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I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA POWIATU 
 

Powiat kazimierski stanowi lokalną wspólnotę samorządową tworzoną przez 

mieszkańców powiatu zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1998 r. 

w sprawie utworzenia powiatów. Powiat działa na podstawie statutu powiatu uchwalonego 

uchwałą II/14/2002 z 16 grudnia 2002 z późn. zm.  

Powiat wykonuje zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie dziedzin 

wymienionych w artykule 4 ustawy o samorządzie powiatowym. Zadania te obejmują pięć 

zasadniczych grup tematycznych: 

− infrastruktura społeczna – edukacja publiczna, promocja i ochrona zdrowia, opieka 

społeczna, pomoc społeczna, kultura, kultura fizyczna i turystyka, 

− infrastruktura techniczna – transport lokalny, drogi publiczne, utrzymanie 

powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów 

administracyjnych, 

− porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli – obronność, ochrona 

przeciwpożarowa, ochrona przeciwpowodziowa, zapobieganie innym 

nadzwyczajnym zagrożeniom, życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, 

− ochrona środowiska i zagospodarowanie przestrzenne – gospodarka wodna, 

rolnictwo, leśnictwo i rybactwo śródlądowe, nadzór budowlany, 

− działalność organizatorska – przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja 

lokalnego rynku pracy, ochrona praw konsumenta, wspieranie osób 

niepełnosprawnych, polityka prorodzinna, ochrona dóbr kultury, promocja 

powiatu, współpraca z organizacjami pozarządowymi. 

Do zakresu działania powiatu należy także wykonywanie zadań przez działające  

w ramach powiatowej administracji zespolonej inspekcje, służby i straże, w tym Komendę 

Powiatową Policji, Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej oraz inspekcję sanitarną, 

weterynaryjna i nadzór budowlany. 

Powiat odpowiada także za przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i zapobieganie 

kryzysom wynikającym z zagrożeń pożarowych, powodziowych i innych.  

a. Demografia 

Teren powiatu zamieszkuje 33 851osób (stan wg danych GUS na 31grudnia 2018 roku). 

Średnia gęstość zaludnienia dla powiatu kazimierskiego wynosi około 80 osób/km2.  

Analiza danych za lata 2017 – 2018 wykazała wzrost liczby urodzeń w powiecie kazimierskim 
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w 2018 roku, w porównaniu do 2017 roku o 65 dzieci oraz niższą o 35 osób liczbę zgonów 

aniżeli w roku 2017.  

Dane demograficzne powiatu kazimierskiego oraz gmin wchodzących w skład powiatu 

Miasto/gmina Powierzchnia 
w km2 

Ludność wg 
stanu na 

dzień 
31.12.2018 

Gęstość 
zaludnienia 

os/km2 

 

Kazimierza Wielka 139,9 16 210 116  

Skalbmierz 85,94 6 502 76  

Razem gminy miejskie 225,84 22 712 101  

Bejsce 57,48 4 031 70  

Czarnocin 70,32 3 810 54  

Opatowiec 68,58 3 298 48  

Razem gminy wiejskie 196,38 11 139 57  

Ogółem Powiat 422 33 851 80  

Opracowanie własne na podstawie danych GUS za 2018 rok 

 
b. Uwarunkowania administracyjne i geograficzne 

Powiat kazimierski położony jest w południowej części województwa świętokrzyskiego. 

Zajmuje obszar o powierzchni 422 km2. Jest dwunastym pod względem powierzchni powiatem 

województwa. W skład powiatu wchodzi pięć gmin w tym: dwie gminy miejskie Kazimierza 

Wielka i Skalbmierz, oraz trzy gminy wiejskie Bejsce, Czarnocin i Opatowiec. Siedzibą władz 

powiatu jest Kazimierza Wielka. 

Położenie komunikacyjne sprawia, że z Kazimierzy Wielkiej do Katowic jest około 130 

km, do Kielc około 92 km, do Krakowa około 55 km, do Buska – Zdroju około 37 km. 

Powiat kazimierski graniczy z czterema powiatami województwa małopolskiego: od 

zachodu z powiatem miechowskim, od południowego – zachodu i od południa z powiatem 

proszowickim, a od południowego wschodu z powiatami tarnowskim i dąbrowskim. Od strony 

północnej powiat kazimierski graniczy z dwoma powiatami województwa świętokrzyskiego: 

buskim i pińczowskim. Według danych GUS z 2018r. miasto Kazimierza Wielka zajmuje 

powierzchnię 5,33 km2 i liczy 5579 mieszkańców, z czego 52,61 % stanowią kobiety, a 

mężczyźni 47,39%.  
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Teren powiatu kazimierskiego pokrywa less, na którym wykształciły się urodzajne 

czarnoziemy. Obszary leśne są bardzo nieliczne. Płaskowzgórza i wzniesienia osiągają 

wysokość do 286m.n.p.m. Podłoże lessowe oraz zmieniające się warunki klimatyczne nie 

sprzyjały powstawaniu lasów, przeważa tu roślinność ciepłolubna. Powiat kazimierski znajduje 

się w klimacie umiarkowanym. Przez powiat przepływa rzeka Nidzica, lewobrzeżny dopływ 

Wisły licząca 63 km długości. Dopływami Nidzicy w okolicach Kazimierzy Wielkiej są m. in.: 

Małoszówka i Jawornik. 

Obszar wchodzi w skład makroregionu geograficznego Niecki Nidziańskiej stanowiącej 

rozległe obniżenie pomiędzy Wyżyną Krakowsko – Częstochowską, a Wyżyną Kielecko –

Sandomierską. Część południowo – wschodnia powiatu zaliczana jest do regionu Niziny 

Nadwiślańskiej. 

Na terenie powiatu kazimierskiego występują ogromne zasoby wód podziemnych 

zaliczanych do wód termalnych i siarczkowych o zasobach szacowanych na 4 miliardy m 3 

c. Uwarunkowania historyczne 

Pierwsze źródła pisane mówiące o naszym terenie pochodzą z XII w.i dotyczą Jakuszyc 

(Jakuszowic). Następne informacje są z XIII w. i  dotyczą Broniszowa i Zagórzyc. Pierwsza 

wzmianka o Kazimierzy została zapisana w 1320 r. jako Cazimira (za panowania króla 

Władysława Łokietka). W tych czasach rzeka Nidzica stanowiła granicę dwóch województw 

(wcześniej ziem). Jak podają źródła drukowane na przełomie XIV i XV w. właścicielem 

Kazimierzy Wielkiej i Kazimierzy Małej byli Kazimierscy vel Kazimirscy. Kazimierscy mogli 

być tzw. Ludźmi księcia Kazimierza Sprawiedliwego (od 1166 książe wiślicki, a od 1177-1194 

książe krakowski). Nazwa miejscowości niewątpliwie pochodzi od staropolskiego imienia 

„Kazimir”. Kazimierza Mała lub Mała Kazimierza i Jakuszowice znajdowały się  

w województwie sandomierskimi powiecie wiślickim, natomiast Kazimierza Wielka zwana 

również Wielką Kazimierzą była w województwie krakowskimi powiecie proszowickim. Pod 

koniec XVIII w. W Kazimierzy Wielkiej osiadła rodzina Łubieńskich jak się później okazało 

było to przełomowe wydarzenie dla całego regionu. W  1845 r. Kazimierz hrabia Łubieński 

wybudował cukrownię(jedną z pierwszych na ziemiach polskich pod zaborami). Zakład ten stał 

się głównym czynnikiem miastotwórczym, chociaż do nadania praw miejskich było jeszcze 

bardzo daleko. Przez kilkaset lat do 1795 r. ziemia kazimierska wchodziła w skład 

województwa krakowskiego. W latach 1795 – 1809 była częścią Zachodniej Galicji, w latach 

1809 – 1815 weszła w skład Księstwa Warszawskiego, od 1815 – 1918 była częścią Królestwa 

Polskiego (Kongresowego). Od 1919r. do dzisiaj znajduje się w województwie 
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świętokrzyskim. Bardzo żyzne gleby i rozwijająca się cukrownia Łubna stały się głównym 

czynnikiem awansującym Kazimierzę Wielką do rangi ważnego ośrodka na południu Ponidzia. 

Od II połowy XIX w. przez prawie 100 lat Kazimierza Wielka była wsią folwarczną  

i osadą fabryczną będąc równocześnie siedzibą gminy. W okresie II wojny światowej 

Kazimierza Wielka była siedzibą władz Republiki Partyzanckiej. Na przełomie lipca  

i sierpnia 1944 roku na obszarze 1000 km2była niepodległa Polska. Wydarzenia  

te upamiętniają liczne pomniki i tablice. Po II wojnie światowej Kazimierza Wielka pozostała 

siedzibą gminy. W 1954r. uzyskała prawa osiedla, w 1956r. została siedzibą powiatu,  

a w 1959 r. otrzymała prawa miejskie. Nastąpił kolejny etap rozwoju miasta i gminy. 

d. Uwarunkowania kulturowe 

Źródła podają, że zorganizowane osadnictwo było już na ziemi kazimierskiej 12 tysięcy 

lat temu. Najstarsze stanowiska archeologiczne występują w: Zagórzycach sprzed 8 tysięcy lat, 

Słonowicach sprzed 6 tysięcy lat. 

Jedenaście megalitycznych, a ściślej megaksylonowych grobowców z czasów neolitu  

z przełomu 4 i 3 tysiąclecia p.n.e. odkryto w Słonowicach. Największy z nich ma prawie 120 

m. długości, około 5 m. wysokości i około 10 m szerokości. Wszystkie mają mityczną 

orientację wschód – zachód, wykonane z drewnianych bali o średnicy około 30 cm oraz  

z ziemi i kamieni. Stanowiska archeologiczne w Jakuszowicach potwierdzają istnienie bardzo 

bogatego osadnictwa na tym terenie i dostarczają licznych pamiątek z różnych epok miedzy 

innymi z czasów kultury trzcinieckiej (kurhany), z czasów rzymskich (monety, naszyjniki, 

zapinki), z okresu wędrówek ludów (bogato zdobiony rząd koński, zbroja i paradny łuk księcia 

Hunów) 

Stanowisko w Zagórzycach potwierdza uprawę roli już 8 tysięcy lat temu. Z okresu 

kultury przeworskiej odkryto tutaj w całości zachowany piec do wypalania naczyń z elitarnej 

ceramiki czarnej. 

Na terenie Stradowa w IX i X wieku istniał gród obronny, o powierzchni 1,5 ha,  

a z podgrodziem 50 ha i w tamtym okresie był to największy zespół obronny na ziemiach 

polskich. 

Z terenu powiatu kazimierskiego pochodzi wiele znanych osób, które na trwałe zapisały 

się w historii.  

Jak podają źródła, z Opatowca pochodził Andrzej Świerad – pierwszy polski święty,  

a jedną ze swoich pustelni miał w miejscowości Chwalibogowice. Beatyfikowany w 1083 roku 

jest jednocześnie świętym węgierskim i słowackim. 
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Ze Skalbmierza z kolei pochodził pierwszy rektor obecnego Uniwersytetu 

Jagiellońskiego – Stanisław ze Skalbmierza. Funkcję rektora pełnił dwukrotnie, ponadto 

sprawował także inne funkcje m.in.: był spowiednikiem królewskim, kaznodzieją katedralnym, 

wikariuszem generalnym biskupa krakowskiego. Obok Pawła Włodkowica uważany jest za 

współtwórcę polskiej szkoły prawa międzynarodowego.  

W Skalbmierzu pobierał także swoje pierwsze nauki mieszkający wówczas w Topoli 

Mikołaj Rej – polski poeta i prozaik renesansowy, a także Poseł na Sejm Rzeczypospolitej. 

Również ze Skalbmierzem wiąże się krótki epizod najsłynniejszej noblistki – Marii Curie 

Skłodowskiej. To właśnie tu w 1884 roku spędzała karnawał, u swojego stryja Zdzisława 

Skłodowskiego. Z tego pobytu zachował się list do jej starszej siostry opisujący karnawałowe 

zabawy, których była uczestniczką. 

Ziemia kazimierska może pochwalić się również inną znamienitą postacią, która  

w latach 1402 – 1403 sprawowała zaszczytną funkcję rektora ówczesnej Akademii 

Krakowskiej, a mianowicie Mikołaja z Gorzkowa. Był on także kanonikiem krakowskim, 

dziekanem kościoła św. Floriana w Krakowie, oraz sygnatariuszem aktu Unii horodelskiej 

zawartej pomiędzy Polską, a  Litwą w 1413 roku w Horodle. 

e. Uwarunkowania gospodarcze 

Powiat kazimierski jest obszarem typowo rolniczym, prawie 90% gruntów stanowią 

użytki rolne, a jedynie 3% lasy. Tereny zurbanizowane i nieużytki zajmują powierzchnię około 

3 tysięcy hektarów, co stanowi 8% powierzchni powiatu. Rolnictwo daje zatrudnienie dla 

większości mieszkańców. Gleby wykorzystywane są pod uprawy najcenniejszych upraw 

polowych np.: pszenica oraz warzywa gruntowe, a także rośliny pastewne i przemysłowe. 

W powiecie znajdują się złoża surowców naturalnych, które częściowo są eksploatowane: złoże 

piasku: Ławy – Morawianki – Urzuty, Kraśniów; złoża surowców ilastych – Odonów, Topola, 

Szarbia i Kolosy; obecnie już nieeksploatowane złoża ropy naftowej – Pławowice. 

Gospodarka regionu opiera się poza tym głównie o małe i średnie przedsiębiorstwa prywatne. 

Niewielka działalność produkcyjna połączona jest z handlem i usługami. 

f. Uwarunkowania przyrodnicze 

Teren powiatu kazimierskiego należy do najbardziej nasłonecznionych w Polsce – 1160 

kWh/m2. Ogółem objęto 18% powierzchni powiatu różnymi formami ochrony przyrody  

i krajobrazu. Wśród nich fragment Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego położonego na 

północnych obrzeżach powiatu oraz fragment Kozubowskiego Parku Krajobrazowego 

położonego we wschodniej części powiatu oraz fragment Koszycko – Opatowieckiego obszaru 

chronionego krajobrazu. Bogactwo form ukształtowania terenu, warunków hydrologicznych, 
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szaty roślinnej i świata zwierzęcego spowodowało powstanie wielu wartościowych i 

niepowtarzalnych tworów przyrody żywej i nieożywionej, która  

w niewielkiej części powiatu kazimierskiego objęta jest ochroną. Dotyczy to obszarów 

chronionego krajobrazu. Dotychczas nie ustanowiono: rezerwatów przyrody, zespołów 

przyrodniczo-krajobrazowych, parków dworskich krajobrazowych oraz pomników przyrody 

nieożywionej na terenie powiatu kazimierskiego. 

Na obszarze powiatu kazimierskiego tylko niewielki fragment gminy Opatowiec (część 

leżąca w Nadnidziańskim Parku Krajobrazowym)objęty jest obszarem Natura 2000. 

g. Wody geotermalne  

Około 50 lat temu na terenie miejscowości Odonów podczas poszukiwania ropy, 

przypadkowo odkryto ogromne zasoby wód podziemnych. Występujące wody zaliczają 

się do wód termalnych i siarczkowych. Ich skład jest bardzo zbliżony do wód 

leczniczych występujących w pobliskich uzdrowiskach Busko – Zdrój i Solec –Zdrój. 

Temperatura wody wynosi ok.300 Celsjusza. Zasobność szacowana na podstawie około 

70 odwiertów wynosi 4 miliardy m3, kilkadziesiąt razy większa niż te wykorzystywane 

w uzdrowiskach Busko – Zdrój i Solec – Zdrój. 

Wody termalne można wykorzystać w lecznictwie uzdrowiskowym w leczeniu takich chorób 

jak: 

1) choroby ortopedyczno-urazowe;  

2) choroby układu nerwowego;  

3) choroby reumatologiczne;  

4) choroby kardiologiczne i nadciśnienie;  

5) choroby naczyń obwodowych;  

6) choroby górnych dróg oddechowych;  

7) choroby dolnych dróg oddechowych;  

8) choroby układu trawienia;  

9) cukrzyca;  

10) otyłość;  

11) choroby endokrynologiczne;  

12) osteoporoza;  

13) choroby skóry;  

14) choroby kobiece;  

15) choroby nerek i dróg moczowych;  

16) choroby krwi i układu krwiotwórczego;  
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17) choroby oka i przydatków oka.  

Podkreślić należy, że wody termalne w otworach cenomanu w rejonie Kazimierzy wielkiej 

charakteryzują się obecnością siarkowodoru. Posiadają właściwości lecznicze i terapeutyczne, 

znajdują zastosowanie w kąpielach leczniczych, kuracjach pitnych, inhalacjach, irygacjach  

i płukaniach. W Polsce oraz Europie w ostatnich latach jest widoczny duży wzrost 

zainteresowania tą formą leczenia. 

W 2015 roku z inicjatywy samorządu powiatowego, w Cudzynowicach wykonano 

odwiert na głębokość około 750 m. Działanie zakończyło się sukcesem. Natrafiono na ogromne 

złoża wody przydatnej w lecznictwie, zbudowano ujęcie, kotłownię geotermalną, powstał 

zakład górniczy, uzyskano wszystkie niezbędne pozwolenia na wydobycie wód siarczkowo – 

termalnych. Do zarządzania obiektami powiat powołał Sp. z o.o. Kazimierskie Wody Termalne 

i Lecznicze. Kolejne działania ukierunkowane są na przekształcenie Kazimierzy Wielkiej w 

uzdrowisko. Złożone zostały i uzyskały akceptacje dwa wnioski: pierwszy na budowę sieci 

przesyłowej z wody siarczkowo – geotermalnej z Cudzynowic do Kazimierzy Wielkiej, 

budowę kotłowni geotermalnej i wykonanie odwiertu chłonnego; drugi na rozbudowę 

istniejącej pływalni KOS o dwa baseny siarczkowe. Podejmowane są również działania w 

kierunku wyznaczenia terenów inwestycyjnych w pobliżu zbiornika pod potrzeby 

potencjalnego uzdrowiska. Minister Zdrowia wydał w 2018r. decyzję potwierdzającą 

możliwość prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego na obszarze uznanym za obszar ochrony 

uzdrowiskowej „Kazimierza Wielka” obejmującym obszar trzech sołectw: Cudzynowice, 

Donosy i Słonowice oraz teren miasta Kazimierza Wielka. Decyzją Ministra Zdrowia ustalone 

zostały dla obszaru ochrony uzdrowiskowej „Kazimierza Wielka” w oparciu  

o przestawione świadectwa potwierdzające właściwości lecznicze naturalnych surowców  

i właściwości lecznicze klimatu, następujące  kierunki lecznicze: choroby reumatologiczne, 

osteoporoza, choroby kardiologiczne i nadciśnienie. (na podstawie operatu uzdrowiskowego 

opracowanego przez Gminę Kazimierza Wielka) 
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II. WYKONANIE UCHWAŁ RADY POWIATU KAZIMIERSKIEGO– 
UCHWAŁY PODJĘTE W 2018r. 
 
W 2018 roku Rada Powiatu Kazimierskiego podjęła 62 uchwały, które realizowane były 

na bieżąco i przekazywane  odpowiednim organom nadzoru, tj. Regionalnej Izbie 

Obrachunkowej oraz Wojewodzie Świętokrzyskiemu. Żadna z uchwał podjętych w 2018 roku 

nie została uchylona.  

