym  postępowania

elektrorńcznego,  zasad wydawania  w tym  trybie  nakazów  zapłaty  i możliwości  wrńesierńa

sprzeciwu  oraz  wrńosków  o przywrócenie  ternninu  do wniesienia  sprzeciwu  i innych.

W  2019  r. Powiatowy  Rzecznik  Konsumentów  w Szydłowcu  skierował  89 wystąpień  do

przedsiębiorców  celem  wyegzekwowania  roszczeń  konsumentów.

Występując  do przedsiębiorcy,  w interesie  konsumenta,  Rzecznik  domagał  się  m.in.:

-  ponownego  rozpatrzenia  reklamacji,

-  złożenia  stosownych  wyjaśnień  i przedstawienia  stanowiska  w sprawie  będącej

przedmiotem  wystąpienia,

spełnienia  świadczenia  na rzecz  konsumenta,

przedstawienia  propozycji  ugodowego  załatwienia  sprawy.

W 2019  r. Rzecznik  Konsumentów  kontynuował  współpracę  z Urzędem  Ochrony

Ko  nkurencji  iKonsumentów,  Inspekcją  Handlową,  Urzędem  Komunikacji  Elektronicznej,

Rzecznikiem  Ubezpieczonych  oraz Stowarzyszeniem  Konsumentów  Polskich.  Na  bieżąco

utrzymywany  jest  kontakt  z rzeczrńkami  z regionu,  dzięki  czemu  możliwe  jest  szybkie  podjęcie

interwencji  w zgłaszanych  przez  konsumentów  skargach.  Z Urzędu  Ochrony  Konkurencji

i Konsumentów  Rzecznik  otrzymywał  bezpłatne  ulotki,  które  udostępniał  konsumentom.

W 2019 r. Rzecznik  Konsumentów  nie kierował  spraw  do rozpatrzenia  przez  sąd

polubowny,  ale  wskazywał  konsumentom  taki tryb roszczeń  jako  alternatywę  wobec

sądownictwa  powszechnego.

W  zaistniałej  sytuacji,  gdy  konsument  samodzielnie  dochodził  swoich  praw  na drodze  sądowej,

Rzeczrńk  pomagał  w przygotowarńu  pozwu  do sądu i konsument  wnosił  pozew  do sądu

indywidualnie  w swoim  własnym  imieniu,  informował  także  konsumenta  o dalszej  procedurze

dochodzenia  swoich  praw.  Rzeczrńk  pomagał  rówrńeż  w sporządzeniu  innej  dokumentacji

rńezbędnej  w  postępowaniu  sądowym.

Udzielając  pomocy  konsumentom,  Powiatowy  Rzecznik  Konsumentów  w 2019  roku

przygotował  jeden  pozew  wraz  z właściwym  mateńałem  dowodowym,  który  dotyczył

dochodzenia  roszczeń  w zakresie  niezgodności  towaru  z umową.
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W  ramach  edukacji  konsumenckiej  Rzecznik  zaprezentował  problematykę  konsumencką

na łamach  pracy  lokalnej  poprzez  wyjaśnierńe  reguł  postępowania  reklamacyjnego,  a także

propagował  tą  wiedzę  wśród  młodzieży  szkolnej  oraz  osób  zgłaszających  się  po poradę.

Liczba  porad,  konsultacji  i bezpośrednich  interwencji  udzielonych  przez  rzeczrńka  jest

znacząca,  i wciąż  utrzymuje  się  na wysokim  poziomie.  Co pozwala  stwierdzić,  że mieszkańcy

Powiatu  Szydłowieckiego  mają  świadomość  przysługujących  im  praw  imożliwości  otrzymania

pomocy,  co świadczy  o tym,  że instytucja  rzeczrńka  konsumentów  jest  społecznie  potrzebna.

21. Utrzymania  powiatowych  obiektów  i urządzeń  użyteczności  publicznej  oraz

obiektów  administracyjnych

Powiat  Szydłowiecki  posiada  mienie,  na które  składają  się: grunty,  budynki  i budowle

oraz  iru'ie  urządzenia.  Do  mierńaużyteczności  publicznej  znajdującego  się  w  trwałym  zarządzie

należy  zaliczyć  przede  wszystkim:

1)  Nieruchomość  zabudowana  o łącznej  pow.  gnintu  3,5400  ha położona  we wsi

Łaziska,  gm.  Orońsko  - Dom  Pomocy  Społecznej  w Łaziskach,

2) Nieruchomośćzabudowanaopow.gnintul,2527ha,położonawSzydłowcuprzy

ul.  Zarnkowej  1 - Zespół  Szkół  Ogólnokształcących  im.  H.  Sienkiewicza

w Szydłowcu,

3) Nieruchomośćzabudowanaopow.gruntu7,2964hapołożonawSzydłowcuprzy

ul.  Kościuszki  39A  - Zespół  Szkół  im.  Korpusu  Ochrony  Pogranicza

w Szydłowcu,

4) Nieruchomośćzabudowanaopow.gnuntu0,6165ha,położonawSzydłowcuprzy

ul. Kościuszki  39 - Centrum  Kształcenia  Zintegrowanego  i Ustawicznego,

5) Nieruchomośćzabudowanaopow.gnuntu0,2695hapołożonawSzydłowcuprzy

ul. Metalowej  7 - Powiatowy  Urząd  Pracy  w Szydłowcu.  Działka  stanowi

własność  Gminy  Szydłowiec  w  użytkowaniu  wieczystym  Powiatu

Szydłowieckiego  i Skarbu  Państwa.

6)  nieruchomość  zabudowana,  położona  przy  ul. Kolejowej  98, składająca  się

z działek  nr 1244/22  i 1244/24  o łącznej  pow.  0,586  ha, na której  znajduje  się

siedziba  Zarządu  Dróg  Powiatowych,

7)  rńeruchomość  zabudowana  oznaczona  jako  działka  m 755/1 o pow.  1600  m2,

położona  w Orońsku  przy  ul. Radomskiej  (dawna  dróżniczówka),  przeznaczona

na mieszkania  dla  młodzieży  opuszczającej  placówki  opiekuńczo-wychowawcze

oraz  hostel  dla  ofiar  przemocy  -  oddana  w trwały  zarząd  dla  PCPR  w Szydłowcu.

Grunty  oddane  w nieodpłatne  użytkowanie  dla  SPZZPZ  w Szydłowcu:

l)  działkanr4199/7opow.2779m2,położonawSzydłowcuprzyul.Wschodniej-

zbudowana  przychodrńą  zdrowia  -  oddana  w użytkowarńe,

2)  działkinr5758/10i5759/108ołącznejpow.2955m2położonewSzydłowcuprzy

ul. Staszica  -  zabudowana  przychodnią  zdrowia,
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3) działkanr1244/21opow.4268m2,położonawSzydłowcuprzyul.Ko1ejowej98

- Zakład  Opiekuńczo  Leczniczy,

4) działka  m 1138 o pow. 1622 m2, położona  w Majdowie  - Wiejski  Ośrodek

Zdrowia  w Majdowie  gm.  Szydłowiec,

5) działka  m 4383/5  o pow. 37 m2 położona  w Szydłowcu  przy  ul. Iłżeckiej  -

zabudowana  garażem  wraz  z udziałem  37/201 części  w działkach  nr 4383/12

i4383/13  o łącznej  pow.  281 m2, stanowiących  dojazd  do garażu.