 

Lp. Numer 
sesji Data Nr uchwały Tytuł ustawy Sposób realizacji 

1. XXX 27.03.2018 r. XXX/185/2018 

Środków na dofinansowanie 
w 2018 r. form doskonalenia 

zawodowego nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach i 
placówkach oświatowych, 

dla których organem 
prowadzącym jest Powiat 

Kazimierski 

Zarząd Powiatu 
Zrealizowana 

2. XXX 27.03.2018 r. XXX/186/2018 

Podjęcie Programu Rozwoju 
Pieczy Zastępczej dla 

Powiatu Kazimierskiego na 
lata 2018-2020 

Zarząd Powiatu 
Zrealizowana 

 
 

3. XXX 27.03.2018 r. XXX/187/2018 

Określenie zadań i 
wysokości środków 

Powiatowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych 
przypadających według 
algorytmu na realizację 

zadań dla Powiatu 
Kazimierskiego na 2018 rok 

Zarząd Powiatu 
Zrealizowana 

 

4. XXX 27.03.2018 r. XXX/188/2018 

Ustalenie rozkładu godzin 
pracy aptek 

ogólnodostępnych z terenu 
Powiatu Kazimierskiego na 

2018 rok 

Zarząd Powiatu 
Zrealizowana 

 

5. XXX 27.03.2018 r. XXX/189/2018 

 
Zaciągnięcie kredytu 

 
 
 

Zarząd Powiatu 
Zrealizowana 

 



10 
 

6. XXX 27.03.2018 r. XXX/190/2018 

Zmiana uchwały Nr 
XXIX/180/2017 Rady 

Powiatu Kazimierskiego z 
dnia 29.12.2017r. o 

zwiększeniu udziałów przez 
Powiat Kazimierski w 
spółce z ograniczoną 

odpowiedzialnością pod 
nazwą  „Kazimierski 

Ośrodek Sportowy” sp. 
zo.o. z siedzibą w 

Kazimierzy Wielkiej  
ul. T. Kościuszki 13 

Zarząd Powiatu 
Zrealizowana 

 

7. XXX 27.03.2018 r. XXX/191/2018 

Zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej 

Powiatu Kazimierskiego na 
lata 2018-2032 

Zarząd Powiatu 
Zrealizowana 

 

8. XXX 27.03.2018 r. XXX/192/2018 Zmian w budżecie Powiatu 
Kazimierskiego na 2018 

Zarząd Powiatu 
Zrealizowana 

 

9. XXXI 18.05.2018 r. XXXI/193/2018 

Udzielenie pomocy 
finansowej dla Gminy 
Raków za wzniesienie 
pomnika Wincentego 

Witosa na terenie miasta 
Kielce 

Zarząd Powiatu 
Zrealizowana 

10. XXXI 18.05.2018 r. XXXI/194/2018 

Rozpatrzenie  
i zatwierdzenie 

sprawozdania finansowego 
wraz ze sprawozdaniem z 

wykonania budżetu Powiatu 
Kazimierskiego za rok 2017 

Zarząd Powiatu 
Zrealizowana 

 

11. XXXI 18.05.2018 r. XXXI/195/2018 Absolutorium z tytułu 
wykonania budżetu 

Zarząd Powiatu 
Zrealizowana 

12. XXXI 18.05.2018 r. XXXI/196/2018 

Zmiany Wieloletniej 
Prognozy finansowej 

Powiatu Kazimierskiego na 
lata 2018-2032 

Zarząd Powiatu 
Zrealizowana 

13. XXXI 18.05.2018 r. XXXI/197/2018 Zmian w budżecie Powiatu 
Kazimierskiego na 2018 rok 

Zarząd Powiatu 
Zrealizowana 
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14. XXXII 28.06.2018 r. XXXII/198/2018 

W sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego 

SPZOZ w Kazimierzy 
Wielkiej 

Zarząd Powiatu 
Dyrektor SP ZOZ 

Zrealizowana 

15. XXXII 28.06.2018 r. XXXII/199/2018 

W sprawie zmiany uchwały 
Nr III/19/2014 Rady 

Powiatu Kazimierskiego z 
dnia 29 grudnia 2014 r. w 

sprawie ustalenia warunków 
pracy i płacy Starosty 

Kazimierskiego 
oraz upoważnienie 

Sekretarza Powiatu do 
dokonywania czynności z 

zakresu prawa pracy wobec 
Starosty 

Zarząd Powiatu 
Zrealizowana 

16. XXXII 28.06.2018 r. XXXII/200/2018 

W sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy 

finansowej Powiatu 
Kazimierskiego na lata 

2018-2032 

Zarząd Powiatu 
Zrealizowana 

17. XXXII 28.06.2018 r. XXXII/201/2018 
W sprawie zmian w 
budżecie Powiatu 

Kazimierskiego na 2018 rok 

Zarząd Powiatu 
Zrealizowana 

18. XXXIII 08.08.2018 r. XXXIII/202/2018 

W sprawie zmiany uchwały 
Nr XXX/187/2018 Rady 

Powiatu Kazimierskiego z 
dnia 27 marca 2018r w spr. 

określenia zadań i 
wysokości środków PFRON 

przypadającego wg. 
algorytmu na realizację 

zadań dla Powiatu 
Kazimierskiego na 2018 rok 

Zarząd Powiatu 
Dyrektor PCPR 
Zrealizowana 

19. XXXIII 08.08.2018 r. XXXIII/203/2018 

W sprawie zmiany uchwały 
Nr XXVII/168/2017 Rady 
Powiatu Kazimierskiego z 

22.11.2017 dotyczące 
zmiany uchwały Nr 

VI/40/2011 Rady Powiatu 
Kazimierskiego z dnia 

27.VI.2011 w spr. nadania 
Statutu PŚDS w 

Cudzynowicach, zmienionej 
uchwały Nr XVI/110/2012 

Rady Powiatu 

Zarząd Powiatu 
Kierownik PŚDS 

Zrealizowana 
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Kazimierskiego z dnia 
9.11.2012 

20. XXXIII 08.08.2018 r. XXXIII/204/2018 

W sprawie powołania 
Komisji Konkursowej do 

przeprowadzenia konkursu 
na stanowisko dyrektora SP 
ZOZ w Kazimierzy Wielkiej 

Zarząd Powiatu 
Zrealizowana 

21. XXXIII 08.08.2018 r. XXXIII/205/2018 

W sprawie zmiany uchwały  
Nr XXX/198/2018 Rady 

Powiatu Kazimierskiego w 
sprawie zaciągnięcia 

kredytu z dnia 27 marca 
2018 

Zarząd Powiatu 
Zrealizowana 

22. XXXIII 08.08.2018 r. XXXIII/206/2018 
W sprawie zmiany WPF 

Powiatu Kazimierskiego na 
lata 2018-2032 

Zarząd Powiatu 
Zrealizowana 

23. XXXIII 08.08.2018 r. XXXIII/207/2018 

W sprawie zmian w 
budżecie Powiatu 

Kazimierskiego na 2018 rok 
 

Zarząd Powiatu 
Zrealizowana 

24. XXXIV 26.09.2018 r. XXXIV/208/2018 

W sprawie zmiany uchwały 
Nr XXX/187/2018 Rady 
Powiatu w Kazimierzy 

Wielkiej z dnia 27 marca 
2018 w spr. określenia 

zadań i wysokości środków 
PFRON przypadających 

według algorytmu na 
realizację zadań dla Powiatu 

Kazimierskiego na 2018 
rok. 

 
 

Zarząd Powiatu 
Dyrektor PCPR 
Dyrektor PKP 
Zrealizowana 

 

25. XXXIV 26.09.2018 r. XXXIV/209/2018 
W sprawie nadania Statutu 

SP ZOZ w Kazimierzy 
Wielkiej 

Zarząd Powiatu 
Dyrektor SP ZOZ 

Zrealizowana 
 

26. XXXIV 26.09.2018 r. XXXIV/210/2018 

W sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu 

Kazimierskiego na lata 
2017-2030 

Zarząd Powiatu 
Zrealizowana 
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27. XXXIV 26.09.2018 r. XXXIV/211/2018 
W sprawie zmian w 
budżecie Powiatu 

Kazimierskiego na 2018 rok 

 
Zarząd Powiatu 
Zrealizowana 

 

28. XXXV 18.10.2018 r. XXXV/212/2018 
W sprawie : zmian w 

Statucie Powiatu 
Kazimierskiego 

Zarząd Powiatu 
Zrealizowana 

29. XXXV 18.10.2018 r. XXXV/213/2018 

W sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu 

Kazimierskiego na lata 
2018-2032 

Zarząd Powiatu 
Zrealizowana 

30. XXXV 18.10.2018 r. XXXV/214/2018 
W sprawie zmian w 
budżecie Powiatu 

Kazimierskiego na 2018 rok 

Zarząd Powiatu 
Zrealizowana 

31. I 19.11.2018 r. I/1/2018 
W sprawie wyboru 

Przewodniczącego Rady 
Powiatu Kazimierskiego 

Zarząd Powiatu 
Kazimierskiego 
Zrealizowana 

32. I 19.11.2018 r. I/2/2018 

W sprawie ustalenia liczby 
Wiceprzewodniczących 

Rady Powiatu 
Kazimierskiego 

Zarząd Powiatu 
Kazimierskiego 
Zrealizowana 

33. I 19.11.2018 r. I/3/2018 

W sprawie wyboru 
Wiceprzewodniczących 

Rady Powiatu 
Kazimierskiego 

Zarząd Powiatu 
Kazimierskiego 
Zrealizowana 

34. I 19.11.2018 r. I/4/2018 W sprawie wyboru Starosty 
Powiatu Kazimierskiego 

Zarząd Powiatu 
Kazimierskiego 
Zrealizowana 

35. I 19.11.2018 r. I/5/2018 
W sprawie wyboru 

Wicestarosty  Powiatu 
Kazimierskiego 

Zarząd Powiatu 
Kazimierskiego 
Zrealizowana 

36. I 19.11.2018 r. I/6/2018 

W sprawie wyboru 
Urzędującego Członka 

Zarządu Powiatu 
Kazimierskiego 

Zarząd Powiatu 
Kazimierskiego 
Zrealizowana 

37. I 19.11.2018 r. I/7/2018 

W sprawie wyboru 
pozostałych członków 

Zarządu Powiatu 
Kazimierskiego 

Zarząd Powiatu 
Kazimierskiego 
Zrealizowana 
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38. II 03.12.2018 r. II/8/2018 W sprawie zmian w statucie  
Powiatu Kazimierskiego 

Zarząd Powiatu 
Kazimierskiego 
Zrealizowana 

39. II 03.12.2018 r. II/9/2018 
W sprawie powołania 
stałych komisji oraz 

ustalenia listy ich członków 

Zarząd Powiatu 
Kazimierskiego 
Zrealizowana 

 

40. II 03.12.2018 r. II/10/2018 

W sprawie ustalenia 
składów osobowych stałych 

komisji i wyboru ich 
przewodniczących 

Przewodniczący 
Rady Powiatu 

Przewodniczący 
komisji 

Zrealizowana 

41. II 03.12.2018 r. II/11/2018 

W sprawie powierzenia 
Gminie Skalbmierz zadania 

prowadzenia  punktu 
nieodpłatnej pomocy 

prawnej 

Zarząd Powiatu 
Kazimierskiego 
Zrealizowana 

42. II 03.12.2018 r. II/12/2018 

W sprawie ustalenia opłaty 
za usunięcie i 

przechowywanie pojazdów 
usuniętych z dróg na 

parkingu strzeżonym oraz 
kosztów powstałych w 

wyniku wydania dyspozycji 
usunięcia a następnie 

odstąpienia od usunięcia 
pojazdów. 

Zarząd Powiatu 
Kazimierskiego 
Zrealizowana 

43. II 03.12.2018 r. II/13/2018 

W sprawie wyrażenia zgody 
na zawarcie umowy najmu 

lokali z Pedagogiczną 
Biblioteką Wojewódzką w 

Kielcach 

Zarząd Powiatu 
Kazimierskiego 
Zrealizowana 

44. II 03.12.2018 r. II/14/2018 

W sprawie zmiany uchwały 
Nr XXX/187/2018 Rady 

Powiatu Kazimierskiego z 
dnia 27.03.2018r. w sprawie 

określenia zadań i 
wysokości środków PFRON 

przypadających według 
algorytmu na realizację 

zadań dla Powiatu 
Kazimierskiego na 2018 

rok. 

Zarząd Powiatu 
Kazimierskiego 
Dyrektor PCPR 
Zrealizowana 



15 
 

45. II 03.12.2018 r. II/15/2018 

W sprawie określenia 
wysokości diety dla radnych 

Rady Powiatu 
Kazimierskiego 

 
Zarząd Powiatu 
Kazimierskiego 
Przewodniczący 
Rady Powiatu 

Kazimierskiego 
Zrealizowana 

 
 

46. II 03.12.2018 r. II/16/2018 

W sprawie ustalenia 
warunków pracy i płacy 
Starosty Kazimierskiego 

oraz upoważnienie 
Sekretarza Powiatu do 

dokonywania czynności w 
sprawach z zakresu prawa 

pracy wobec Starosty 

Zarząd Powiatu 
Kazimierskiego 
Zrealizowana 

47. II 03.12.2018 r. II/17/2018 

W sprawie desygnowania 
delegata na Zgromadzenie 
Ogólne Związku Powiatów 

Polskich 

Zarząd Powiatu 
Kazimierskiego 
Zrealizowana 

48. II 03.12.2018 r. II/18/2018 

W sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu 

Kazimierskiego na lata 
2018-2032 

Zarząd Powiatu 
Kazimierskiego 
Zrealizowana 

49. II 03.12.2018 r. II/19/2018 
W sprawie zmiany w 

budżecie Powiatu 
Kazimierskiego na 2018 rok 

Zarząd Powiatu 
Kazimierskiego 
Zrealizowana 

50. III 28.12.2018 r. III/20/2018 
W sprawie ogłoszenia tekstu 
jednolitego  Statutu Powiatu 

Kazimierskiego 

Zarząd Powiatu 
Kazimierskiego 
Zrealizowana 

51. III 28.12.2018 r. III/21/2018 

W sprawie wyboru biegłego 
rewidenta do 

przeprowadzenia badania 
sprawozdania finansowego 

za 2018 r. 

Zarząd Powiatu 
Kazimierskiego 
Zrealizowana 

52. III 28.12.2018 r. III/22/2018 

W sprawie podwyższenia 
kapitału zakładowego i 
objęcia przez Powiat 

Kazimierski udziałów w 
Spółce Kazimierskie Wody 
Termalne i Lecznicze sp.  

z o.o. z siedzibą w 
Kazimierzy W. 

Zarząd Powiatu 
Zrealizowana 
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53. III 28.12.2018 r. III/23/2018 

W sprawie : zmiany 
uchwały Nr XXIX/180/2017 

Rady Powiatu 
Kazimierskiego z dnia 

28.12.2017 o zwiększeniu 
udziałów przez P. 

Kazimierski w sp. z o.o. pod 
nazwą „Kazimierski 

Ośrodek Sportowy” sp zo.o. 
z siedzibą w Kazimierzy W. 

ul. T. Kościuszki 13 

Zarząd Powiatu 
Zrealizowana 

54. III 28.12.2018 r. III/24/2018 

W spr. podwyższenia 
kapitału zakładowego i 
objęcia przez Powiat 

Kazimierski udziałów w sp. 
Kazimierski Ośrodek Sport. 

sp. z o.o. z siedzibą w 
Kazimierzy Wielkiej 

Zarząd Powiatu 
Zrealizowana 

55. III 28.12.2018 r. III/25/2018 
W sprawie wyrażenia zgody 

na zawarcie umowy 
dzierżawy 

Zarząd Powiatu 
Zrealizowana 

 
 

56. III 28.12.2018 r. III/26/2018 
W sprawie  wyrażenia 

zgody na zawarcie umowy 
dzierżawy 

Zarząd Powiatu 
Zrealizowana 

57. III 28.12.2018 r. III/27/2018 
W sprawie  wyrażenia 

zgody na zawarcie umowy 
dzierżawy 

Zarząd Powiatu 
Zrealizowana 

 
 
 
 

58. III 28.12.2018 r. III/28/2018 

W sprawie zmiany uchwały 
Nr III/15/2018 z dnia 

03.012.2018 w sprawie 
określenia wysokości diety 
dla radnych Rady Powiatu 

Kazimierskiego. 

Zarząd Powiatu 
Zrealizowana 

59. III 28.12.2018 r. III/29/2018 

W sprawie zmiany 
wieloletniej prognozy 
finansowej Powiatu 

Kazimierskiego na lata 
2018-2032 

Zarząd Powiatu 
Zrealizowana 

60. III 28.12.2018 r. III/30/2018 
W sprawie zmiany w 

budżecie Powiatu 
Kazimierskiego na 2018 rok 

Zarząd Powiatu 
Zrealizowana 
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61. III 28.12.2018 r. III/31/2018 

W sprawie wieloletniej 
prognozy finansowej 

Powiatu Kazimierskiego na 
lata 2018-2032 

Zarząd Powiatu 
Zrealizowana 

62. III 28.12.2018 r. III/32/2018 
W sprawie uchwalenia 

budżetu  Powiatu 
Kazimierskiego na 2019 rok 

Zarząd Powiatu 
Zrealizowana 

 
 

III. WYKONANIE UCHWAŁ RADY POWIATU KAZIMIERSKIEGO – 
UCHWAŁY PODJĘTE PRZED 1 STYCZNIA 2018R. 
ALE OBEJMUJĄCE SWYM ZAKRESEM 2018 R.  
 

W 2017 roku zostały podjęte następujące uchwały, które swym zakresem obejmowały 

rok 2018: 

1. Uchwała Nr XXI/132/2017 z dnia 28 marca 2017r. w sprawie przyjęcia „Planu działań 

na rzecz rozwoju Powiatu Kazimierskiego.” 

2. Uchwała Nr XXIII/138/2017 z dnia 30 czerwca 2017r. w sprawie uchwalenia 

„Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie w Powiecie Kazimierskim na lata 2017 – 2020”. 

3. Uchwała Nr XXIII/139/2017 z dnia 30 czerwca 2017r. w sprawie uchwalenia 

„Programu oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc  

w rodzinie na lata 2017 – 2020.” 

4. Uchwała Nr XXVI/158/2017 z dnia 3 listopada 2017r. w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej  

w Cudzynowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną. 

5. Uchwała Nr XXVI/159/2017 z dnia 3 listopada 2017r. w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej  w Cudzynowicach w Branżową Szkołę 

I stopnia Specjalną. 

6. Uchwała Nr XXVI/160/2017 z dnia 3 listopada 2017r. w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Cudzynowicach. 

7. Uchwała Nr XXVI/161/2017 z dnia 3 listopada 2017r. w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Skalbmierzu w Branżową Szkołę  

I stopnia. 
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8. Uchwała Nr XXVI/162/2017 z dnia 3 listopada 2017r. w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia Szkoły Policealnej w Cudzynowicach. 

9. Uchwała Nr XXVI/163/2017 z dnia 3 listopada 2017r. w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia Szkoły Policealnej w Skalbmierzu. 

10. Uchwała Nr XXVI/164/2017 z dnia 3 listopada 2017r. w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia Szkoły Policealnej w Odonowie. 

11. Uchwała Nr XXVI/167/2017 z dnia 22 listopada 2017r. w sprawie uchwalenia 

„Programu współpracy Powiatu Kazimierskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w latach 2018 – 

2021.” 

12. Uchwała Nr XXIX/179/2017 z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie objęcia przez Powiat 

Kazimierski udziałów w spółce „Kazimierskie Wody Termalne i Lecznicze  

sp. z o.o. z siedzibą w Kazimierzy Wielkiej”. 

13. Uchwała Nr XXIX/180/2017 z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie zwiększenia udziałów 

przez Powiat Kazimierski w sp. z o.o. pod nazwą „Kazimierski Ośrodek Sportowy’  sp. 

z o.o. z siedziba w Kazimierzy Wielkiej ul. T Kościuszki 13.  

Ponadto Rada Powiatu Kazimierskiego w 2017 roku podjęła 10 uchwał w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kazimierskiego na lata 2017 – 2032 oraz  

1 uchwałę w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Powiatu Kazimierskiego na lata 2018 

– 2032. 

 
IV. INWESTYCJE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT W 2018 ROKU  

Z PODZIAŁEM NA ZADANIA WIELOLETNIE I ZADANIA 
JEDNOROCZNE 
 

1. Zadania wieloletnie 

Są to zadania większości współfinansowane ze środków UE. Dotyczą one edukacji, budowy 

przyszłego uzdrowiska w Kazimierzy wielkiej oraz ścieżki rowerowej z Krakowa do 

Wiślicy. Wszystkie te zadania opiewają na kwotę ponad 38 milionów zł. Realizacja tych 

inwestycji pozwoli na zmianę oblicza powiatu kazimierskiego z typowo rolniczego na 

rolniczo-turystyczno-uzdrowiskowy. 

a) Zadanie: „Działanie 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej; Tytuł 

Projektu: Podniesienie jakości szkolnictwa na terenie powiatu kazimierskiego poprzez 

modernizację i wyposażenie Zespołu Szkół Rolniczych w Cudzynowicach  
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i wyposażenie Liceum Ogólnokształcącego w Kazimierzy Wielkiej”. Wartość całego 

zadania 3.478.470,18 zł, na rok 2018 zaplanowano kwotę 1.718.842,42 zł.,   

a wydatkowano kwotę 49.201,22 zł. z  czego kwota 12.915,00 zł to środki UE a kwota 

36.286,22 zł. pochodzi ze środków własnych Powiatu. 

b) Zadanie: „Rozwój regionalny  poprzez uzyskanie statusu uzdrowiska dla Kazimierzy 

Wielkiej z wykorzystaniem wód siarczkowych i geotermalnych”. Wartość całego 

zadania 1.047.331,01 zł, na rok 2018 zaplanowano kwotę 40.000,00 zł., wydatkowano 

5.500,00 zł. ze środków własnych Powiatu. 

c) Zadanie: „Działanie 7.2 Rozwój potencjału endogenicznego jako element strategii 

terytorialnej dla określonych obszarów. Tytuł projektu; "Wykorzystanie potencjału 

endogenicznego Powiatu Kazimierskiego przez budowę odkrytego basenu mineralnego" 

Wartość całego zadania 4.879.903,62 zł, na rok 2018 zaplanowano kwotę 1.332.120,00 

zł., wydatkowano 180.000,00 zł., z czego  kwota  124.390,24 zł. to środki UE, a kwota 

55.609,76 zł pochodzi ze środków własnych Powiatu. 

d) Zadanie: „Budowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła ze źródeł 

odnawialnych wraz z infrastrukturą do dystrybuowania wytworzonej energii”. Wartość 

całego zadania 12.600.747,86 zł, na rok 2018 zaplanowano kwotę 1.280.000,00 zł., 

wydatkowano 40.150,00 zł., z czego  kwota 19.000,00 zł to środki UE, a kwota 

21.150,00 zł pochodzi ze środków własnych Powiatu.   
e) Zadanie: „Budowa windy dla osób niepełnosprawnych przy budynku 

wielofunkcyjnym”. Wartość całego zadania 167.850,30 zł. zaplanowane i wykonane 

środki na rok 2018 to kwota 17.850,30 zł. 

f) Zadanie: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0528T Słonowice-Kazimierza Wielka od 

km 0+000 do km 2+363”. Wartość całego zadania 2.239.924,68 zł. zaplanowane środki 

do poniesienia w roku 2018 to kwota 18.500,00 zł., poniesione wydatki w 2018 roku to 

kwota 18.434,00 zł. 

g) Zadanie: „Budowa windy dla osób niepełnosprawnych przy budynku głównym 

    (Pałacu)”. Wartość całego zadania 215.000,00 zł. zaplanowane i poniesione środki   

h) Zadanie: „Zwiększenie edukacji ekologicznej oraz ograniczenie negatywnego 

    oddziaływania turystyki na obszary cenne przyrodniczo na terenie Powiatu 

    Kazimierskiego i Powiatu Buskiego”. Wartość całego zadania 9.262.459,00 zł, na rok 

    2018 zaplanowano kwotę 3.170.387,00 zł., wydatki nie były poniesione.  

    Poniesione wydatki na dokumentację projektową  to 413 319,00 zł-. Obecnie trwa    

     postępowanie przetargowe na budowę ścieżki edukacyjno-przyrodniczej. 
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i)  Data podpisania umowy na dofinansowanie Projektu nr RPSW.03.04.00-26-0002/18 

    pn.: Budowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł   

    odnawialnych wraz z infrastrukturą do dystrybucji wytworzonej energii” – 09.04.2019  

 

2. Zadania jednoroczne 
Zadania jednoroczne opiewały na kwotę prawie 6 milionów zł. i dotyczyły głównie budowy 
dróg powiatowych. 

Nazwa zadania 
inwestycyjnego 

Planowane wydatki 
na  rok 2018 

Wykonanie 
wydatków za rok 

2018 

Stopień realizacji 
zadania [%] 

Zakup kserokopiarki 6 000,00 4 918,77 81,98 
Atlas do ćwiczeń 

siłowych - 1 sztuka 20 644,00 20 644,00 100,00 

Bieżnia elektryczna - 
2 sztuki 14 268,00 14 268,00 100,00 

Orbitrek 
magnetyczny - 2 

sztuki 
9 348,00 9 348,00 100,00 

Wioślarz 
magnetyczny - 2 

sztuki 
4 797,00 4 797,00 100,00 

Brama treningowa-1 
sztuka 20 743,00 20 733,20 99,95 

Adaptacja 
pomieszczeń  

z wykonaniem 
wentylacji pod 

stanowiska 
egzaminacyjne 

40 000,00 39 990,43 99,98 

Zakup samochodu 9-
osobowego typu 

mikrobus 
 

      41 032,50          41 032,50          100,00     
 

Wykonanie 
monitoringu obiektu 

w Regionalnej 
Placówce 

Opiekuńczo-
Terapeutycznej  
w Kazimierzy 

Wielkiej 

     39 985,00        39 985,00       100,00     

Przebudowa 
chodnika przy 

drodze powiatowej 
Nr 0536T 

Cudzynowice-
Hołdowiec-

108 000,00 107 852,98 99,86 
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Jakuszowice  
w miejscowości 

Cudzynowice od km 
0+00 do 0+400  
(strona lewa) 

Przebudowa drogi 
powiatowej Nr 
0523T Krzyż- 
Mikołajów-
Bogoryja-

Stropieszyn-
Krzczonów-

Gościniec od km 
5+280 do km 6+727 

9 800,00 9 800,00 100,00 

Przebudowa drogi 
powiatowej Nr 
0551T Bejsce-

Królewice- 
Rzemienowice od  

km 7+785 do 9+030 

13 000,00 12 481,00 96,01 

Przebudowa drogi 
powiatowej Nr 

0139T Krzczonów- 
Trębaczów-

Charbinowice dł. 180 
mb. 

40 000,00 37 571,58 93,93 

Przebudowa drogi 
powiatowej  
Nr 0502T 

Skalbmierz-Baranów 
dł. 328 mb. 

76 100,00 63 363,45 83,26 

Przebudowa drogi 
powiatowej Nr 
0537T gr. woj.. 

Małopolskiego-Góry 
Sieradzkie-

Sieradzice od km 
0+000 do km 2+135 
(2.135 mb.) od km 
0+000 do km2+100 

(2.100 mb.) 
 

20 000,00 20 000,00 100,00 

Przebudowa drogi 
powiatowej Nr 

0506T Przybenice-
Bełzów-Skorczów od 

km 0+000 do km 
2+100 (2.100 mb.) 

20 000,00 20 000,00 100,00 

Przebudowa drogi 
powiatowej nr 0136T 20 000,00 18 000,00 90,00 
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Rzemienowice-
Ksany-Podeksanie-
Senisławice od km 

1+570 do km 3+370 
Parking przy drodze 

powiatowej Nr 
0524T Będziaki-

Sokolina ( w 
Sokolinie obok 

cmentarza) 

40 600,00 38 999,61 96,06 

Modernizacja dróg 
powiatowych: 

-droga powiatowa Nr 
0522T Mękarzowice-

Czarnocin w m. 
Czarnocin, 

-droga powiatowa Nr 
0525T Dębiany-

Charzowice-
Sokolina w m. 

Mikołajów, 
-droga powiatowa Nr 

0526T Będziaki-
Kolosy-Kamienna-

Kocina w m. Kocina 
-droga powiatowa Nr 

0542T Zięblice-
Gabułtów w m. 

Zięblice 
-droga powiatowa Nr 

0519T Bugaj-
Miławczyce-

Michałowice w m. 
Miławczyce, 

-droga powiatowa Nr 
0523T Krzyż-
Krzczonów-

Gościniec w m. 
Sokolina, 

-droga powiatowa Nr 
0501T gr. woj. 

świetokrzyskiego-
Głuchów. 

236 198,86 186 162,96 78,82 

Budowa drogi 
wewnętrznej 

dojazdowej do 
Zespołu Szkół 

Zawodowych w 
Skalbmierzu dla 

13 800,00 13 776,00  
99,83 
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uczniów i 
mieszkańców 

 
Przebudowa drogi 

powiatowej Nr 
0141T Rogów-

Kobiela-
Chrustowice-dr.pow. 

Nr 0550T od km 
2+668 do km 3+722 

666 000,00 542 828,56 81,51 

Przebudowa drogi 
powiatowej Nr 
0519T Bugaj-
Miławczyce-

Michałowice od km 
1+750 do km 2+850 
- nawalny deszcz w 

dniu 19-20 lipiec 
2015 

461 454,64 461 454,64 100,00 

Przebudowa drogi 
powiatowej nr 0548T 

Charbinowice-
Czyżowice- dr. Pow. 

Nr 0551T od km 
2+632 do km 3+672 

290 926,40 290 926,40 100,00 

Przebudowa drogi 
powiatowej Nr 0534 

T Gabułtów-
Zagórzyce-

Wymysłów-Cło-
Stradlice-Lolin-

Plechówka-
Nagórzanki-Wielgus 
od km 3+600 do km 

4+487 

466 875,50 465 575,50 99,72 

Przebudowa drogi 
powiatowej nr 0506T 
Przybenice-Bełzów-

Skorczów od 
km0+000 do km 

2+100 

737 413,46 718 713,46 97,46 

Przebudowa drogi 
powiatowej nr 0136T 

Rzemienowice-
Ksany-Podeksanie-
Senisławice od km 

1+570 do km 3+370 

606 369,89 588 369,88 97,03 

Przebudowa drogi 
powiatowej nr 0537T 

gr. woj. 
730 009,83 710 009,83 97,26 
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Małopolskiego-Góry 
Sieradzkie-

Sieradzice od km 
0+000 do km 2+135 
Przebudowa drogi 

powiatowej Nr 
0542T Zięblice-
Gabułtów od km 

0+00 do km0+320, 
od km 0+670 do km 

0+820 

189 879,67 189 879,67 100,00 

Przebudowa drogi 
powiatowej Nr 

0540T Nagorzany-
Dalechowice-

Gościniec od km 
0+000 do km 1+200 

546 242,75 546 242,75 100,00 

Zakup sprzętu 
komputerowego  

z oprogramowaniem 
    6 400,00           6 400,00          100,00     

Wykonanie obiektu 
wspinalni wraz  

z bieżnią na placu 
strażnicy PSP  
w Kazimierzy 

Wielkiej 

  10 000,00         10 000,00          100,00     

 
 

V. BUDŻET OBYWATELSKI 
Przepisy zmienionej Ustawy z 11 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych Ustaw  

w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania funkcjonowania i kontrolowania 

niektórych organów publicznych (Dz.U.2018 poz. 130)  będą miały zastosowanie w praktyce 

do uchwalenia budżetu na 2019r. W związku z powyższym w roku 2018 nie uchwalono budżetu 

obywatelskiego. 

  

VI. EDUKACJA PUBLICZNA 
Dla zadania została opracowana strategia pod nazwą „Plan Rozwoju Szkół i Placówek 

Oświatowych prowadzonych przez Powiat Kazimierski na lata 2016-2020”, który został 

opracowany i przyjęty przez Radę Powiatu Kazimierskiego uchwałą nr XVIII/107/2016  

z dnia 28 listopada 2016 roku. 
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Głównym zadaniem przyjętej strategii jest szeroko pojęty rozwój oświaty Powiatu 

Kazimierskiego oraz dostosowanie jej do aktualnych potrzeb i wymogów rynku pracy. Zadanie 

jest realizowane m.in. poprzez: 

− podnoszenie jakości kształcenia, 

− wzmacnianie poziomu atrakcyjności procesu nauczania, 

− dostosowywanie bazy edukacyjnej do wyzwań nowoczesnego procesu dydaktycznego, 

− udział w projektach unijnych służących rozwijaniu zainteresowań uczniów oraz 

doskonalących ich kwalifikacje zawodowe. 

W ramach realizacji przyjętej strategii w roku 2018 w szkołach i placówkach 

oświatowych Powiatu Kazimierskiego zostały zrealizowane następujące zadania: 

− dokonano doposażenia w pomoce dydaktyczne szkolnych pracowni przedmiotowych, 

− przeprowadzono prace remontowe podnoszące jakość i standard obiektów 

oświatowych, 

− wzmocniono system kształcenia poprzez udział w licznych projektach unijnych, 

− podniesiono kompetencje zawodowe nauczycieli poprzez system szkoleń, 

− wzmocniono system kształcenia poprzez udział uczniów w płatnych stażach  

i praktykach zawodowych. 

Zadania z zakresu edukacji publicznej realizowane są przez Powiatowy Zespół 

Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Kazimierzy Wielkiej oraz prowadzone przez Powiat  

Kazimierski szkoły i placówki oświatowe: 

1. Liceum Ogólnokształcące im. Marii Curie – Skłodowskiej w Kazimierzy Wielkiej; 

2. Zespół Szkół Rolniczych w Cudzynowicach, w skład którego wchodzą: 

a) Technikum w Cudzynowicach, 

b) Liceum Ogólnokształcące w Cudzynowicach, 

c) Szkoła Policealna dla Dorosłych w Zespole Szkół Rolniczych w Cudzynowicach; 

3. Zespół Szkół Zawodowych w Odonowie, w skład którego wchodzą: 

a) Technikum im. Władysława Grabskiego w Odonowie, 

b) Liceum Ogólnokształcące w Odonowie, 

c) Szkoła Policealna dla Dorosłych w Zespole Szkół Zawodowych w Odonowie; 

4. Zespół Szkół Zawodowych w Skalbmierzu, w skład którego wchodzą: 

a) Technikum w Skalbmierzu, 
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b) Branżowa Szkoła I stopnia w Zespole Szkół Zawodowych w Skalbmierzu 

c) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół Zawodowych 

w Skalbmierzu, 

d) Szkoła Policealna dla Dorosłych w Zespole Szkół Zawodowych w Skalbmierzu; 

5. Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjnych w Cudzynowicach,  

w skład którego wchodzą: 

a) Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy w Cudzynowicach, 

b) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Cudzynowicach, w którego strukturze 

funkcjonują: 

− Przedszkole Specjalne w Cudzynowicach, 

− Szkoła Podstawowa Specjalna w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym  

w Cudzynowicach, 

− Gimnazjum Specjalne w Cudzynowicach, 

− Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno – 

Wychowawczym w Cudzynowicach, 

− Branżowa Szkoła I stopnia Specjalna w Specjalnym Ośrodku Szkolno – 

Wychowawczym w Cudzynowicach; 

6. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kazimierzy Wielkiej. 

Najważniejszym zadaniem własnym powiatu w zakresie edukacji publicznej jest 

zakładanie i prowadzenie szkół i placówek oświatowych.  

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe powiat odpowiedzialny 

jest za szkolnictwo ponadgimnazjalne/ponadpodstawowe oraz szkoły i placówki kształcenia 

specjalnego na wszystkich szczeblach edukacji. 

Sieć szkół publicznych funkcjonujących na terenie Powiatu Kazimierskiego obejmuje 

wszystkie typy ogólnodostępnych szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych 

wskazanych w ustawie Prawo oświatowe.   

W odniesieniu do szkół specjalnych każdy uczeń niepełnosprawny intelektualnie ma 

zapewnioną możliwość nauki w Zespole Placówek Szkolno – Wychowawczo – 

Rewalidacyjnych w Cudzynowicach. W przypadku uczniów z innymi niepełnosprawnościami 

Starosta Kazimierski na wniosek rodzica kieruje dziecko do najbliższego powiatu który 

prowadzi szkołę lub ośrodek odpowiednie do niepełnosprawności ucznia. W 2018 roku wydano 

8 skierowań do placówek zlokalizowanych poza obszarem Powiatu Kazimierskiego. 
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Na terenie powiatu funkcjonuje również Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, której 

celem jest udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w tym 

pomocy logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udzielanie 

rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno - pedagogicznej związanej  

z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.  

W 2018 roku w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Kazimierski wg 

stanu na dzień 30.09.2018 r. kształciło się  926 osób, w tym: 

− w Liceum Ogólnokształcące im. Marii Curie-Skłodowskiej w Kazimierzy Wielkiej 

– 224 uczniów;   

− w Zespole Szkół Rolniczych w Cudzynowicach (w technikum) – 259 uczniów 

− w Zespole Szkół Zawodowych w Odonowie – 164 osoby (156 uczniów  

w technikum oraz 8 słuchaczy w szkole policealnej) 

− w Zespole Szkół Zawodowych w Skalbmierzu – 175 osób (56 uczniów  

w branżowej szkole I stopnia, 89 uczniów w technikum oraz 30 słuchaczy  

w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych) 

− w Zespole Placówek Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjnych  

w Cudzynowicach – 104 uczniów (11 wychowanków w przedszkolu, 38 uczniów 

w szkole podstawowej, 17 uczniów w gimnazjum, 13 uczniów w branżowej szkole 

I stopnia oraz 25 osób w szkole specjalnej przysposabiającej do pracy –  

w tym 9 uczących się poza szkołą) 

Ponadto w ZPSWR w Cudzynowicach wczesnym wspomaganiem rozwoju 

objętych było 19 dzieci. W Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym zajęciami 

objęto 8 wychowanków. Spośród uczniów zespołu placówek 80 było 

wychowankami Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego.  

W prowadzonych szkołach i placówkach oświatowych wg stanu na dzień 30 września 

2018 r. zatrudnionych było 177 nauczycieli co w przeliczeniu na etaty stanowi 155,47 etatu 

oraz 61 pracowników administracji i obsługi. 

Liczbę nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych 

przez Powiat Kazimierski wg stanu na dzień 30.09.2018 r. w rozbiciu na poszczególne szkoły 

przedstawia poniższa tabela. 
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15 21 13 12 54 8 123 
8 17 8 12 9 0 54 

20,12 34,65 17,33 18,52 56,85 8 155,47 
 

Liczbę  nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych 

przez Powiat Kazimierski wg stanu na dzień 30.09.2018 r. w rozbiciu na poszczególne stopnie 

awansu zawodowego przedstawia poniższa tabela. 

Stopień  
awansu   
Liczba  
nauczycieli 

stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany Razem 

zatrudnieni w 
pełnym wymiarze 
zajęć 

1 16 26 80 123 

zatrudnieni w 
niepełnym 
wymiarze zajęć 

2 8 6 38 54 

w przeliczeniu na 
etaty 2,17 19,34 29,66 104,3 155,47 

 

Placówki oświatowe Powiatu Kazimierskiego rokrocznie podejmują działania 

zmierzające do zachęcenia swoją edukacyjną ofertą uczniów szkół gimnazjalnych. W tym celu 

organizują w gimnazjach spotkania informacyjne, a we własnych szkołach tzw. dni otwarte. 