Powiatowy  zasób nieruchomości:

1) nieruchomość  położona  przy ul. Kościuszki  39B,  oznaczona  jako  działka

nr 1824/6  o pow.  1636  m2,

2) rńeruchomość  położona  przy  ul. T. Kościuszki  170, oznaczona  jako  działka

m4374/l  o pow. 3149 m2 - zabudowana  budynkiem  Starostwa  Powiatowego

w Szydłowcu,

3) rńeruchomość  położona  przy  ul. T. Kościuszki  170, oznaczona  jako  działka  m

4153/5 o pow.  }974 m2 - zabudowana  budynkiem  Starostwa  Powiatowego

w  Szydłowcu,

4)  działłca nr 4153/10  o pow. 219 m2 - parking  przy  Starostwie  powiatowym

w Szydłowcu,  przy  pl. M. Konoprńckiej  7,

5) działka  nr  4153/8  o pow.  637  m2 -  zabudowana  garażami  przy

pl. M. Konoprńckiej  -  współwłasność  z Gminą  Szydłowiec,

6) działki przy  ul. Staszica  w Szyd%owcu  o pow.  3241 m2, oraz 4199/5  o pow.  385

m2, na której  znajduje  się  parking  dla SPZZOZ  w Szydłowcu,

7) działki  zabudowane  stacjami  trafo:  m 4199/3  o pow. 310 m2, położona  przy

ul. Wschodniej  23 i m 1244/8  o pow.  151 m2 przy  ul. Kolejowej  98.

W zasobie  Powiatu  Szydłowieckiego  znajdują  się  również  drogi  powiatowe,  których

wykaz  znajduje  się w załączrńku  do Uchwały  Nr  29/82/2020  Zarządu  powiatu  w Szydłowcu

zdnia  30 marca  2020 r. w sprawie  przedstawierńa  Radzie  Powiatu  w Szydłowcu  oraz

Regionalnej  Izbie  Obrachunkowej  w Warszawie  Zespół  w Radomiu  sprawozdania  z wykonania

budżetu  Powiatu  za  2019  r.

W  ramach  realizacji  zadań  statutowych  mienie  Powiatu  użyteczności  publicznej  jest  na

bieżąco  utrzymywane  w stanie niepogorszonym.  Dokonuje  się również  napraw,  remontów,

przebudowy  i budowy  tych  obiektów.

Realizując  cele strategiczne  Powiat15 przeprowadził  w2019  roku  81 postępowań

o udzielerńe  zamówień  publicznych.  Postępowania  dotyczy'ły  min.  przebudowy  i remontów

dróg, przebudowy  obiektu  mostowego  z dojazdami,  budowy  chodników,  przebudowy,

rozbudowy  i remontów  budynków  szkolnych,  rozbiórki  budynku  starostwa,  dowozu  uczniów

do szkół,  czy  opracowarńa  dokumentacji  projektowej.

'5 Uchwała  Nr  XW/II  1/2012  Rady  Powiatu  w Szydłowcu  z dnia  27 kwietnia  2012  r. Strategia  Rozwoju  Powiatu

Szydłowieckiego  Aktualizacja  Część II Strategia  Rozwoju,  Szydłowiec  2012. I. Poprawa  jakości  życia

mieszkańców  Powiahi  Szydłowieckiego  oraz  budowa  społeczeństwa  informacyjnego.
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Jedną  z kluczowych  inwestycji  roku  2019  była,,Gospodarkarńskoemisyjna  z elementami

OZE  w Powiecie  Szydłowieckim",  której  zasadniczym  celem  była  poprawa  efektywności

energetycznej  obiektów  użyteczności  publicznej  oraz redukcja  emisji  zanieczyszczeń  do

powietrza  atmosferycznego  na terenie  Powiatu  Szydłowieckiego.  Koszt  tej inwestycji  wyniósł

3 670  690,00  zł.

Kolejnymi  dużymi  inwestycjami  były  ,,Przebudowa  drogi  powiatowej  nr  4018W

Szydłowiec  - Majdów,  granica  województwa,  na odcinlcu  od km  O+009,00  do km  1+818,00",

której  koszt  wyrńósł  3 825 431,00  zł oraz,,Przebudowa  drogi  powiatowejnr  4014W  relacji

Jastrząb  - Gąsawy  Rządowe  na odcinku  od km  O+660  do krn  3+003",  której  koszt  to 2 154

609,00  zł,  których  zasadniczym  celem  było  podniesierńe  jakości  życia  lokalnychmieszkańców

oraz  zwiększerńe  ich  bezpieczeństwa.

W  2019  r. zamówieniapubliczne  o wartości  nieprzekraczającej  30 tys.  euro.  w Starostwie

Powiatowym  w Szydłowcu  udzielano  na  podstawie  regu1aminu16.

W  zakresie  rozwoju  powiatu  zrealizowano  inwestycje  budowlane.  Wiele  z nich  przeszło

cały  proces  inwestycyjny,  w tym  projekt,  realizację  i przekazarńe  do eksploatacji,  a rńektóre

z nich,  takich  jak  budowa  bieżni  w Zespole  Szkół  im. Henryka  Sienkiewicza  w Szydłowcu,

wyburzerńe  budynku  Starostwa  Powiatowego  na ul. Kościuszki  170 w Szydłowcu,  czy

dobudowa  klatek  schodowych  przy  budynku  internatu  w  Zespole  Szkół  im.  KOP  w Szydłowcu

przeszło  fazę  realizacji.

22. Obronność

Opracowano  dokumentację  planistyczną:

-  Plan szkolenia  obronnego  powiatu  szydłowieckiego  w 2019 roku  (uzgodniony

z Wydziałem  Bezpieczeństwa  i Zarządzarńa  Kryzysowego  M{JW  w Warszawie).

-  Plan  działania  w zakresie  obrony  cywilnej  powiatu  szydłowieckiego  w 2019  roku

(uzgodniony  z Wojewodą  Mazowieckim).

-  Plan  zasadrńczych  przedsięwzięć  w  zakresie  pozamilitarnych  przygotowań

obronnych  w  powiecie  szydłowieckim  na 2019  r.

23. Promocja  Powiatu

Powiat  Szydłowiecki,  promował  działalność  organów  powiatu  w ramach  porozumienie

czterech  Powiatów  Opoczyńskiego,  Koneckiego,  Przysuskiego  i Szydłowieckiego,  ,,Ziemia

Odrowążów".  Na mocy  postanowień  porozumierńa  , w 2019  r. wydawany  był  kwartalrńk

społeczno-ku1turalny  o tym  samym  tytule.  Koordynatorem  tego  zadania  był  Powiat  Konecki.

Kwartalnik  redagował  zespół  złożony  z osób  z każdego  powiatu  w  tym  Powiatu

Szydłowieckiego.

'6 Zarządzenie Nr 15/2019 Starosty Szydłowieckiego  z dnia IO maja 2019 r. w sprawie: wprowadzenia  regulaminu
udzielania  zamówień  publicznych  w Starostwie Powiatowym  w Szydłowcu,  o wartości nieprzekraczającej  kwoty
wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień  publicznych
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Ponadto  w 2019  r., jak  co roku  Powiat  Szydłowiecki  koordynował  działarńa  związane

z obchodami  rocznicy  bitwy  pod  Brakiem  stoczonej  w 1939  roku.  Organizatorami  obchodów

byli:  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.

Obchody  upamiętrńające  bitwę  pod Barakiem  z 1939  roku  zostały  zainaugurowane

Apelem  Poległych  na kwaterach  wojennych  szydłowieckiego  cmentarza,  zostały  złożone

wieńce  pod pomrńkiem  ,,Żołnierzom  poległym  wObronie  Ojczyzny  1939-1944"  oraz

poinnikiem,,Źołrńerzom  Września  1939",  znajdującym  się  w Baraku  k. Szydłowca.