Umożliwiają w ten sposób młodzieży gimnazjalnej bliższe poznanie szkoły, która jest 

potencjalnie w kręgu jej zainteresowania. 

Kwestia ilości przyjętych uczniów do klas pierwszych staje się dla naszych szkół jednym 

z ważniejszych zadań, a od pomyślnej jego realizacji w znacznej mierze zależy jej pozycja na 

powiatowym rynku edukacyjnym. 
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Liczbę absolwentów gimnazjów przyjętych do klas pierwszych wg stanu na dzień 

30.09.2018 r. przedstawia poniższa tabela. 

              Szkoła 
 

Nabór 

LO w 
Kazimierzy 

Wielkiej 

ZSZ w 
Odonowie 

ZSZ w 
Skalbmierzu 

ZSR w 
Cudzynowi-

cach 
Razem 

Liczba uczniów 82 48 37 62 229 
Liczba oddziałów 3 2 2 3 10 

 

W przypadku szkół dla dorosłych w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych  

w Zespole Szkół Zawodowych w Skalbmierzu w wyniku naboru utworzono 1 oddział liczący 

18 uczniów. 

Miarą jakości pracy szkoły oraz spełniania wykonywania przez nią zadań są wyniki 

egzaminów zewnętrznych – egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 

zawodowe 

Zdawalność egzaminu maturalnego w 2018 roku w rozbiciu na poszczególne szkoły 

przedstawia poniższa tabela. 

Szkoła 
 

Absolwenci 

LO w 
Kazimierzy 

Wielkiej 

Technikum 
w ZSZ w 

Odonowie 

LO w 
ZSZ w 

Odonowie 

Technikum 
w ZSR w 

Cudzynowi-
cach 

Technikum 
w  ZSZ w 

Skalbmierzu 

LO dla 
Dorosłych w 

ZSZ w 
Skalbmierzu 

Liczba 
absolwentów  83 53 16 67 21 8 

Liczba 
przystępujących 
do matury 

82 49 16 46 5 2 

Liczba osób 
które zdały 
egzamin 

81 22 7 40 1 1 

 

Średnie wyniki egzaminu maturalnego w procentach z części pisemnej z przedmiotów 

zdawanych obowiązkowo na poziomie podstawowym (sesja wiosenna 2018) w rozbiciu na 

poszczególne szkoły przedstawia poniższa tabela. 

 

               
Szkoła 
 

Przedmiot 

LO w 
Kazimierz
y Wielkiej 

Techniku
m w ZSZ 

w 
Odonowie 

LO w 
ZSZ w 

Odonowi
e 

Technikum 
w ZSR w 

Cudzynowi
-cach 

Technikum 
w  ZSZ w 

Skalbmierz
u 

LO dla 
Dorosłych 
w ZSZ w 

Skalbmierz
u 

Język 
polski 

60,83 39,71 25,27 43,98 29,14 34,29 
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Matematyk
a 

69,43 31,55 29,50 51,26 36,40 18,00 

Język 
angielski 72,18 47,79 52,63 55,07 29,20 29,00 

Język 
niemiecki 51,00 40,00 - - - - 

Język 
włoski - 90,00 - - - - 

Język 
rosyjski - - - 49,33 - - 

 

  Finansowanie oświaty 

Subwencja oświatowa Powiatu Kazimierskiego w roku 2018 wynosiła 15 962 822 zł. 

Wykonane wydatki w Dziale 801 i w Dziale 854 zamykają się kwotą 19 614 424,78 zł.,  

w tym 689 034,32 zł środków unijnych oraz dotacji. 

Powiat Kazimierski dołożył do oświaty kwotę 3 651 602,78 zł. 

Projekty unijne w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Kazimierskiego 

realizowane były w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego. 

Zespół Szkół Rolniczych w Cudzynowicach 

Nazwa projektu: ,,Szkolnictwo zawodowe w ZSR w Cudzynowicach w obliczu zmian 

        społeczno – gospodarczych w powiecie kazimierskim”. 

Wartość projektu: 887 201,25 zł, z czego w 2018 roku wykorzystano 601 806,95 zł  

Wkład własny:        44 380,00 zł (w tym 15 880 zł wkładu niepieniężnego oraz 28 500 zł  

Wkładu pieniężnego) 

Nazwa projektu: „Podniesienie jakości szkolnictwa na terenie powiatu kazimierskiego 

         poprzez modernizację i wyposażenie ZSR w Cudzynowicach 

i wyposażenie Liceum ogólnokształcącego w Kazimierzy Wielkiej” 

Wartość projektu: 2 048 142,42 zł, z czego w 2018 roku wykorzystano 49 201,22 zł 

Wkład własny:         511 113,10 zł 

Nazwa projektu: ,,Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia  

        Zawodowego”. 

Wartość projektu : 457 272,78 zł, z czego w roku 2018 wykorzystano 246 482,17 zł 

Wkład własny:       brak 

Zespół Szkół Zawodowych w Skalbmierzu 

Nazwa projektu: ,,Nowoczesna szkoła zawodowa gwarancją sukcesu na rynku pracy”. 
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Wartość projektu: 827 371,80 zł, z czego w roku 2018 wykorzystano 366 530,06 zł 

Wkład własny:     52 230 zł (w tym 36 000 zł wkładu pieniężnego i 16 230 wkładu  

niepieniężnego) 

 

Zespół Szkół Zawodowych w Odonowie 

Nazwa projektu: ,,Świętokrzyscy hotelarze dla rynku pracy” 

Wartość projektu: 500 000 zł, z czego w 2018 roku wykorzystano 250 000 zł  

Wkład własny: niepieniężny 

Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjnych w Cudzynowicach 

Nazwa projektu: ,, Po ROZ – UM do szkoły”. 

Wartość projektu: 360 245,13 zł, z czego w 2018 roku wykorzystano 225 269,71 zł 

Wkład własny: 52 840,00 zł (wkład niepieniężny) 
W ramach wspierania działań edukacyjnych w szkołach Powiatu Kazimierskiego były także 

realizowane projekty wynikające z umów zawieranych z instytucjami państwowymi. 

Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjnych: 

Program  „Za Życiem” . 

Kwota dotacji otrzymana w 2018 roku z Ministerstwa Edukacji Narodowej – 31 200 zł 

Zespół Szkół Rolniczych w Cudzynowicach: 

Projekt „Niepodległa”. 

Kwota dotacji otrzymana w 2018 roku z Ministerstwa Edukacji Narodowej – 8 000 zł, wkład 

własny – 2 100,04 zł  

Zespół Szkół Zawodowych w Odonowie: 

Projekt ,,My Polacy-niepodlegli, przedsiębiorczy”. 

Kwota dotacji otrzymana w 2018 roku z Narodowego Banku Polskiego – 5 000 zł 

Uzupełnieniem oferty edukacyjnej powiatu jest również szkolnictwo niepubliczne. 

Na terenie Powiatu Kazimierskiego w 2018 roku funkcjonowały następujące szkoły 

niepubliczne wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, której prowadzenie jest 

obowiązkiem powiatu. 

1. Szkoły prowadzone przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach: 

− Niepubliczne Technikum w Kazimierzy Wielkiej Zakładu Doskonalenia 

Zawodowego w Kielcach, 

− Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kazimierzy Wielkiej 

Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, 
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− Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych w Kazimierzy Wielkiej Zakładu 

Doskonalenia Zawodowego w Kielcach; 

2. Szkoły prowadzone przez Panią Elżbietę Męcina – Bednarek: 

− Niepubliczne Technikum w Skalbmierzu im. Konstytucji 3-go Maja, 

− Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, 

− Niepubliczna Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych. 

W szkołach tych wg stanu na dzień 30.09.2018 r. naukę pobierało 285 osób, w tym: 

− w szkołach prowadzonych przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach 

114 osób (88 uczniów w technikum oraz 26 uczniów w szkole policealnej), 

− w szkołach prowadzonych przez Panią Elżbietę Męcina-Bednarek 171 osób  

(5 uczniów w technikum, 136 słuchaczy w szkole policealnej oraz 30 słuchaczy  

w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych. Ponadto przez szkołę policealną 

prowadzony był kwalifikacyjny kurs zawodowy w zakresie kwalifikacji – 

Prowadzenie produkcji rolniczej (18 słuchaczy). 

Wszystkie wymienione szkoły posiadają uprawnienia szkół publicznych. W związku  

z powyższym Powiat Kazimierski na mocy ustawy z dnia 27 października 2017r.  

o finansowaniu zadań oświatowych obowiązany był do ich dotowania w roku 2018. 

 

VII. PROMOCJA I OCHRONA ZDROWIA 
Promocja zdrowia była dotychczas definiowana jako proces, który pozwala prowadzić 

kontrole nad własnym zdrowiem i poprawianie go. Definicja ta ustanowiła człowieka jako 

podmiot odpowiedzialny za własne zdrowie. Nowa definicja określa promocję zdrowia  

w powiązaniu z rozwojem cywilizacyjnym, między innymi  choroby układu krążenia, 

nowotwory, następstwa urazów i wypadków. Choroby te uzyskały miano chorób 

cywilizacyjnych, co spowodowało zmianę podejścia do profilaktyki leczenia. Ustawa  

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych określała program 

zdrowotny jako zespół zaplanowanych, zamierzonych działań z zakresu opieki zdrowotnej, 

oceniany jako skuteczne, bezpieczne, uzasadnione i umożliwiające w określonym terminie 

osiągnięcie założonych celów, polegające na wykrywaniu i zrealizowaniu określonych potrzeb 

zdrowotnych, oraz dotyczące oceny stanu zdrowia określonej grupy ludzi. W przypadku 

programów zdrowotnych opracowanych, realizowanych i finansowanych przez  samorząd, 

wyboru realizatora programu dokonuje się w drodze konkursu ofert.  

W 2018 r. przeprowadzono jeden konkurs ofert w ramach którego wyłoniono ofertę  
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Szpitala im. Św. Rafała w Czerwonej Górze na realizację zadania  „Wczesna diagnostyka 

gruźlicy u mieszkańców woj. Świętokrzyskiego z grup szczególnego ryzyka i w miesiącu 

październiku 2018r. SP ZOZ podpisał umowę o współpracy w zakresie realizacji tego zadania. 

Zadanie jest realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. 

Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2021.  

Należy podkreślić iż zgodnie z prawną regulacją opracowanie i wdrożenie programu do 

realizacji  wymaga zasięgnięcia opinii Agencji Oceny Technologii Medycznych, co w 

znacznym stopniu utrudnia samorządom opracowanie jakiegokolwiek programu.  

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, realizuje  programy profilaktyczne 

finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, który ma status państwowej jednostki 

organizacyjnej posiadającej osobowość prawną, RPOWŚ, oraz ze środków własnych.  

W 2018 roku w ramach Narodowego Programu profilaktyki chorób nowotworowych 

„Profilaktyka raka szyjki macicy „wykonano 155 badań cytologicznych, należy dołożyć  

wszelkich starań aby w 2019 roku  zachęcić kobiety do wykonywania badań cytologicznych. 

W ramach Dni spirometrii 2018 organizowanych przez Polską Federację Stowarzyszeń 

Chorych na Astmę, Alergię  i POChP w dniach 2 – 5 października 2018 roku 

przeprowadziliśmy badania spirometryczne w ramach własnych środków finansowych  

z badań skorzystało 100 pacjentów z tej liczby 46 pacjentów wymagało wdrożenia leczenia 

specjalistycznego.  

W  ramach profilaktyki próchnicy u dzieci w wieku 7– 12 lat  pielęgniarki szkolne  

wykonały fluoryzację zębów 631 uczniom.  

W ramach pogadanek prowadzonych w szkołach wśród uczniów w wieku 6-18 lat   

w zakresie promocji zdrowego stylu życia przeprowadzono 210 pogadanek w których 

uczestniczyło 3231 uczniów. Pogadanki  dotyczyły zagrożeń wynikających z używania 

środków odurzających, substancji psychoaktywnych , zdrowego odżywiania, aktywności 

fizycznej, wychowania w duchu tolerancji dla osób niepełnosprawnych i chorych.  

W ramach własnych środków finansowych SPZOZ w roku 2018 przeprowadził wspólnie 

z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach czterokrotnie akcje 

poboru krwi od honorowych krwiodawców, akacje były połączone  

z pozyskiwaniem dawców do Banku Dawców Szpiku, prowadzono również działania 

oświatowo – promocyjne w celu rozpowszechniania idei honorowego krwiodawstwa. W akcję 

włączyli się uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, którzy uczestniczyli w pogadankach 

korzystając z materiałów promocyjnych RCKiK  „Twoja krew ratuje życie” Krew oddało 

łącznie 150 dawców. 
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Jednostką realizującą zadania jest  Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej  

w Kazimierzy Wielkiej. Badania cytologiczne wykonała Poradnia Ginekologiczno – 

Położnicza, spirometrię  Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc. W realizację programu z RPOWŚ 

jest zaangażowany POZ, który przeprowadza ankiety i robi kwalifikację , oraz  Poradnia 

Gruźlicy  i Chorób Płuc. Profilaktykę próchnicy  i pogadanki w szkołach prowadzą pielęgniarki 

szkolne zatrudnione w POZ, akcje dla honorowych dawców krwi prowadzi personel SPZOZ. 

Dzięki przystąpieniu SPZOZ do Ogólnopolskich  Dni Spirometrii  2018 i wykonanym 

badaniom  u 46 osób konieczne było wprowadzenie leczenia specjalistycznego, co da tym 

osobom szansę na dłuższe życie. 
SPZOZ podpisał Porozumienie o partnerstwie z Marszałkiem Województwa 

Świętokrzyskiego na realizacje projektu pod nazwą „ Informatyzacja Placówek Medycznych 

Województwa Świętokrzyskiego „w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020”. 

 

VIII. POMOC SPOŁECZNA 
Zadania powiatu w zakresie pomocy społecznej w 2018 roku realizowane były przez 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. W realizacji tego zadania współuczestniczyły 

następujące jednostki: 

− Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kazimierzy Wielkiej,  

− Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kazimierzy Wielkiej,  

− Dom Pomocy Społecznej w Bejscach,  

− Regionalna Placówka  Opiekuńczo – Terapeutyczna w Kazimierzy Wielkiej,  

− Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych  

w Kazimierzy Wielkiej,  

− Ośrodek Interwencji Kryzysowej.  

Podstawę realizacji w 2018 roku zadań z zakresu pomocy społecznej stanowiły między 

innymi: 

1. Uchwała Nr XXXVII199/2014 Rady Powiatu Kazimierskiego z dnia 4 marca 2014 r., 

którą przyjęto Powiatową Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 

2014 -2018  jako dokument określający priorytety w działaniach powiatu  w zakresie 

polityki społecznej.  
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2. Uchwała Nr XXIII/138/2017  Rady Powiatu Kazimierskiego z dnia 30 czerwca 2017 

roku, którą  przyjęto Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie  w Powiecie Kazimierskim na lata 2017 – 2020. 

3. Uchwała Nr XXIII/139/2017 Rady Powiatu Kazimierskiego z dnia 30 czerwca 2017 

roku, którą  przyjęto Program oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób 

stosujących przemoc w rodzinie  na lata 2017 - 2020. 

4. Informator dla osób dotkniętych przemocą  w rodzinie opracowany przez Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie na rok 2018 

1. Realizując w roku 2018 Powiatową Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych: 

− doskonalono jakość usług poprzez podnoszenie kwalifikacji pracowników,  

− podwyższono standard świadczonych usług w DPS oraz PŚDS, 

 (na terenie Powiatu Kazimierskiego funkcjonuje: Dom Pomocy Społecznej w Bejscach dla 75 

osób,  

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kazimierzy Wielkiej – ośrodek wsparcia 

przeznaczony dla 29 osób niepełnosprawnych), 

− objęto  opieką i wychowaniem  dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych 

opieki rodzicielskiej,  w rodzinach zastępczych, placówkach opiekuńczo –

wychowawczych  i placówce opiekuńczo – terapeutycznej, 

− udzielano informacji o prawach i uprawnieniach z zakresu pomocy społecznej oraz 

pieczy zastępczej,  

− kształtowano społeczne postawy akceptacji i tolerancji wobec niepełnosprawności 

poprzez podnoszenie poziomu wiedzy i świadomości społecznej oraz 

przedstawiano pozytywny wizerunek osób niepełnosprawnych( uczestnictwo osób 

niepełnosprawnych w konkursach plastycznych, występach artystycznych, 

olimpiadach sportowych), 

− udzielano pomocy usamodzielnianym wychowankom pieczy zastępczej,  

− prowadzono poradnictwo specjalistyczne. 

2. Głównym celem Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie  w Powiecie Kazimierskim na lata 2017 – 2020jest ograniczenie 

zjawiska przemocy w rodzinie na terenie Powiatu Kazimierskiego. 

Cel główny realizowano poprzez realizację celów  szczegółowych, w tym: 

− podejmowano działania profilaktyczne oraz zwiększano świadomość  

i wrażliwość społeczną w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,  
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− zwiększono dostęp do specjalistycznej pomocy osobom doznającym przemocy  

w rodzinie,  

− opracowano program korekcyjno – edukacyjny,  

− podnoszono kompetencje pracowników zajmujących się problematyką przemocy 

w rodzinie. 

3. W ramach realizacji Programu oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób 

stosujących przemoc w rodzinie  na lata 2017 – 2020 zrealizowano 1 cykl edycji 

programu korekcyjno – edukacyjnego.  

4. Opracowano informator dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie, umieszczono  

go na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz przekazano 

go instytucjom działającym w obszarze przeciwdziałania przemocy rodzinie na terenie 

Powiatu Kazimierskiego. 

 

IX. WSPARCIE RODZINY I PIECZY ZASTĘPCZEJ 

Jednostką realizującą zadania z zakresu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w 2018 roku 

było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kazimierzy Wielkiej. 

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 

2011r., został opracowany 3 – letni POWIATOWY PROGRAM ROZWOJU PIECZY 

ZASTĘPCZEJ DLA POWIATU KAZIMIERSKIEGO NA LATA 2018 – 2020. Program został 

przyjęty Uchwałą nr 30/186/2018 Rady Powiatu Kazimierskiego z dnia 27.03.2018r.  

Głównym celem programu jest dążenie do utworzenia sprawnego i kompleksowego 

systemu pieczy zastępczej na terenie powiatu kazimierskiego oraz wspieranie rodzinnych form 

pieczy zastępczej jak również stworzenie warunków dla zintegrowanego systemu pieczy 

zastępczej. By móc skutecznie realizować główny cel określono cele szczegółowe: 

1. Kompleksowe i profesjonalne wsparcie istniejących rodzin zastępczych. 

2. Rozwój  rodzinnych form pieczy zastępczej. 

3. Wspieranie procesu usamodzielnienia pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej. 

4. Wielokierunkowa praca z rodzicami przeżywającymi trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo – wychowawczych oraz z biologicznymi. 

5. Utrzymanie poziomu świadczonych usług na terenie powiatu kazimierskiego  

w zakresie instytucjonalnej pieczy zastępczej. 

6. Podniesienie kompetencji i jakości świadczonych usług kadry pieczy zastępczej oraz 

rozwój współpracy między podmiotami pomocy społecznej i pieczy zastępczej na 
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terenie powiatu kazimierskiego w zakresie tworzenia zintegrowanego systemu 

wsparcia.   

Program ma charakter otwarty i podlegał w 2018 roku ewaluacji. W wyniku podjętych 

działań ewaluacyjnych stwierdza się, że program jest realizowany zgodnie z założonymi 

celami.  
Realizację Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Powiatu 

Kazimierskiego wyznaczały cele.   

Cel 1.  Kompleksowe i profesjonalne wsparcie istniejących rodzin zastępczych  

Na dzień 31 grudnia 2018 roku w Powiecie Kazimierskim funkcjonowało: 

− 14 spokrewnionych rodzin zastępczych, a w nich 21 dzieci, 

− 4 niezawodowe rodziny zastępcze, a w nich 4 dzieci. 