Zorgarńzowano  i przeprowadzono  Konlcurs  pt. ,,Wielkanoc  w Powiecie  Szydłowieckim

2019".  Konkurs  jest  imprezą  cykliczną  kontynuowaną  od 2010  i pełni  rolę  promocji  powiatu

na kilku  płaszczyznach,  zarówno  na zewnątrz  (poprzez  rozsyłanie  oryginalnych  kart  do

zaprzyjaźrńonych  instytucji  i osób)  oraz  wewnątrz  poprzez  promocję  powiatu  wśród  uczniów

i nauczycieli  oraz  uczestników  WTZ  i ich  opiekunów  w naszym  regionie.  Konlcurs  cieszył  się

ogromnym  zainteresowaniem.  W 2019  r.  wpłynęło  208  prac  plastycznych  ze  szkół

podstawowych,  ponadpodstawowych  oraz  uczestników  świetlic  i innych  ośrodków  edukacyjno

- kulturalnych.  Główną  nagrodę  zdobyła  Edyta  Woźniakowska,  uczestniczka  WTZ

Szydłowiec.  Główną  nagrodą  jest  wydrukowanie  zwycięskiej  pracy,  na której  widnieje

nazwisko  autora.

20 lipca  2019  roku  w Szydłowcu  odbył  się koncert  pamięci  Andrzeja  Siewierskiego,

wokalisty  gnupy,  Azyl  P. Rock  współfinansowany  przez  Samorząd  Województwa

Mazowieckiego.

W  maju  2019  r. Powiat  Szydłowiecki  gościł  gnupę  Polaków  z Rejonu  Wileńskiego.  Od

dekady  można  zaobserwować  trwałą  współpracę  pomiędzy  Powiatem  Szydłowieckim

Rzeczpospolitej  Polskiej  a Samorządem  Rejonu  Wileńskiego  Republiki  Litewskiej.

Współpraca  opiera  się  na porozumierńu  zawartym  w 2008  roku.

W 2019  roku  w Powiecie  kontynuowano  rozpoczęty  w 2017  r. projekt  pn. ,,Powiat

szydłowiecki.  Smaki."  Zespól  realizujący  projekt,  spotykał  się  z członkiniami  Kół  Gospodyń

Wiejskich  działającymi  na tererńe  powiatu.  Efektem  było  zebranie  mateńału  w postaci

przepisów,  opowieści  oraz  zdjęć.  W  konsekwencji  powstała  publikacja  ukazująca  dziedzictwo

kuliname  naszego  regionu,  znajduje  się  wrńej  ponad  100  przepisów  potraw

charakterystycznych  dla ziemi  szydłowieckiej.  Na podstawie  zgromadzonego  materiału

zrealizowano  krótkie  filmy,  w których  przedstawione  zostały  po 2 przepisy  z regionu  powiatu

szydłowieckiego.  W filmach  wystąpiły  członkirńe  i członkowie  Kół  Gospodyń  Wiejskich

z terenu  powiatu,  a całość  została  sfilmowana  w Muzeum  Wsi  Radomskiej.

Powiat  Szydłowiecki  bierze  równieź  udział  w przedsięwzięciach  organizowanych  przez

inne  jednostki,  organizacje  pozarządowe  czy  szkoły  oferując  pomoc  finansową,  merytoryczną

bądź  w  postaci  przekazywanych  wydawnictw  lub  gadżetów.
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W  2019  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.

24. Współpraca  i działalność  na rzecz  organizacji  pozarządowych  oraz  podmiotów

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

pożytku  publicznego  i o wolontariacie

W 2019  roku  współpraca  Powiatu  z orgarńzacjami  pozarządowymi  miała  dwie  fornny:

finansową  i pozafinansową.

Współpraca  finansowa  odbywała  się  poprzez:

-  udzielenie  dotacji  na sfinansowanie  realizacji  powierzonych  zadań  publicznych,

-  udzielenie  dotacji  na dofinansowanie  realizacji  zadań  publicznych,

-  granty  i nagrody  konkursowe.

Powierzerńe  realizacji  zadań  publicznych  odbywało  się  w  trybie  konkursów  i

obejmowało  takie  obszary,  jak:

-  upowszecłu'ńarńe  kultury  fizycznej  i sportu  wśród  dzieci,  młodzieży  i dorosłych,

w tym  osób  niepełnosprawnych,

-  kultura,  sztuka,  ochrona  dóbr  kultury  i dziedzictwa  narodowego,

-  udzielanie  nieodpłatnej  pomocy  prawnej  oraz  nieodpłatnego  poradrńctwa

obywatelskiego.

Wramachupowszecłu'iiarńaku1turyfizycznej  wśróddzieci,młodzieżyidorosłych,wtym

osób niepełnosprawnych  określono  następujące  zadania,  na które  organizacje  pozarządowe

mogły  uzyskać  dofinansowanie:

1)  organizacjarozgekwpiłkęnożną-szkolerńedzieci,młodzieżyidorosłych;

2)  szkolenie  dzieci,  młodzieży  i dorosłych  oraz  organizowanie  turniejów  sportowych,

również  dla  niepełnosprawnych;

3)  orgarńzowanie  rozgrywek  sportowych  w grach  zespołowych,  np. siatkówce  lub

koszykówce,  lub  piłce  ręcznej,  lub  teisie  stołowym;

4)  imprezy  sportowo  -  rekreacyjne  dla  niepełnosprawnych;

5)  powszechna  nauka  pływania  w Powiecie  Szydłowieckim.

Na  realizację  zadań  zabezpieczono  w Budżecie  Powiatu  Szydłowieckiego  na 2019  r.

kwotę  100  000,OO zł, z czego  ostatecznie  zostało  rozliczone:  94 865,12  zł. Zadarńa  realizowało

21 organizacji  pozarządowych.

W zakresie  kultury,  sztuki,  ochrony  dóbr  kultury  i dziedzictwa  narodowego  Powiat

określił  zadania,  na  które  orgarńzacje  pozarządowe  mogŁy  uzyskać  dofinansowarńe:

1)  promocja  kultury,  m.in.  poprzez  wspieranie  folkloru  i inicjatyw  lokalnych

mieszkańców  powiatu  szydłowieckiego;
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dziedzictwo  kulturowe

społecznej  mieszkańców

2)  wspieranie  przedsięwzięć  artystycznych  kultywujących

regionu,  mających  na celu podniesienie  aktywności

powiatu  szydłowieckiego  w obszarze  kultury;

3)  orgarńzacja  bądź  udział  w  znaczących  przedsięwzięciach  kulturalnych  (np.

festiwalach,  przeglądach,  konkursach,  warsztatach  muzycznych  lub  artystycznych),

mających istotne znaczenie dla rozmo5'u lailtury  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.

Dotacje  na realizację  zadań  otrzymało  19 podmiotów,  na łączną  kwotę:  38 938,71  zł.

Powiat  ufundował  również  nagrody  dla  uczestrńłców  konkursu  ,,Powiat  Szydłowiecki.

Smaki",  w łącznej  kwocie  5 000,OO zł, w tym  dla  Zespołów:  ,,Zdziechowianki",  ,,Górnianki",

,,Skłoby",  ,,Gąsawianki",  ,,Załawianki",  ,,Kumosie",  ,,Zaborowianki",  ,,Niezapominajki",

,,Rogowianki",,,Pawłowianki"  oraz  dla  Powiatowego  Zespołu  Doradców  Metodycznych.

W 2019 roku  Powiat  Szydłowiecki  wspierał  organizacje  pozarządowe  w formach

pozafinansowych,  poprzez  objecie  imprez  organizowanych  przez  stowarzyszenia  honorowym

patronatem  Starosty  Szydłowieckiego  i Przewodniczącego  Rady  Powiatu  w Szydłowcu.

Patronatem  honorowym  objęto:

-  Dzień  kobiet  zorgarńzowany  przez  Stowarzyszenie  Emerytów  ,,Spokojna  Jesień

Życia"  oraz  zespół,,Fantazja",

-  Wyścig  kolarski  o konar  dębu Czwartaka  zorganizowany  przez  Stowarzyszenie

Odnowy  i Rozwoju  Gminy  Orońsko.

W ramach  współpracy  udostępniano  nieodpłatnie  orgarńzacjom  pozarządowym  salę

konferencyjną  Starostwa  Powiatowego  w  Szydłowcu,  na której  obywały  się  spotkania

okolicznościowe,  konferencje,  szkolenia,  zebrania  orgarńzacyjne,  konkursy  i turnieje,  w tym

m. in. dla  Klubu  sportowego,,Alternatywa"  w Szydłowcu,  Rodziru'iych  Ogrodów  Działkowych

,,Szydłowiec",  Stowarzyszenie  Emerytów,,Spokojna  Jesień  Życia".

25. Nieodpłatna  pomoc  prawna  i edukacja  prawna

W  celu  realizacji  zadania  z zakresu  udzielania  rńeodpłatnej  pomocy  prawnej,

nieodpłatnego  poradrńctwa  obywatelskiego  oraz edukacji  prawnej  Powiat  zawarł  w dniu

12października  2018 r. zgminami  z terenu  powiatu  szydłowieckiego  porozumienia  na

udostępnienie  lokali  biurowych  na ten cel. We  wszystkich  gminach  funkcjonowały  punłcty

rńeodpłatnej  pomocy  prawnej,  a na tereie  Gminy  Szydłowiec  dodatkowo  Punkt  nieodpłatnego

poradnictwa  obywatelskiego.  Porozumierńe  w sprawie  udzielania  nieodpłatnej  pomocy

prawnej  zawarto  rówrńeż  z Okręgową  Radą  Adwokacją  w Radomiu,  w  wyniku,  którego

podpisano  umowy  z adwokatami.  Natomiast  na podstawie  porozurnienia  zawartego  w dniu

15października  2018 r. pomiędzy  Powiatem  Szydłowieckim  a Okręgową  Izbą  Radców
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Prawnych  w Kielcach  podpisano  umowę  z radcą  prawnym  na świadczenie  pomocy  prawnej

w 2019  roku.

Na  realizację  ww.  zadania  z budżetu  państwa  Powiat  otrzymał  dotację  w wysokości

132.000,00  zł,  z czego  organizacja  pozarządowa  pn. Instytut  Aktywizacji  Regionów  z siedzibą

w Gdyni,  wyłoniona  w drodze  konkursu  do prowadzenia  nieodpłatnych  porad  porwanych,

obywatelskich  oraz  edukacji  prawnej  otrzymała  dotację  w  wysokości  64.020,00  zł. Przyznana

organizacjidotacjazostaławcałościwykorzystanai  rozliczonazgodniezcelem,najakizostała

przyznana  i na  warunkach  określonych  umową.

W okresie  od 1 stycznia  do 31 gnudrńa  2019  r. w punktach  zlokalizowanych  na terenie

Powiatu,  prawnicy  udzielili  osobom  uprawnionym  łączrńe  353 porady  prawne  oraz  9 porad

obywatelskich.

W ramach działań  z zakresu  edukacji  prawnej  przeprowadzono  14 warsztatów

o tematyce  prawnej,  w  której  udział  wzięli  uczniowie  szkół  z terenu  Powiatu  Szydłowieckiego.

Mając  na  celu  podrńesienie  świadomości  prawnej  mieszkańców  Powiatu  opracowano  i rozdano

mieszkańcomulotki,broszuryiplakaty.  Opracowanorówrńeżinternetoweserwisyedukacyjne,

udostęprńono  stronę  internetową  z tematyką  prawną.  Dodatkowo  informacje  o udzielarńu

bezpłatnych  porad  prawnych,  zasadach  udzielania  pomocy  i o osobach  uprawnionych

umieszczono  oraz  na bieźąco  aktualizowano  na strorńe  internetowej  Powiatu  i w Biuletynach

Informacji  Publicznej  urzędów  gtnin.

STAROSTA

Włodńmierz Góńicb
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