Rodziny zastępcze mogły liczyć na: 

1. Wsparcie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej: 

W 2018 roku w Powiecie Kazimierskim zatrudniony był 1 koordynator rodzinnej pieczy, 

który na dzień 31.12.2018r., objął  wsparciem 18 rodzin zastępczych, 

2. Bezpłatne szkolenia:  

W 2018r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kazimierzy Wielkiej zorganizowało 

2 szkolenia dla funkcjonujących  rodzin zastępczych: 

− szkolenie z radcą prawnym w zakresie władzy rodzicielskiej oraz pełnienia funkcji 

opiekuna prawnego,  

− szkolenie z psychologiem „Więzi rodzinne jako podstawowy czynnik chroniący 

rozwój dziecka”, 

3. Grupę wsparcia: 

W 2018r., Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  zorganizowało 3 spotkania grupy 

wsparcia dla rodzin zastępczych.  

4. Pomoc finansową: 

W 2018 roku każda rodzina zastępcza otrzymała z Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie pomoc pieniężną: 

− na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej, łączna 

wydatkowana kwota 234.040.05 zł (27 dzieci), 

− dodatek wychowawczy, w ramach Programu „Rodzina 500 plus” łączna 

wydatkowana kwota 92.764,79 zł (17 dzieci), 
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− wsparcie w ramach Rządowego Programu „Dobry start” łączna wydatkowana 

kwota 5.700 zł. (19 dzieci); 

 

5. Poradnictwo specjalistyczne:  

W 2018 roku 8 rodzin zastępczych skorzystało z porad specjalistycznych. 

6. Wsparcie organizatora rodzinnej pieczy zastępczej: 

W 2018 r., ORPZ zorganizował 12 posiedzeń Zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej: 

− 11 w sprawie oceny sytuacji dzieci oraz zasadności dalszego pobytu w rodzinnej 
pieczy zastępczej,  

− 1 posiedzenie Zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej w sprawie oceny rodzin 
zastępczych. 

7. Rodzinę pomocową: 

Rodziny zastępcze funkcjonujące na terenie Powiatu Kazimierskiego nie zgłaszały 

potrzeby udzielenia im wsparcia poprzez rodzinę pomocową. 

Cel 2.  Rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej 

W 2018r., w ramach promowania i rozwijania rodzinnych form pieczy zastępczej: 

− opracowano i rozpowszechniano ulotki o tematyce rodzinnej pieczy zastępczej, 

− zorganizowano dyżuru z ramach Akcji Wojewody „Potrzebuję rodziców od zaraz”   

− umieszczono na stronie internetowej Centrum Pomocy informację o poszukiwaniu 

kandydatów na rodziców zastępczych, 

− przekazywanie ulotek  tematycznych proboszczom pobliskich parafii celem 

odczytania na mszach niedzielnych oraz umieszczaniu na tablicy ogłoszeń przy 

parafii,  

− zorganizowano w ramach obchodów XVI Świętokrzyskich Dni Profilaktyki 

konferencję p.n.  „Daj szansę sobie i dziecku- zostań rodzicem zastępczym”, 

podczas której przedstawiono prelekcję „Rodzina zastępcza w świetle 

obowiązujących przepisów prawa”, 

− zorganizowanie pikniku „Powitanie lata”. Piknik był integracyjny dla dzieci  

z rodzinnej  i instytucjonalnej pieczy zastępczej jak również promujący piecze 

zastępczą. 

− ponadto rozdawane były ulotki promujące rodzinne formy pieczy zastępczej 

podczas imprez plenerowych (Zielone Świątki, Dożynki Powiatowe). 
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W 2018 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie sporządziło 4 opinie  

o kandydatach na rodziców zastępczych. 

 

Cel 3.  Wsparcie procesu usamodzielnienia pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej. 

W roku 2018 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kazimierzy Wielkiej  udzieliło  

7 usamodzielnianym wychowankom pomocy finansowej: 

− 6 na kontynuowanie nauki na kwocie 17.616,65 zł, 

− 1 wychowankowi na usamodzielnienie w kwocie 6939,00 zł   

Na dzień 31.12.2018r., w rodzinach zastępczych przebywało 10 pełnoletnich 

wychowanków kontynuujących naukę. 

Cel 4. Wielokierunkowa praca z rodzicami przeżywającymi trudności w wypełnianiu 

funkcji opiekuńczo – wychowawczych oraz z rodzicami biologicznymi dzieci 

umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kazimierzy Wielkiej w 2018r., 

współpracowało z rodzicami biologicznymi.  

W 2018 roku rodzice biologicznie byli zapraszani na posiedzenia Zespołów ds. 

okresowych ocen sytuacji dziecka,  w ocenach uczestniczyło 2 rodziców biologicznych.  

Cel 5.  Utrzymanie poziomu świadczonych usług na terenie powiatu kazimierskiego  

w zakresie instytucjonalnej pieczy zastępczej. 

Na terenie Powiatu Kazimierskiego funkcjonują 4 całodobowe  Placówki Opiekuńczo – 

Wychowawcze:  

− 3 – typu socjalizacyjnego, 

− 1 – typu specjalistyczno – terapeutycznego, 

− oraz Regionalna Placówka Opiekuńczo – Terapeutyczna. 

Do wspólnej obsługi placówek opiekuńczo – wychowawczych utworzono Centrum 

Administracyjne Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych (CAPOW). Placówki posiadają 

ogółem 56 miejsc, każda z nich po 14 miejsc.  

Na dzień 31.12.2018r., w placówkach opiekuńczo – wychowawczych przebywało  

59 wychowanków, w tym 10z Powiatu Kazimierskiego.  

Miesięczny koszt utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych  

w Kazimierzy Wielkiej wynosił  w 2018r. – 4.321,08 zł   placówka socjalizacyjna,  a 5.331,45 

zł – placówka specjalistyczno – terapeutyczna. 
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Regionalna Placówka Opiekuńczo – Terapeutyczna posiada 30 miejsc dla dzieci od  3 r.ż. 

Na dzień 31.12.2018r., w ROPT przebywało 31 wychowanków. 

Miesięczny koszt utrzymania dziecka w  Regionalnej Placówce Opiekuńczo – 

Terapeutycznej wynosił  w 2018 r.- 6023,49 zł 

Cel 6. Podniesienie kompetencji i jakości świadczonych usług kadry pieczy zastępczej oraz 

rozwój współpracy między podmiotami pomocy społecznej i pieczy zastępczej na terenie 

Powiatu Kazimierskiego w zakresie tworzenia zintegrowanego systemu wsparcia. 

Aby doskonalić warunki do realizacji zadań z zakresu pieczy zastępczej, podnosić 

kompetencje i jakość świadczonych usług Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie   

w Kazimierzy Wielkiej w 2018r. zorganizowało dla kadry kierowniczej powiatowych jednostek 

organizacyjnych pomocy społecznej i pieczy zastępczej, pracowników socjalnych oraz 

asystentów rodzin: 

− 3 szkolenia „Przemoc wobec dzieci – strategie pomagania”, 

− „Wypalenie zawodowe jako efekt długotrwałego stresu”, 

− „Więzi rodzinne jako podstawowy czynnik chroniący rozwój dziecka”, 

− 1 konferencję W ramach XVI Świętokrzyskich Dni Profilaktyki Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie w Kazimierzy Wielkiej wspólnie  z  Poradnią  

Psychologiczno – Pedagogiczną w Kazimierzy Wielkiej, Komendą Powiatową 

Policji w Kazimierzy Wielkiej, Zespołem Kuratorskiej Służby Sądowej   

w Kazimierzy Wielkiej zorganizowano konferencję  p.n. „Daj szansę sobie 

i dziecku – zostań rodzicem zastępczym”. 

 

X. POLITYKA PRORODZINNA 

Jednostką realizującą zadania z zakresu polityki prorodzinnej w 2018 roku było 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kazimierzy Wielkiej. 

W ramach polityki prorodzinnej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kazimierzy 

Wielkiej w 2018 roku: 

1. Realizowało zadania zlecone z zakresu Administracji Rządowej tj. program  „Rodzina 

500 plus”  oraz  program „ Dobry Start”. 

a) W ramach programu „Rodzina 500 plus”  tj. dodatku wychowawczego 500 zł 

miesięcznie na każde dziecko,  pomocą zostały objęte dzieci do 18 roku życia  

z rodzin zastępczych. W  2018 r., z pomocy z programu skorzystało 17 dzieci  
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z  rodzin zastępczych. Ogółem na dzień 31.12.2018r., wydatkowano kwotę  

92.764,79 zł. 

b) W ramach programu „Dobry Start” tj. jednorazowego świadczenia w kwocie 300 

zł zostały objęte dzieci z pieczy zastępczej rodzinnej i instytucjonalnej, uczące 

się. W 2018r., z programu ogółem skorzystało 96 dzieci w tym 19  

z rodzin zastępczych, 50 dzieci z placówek opiekuńczo – wychowawczych i 27 

dzieci z Regionalnej Placówki Opiekuńczo –Terapeutycznej. W ramach programu 

wydatkowano kwotę 28.800,00 zł. 

2. Zorganizowało w ramach XVI Świętokrzyskich Dni Profilaktyki i konferencję p.n „Daj 

szansę sobie i dziecku – zostań rodzicem zastępczym” podczas, której odbyły się 

prelekcje na temat: „Rola rodziny w rozwoju społeczno – emocjonalnym  

i poznawczym w kształtowaniu postaw  prospołecznych u dzieci, „Czym jest sens życia 

i dlaczego warto pomagać”. 

3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kazimierzy Wielkiej jako Organizator 

rodzinnej pieczy zastępczej w ramach polityki prorodzinnej w 2018r.: 

− zorganizowało 3 spotkania grupy wsparcia rodzin zastępczych. W grupach 

wsparcia oprócz rodzin zastępczych brali udział pracownicy Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Kazimierzy Wielkiej, psycholog, radca prawny.   

W ramach grupy wsparcia zorganizowano szkolenie z radcą prawnym w zakresie 

władzy rodzicielskiej oraz pełnienia funkcji opiekuna prawnego oraz szkolenie  

z psychologiem p.n „Więzi rodzinne jako podstawowy czynnik chroniący rozwój 

dziecka”. Rodziny zastępcze miały możliwość skorzystania z porad specjalistów, 

− promowało rodzicielstwo zastępcze poprzez: rozpowszechnianie ulotek 

tematycznych, organizowanie dyżuru specjalistów, konferencji poświęconej 

rodzicielstwu zastępczemu, pikniku integracyjnego „powitanie lata”. 

4. Interwencję kryzysową podejmowaną na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu 

prowadził Ośrodek Interwencji Kryzysowej. W 2018 roku w ramach działalności OIK 

z pomocy psychologa oraz pracownika socjalnego skorzystało ogółem 70 osób. 

 

XI. WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
 

Jednostkami realizującymi zadania z zakresu wspierania osób niepełnosprawnych w 2018 

roku na terenie powiatu były: 

− Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kazimierzy Wielkiej,  
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− Powiatowy Urząd Pracy w Kazimierzy Wielkiej, 

− Warsztat Terapii Zajęciowej w Kazimierzy Wielkiej,  

− Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kazimierzy Wielkiej,  

− Dom Pomocy Społecznej w Bejscach,  

− Regionalna Placówka  Opiekuńczo – Terapeutyczna w Kazimierzy Wielkiej,  

− Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych  

w Kazimierzy Wielkiej,  

− Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kazimierzy Wielkiej,  

− Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjnych  

w Cudzynowicach.  

Wymienione jednostki realizowały w 2018 r. swoje zadania w szczególności w oparciu o: 

1. Powiatowy Program Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2014-2018 

przyjęty Uchwałą Nr XXVII/196/2014 Rady Powiatu Kazimierskiego z dnia 4 

marca 2014 roku w sprawie uchwalenia Powiatowego programu działań na rzecz osób 

niepełnosprawnych dla Powiatu Kazimierskiego na lata 2014 – 2018. 

Założenia ww. Programu:  

− Cel nadrzędny (strategiczny): wszechstronna pomoc osobom niepełnosprawnym, 

w celu umożliwienia im samodzielnego funkcjonowania w środowisku społecznym 

i zawodowym, a w szczególności w zakresie: rehabilitacji społecznej, rehabilitacji 

zawodowej i zatrudniania oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych.    

2. Uchwała nr XXX/187/2018 Rady Powiatu Kazimierskiego z  dnia  27 marca 2018 

roku  w sprawie: określenia  zadań  i wysokości  środków  Państwowego    Funduszu   

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu na realizację 

zadań dla  Powiatu  Kazimierskiego na 2018 rok. 

3. Uchwałą NR II/14/2018 Rady Powiatu Kazimierskiego z dnia 3 grudnia 2018 roku 

w sprawie: zmiany Uchwały nr XXX/187/2018 Rady Powiatu Kazimierskiego   

z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie  określenia zadań i wysokości środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu na 

realizację zadań dla Powiatu Kazimierskiego na 2018 rok.  

4. Uchwała Nr 72/215/2018 Zarządu Powiatu Kazimierskiego z dnia 27.03.2018 r.  

w sprawie określenia zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dofinansowania 

ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zadań  

z zakresu rehabilitacji społecznej w 2018 roku. Zasady i tryb postępowania przy 

https://powiatkazimierza.wrota-swietokrzyskie.pl/documents/1400237/3074220/Uchwa%C5%82a+XXVII-196-2014+a+dnia+4+marca+2014+roku+w+sprawie++uchwalenia+Powiatowego+programu+dzia%C5%82a%C5%84+na+rzecz+os%C3%B3b+niepe%C5%82nosprawnych+dla+Powiatu+Kazimierskiego+na+lata+2014-2018.pdf
https://powiatkazimierza.wrota-swietokrzyskie.pl/documents/1400237/3074220/Uchwa%C5%82a+XXVII-196-2014+a+dnia+4+marca+2014+roku+w+sprawie++uchwalenia+Powiatowego+programu+dzia%C5%82a%C5%84+na+rzecz+os%C3%B3b+niepe%C5%82nosprawnych+dla+Powiatu+Kazimierskiego+na+lata+2014-2018.pdf
https://powiatkazimierza.wrota-swietokrzyskie.pl/documents/1400237/3074220/Uchwa%C5%82a+XXVII-196-2014+a+dnia+4+marca+2014+roku+w+sprawie++uchwalenia+Powiatowego+programu+dzia%C5%82a%C5%84+na+rzecz+os%C3%B3b+niepe%C5%82nosprawnych+dla+Powiatu+Kazimierskiego+na+lata+2014-2018.pdf
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udzielaniu dofinansowania do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty 

ortopedyczne i środki pomocnicze, likwidacji barier funkcjonalnych oraz turnusów 

rehabilitacyjnych ze środków PFRON w 2018 r., zostały ustalone ze względu na 

ograniczoną wysokość środków finansowych PFRON przekazanych   na realizację 

zadań w Powiecie Kazimierskim w roku 2018.  

5. Zarządzenie Nr 1/2018 Dyrektora  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie   

w  Kazimierzy Wielkiej z dnia 7  maja 2018 r.  w sprawie: przyjęcia Szczegółowych 

zasad  przyznawania dofinansowania w ramach programu ,,Aktywny Samorząd” – 

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym realizowanym  

w Powiecie Kazimierskim w 2018 roku w zakresie I transzy środków przekazanych na 

realizację programu. 

6. Zarządzenie Nr 2/2018 Dyrektora  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie   

w  Kazimierzy Wielkiej z dnia 07.05.2018 roku w sprawie: przyjęcia Szczegółowych 

zasad przyznawania dofinansowania w ramach pilotażowego programu ,,Aktywny 

samorząd” – Moduł I w roku 2018 w Powiecie Kazimierskim. 

7. Zarządzenie Nr 6/2018 Dyrektora  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie   

w  Kazimierzy Wielkiej z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie: przyjęcia 

Szczegółowych zasad  przyznawania dofinansowania w ramach programu „Aktywny 

Samorząd” – Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym 

realizowanym w 2018 roku w Powiecie Kazimierskim, obowiązujących w II półroczu 

2018 roku. 

W 2018 roku realizowano cele  Powiatowego Program Działań na rzecz Osób 

Niepełnosprawnych na lata 2014 – 2018  m.in. poprzez:  

− wzmacnianie potencjału środowiska Powiatu Kazimierskiego w celu 

przeciwdziałania skutkom choroby i inwalidztwa osób niepełnosprawnych, 

− wspieranie osób niepełnosprawnych i ich rodzin w pokonywaniu trudności 

życiowych w kierunku zwiększenia ich samodzielności i aktywności społecznej, 

− kształtowanie pozytywnych postaw społeczności Powiatu Kazimierskiego wobec 

autonomii osób niepełnosprawnych na różnych płaszczyznach integracji, 

− wzmacnianie potencjału twórczego, artystycznego i kulturalnego osób 

niepełnosprawnych, 

− wspomaganie emocjonalnego i społecznego rozwoju dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnej, 
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− udzielanie osobom niepełnosprawnym pomocy w uzyskaniu zatrudnienia, 

− stwarzanie osobom niepełnosprawnym możliwości udziału w terapii zajęciowej  

w WTZ oraz PŚDS. 

Corocznie opracowywano monitoring realizacji ww. Programu.  

W 2018 realizowano zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych 

poprzez dofinansowanie ze środków PFRON: 

− kosztów działania Warsztatu Terapii Zajęciowej w wysokości  663.840,00 zł. 

Powiat Kazimierski przeznaczył kwotę w wysokości 73.760,00 zł na działalność 

WTZ w Kazimierzy Wielkiej, co stanowi 10% ogółu kosztów działalności WTZ, 

− uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach 

rehabilitacyjnych – dofinansowanie otrzymało ogółem 39 osób, w tym 29 osób 

niepełnosprawnych oraz 10 opiekunów osób niepełnosprawnych, wydatkowano 

kwotę w wysokości 37.430,00 zł,  

− dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne  

i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie 

odrębnych przepisów – dofinansowanie uzyskało ogółem 127 osób 

niepełnosprawnych na kwotę w wysokości 131.770,32 zł,  

− dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się  

i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych 

– dofinansowanie uzyskało ogółem 9 osób niepełnosprawnych na kwotę  

w wysokości 16.254,96 zł.  

W ramach zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych  

realizowanych w 2018 r.  przez Powiatowy Urząd Pracy w Kazimierzy Wielkiej – 2 osoby 

niepełnosprawne skorzystały z  dofinansowania instrumentów rynku pracy (staże) na kwotę  

w wysokości 13.303,72 zł. 

W 2018 roku na realizację ww. zadań wydatkowano środki PFRON  w wysokości 

862.599,00 zł. 

W ramach realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” finansowanego ze 

środków PFRON, w tym:  Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną 

i zawodową oraz Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym – 

dofinansowanie uzyskało ogółem 8 osób niepełnosprawnych na kwotę w wysokości  17.819,00 

złotych. 
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XII. TRANSPORT ZBIOROWY I DROGI PUBLICZNE 
Jednostkami realizującymi zadania z zakresu transportu zbiorowego i dróg publicznych  

w 2018 roku były: 

− Wydział Komunikacji i Drogownictwa tutejszego starostwa, w zakresie transportu 

zbiorowego, 

− Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej w zakresie dróg publicznych. 

 

TRANSPORT ZBIOROWY 

Transport zbiorowy odbywa się na podstawie zezwoleń wydawanych przez 

wójta/burmistrza/prezydenta miasta, starostę oraz marszałka województwa. Wójt wydaje 

zezwolenia na wykonywanie przewozów na liniach komunikacyjnych na obszarze gminy, 

burmistrz albo prezydenta miasta w komunikacji miejskiej natomiast starosta wydaje 

zezwolenia na obszarze wykraczającym teren gminy lecz nie wykraczającym obszar 

właściwego powiatu, na obszarach wykraczających teren powiatu zezwolenia udziela 

marszałek województwa. 

Na terenie powiatu kazimierskiego transport zbiorowy zapewniają działający 

przewoźnicy prywatni. Świadczenie usług przewozowych odbywa się na podstawie 

uzyskanych zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie 

drogowym. Przewoźnik otrzymuje zezwolenie po złożeniu wniosku o wydanie zezwolenia  

na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym. Według 

stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. w powiecie kazimierskim było wydanych przez Starostę 9 

zezwoleń na linie komunikacyjne: 

− Królewice – Kazimierza Wielka przez (Czyżowice, Charbinowice, Grodowce, Bejsce, 

Morawiany, Morawianki, Łubinówka, Zbeltowice, Cło, Kazimierza Mała, Jakuszowice) 

− Będziaki – Kazimierza Wielka przez (Kolosy, Sokolina, Mikołajów, Charzowice, 

Zagajów, Dębiany, Krzyż, Broniszów, Gabułtów, Jakuszowice)  

− Kazimierza Wielka – Skalbmierz przez (Jakuszowice Gabułtów, Broniszów, Krzyż, 

Cieszkowy, Czarnocin, Opatkowiczki, Ciuślice Turnawiec, Miławczyce, Bieglów, Sielec 

Kolonia, Krępice, Kobylniki) 

− Zagaje Stradowskie – Kazimierza Wielka przez (Stradów, Michałowice, Ciuślice, 

Krępice, Kobylniki, Sielec Kolonia, Skalbmierz, Topola, Cudzynowice, Odonów) 

− Kazimierza Wielka – Skalbmierz przez (Cudzynowice, Topola Sielec Biskupi) 

− Skalbmierz – Kazimierza Wielka przez (Kózki, Boszczynek, Słonowice, Donosy) 
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− Kazimierza Wielka – Kocina przez (Jakuszowice, Gabułtów, Zagórzyce, Zięblice, 

Zagajów, Mikołajów, Sokolina, Charbinowice, Krzczonów, Kamienna) 

− Opatowiec – Kazimierza Wielka przez (Podskale, Rogów, Uściszowice, Piotrkowice, 

Bejsce, Brończyce, Dobiesławice, Stojanowice, Podolany Stradlice, Wojciechów) 

− Turnawiec – Cudzynowice przez (Malżyce, Michałowice, Ciuślice, Opatkowiczki, 

Czarnocin, Cieszkowy, Krzyż, Broniszów, Gabułtów, Jakuszowice, Kazimierza Wielka) 

Powyższe trasy są obsługiwane przez 6 prywatnych przewoźników którzy złożyli wnioski 

o wydanie stosownych zezwoleń. 

Na stronie BIP tutejszego starostwa są opublikowane rozkłady jazdy na linie 

komunikacyjne na które zezwolenie udzielił starosta kazimierski. Przedmiotowe rozkłady jazdy 

zawierają dni i godziny kursowania autobusów. 

DROGI PUBLICZNE 

Przedmiotem działania Powiatowego Zarządu Dróg jest pełnienie obowiązków zarządcy dróg  

powiatowych w rozumieniu ustawy o drogach publicznych art. 20 ustawy z dnia 21 marca 

1985r. o drogach publicznych. Zarząd dróg prowadzi sprawy związane z  administrowaniem 

i bieżącym utrzymaniem dróg, planowaniem ich rozwoju,  inwestycjami modernizacyjnymi. 

Łączna długość dróg publicznych kat. powiatowej w km: wynosi 307,852 km 

w tym: 

− dróg o nawierzchni bitumicznej 290,045 km (94,22 %), 

− dróg o nawierzchni tłuczniowej 2,105 km (0,68 %), 

− dróg o nawierzchni gruntowej15,575 km (5,06 %), 

− dróg o nawierzchni z płyt betonowych 0,127 km (0,04 %). 

Łączna ilość obiektów mostowych: 16.  

w tym: 

− konstrukcji żelbetowej 14 szt. 

− konstrukcji stalowej 2 szt. 

Budżet Powiatowego Zarządu Dróg - wykonanie za 2018 rok = 2 287 998,31zł. 

Kwota otrzymanej dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk 

żywiołowych = 3 467 626,00 zł. 

Kwota otrzymanych dotacji udzielonych przez samorządy jst szczebla podstawowego tj. gmina 

Kazimierza Wielka = 50000,00 zł na przebudowę chodnika w m. Cudzynowice o długości 

0,400 km. 

Realizacja bieżących zadań – tryb zlecony: 
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remonty cząstkowe dróg wykonane remonterem metodą ciśnieniową – 240 ton –

98 892,00 zł – ZREALIZOWANY 

Realizacja bieżących zadań – tryb własny: 

− poprawa stanu odwodnienia dróg powiatowych – renowacja 28,0 km rowów, 

ścięcie  54,0 km poboczy – ZREALIZOWANO, 

− poprawa stanu bezpieczeństwa poprzez usuwaniu z pasa drogowego krzaków, 

odrostów zarośli – 120,0 km (800 000,0 m2 powierzchni) – ZREALIZOWANO, 

− poprawa stanu bezpieczeństwa poprzez koszenie traw na poboczach dróg – 280,0 

km – 3 krotne (łącznie w sezonie 2 520 000,0 m2 powierzchni)  – 

ZREALIZOWANO, 

− poprawa stanu bezpieczeństwa poprzez wymianę, bądź ustawienie nowego 

oznakowania  – 97 szt. znaków pionowych, 50 szt. słupków stalowych – 

ZREALIZOWANO, 

− poprawa stanu bezpieczeństwa poprzez renowację oznakowania poziomego 2 

krotne malowanie 16 szt. przejść dla pieszych– 97 szt. znaków pionowych, 50 szt. 

słupków stalowych – ZREALIZOWANO, 

− poprawa stanu obiektów mostowych zlokalizowanych na sieci dróg powiatowych 

– 16 szt. mostów, 3 krotna likwidacja chemiczna roślinności w obrębie obiektów – 

ZREALIZOWANO, 
Inwestycje w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych: 

1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0548T Charbinowice – Czyżowice – dr. pow. Nr 

0551T od km 2+632 do km 3+672” – dł. odc. 1,040 km, wartość zadania: 290926,40zł, 

pomoc finansowa – 216 561,00 zł. 

2. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0519T Bugaj – Miławczyce – Michałowice od km 

1+750 do km 2+850” – dł. odc. 1,100 km, wartość zadania: 461454,64 zł, pomoc 

finansowa – 345 654,00 zł. 

3. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0534T Gabułtów - Zagórzyce - Wymysłów - Cło - 

Stradlice - Lolin – Plechówka – Nagórzanki – Wielgus od km 3+600 do km 4+487” – dł. 

odc. 0,887 km, wartość zadania: 466675,50 zł, pomoc finansowa – 361044,00 zł. 

4. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0506T Przybenice –Bełzów - Skorczów od km 

0+000 do km 2+100” – dł. odc. 2,100 km, wartość zadania: 737413,46 zł, pomoc 

finansowa – 554542,00 zł. 
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5. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0136T Rzemienowice – Ksany – Podeksanie – 

Senisławice od km 1+570 do km 3+370” – dł. odc. 1,800 km, wartość zadania: 

606369,89 zł, pomoc finansowa – 454223,00 zł. 

6. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0537T gr. woj. małopolskiego – Góry Sieradzkie – 

Sieradzice od km 0+000 do km 2+135” – dł. odc. 2,135 km, wartość zadania: 730009,83 

zł, pomoc finansowa – 554030,00 zł. 

7. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0540T Nagorzany – Dalechowice - Gościniec od km 

0+000 do km 1+200” – dł. odc. 1,200 km, wartość zadania: 546242,75 zł, pomoc 

finansowa – 421512,00 zł. 

8. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0542T Zięblice - Gabułtów od km 0+000 do km 

0+320 oraz od km 0+670 do km 0+820” – dł. odc. 0,470 km, wartość zadania: 

189879,67 zł, pomoc finansowa – 145705,00 zł. 

9. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0141T Rogów – Kobiela – Chrustowice - dr. pow. 

Nr 0550T od km 2+668 do km 3+722” – dł. odc. 1,054 km, wartość zadania: 542828,56 

zł, pomoc finansowa – 414355,00 zł. 

Inwestycje współfinansowane przez samorządy jst szczebla podstawowego: 

1. „Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 0536T Cudzynowice – Hołdowiec  – 

Jakuszowice w miejscowości Cudzynowice od km 0+000 do km 0+400 (strona lewa).” – 

powierzchnia 557,0 m2 – wartość inwestycji - 107852,98 zł – pomoc finansowa Gminy 

Kazimierza Wielka –50 000,00 zł. 

Inwestycje finansowane w ramach środków własnych: 
1. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 0501T Czuszów – Głuchów” – dł. odc. 1,054 km, 

wartość zadania: 97061,76 zł 

2. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0502 T Skalbmierz – Baranów dł. 328 mb.” – dł. odc. 

0,328 km, wartość zadania: 63363,45 zł 

3. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0139 T Krzczonów – Trębaczów – Charbinowice dł. 180 

mb” – dł. odc. 0,180 km, wartość zadania: 37571,58 zł 

4. „Parking przy drodze powiatowej Nr 0524T Będziaki – Sokolina (w Sokolinie obok 

cmentarza)” - wartość zadania: 38999,61 zł 

5. „Modernizacja dróg powiatowych Nr 0525T, 0523T, 0526T, 0522T” –wartość zadania: 

89102,20 zł. 
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XIII.  KULTURA ORAZ OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD 
ZABYTKAMI 
 

  37 zabytków nieruchomych występujących na terenie powiatu kazimierskiego 

zaewidencjonowane jest w rejestrze zabytków  nieruchomych prowadzonym przez 

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków (wg aktualnego stanu na dzień 30.10.2016) 

www.wuoz.kielce.pl/p,100,rejestry-ewidencje.  

Powiat Kazimierski jest właścicielem jednego zabytku jakim jest zespół pałacowo-parkowy  

w Bejscach składający się z pałacu, parku i ogrodu. Pałac Badenich z Bejsc zbudowany  

w 1802 roku przez Jakuba Kubickiego dla Marcina Badeniego, późniejszego ministra 

sprawiedliwości  Królestwa Polskiego, który jednocześnie jest protoplastą warszawskiego 

belwederu.  

W zabytkowym pałacu i dodatkowo w drugim  nowym budynku powiat kazimierski prowadzi 

Dom Pomocy Społecznej. W 2018  roku podejmowane były  próby pozyskania środków 

finansowych na różnorakie remonty. Szczegóły  przedstawia tabela:  

Działania przy pałacu Badenich podejmowane od stycznia 2018 roku 

L.p. Data Rodzaj prowadzonych działań przy budynku 
pałacu Kosztorys 

1 Kwiecień – 
sierpień 2018 r. 

Drobne prace naprawcze elewacji wykonane we 
własnym zakresie (malowanie, szpachlowanie) 

Ok. 3000 zł 

2 Sierpień – 
listopad 2018 r. 

„Likwidacja pęknięć i zarysowań ścian 
zewnętrznych Pałacu Badenich obecnie Domu 
Pomocy Społecznej w Bejscach” 

55 599,56 zł. 

3 Grudzień 2018 

Przygotowania do montażu windy. Wykonano 
dokumentację „Studium architektoniczno – 
budowlane poszukiwań projektowych i analizy 
budynku pałacu Badenich w celu lokalizacji 
windy dla osób niepełnosprawnych…” 

12 500,00 zł. 

L.p. Data Składane wnioski Dofinansowanie Kosztorys 

1 Luty 2018 

Wniosek do Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków  
w Kielcach o dofinansowanie 
prac pn.: „Likwidacja 
pęknięć i zarysowań ścian 
zewnętrznych Pałacu 
Badenich obecnie domu 
Pomocy Społecznej  
w Bejscach” 

Otrzymano 

25 000,00 zł 
55 599,56 zł 

http://www.wuoz.kielce.pl/p,100,rejestry-ewidencje
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2 Marzec 2018 

Wniosek do Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego  
o dofinansowanie prac pn. 
„Konserwacja wnętrz 
zabytkowego pałacu sala 
marmurowa i owalna” 

Nie otrzymano 205 188,67 zł 

3 
Październik 

2018 

Wniosek do Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego  
o dofinansowanie prac pn.: 
Remont elewacji oraz 
wykonanie izolacji poziomej 
i pionowej murów piwnic. 

W toku 418 969,00 zł 

 

Powiat kazimierski posiada opracowany i zaakceptowany plan ochrony zabytków  

na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych. 

 
XIV. KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA 

 
W ramach zadania: Kultura fizyczna i sport, na początku każdego roku kalendarzowego 

opracowywany jest Harmonogram wydarzeń kulturalnych i sportowych współfinansowanych 

przez Powiat Kazimierski w oparciu o środki finansowe zaplanowane w uchwale budżetowej 

na dany rok. Komórką realizującą zadnia z zakresu kultury fizycznej i sportu jest Samodzielne 

Stanowisko ds. Inwestycji, Zamówień Publicznych oraz Kontroli Wewnętrznej. 

W roku 2018 środki finansowe na sport i kulturę fizyczną zostały zaplanowane  

w wysokości 46 400,00 zł. Z tych środków finansowane lub współfinansowane były różnego 

rodzaju wydarzenia sportowe i kulturalne, zarówno te odbywające się cyklicznie (każdego 

roku) jak i takie, które odbywają się sporadycznie, a o ich dofinansowanie zwracają się 

organizatorzy. Środki finansowe przeznaczone były głównie na: 

− zakup nagród rzeczowych dla uczestników zawodów lub konkursów, 

− zakup medali, pucharów, dyplomów dla uczestników, 

− sfinansowanie przewozu zawodników/uczestników. 

Wszystkie zaplanowane wydarzenia kulturalne i sportowe oraz wydatki zostały zrealizowane. 

Główne wydarzenia sportowe współfinansowane przez Powiat Kazimierski to m. in.: 

− XII 24 Godzinny Maraton  Pływacki – 291 uczestników. 

− Powiatowa  Liga Futsalu 2017/18 - 48 drużyn ok. 650 zawodników,  
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− Mistrzostwa Powiatu w Tenisie Stołowym 2018 r. – Szkoły Średnie, Gimnazjum 

około 90 zawodników i zawodniczek, 

− Mistrzostwa Powiatu w Tenisie Stołowym 2018 r.- Szkoły Podstawowe, około 

100 zawodników i zawodniczek, 

− Biegi Przełajowe Z Okazji Dnia Dziecka - około 200 zawodników i zawodniczek, 

− XII Powiatowe Zawody w Pływaniu z Okazji Dnia Dziecka - około 100 

zawodników i zawodniczek, 

− V Mistrzostwa Polski  Geodetów w Tenisie Stołowym około 50 zawodników  
i zawodniczek, 

− VI Kazimierski Bieg Szlakiem Megalitów około 120 osób w tym dzieci, młodzież 
i dorośli. 

 
XV. GEODEZJA, KARTOGRAFIA I KATASTER 
 

Zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne starosta wykonuje zadania organów 

administracji geodezyjnej i kartograficznej jako zadania zlecone z zakresu administracji 

rządowej. Komórką organizacyjną odpowiedzialna za realizację zadań z zakresu geodezji, 

kartografii i katastru w 2018 roku był Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki 

Nieruchomościami tutejszego starostwa. 

Zadania wydziału koncentrowały się na gromadzeniu i prowadzeniu państwowego 

zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Ponadto wydział zajmował się prowadzeniem 

ewidencji gruntów i budynków w systemie informatycznym, prowadzeniem sprzedaży map, 

wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków oraz przyjmowaniem projektów  

na narady koordynacyjne, a także zgłoszeń prac geodezyjnych.   

W 2018 roku zrealizowano 5404 wniosków. Na powyższe składa się: 3498 wniosków  

o dane Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, zgłoszeń prac geodezyjnych, 

wniosków o uwierzytelnieni, wnioski o wypisy i wyrysy, 1906 zmiany w ewidencji gruntów 

i budynków. 
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XVI. GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI 
 
1. Zasób nieruchomości Powiatu Kazimierskiego. 

Na dzień 1 stycznia 2018r. w skład zasobu wchodziły grunty o łącznej powierzchni 

433,5906 ha, w tym 313,2100 ha gruntów znajdowało się w trwałym zarządzie jednostek 

organizacyjnych powiatu, a 289,5033 ha stanowiło drogi powiatowe. 

2. Nieruchomości Powiatu Kazimierskiego oddane w użytkowanie wieczyste. 

 Na dzień 1 stycznia 2018r. nie było gruntów Powiatu Kazimierskiego oddanych  

w  użytkowanie wieczyste. 

 

3. Nieruchomości Powiatu Kazimierskiego oddane w dzierżawę.   

Na dzień 1 stycznia 2018r. w dzierżawie znajdowało się 84,7830 ha gruntów stanowiących 

własność Powiatu Kazimierskiego 

Wyżej opisany stan zagospodarowania nieruchomości stanowiących własność Powiatu 

Kazimierskiego nie uległ zmianie na koniec 2018 roku. 

 
XVII. ADMINISTRACJA ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANA 
 

Komórką organizacyjną odpowiedzialna za realizację zadania z zakresu administracji 

architektoniczno – budowlanej w 2018 roku był Wydział Infrastruktury Technicznej  

i Budownictwa tutejszego starostwa. 

W 2018r. wydano 165 decyzji o pozwoleniu na budowę w tym : 

− 54 pozwolenia na nowe budynki mieszkalne 

− 6 pozwoleń na budowę sieci energetycznej niskiego i średniego napięcia. 

− Pozwolenie na przebudowę placu targowego w Kazimierzy Wielkiej, 

− Pozwolenie na przebudowę rynku miejskiego wraz z przebudową i rozbudową SP. 

nr 1 

− Pozwolenie na przebudowę byłego przedszkola w Kazimierzy Wielkiej na Centrum 

Aktywności Obywatelskiej 

− Pozwolenie na remont budynku DPS w Bejscach – Pałac Badenich 

− Pozwolenie na rozbudowa pływalni  w Kazimierzy Wielkiej o całoroczny basen 

zewnętrzny 
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− Przyjęto 380 zgłoszeń wykonania robót budowlanych lub budowy małych obiektów 

budowlanych tj. budynków gospodarczych o powierzchni do 35m2, silosów 

zbożowych o pojemności 30m3  

 

XVIII. GOSPODARKA WODNA, OCHRONA ŚRODOWISKA 
       I    PRZYRODY, ROLNICTWO,       LEŚNICTWO  
       I RYBACTWO ŚRÓDLĄDOWE 
 

 Komórką organizacyjną  odpowiedzialną za realizację  zadań z zakresu geologii, 

gospodarki odpadami, ochrony przyrody, leśnictwa, łowiectwa, rybactwa śródlądowego, 

ochrony gruntów rolnych i leśnych, ochrony zabytków i  gospodarki wodnej jest Wydział 

Rolnictwa i Ochrony Środowiska, który na podstawie powszechnie obowiązującego prawa,   w 

2018 r. wyżej wymienione zadania realizował poprzez: 

− wydawanie zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów, wydawaniu pozwoleń 

zintegrowanych 

−  uzgadnianie projektów decyzji o warunkach  zabudowy oraz uzgadnianiu projektów 

studium i planów zagospodarowania przestrzennego,  

− sprawowanie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności skarbu państwa poprzez   

wydawanie decyzji i świadectw legalności pozyskania drewna na podstawie 

opracowanych dla powiatu kazimierskiego uproszczonych planów urządzenia lasu  

i inwentaryzacji stanu lasów, 

−  wyłączanie gruntów z produkcji rolniczej, 

−  sprawowanie nadzoru nad spółkami wodnymi, 

−  wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego, 

−  wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew z terenów należących do gmin, 

−  wydawanie decyzji na podstawie przepisów prawo geologiczne i górnicze, 

−  realizację zadań z zakresu ustawy Prawo łowieckie (naliczanie i rozliczanie czynszy 

dzierżawnych za sezon łowiecki, zawieranie umów z kołami łowieckimi) 

− umieszczanie na zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru znak informujący o tym, 

iż zabytek ten podlega ochronie, w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem 

zabytków. 

Ponadto sukcesywnie realizowane są założenia przyjętego  Uchwałą nr VI/43/2015 

Rady Powiatu z dnia 30 czerwca 2015 r.,  „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu 

Kazimierskiego na lata 2015-2018 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2019-2022”  
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       W ramach realizacji założeń w/w  Programu w 2018 r. zostały podjęte działania związane: 

− ze  zmniejszeniem zanieczyszczenia, powietrza pochodzącego z transportu kołowego 

poprzez przebudowę i modernizację 9 odcinków dróg o łącznej długości  11,786 km, na 

terenie  powiatu polegające na ich poszerzeniu, zmianie podbudowy i nawierzchni, w 

celu poprawienia bezpieczeństwa ruchu zarówno kołowego jak i pieszego.  

− ze zwiększeniem wykorzystania niekonwencjonalnych, odnawialnych źródeł energii  

− poprzez  działania polegające na budowie jednostek wytwarzania energii elektrycznej  

i ciepła ze źródeł odnawialnych wraz z infrastrukturą do dystrybucji wytworzonej 

energii. 

 
XIX. PORZĄDEK PUBLICZNY I BEZPIECZEŃSTWO  

            OBYWATELI 
Za realizację zadań na rzecz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie 

powiatu kazimierskiego w 2018 roku odpowiedzialne były następujące jednostki: 

1. Komenda Powiatowa Policji w Kazimierzy Wielkiej. 

2. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej. 

3. Powiatowy Państwowy Inspektor Sanitarny w Busku Zdroju. 

4. Prokuratura Rejonowa w Pińczowie. 

Każda z wymienionych jednostek w zakresie należnych sobie kompetencji realizowała 

zadania w ustalonym prawnie obszarze.   

1. Komenda Powiatowa Policji w Kazimierzy Wielkiej. 

Na terenie Powiatu Kazimierskiego na przestrzeni 7 lat odnotowano znaczący spadek 

przestępczości kryminalnej. W 2018 roku stwierdzono ogółem 346 przestępstw, których 

wykrywalność wyniosła 88,2 %. 

Na podstawie przeprowadzonej analizy wynika, że zagrożenie przestępczością 

kryminalną w 2018 roku przedstawia się następująco w 7 kategoriach: 

− Kradzież mienia: 15 przypadków- wykrywalność 50 %, 

− Kradzież samochodu – 2 przypadki – wykrywalność 50 %, 

− Kradzież z włamaniem: 22 przypadki – wykrywalność 70,2 %, 

− Rozbój i wymuszanie – 1 przypadek – wykrywalność 100 %, 

− Bójki i pobicia – 2 przypadki – wykrywalność 100 %, 

− Uszkodzenie mienia – 13 przypadków – wykrywalność 88,9 %, 

− Uszczerbek na zdrowiu  - 9 przestępstw – wykrywalność 90 %. 
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W 2018 roku na terenie Powiatu Kazimierskiego odnotowano 56przestępstw  

o charakterze gospodarczym oraz 11 przestępstw narkotykowych. W roku 2018 na terenie 

Powiatu Kazimierskiego uległa zmniejszeniu liczba wykroczeń przeciwko mieniu, podjęto też 

zdecydowane działania przeciwko wybrykom chuligańskim oraz wykroczeniom z zakresu 

przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Analizując 

powyższe można stwierdzić, że w 2018 roku ujawniono większą liczbę sprawców wykroczeń, 

nałożono mniejszą liczbę mandatów karnych, przeprowadzono mniejszą ilość czynności 

wyjaśniających w sprawach o wykroczenia zakończonych skierowaniem wniosków do sądu, 

udzielono większą ilość pouczeń.  

W 2018 roku w ramach wzmożonych działań kontrolno – profilaktycznych oraz 

zwiększonych kontroli drogowych ujawniono w porównaniu do roku ubiegłego  mniej 

kierujących w stanie nietrzeźwości . Było to 68 nietrzeźwych kierujących użytkowników dróg. 

Liczba osób które poniosły śmierć w stosunku do roku poprzedniego nie zwiększyła się. W 

2018 roku odnotowano 182 zdarzenia drogowe, w których powstały tylko uszkodzenia 

pojazdów. 

Za rażące naruszenie przepisów w ruchu drogowym zatrzymano w 2018 roku 15 praw 

jazdy oraz ujawniono 342 wykroczenia popełniane przez pieszych. 

W ramach przeciwdziałania patologiom społecznym m.in. alkoholizmowi, przemocy 

domowej w 2018 roku odnotowano 3198 interwencji z czego w 110 przypadkach stwierdzono, 

że zachodzi zjawisko przemocy domowej. 

2. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej. 

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 roku na terenie powiatu kazimierskiego  

jednostki ochrony przeciwpożarowej  interweniowały przy 426 zdarzeniach, w tym: 

− 93 pożarach, stanowiących 21,8 %  wszystkich powstałych zdarzeń,  

− 329 miejscowych zagrożeniach, stanowiących  77,2 % powstałych zdarzeń,  

− 4 alarmach fałszywych, stanowiących 0,9 % wszystkich zdarzeń. 

Ze względu na wielkość powstałe  pożary możemy podzielić na: 

− 83  to pożary małe, które stanowią 89,25 % wszystkich powstałych, 

− 10 to pożary średnie, które stanowią  10,75 % powstałych pożarów, 

− nie odnotowano pożarów dużych i bardzo dużych. 

Do przypuszczalnych przyczyn powstałych pożarów w  2018 roku należy zaliczyć:  

− 45  podpalenia (umyślne i nieumyślne), 

− 13 nieostrożność osób dorosłych przy posługiwaniu się ogniem otwartym, 
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− 9  wady środków transportu, 

− 6  nieostrożność osób dorosłych w pozostałych przypadkach, 

− 6  nieprawidłowa eksploatacja konstrukcji budowlanych 

− 5  wady konstrukcji budowlanych , 

− 4  wady urządzeń i instalacji elektrycznych, 

− 3  wady i nieprawidłowa eksploatacja  urządzeń ogrzewczych na paliwo stałe, 

− 2  wady urządzeń mechanicznych. 

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku zaewidencjonowano na terenie Powiatu 

Kazimierskiego  4 alarmy fałszywe, na które złożyło się: 

− 4 alarmy fałszywe w dobrej wierze, 
− nie odnotowano alarmów fałszywych w złej wierze, ani z instalacji wykrywania. 

 W wyniku powstałych na terenie Powiatu Kazimierskiego zdarzeń poszkodowanych 
zostało: 

− 46 osoby ranne (osoby dorosłe; brak rannych dzieci),   

− śmierć poniosło 5 osób. 

Jednostki OSP w roku 2018 uczestniczyły w likwidacji 230 zdarzeń z czego 120 zdarzeń 

likwidowały samodzielnie bez udziału zastępów PSP (112 jednostki OSP z KSRG, 8 jednostki 

OSP z poza systemu). Zastępy PSP uczestniczyły w likwidacji 306 zdarzeń z czego 196 zdarzeń 

likwidowały bez udziału sił i środków OSP. 

3. Powiatowy Państwowy Inspektor Sanitarny w Busku Zdroju. 

Na terenie Powiatu Kazimierskiego Państwowy Inspektor Sanitarny w Busku – Zdroju 

realizował w 2018 r. następujące zadania sprawując zapobiegawczy i bieżący nadzór sanitarny 

na warunkami: 

− Higieny środowiska, 

− Higieny pracy w zakładach pracy, 

− Higieny radiacyjnej, 

− Higieny procesów nauczania i wychowania, 

− Higieny wypoczynku i rekreacji, 

− Zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku, 

− Higieniczno – sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz 

pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku – Zdroju objął  swym nadzorem 

33921 mieszkańców Powiatu Kazimierskiego (stan na 30.06.2018 r.). nadzorując obiekty na 

terenie Powiatu Kazimierskiego przeprowadził 513 kontroli, wydał 137 decyzji, nałożył 16 
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mandatów na kwotę 3 950, 00 zł. Oddział laboratoryjny PSSE przeprowadził 4 830 badań 

laboratoryjnych, w tym 239 oznaczeń chemicznych, 2 243 oznaczeń fizycznych i 8 186 

oznaczeń mikrobiologicznych. Przeprowadzone badania były wykorzystane do oceny jakości 

zdrowotnej żywności, wody do spożycia, wód powierzchniowych wykorzystywanych jako 

kąpieliska, basenów, krytych pływalni oraz oceny narażenia na czynniki szkodliwe na 

stanowiskach pracy. Bezpieczeństwo sanitarne mieszkańców Powiatu Kazimierskiego jest na 

wysokim poziomie 

4. Prokuratura Rejonowa w Pińczowie. 
Do zasadniczych i najważniejszych zadań Prokuratury Rejonowej w Pińczowie w 2018 

roku podobnie jak w latach ubiegłych należało strzeżenie praworządności i czuwanie nad 

ściganiem przestępstw w szczególności poprzez prowadzenie lub nadzorowanie postępowań 

przygotowawczych w sprawach karnych oraz sprawowanie funkcji oskarżyciela publicznego 

przed sądami. W roku 2018 na terenie Powiatu kazimierskiego zarejestrowano 618 spraw 

karnych. Załatwionych zostało 631 spraw karnych. Większość z prowadzonych  

i nadzorowanych postępowań przygotowawczych zakończona została w terminie do  

1 miesiąca. W 2018 roku w 202 sprawach  postępowanie zakończono skierowaniem do sądu 

aktów oskarżenia, przy czym w 70  postępowaniach przygotowawczych i wobec 71 

oskarżonych prokurator w akcie oskarżenia zawarł wniosek o wydanie wyroku skazującego bez 

przeprowadzenia rozprawy.  

Izolacyjne środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania zastosowano 

wobec 8 oskarżonych a w 57 sprawach nie wykryto sprawców przestępstwa. 

W kategorii cywilistycznym i administracyjnym zarejestrowano 435 spraw. W 28 sprawach 

prokurator kierował wnioski w wszczęcie postępowania administracyjnego do Wojewódzkiego 

Sądu Administracyjnego. W 182 sprawach prokurator podejmował działania cywilistyczne, a 

w 17 sprawach prokurator uczestniczył jako strona przed sądem.  

Osiągnięte w 2018 roku wyniki pracy Prokuratury Rejonowej w Pińczowie z terenu 

objętego właściwością Powiatu Kazimierskiego ocenić należy jako zadowalające. 

 

 

 

XX.  OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA ORAZ PRZED INNYMI 
   NADZWYCZAJNYMI ZAGROŻENIAMI 
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Komórką odpowiedzialną za realizację tego zadania w 2018 roku był Referat ds. Zarządzania 

Kryzysowego, Obrony Cywilnej, Spraw Obronnych i Spraw Administracyjnych. Podstawą do 

realizacji tego zadania były w szczególności: 

1. Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego zatwierdzony 2018-04-03, zawierający 

charakterystykę zagrożeń oraz ocenę ryzyka ich wystąpienia i określający zadania  

i obowiązki uczestników procesu zarządzania kryzysowego; 

2. Plan ochrony przed powodzią Powiatu Kazimierskiego zatwierdzony w 2015 roku, 

określający zakres działań podmiotów zaangażowanych w działania 

przeciwpowodziowe na terenie powiatu od momentu wystąpienia zagrożenia 

powodziowego do usunięcia skutków powodzi; 

3. Plan ewakuacji (przyjęcia)ludności, zwierząt i mienia II stopnia na wypadek masowego 

zagrożenia zatwierdzony w 2011 roku, opisujący zamiar działania, sposoby oraz 

organizację powiadamiania i zabezpieczenia ewakuacji; 

4. Plan dystrybucji preparatów stabilnego jodu zatwierdzony w 2013 roku, określający 

zasady „akcji jodowej” mającej na celu jak najszybsze dostarczenie mieszkańcom 

preparatów stabilnego jodu w postaci tabletek jodku potasu na terenie Powiatu 

Kazimierskiego w wyniku wystąpienia zagrożenia radiacyjnego; 

5. Plan działania obrony cywilnej na 2018 rok, zawierający najważniejsze zadania 

przewidziane do realizacji z zakresu obrony cywilnej;  

6. Plan pracy Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego na 2018 rok, określający 

zadania do realizacji w bieżącym roku w przypadku wystąpienia potencjalnych 

zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne i prognozowanie tych 

zagrożeń; 

7. Plan szkolenia w zakresie zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i obrony 

cywilnej w powiecie kazimierskim w 2018 roku, zawierający najważniejsze 

przedsięwzięcia szkoleniowe z zakresu zarządzania kryzysowego, ochrony ludności  

i obrony cywilnej przyjęte do realizacji w 2018 roku.   

Pracownicy komórki odpowiedzialnej za realizację zadań z zakresu zarządzania 

kryzysowego, spraw obronnych, obrony cywilnej i spraw administracyjnych przez cały rok 

wykonywali zadania właściwe dla Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, 

polegające w szczególności na zapewnieniu całodobowego przepływu informacji na potrzeby 

procesu zarządzania kryzysowego, a w tym między innymi ostrzegania o potencjalnych 

zagrożeniach poprzez przesyłanie komunikatów meteorologicznych do urzędów gmin oraz 

jednostek podległych i nadzorowanych. Pracownicy swoje zadania realizowali  
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z wykorzystaniem Centralnej Aplikacji Raportującej, będącej narzędziem do zapewnienia 

szybkiego przepływu informacji pomiędzy centrami zarządzania kryzysowego, a jednocześnie 

do monitorowania zagrożeń występujących na terenie Województwa Świętokrzyskiego, jak 

i w jednostkach ościennych. Po godzinach pracy Starostwa Powiatowego oraz w dni wolne od 

pracy, na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Powiatem Kazimierskim, a Komendą 

Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej, rolę Powiatowego Centrum 

Zarządzania Kryzysowego pełnili pracownicy Stanowiska Kierowania Komendanta 

Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej. 

W związku z często pojawiającymi się w 2018 roku pożarami składowisk śmieci  

i odpadów na podstawie pisma Wojewody Świętokrzyskiego BiZK.IV.644.13.2018 z dnia 

2018-06-04, skierowane zostało do wszystkich gmin powiatu pismo z prośbą  

o monitorowanie potencjalnych zagrożeń środowiska związanych z funkcjonowaniem 

składowisk śmieci i odpadów. Pismo to zostało także skierowane do Komendy Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej, oraz do Wydziału Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska tutejszego Starostwa. Jednocześnie do wyżej wymienionych zwrócono się  

z prośbą o niezwłoczne przekazywanie informacji dotyczących powstałych zagrożeń 

środowiska w związku z funkcjonowaniem składowisk śmieci i odpadów oraz informacji na 

temat podejmowanych działań. 

Nawiązując do pisma Wojewody Świętokrzyskiego Znak: BiZK.IV.644.12.2018  

z dnia 2018-06-04 w dniu 6 czerwca 2018 r.  skierowane zostało do wszystkich gmin powiatu 

pismo z prośbą o dokonanie przeglądu sprzętu będącego na wyposażeniu gminnych 

magazynów przeciwpowodziowych i obrony cywilnej pod kątem wykorzystania go na 

wypadek wystąpienia niekorzystnych zjawisk pogodowych. Pismo to zostało także skierowane 

do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej. Jednocześnie 

do wyżej wymienionych zwróciliśmy się z prośbą o niezwłoczne przekazywanie informacji 

dotyczących wystąpienia sytuacji kryzysowych mających związek ze zmianami warunków 

atmosferycznych oraz informacji na temat podejmowanych działań. 

W 2018 roku w ramach realizacji założeń przyjętych w planie pracy Powiatowego 

Zespołu Zarządzania Kryzysowego (dalej PZZK) członkowie PZZK pozytywnie zaopiniowali 

projekt nowego Powiatowego Planu Zarządzania Kryzysowego. Ponadto odbyły się dwa 

posiedzenia PZZK poświęcone zagrożeniom na terenie powiatu Kazimierskiego w tym jedno 

planowe oraz jedno zwołane na prośbę Powiatowego Lekarza Weterynarii.  

Poprzez opracowanie nowego dokumentu dokonano aktualizacji Powiatowego Planu 

Zarządzania Kryzysowego. Treść planu została terminowo uzgodniona z osobami wskazanymi 
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w arkuszu uzgodnień po czym terminowo został przedłożony do zatwierdzenia przez 

Wojewodę Świętokrzyskiego.  

W ramach realizacji Planu działania obrony cywilnej na 2018 rok oraz Planu szkolenia  

w zakresie zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i obrony cywilnej w powiecie 

kazimierskim w 2018 roku Powiat Kazimierski uczestniczył w ćwiczeniu o kryptonimie 

RENEGADE – SAREX 18/II zorganizowanym przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił 

Zbrojnych (DORSZ). Pracownicy komórki właściwej w realizacji zadań z zakresu zarządzania 

kryzysowego uczestniczyli w comiesięcznych treningach odbioru sygnałów systemu 

powszechnego ostrzegania  wojsk oraz ludności cywilnej o zagrożeniach uderzeniami z 

powietrza, a także uczestniczyli w powiatowych ćwiczeniach służb ratowniczych 

zorganizowanych na terenie miasta Skalbmierz. 

W ramach realizacji zadania ciągłego przez cały 2018 rok utrzymywano  

w aktualności wszystkie plany wymienione, jako dokumenty odniesienia. 

 

XXI.  PRZECIWDZIAŁANIE BEZROBOCIU ORAZ 
 AKTYWIZACJA LOKALNEGO RYNKU PRACY 
 
Zadanie to w 2018 roku realizował Powiatowy Urząd Pracy w Kazimierzy Wielkiej  

w ramach realizacji zadań samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy na podstawie 

ustawy o promocji zatrudnienia  i instytucjach rynku pracy ( Dz. U. z 2018  poz. 1265 z późń. 

zm). Na koniec 2018r. w rejestrze bezrobotnych było 1 222 osoby. 

PUP realizuje programy z Funduszu Pracy, które są przeznaczone dla osób bezrobotnych. 

W 2018 roku PUP realizował dwa projekty ze środków unijnych dla osób do 29 roku życia 

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kazimierski (III)”oraz 

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kazimierski (IV)”, które 

łącznie objęły156 osób. Dla osób powyżej 30 roku życia projekt „Aktywizacja zawodowa osób 

powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie kazimierskim (IV)”, który objął 88 

osób bezrobotnych. Dodatkowo pozyskane były środki z rezerwy Ministra na 4 programy: staż 

w ARiMR, osoby zamieszkujące wieś, osoby zamieszkujące obszar wysokiego bezrobocia i 

program wspierania przedsiębiorczości. Łącznie te trzy programy objęły 69 osób bezrobotnych. 

W 2018 roku PUP Kazimierza Wielka zaktywizował 560 osób bezrobotnych z czego 

udział w różnych formach wsparcia ukończyło 417 osób. Na aktywizację tych osób PUP wydał 

4 249 800,00 zł. Osoby bezrobotne były kierowane na takie formy wsparcia jak:  

− staże – 249 osób,  
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− szkolenia – 40 osób,  

− roboty publiczne – 33 osoby,  

− podejmowanie własnej działalności gospodarczej – 33 osoby,  

− prace interwencyjne – 18 osób,  

− refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy – 18 osób, 

− bon na zasiedlenie – 8 osób,  

− prace społecznie użyteczne – 5 osób,  

− stypendium z tytułu kontynuowania nauki – 2 osoby, 

− dofinansowanie wynagrodzenia skierowanych osób powyżej 50 roku życia – 1 

osoba, 

− refundacja wynagrodzeń osób do 30 roku życia – 53 osoby. 

 

XXII. OCHRONA PRAW KONSUMENTA 
 

 Zadanie to w 2018 roku realizował Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Kazimierzy 

Wielkiej, który zakresem swojej działalności obejmował pięć gmin: Kazimierza Wielka, Skalbmierz, 

Opatowiec, Czarnocin  i Bejsce. Udzielane są również porady (głównie telefoniczne) osobom spoza 

powiatu. 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Kazimierzy Wielkiej w 2018 roku, przyjął  

i rozpatrzył ogółem  45  spraw. 

Pomoc bezpośrednia w  biurze rzecznika,  telefoniczna czy też pisemna dotyczyła przede 

wszystkim udzielania wyjaśnień i interpretacji z zakresu prawa konsumenckiego, wyjaśnienia 

sposobów rozwiązywania sporów, sporządzania reklamacji, pism dotyczących odstąpienia od 

umowy oraz adresów siedzib innych instytucji, które zajmują się ochroną praw konsumenta.  

Z prowadzonego rejestru spraw konsumenckich wynika, że konsumenci zwracali się  

o pomoc w różnorodnych sprawach, choć tak jak co roku dużo spraw dotyczyło odstąpienia od 

umów zawartych poza lokalem przedsiębiorstwa, umów zawartych na odległość  

i w szczególności dotyczyły umów na dostawę energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych 

oraz  zakupu sprzętu medycznego. Konsumentów ponadto interesowały również takie zagadnienia 

jak: terminy składania oraz załatwienia reklamacji, kolejność uprawnień kupującego oraz zasady 

dalszego postępowania w przypadku odrzucenia  reklamacji, wzory protokołów reklamacyjnych, 

możliwość zwrotu towaru w sklepie stacjonarnym czy też jego wymiany. Konsumenci nadal 

nagminnie skarżyli się na trudności związane z odstąpieniem od umowy zawartej poza siedzibą lub 
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na odległość.  Większość ze zgłaszanych przez konsumentów do rzecznika  problemów była 

rozwiązywana  niezwłocznie, bądź to poprzez zapoznanie ich z przysługującymi prawami, napisanie 

pisma bądź też poprzez kontakt z przedsiębiorcą. W niektórych przypadkach dochodziło do 

pisemnego wystąpienia o udzielenie wyjaśnień przez przedsiębiorcę. 

Jeśli chodzi o charakter spraw, z którymi w ciągu 2018 roku miał do czynienia Powiatowy 

Rzecznik Praw Konsumenta to 26 porad dotyczyło sprzedaży wadliwych towarów a 19 porad 

usług. 

Do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów Powiatowy 

Rzecznik Praw Konsumenta występował 10 razy, za każdym razem odpowiedź była udzielana 

w terminie. 

W 2018 roku Rzecznik podejmował współpracę z innymi instytucjami konsumenckimi 

oraz uczestniczył w spotkaniach z młodzieżą szkół ponadgimnazjalnych. 

 
XXIII. NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA I EDUKACJA PRAWNA 

 

Nieodpłatna  pomoc prawna i edukacja prawna, to zadania zlecone przez administracje 

rządową. Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, 

nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. 2017 poz. 2030 oraz 

Dz. U. 2018 poz. 146) na terenie powiatu Kazimierskiego w 2018 roku działały dwa punkty, w 

których udzielana byłą nieodpłatna pomoc prawna, świadczona przez dwóch adwokatów  

i jednego radcę prawnego. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Kazimierzy Wielkiej mieścił 

się przy ulicy Partyzantów 29, drugi punkt – Skalbmierz ulica Szkolna 3.Punkt 

w Skalbmierzu zlokalizowany był w pomieszczeniach, zgodnie z porozumieniem bezpłatnie 

udostępnionych przez gminę Skalbmierz. 

W 2018 roku ogólnie udzielono 337 porad. Najczęściej udzielano nieodpłatnej pomocy 

prawnej z zakresu prawa rzeczowego – 62, prawa rodzinnego – 28, prawa spadkowego – 15, 

prawa karnego – 10.  

Osobom zgłaszającym się do punktu udzielano pomocy np. w sporządzaniu projektu 

pisma w danej sprawie, informowano o przysługujących uprawnieniach, wskazywano sposób 

rozwiązania danego problemu prawnego. 

Na realizację zadania powiat otrzymał dotację w wysokości 62604 zł z czego 3% 

stanowiły koszty własne obsługi punktów. 
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XXIV. UTRZYMANIE POWIATOWYCH OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ 
      UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ORAZ OBIEKTÓW 
      ADMINISTRACYJNYCH 
 

Zadanie to w 2018 roku realizowane było przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru 

Budowlanego w Kazimierzy Wielkiej. 

Obecną strukturę organów nadzoru budowlanego wprowadziła ustawa z dnia 

24.07.1998r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji 

publicznej – w związku z reformą ustrojowa państwa, która weszła w życie 1.01.1999r. Zgodnie 

z tą ustawą nastąpiło zespolenie administracji rządowej i samorządowej na szczeblu 

wojewódzkim i powiatowym. Zgodnie z ustawą z 5.06.1998r. o samorządzie powiatowym, 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego funkcjonuje w grupie zespolonych służb, 

inspekcji i straży powiatowych, a funkcjonuje w formie wydzielonego organizacyjnie 

Inspektoratu. 

       Zadania nadzoru budowlanego obejmują sprawy związane przede wszystkim  

z rozpoczęciem i przebiegiem robót budowlanych, kontrolą legalności i prawidłowości 

wykonywania robót i przebiegu budowy obiektów budowlanych, wykonywaniem 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przez uprawnione osoby uczestniczące 

w przebiegu procesu budowlanego, przeprowadzeniem postępowania w sprawie ustalenia 

przyczyn katastrofy budowlanej, a także z utrzymaniem użytkowanych obiektów                             

w należytym stanie technicznym i bezpieczeństwa konstrukcji.  

 Realizując zadania określone w Rozdziale 6 ustawy Prawo budowlane dotyczące 

utrzymania obiektów budowlanych przeprowadzano kontrole problemowe i doraźne  

w zakresie powiatowych obiektów kubaturowych. W roku 2018 przeprowadzano kontrole 

utrzymania Hali Sportowej i Krytej Pływalni w ramach Kazimierskiego Ośrodka Sportu.  

W latach wcześniejszych przeprowadzano kontrolę budynków tj. Liceum Ogólnokształcące im. 

M.C. Skłodowskiej w Kazimierzy Wielkiej, Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczo – 

Rewalidacyjnych w Cudzynowicach. 

 W zakresie wykonywanych robót remontowych, termomodernizacyjnych, zmiany  

sposobu użytkowania, przebudowy części pomieszczeń budynków, przeprowadzano kontrole 

budynków: 

− Zespołu Szkół Zawodowych w Odonowie; 

− Regionalna Placówka Opiekuńczo – Terapeutyczna w Kazimierzy Wielkiej; 
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− byłego Internatu L.O. w Kazimierzy Wielkiej, w zakresie utworzenia Powiatowego 

Środowiskowego Domu Samopomocy i Wydziału Geodezji, Katastru i 

Nieruchomości Rolnych – Starostwa Powiatowego; 

− Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjnych  

w Cudzynowicach; 

− Domu Dziecka w Kazimierzy Wielkiej w którym utworzono Centrum 

Administracyjne  Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych, Warsztaty Terapii 

Zajęciowej i Ośrodek Interwencji Kryzysowej; 

− Zespołu Opieki Zdrowotnej – Szpital Powiatowy w Kazimierzy Wielkiej; 

− Domu Pomocy Społecznej w Bejscach; 

− Zespołu Szkół Zawodowych w Skalbmierzu; 

− Zespołu Szkół Rolniczych w Cudzynowicach. 

 W wyniku przeprowadzonych robót remontowych i modernizacyjnych nastąpiła znaczna 

poprawa stanu technicznego i użytkowego budynków, ich funkcjonalność, możliwość 

utworzenia nowych placówek i nowych form działalności.    

 W zakresie infrastruktury drogowo – mostowej przeprowadzono kontrole utrzymania  

i stanu technicznego dróg powiatowych i mostów. W roku 2017 przeprowadzono kontrole  

6 dróg powiatowych i 6 mostów, a w roku 2018 dalszych 6 dróg i 9 mostów. Przeprowadzone 

kontrole wykazały znaczną poprawę stanu nawierzchni jezdni i urządzeń infrastruktury 

drogowo – mostowej w pasie drogowym w wyniku przeprowadzonych remontów i robót 

utrzymaniowych. 

 Corocznie, w okresie jesiennym przeprowadzano akcje informacyjną dla zarządców 

budynków, w zakresie obowiązków dotyczących zimowego utrzymania stanu bezpieczeństwa 

konstrukcji budynków, przy nadmiernych opadach śniegu i oblodzenia dachów. 

 

 

 

 

XXV. OBRONNOŚĆ 
 

Komórką odpowiedzialną za realizację tego zadania w 2018 roku był Referat ds. Zarządzania 

Kryzysowego, Obrony Cywilnej, Spraw Obronnych i Spraw Administracyjnych. Podstawą do 

realizacji tego zadania były w szczególności: 

1. Koncepcja prowadzenia przygotowań obronnych w Powiecie Kazimierskim 
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zatwierdzona w lutym 2017 roku, zawierająca główne przedsięwzięcia planistyczne  

i rzeczowo – finansowe realizowane w czasie pokoju, w ramach przygotowań 

obronnych Starosty. Wskazuje miejsce i rolę Starosty w procesie tworzenia warunków 

organizacyjnych i technicznych, planowania i realizacji zadań obronnych 

wykonywanych w powiecie przez kierowników podległych i nadzorowanych jednostek 

organizacyjnych; 

2. Program szkolenia obronnego na lata 2017 – 2019 w Powiecie Kazimierskim 

zatwierdzony w 2016 roku, zawierający cele i tematykę szkolenia na lata 2017 – 2019; 

3. Plan szkolenia obronnego w Starostwie Powiatowym w Kazimierzy Wielkiej na 2018 

rok, zawierający główny oraz szczegółowe cele szkolenia obronnego, podział  

na grupy, tematykę i terminy przeprowadzenia poszczególnych szkoleń obronnych  

w tutejszym Starostwie w 2018 roku; 

4. Zarządzenie nr Or.S.120.50.2017 Starosty Kazimierskiego z dnia 27 grudnia 2017 roku 

w sprawie wprowadzenia wytycznych i dokumentów planistycznych  

w powiecie kazimierskim w 2018 roku; 

5. Zarządzenie nr Or.S.120.1.2018 Starosty Kazimierskiego z dnia 3 stycznia 2018 roku w 

sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w powiecie kazimierskim 

w 2018 roku; 

6. Plan zasadniczych przedsięwzięć w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych 

w Powiecie Kazimierskim w 2018 roku; 

7. Plan kontroli problemowych wykonywania zadań w zakresie obronności w Powiecie 

Kazimierskim na 2018 rok określający wykaz kontrolowanych jednostek łącznie  

z programem przeprowadzenia kontroli. 

W zakresie przygotowania systemu obronnego umożliwiającego mobilizacyjne 

rozwinięcie sił zbrojnych w dniu 8 listopada przeprowadzono szkolenie w formie wykładu  

z elementami pokazu dla obsady Akcji Kurierskiej, podczas, którego omówiono zasady 

wykonywania zadań przez osoby wyznaczone do pełnienia funkcji kurierów – łączników, 

kurierów – wykonawców oraz kurierów, a także osoby przewidziane do kierowania akcja 

kurierską. Ponadto terminowo opracowano i przesłano do Wojewody Świętokrzyskiego 

sprawozdanie z realizacji zadań związanych z doręczaniem kart powołania w trybie Akcji 

Kurierskiej za 2017 rok. 

W zakresie realizacji zadań wynikających ze współpracy cywilno – wojskowej dokonano 

aktualizacji porozumień zawartych z Siłami Zbrojnymi oraz terenowymi organami 
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administracji wojskowej, w zakresie realizacji zadań w obszarze współpracy cywilno – 

wojskowej. 

W zakresie realizacji zadań wynikających z obowiązków państwa gospodarza (HNS – 

Host Nation Support) na rzecz wojsk sojuszniczych, przeprowadzono aktualizacje danych 

zawartych w dokumentacji Punktu Kontaktowego HNS Starosty Kazimierskiego oraz w bazie 

danych na potrzeby HNS powiatu Kazimierskiego.  

W zakresie przygotowania koncepcji stałego dyżuru na potrzeby podwyższania 

gotowości obronnej zgodnie z wojewódzkim planem treningów w dniu 29 marca 2018 roku 

obsada stałego dyżuru Starosty wzięła udział w treningu systemowym stałego dyżuru.  

Podczas treningu dokonywano sprawdzenia stanu przygotowania i gotowości stałego dyżuru 

Starosty do realizacji zadań zapewniających ciągłość przekazywania zadańi informacji na 

potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa. 

Zgodnie z opracowanym Planem Szkolenia Obronnego w Starostwie Powiatowym  

w Kazimierzy Wielkiej na 2018 rok przeprowadzono łącznie 8 własnych szkoleń skierowanych 

do poszczególnych grup szkoleniowych. Wszystkie szkolenia dla poszczególnych grup 

szkoleniowych przeprowadzono w oparciu o plany i konspekty przygotowane przez 

pracowników odpowiedzialnych za realizację zadań obronnych. Fakt przeprowadzenia 

szkolenia odnotowano w dziennikach zajęć. Podczas szkoleń frekwencja wynosiła blisko 100 

procent. Należy uznać, że zostały osiągnięte wszystkie założone na 2018 rok cele szkoleniowe. 

Ponadto Starosta Kazimierski, Wicestarosta Kazimierski oraz podinspektor komórki właściwej 

w realizacji zadań obronnych uczestniczyli w zbiorowych szkoleniach obronnych dla organów 

i pracowników samorządu terytorialnego organizowanych przez Wydział Bezpieczeństwa i 

Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach. 

Na podstawie opracowanego planu kontroli problemowych wykonywania zadań  

w zakresie obronności w Powiecie Kazimierskim na 2018 rok przeprowadzono kontrolę  

w Powiatowym Zarządzie Dróg w Kazimierzy Wielkiej. Na okoliczność kontroli sporządzona 

została niezbędna dokumentacja, a w szczególności: zawiadomienie przesyłane do kierownika 

kontrolowanej jednostki na co najmniej 30 dni przed planowaną kontrolą, szczegółowy zakres 

kontroli określony w programie kontroli, sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli 

przekazywane kierownikowi kontrolowanej jednostki po zatwierdzeniu przez Starostę 

Kazimierskiego. 
Do zadań zleconych dla powiatu z zakresu administracji rządowej należy 

przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu Kazimierskiego. Została ona 

przeprowadzona w dniach od 30 stycznia do 13 lutego 2018r. zgodnie z wojewódzkim planem 
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przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie województwa świętokrzyskiego. 

Powiatowa Komisja Lekarska została powołana zarządzeniem Wojewody Świętokrzyskiego nr 

144/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku. Przed Powiatową Komisją Lekarską w Kazimierzy 

Wielkiej stawiło się 160 osób w tym 7 kobiet. Kategorię „A” otrzymało 90 % stawiających się 

do kwalifikacji.  

Zadaniem Starosty Kazimierskiego było zabezpieczenie i wyposażenie 

lokalu oraz sprawny przebieg kwalifikacji wojskowej. W trakcie trwania prac Powiatowej 

Komisji Lekarskiej zostały przeprowadzone 3 kontrole zewnętrzne. Pierwsza przez 

przedstawiciela Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Busku – Zdroju, druga przez 

przedstawicieli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego – Wydział Bezpieczeństwa  

i Zarządzania Kryzysowego w Kielcach, trzecia przez przedstawicieli Wojewódzkiego Sztabu 

Wojskowego w Kielcach. Kontrole nie stwierdziły żadnych nieprawidłowości i uchybień. 
W ramach realizacji zadania ciągłego przez cały rok utrzymywano w aktualności 

posiadaną dokumentację planistyczną obejmującą swym zakresem realizację zadań obronnych. 

 

XXVI. REALIZACJA  POZOSTAŁYCH POLITYK, PROGRAMÓW 
I STRATEGII NIE UJĘTYCH WCZEŚNIEJ 

Oprócz wymienionych powyżej obowiązywały również w 2018r. następujące 

dokumenty strategiczne : 

1. „Plan działania na rzecz rozwoju Powiatu Kazimierskiego.” 

2. „Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Kazimierskiego na lata 2015 – 2018  

z uwzględnieniem perspektywy na lata  2019 – 2022”. 

3. „Program współpracy Powiatu Kazimierskiego z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w latach 2018 – 

2021”. 

W „Planie działania na rzecz rozwoju Powiatu Kazimierskiego” zaplanowano realizację 

projektu pod nazwą „Zwiększenie edukacji ekologicznej oraz ograniczenie negatywnego 

oddziaływania turystyki na obszary cenne przyrodniczo na terenie Powiatu Kazimierskiego  

i Powiatu Buskiego” w ramach RPO WŚ 2014-2020 (budowa ścieżek rowerowych). W tym 

celu podjęte zostały w 2018 roku procedury przetargowe. 

W „Programie współpracy Powiatu Kazimierskiego z organizacjami pozarządowymi 

oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w latach 2018 – 

2021” przewidziano współpracę z podmiotami z zakresu pomocy społecznej i wspierania 
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rodziny oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych i w tym celu Rada Powiatu 

Kazimierskiego podjęła uchwałę Nr XXX /186/2018 z dnia 27.03.2018 w sprawie podjęcia 

Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Powiatu Kazimierskiego na lata 2018 – 2020, 

zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która nakłada na 

samorządy terytorialne wiele zadań m.in. w zakresie wspierania rodziny, w której występują 

trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych oraz uchwałę  

Nr XXX/187/2018 z dnia 27.03.2018 w sprawie określenia zadań i wysokości środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według 

algorytmu na realizację zadań dla Powiatu Kazimierskiego na 2018 rok. Do wyłącznej 

właściwości Rady Powiatu należy określenie zadań, na które przeznacza środki funduszu 

przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu samorządowi powiatowemu. 

W „Programie współpracy Powiatu Kazimierskiego z organizacjami pozarządowymi 

oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w latach 2018 – 

2021” założono również udzielanie nieodpłatnego poradnictwa  obywatelskiego  w tym celu 

Rada Powiatu Kazimierskiego podjęła uchwałę  Nr II/11/2018 z dnia 03.12.2018 w sprawie  

powierzenia Gminie Skalbmierz zadania prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy 

prawnej.  

W dniu 25.10.2018 roku Powiat Kazimierski zawarł porozumienie z Gminą Skalbmierz  

w sprawie wspólnej realizacji zadania polegającego na porozumieniu Punktu nieodpłatnej 

pomocy Prawnej w Skalbmierzu.  Na mocy porozumienia Gmina Skalbmierz udostępni 

Powiatowi lokal. 

Przedmiotem „Programu współpracy Powiatu Kazimierskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  

w latach 2018 – 2021” było również konsultowanie projektu aktu prawa miejscowego i w tej 

kwestii Rada Powiatu kazimierskiego podjęła uchwałę Nr III/20/2018 z dnia 28.12.2018  

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Kazimierskiego. 


	Na dzień 1 stycznia 2018r. w skład zasobu wchodziły grunty o łącznej powierzchni 433,5906 ha, w tym 313,2100 ha gruntów znajdowało się w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych powiatu, a 289,5033 ha stanowiło drogi powiatowe.
	Na dzień 1 stycznia 2018r. nie było gruntów Powiatu Kazimierskiego oddanych  w  użytkowanie wieczyste.
	Ze względu na wielkość powstałe  pożary możemy podzielić na:

