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Raport o stanie 
Powiatu Buskiego za rok 2019 

Zgodnie z art. 30a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  
(t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 511) zarząd powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie powiatu 
raport o stanie powiatu. Raport obejmuje okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2019 roku.  

 
 

I. Podstawowe dane o powiecie:  
 

Siedziba władz Powiatu Buskiego: ul. Mickiewicza 15, 28-100 Busko-Zdrój. 
Podział administracyjny.  
W skład powiatu buskiego wchodzi 8 gmin: 5 gmin miejsko - wiejskich: Busko - Zdrój, Nowy Korczyn, 
Pacanów, Stopnica, Wiślica i 3 gminy wiejskie: Gnojno, Solec - Zdrój, Tuczępy. Największą gminą, 
zarówno pod względem powierzchni, jak i liczby ludności jest Busko - Zdrój, najmniejszą Tuczępy. 
 
 
1. Ludność powiatu * 
 
Wykaz ludności w Powiecie Buskim w rozbiciu na poszczególne gminy na dzień 31 grudnia 2019 roku: 
 

 
Lp. 

 
Gmina 

 
Kobiety 

 
Mężczyźni 

Razem kobiety 
i mężczyźni 

 
1. 

 
Busko - Zdrój 

 
16 249 

 
14 963 

 
31 212 

 
2. 

 
Gnojno 

 
2 215 

 
2 291 

 
4 506 

 
3. 

 
Pacanów 

 
3 809 

 
3 668 

 
7 477 

 
4. 

 
Stopnica 

 
3 880 

 
3 700 

 
7 580 

 
5. 

 
Nowy Korczyn 

 
2 979 

 
2 906 

 
5 885 

 
6. 

 
Solec - Zdrój 

 
2 643 

 
2 467 

 
5 110 

 
7. 

 
Tuczępy 

 
1 884 

 
1 879 

 
3 763 

 
8. 

 
Wiślica 

 
            2 804 

 
2 708 

 
5 512 

 
RAZEM 

 
36 463 

 
34 582 

 
71 045 

 

*Opracowano na podstawie informacji przekazanych przez USC poszczególnych Urzędów Gmin 
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2. Powierzchnia geodezyjna powiatu: 96 800 ha 
 
Tabela zawiera dane według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku. 
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Miasto 
Busko-Zdrój 

1 228 702 345 3 178 7 754 4 617 2 282 

Gmina 
Busko-Zdrój 

22 322 18 328 283 2 984 727 40 655 15 970 52 

Gmina 
Gnojno 

9 631 7 370 43 1 877 341 17 139 5 081 42 

Nowy 
Korczyn - 

miasto 
752 622 28 25 77 1 975 868 15 

Nowy 
Korczyn - 

obszar 
wiejski 

10 915 9 241 44 980 650 14 197 6 400 5 

Pacanów - 
miasto 

713 651 20 0 42 2 123 1 003 49 

Pacanów - 
obszar 
wiejski 

11 745 10 995 49 110 591 18 104 7 789 61 

Gmina 
Solec-Zdrój 

8 504 7 228 85 894 297 13 767 5 545 43 

Stopnica - 
miasto 

455 377 41 2 35 1 388 1 001 45 

Stopnica - 
obszar 
wiejski 

12 141 10 307 63 1 416 355 18 611 6 331 10 

Gmina 
Tuczępy 

8 362 5 442 59 2 477 384 11 573 4 550 9 

Wiślica - 
miasto 

471 411 14 0 46 1 470 534 22 

Wiślica - 
obszar 
wiejski 

9 561 8 813 53 391 304 18 150 6 781 39 

Razem 96 800 80 487 1 127 11 159 4 027 166 906 66 470 2 674 
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3. Mienie powiatu 
 
Do powiatowego zasobu nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności 
powiatu i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste oraz nieruchomości będące przedmiotem 
użytkowania wieczystego powiatu. 
 
Powiat Buski jest właścicielem 981 działek o powierzchni 497,2113 ha, które zostały: 
 
- oddane jednostkom organizacyjnym w nieodpłatny trwały zarząd (Specjalny Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy w Broninie, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niepełnosprawnych 
Ruchowo w Busku-Zdroju, I Liceum Ogólnokształcące w Busku-Zdroju, Zespół Szkół Techniczno-
Informatycznych w Busku-Zdroju, Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku-Zdroju, 
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Busku-Zdroju): 29 działek o pow. 13,4961 ha, 
- oddane jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd (Dom Pomocy Społecznej w Gnojnie, Dom 
Pomocy Społecznej w Zborowie, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Winiarach, Powiatowy 
Zarząd Dróg w Busku-Zdroju, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju, Poradnia 
Psychologiczno-Pedagogiczna w Busku-Zdroju): 14 działek o pow. 18,5804 ha, 
- oddane jednostkom organizacyjnym w nieodpłatne użytkowanie (Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku-
Zdroju): 7 działek o pow. 6,3412 ha, 
- stanowiące siedzibę Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju: 3 działki o pow. 0,4558 ha (w tym 
działka, na której znajduje się budynek dawnej biblioteki, w której mieści się Powiatowy Zespół ds. 
Orzekania o Niepełnosprawności w Busku-Zdroju), 
- oddane w dzierżawę: 2 działki o pow. 0,0746 ha. 
 
Pozostałe 926 działek o powierzchni 458,2632 ha są zajęte pod drogami powiatowymi, ich stan 
prawny jest uregulowany. 
Powiat Buski w okresie od 28 marca 2019 r. do 26 listopada 2019 r. nabył nieodpłatnie w drodze 
komunalizacji 100 działek o łącznej powierzchni 40,5932 ha zajętych pod drogi powiatowe. 
Powiat Buski w dniu 28 maja 2019 r. zbył na podstawie umowy notarialnej nieruchomość położoną  
w obrębie 11 miasta Busko-Zdrój wraz z budynkiem po dawnej szkole (ul. Bohaterów Warszawy) za 
cenę sprzedaży 1 823 896,00 zł. 
 
 
4. Finanse powiatu 
 
W 2019 roku dochody budżetowe zostały zaplanowane w kwocie 99 754 026,20 zł oraz wydatki  
w kwocie 101 136 241,20 zł. Budżet powiatu zakładał deficyt budżetowy na poziomie 1 382 215,00 zł. 
Źródłem finansowania deficytu miały być wolne środki. 

Budżet w 2019 roku zamknął się nadwyżką w wysokości 10 136 741,71 zł.  

Na koniec roku dochody ogółem Powiatu wyniosły 105 763 993,04 zł. tj. zostały zrealizowane  
na poziomie 106,02% założonego planu po zmianach. W porównaniu do roku 2018 wzrosły o 4,43%.  
Dochody bieżące wykonano na poziomie 91 342 676,14 zł oraz dochody majątkowe na poziomie 
14 421 316,90 zł. Największy udział  w dochodach Powiatu miała subwencja ogólna, która w 2019 roku 
wyniosła 47 742 180,00 zł, co stanowiło 45,14% wykonanych dochodów ogółem. Dominującą pozycję  
w dochodach własnych stanowił udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, który wyniósł 
13 384 753,00 zł. 

Poniższa tabela przedstawia szczegółową informację w zakresie wykonania planu dochodów  
w Powiecie Buskim oraz ich udział w budżecie powiatu ogółem. 

Dział Nazwa Działu Plan po 
zmianach na 

koniec 2019 r.  
w zł 

Udział 
w % 

Wykonanie do 
31.12.2019 r. 

w zł 

Wykonanie    
w % 

020 Leśnictwo 424 000,00 0,43 420 607,23 99,20 

600 Transport i łączność 6 548 902,00 6,57 12 812 677,93 195,65 
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700 Gospodarka mieszkaniowa 2 126 315,00 2,13 2 173 704,25 102,23 

710 Działalność usługowa 3 005 396,00 3,01 1 536 964,91 51,14 

750 Administracja publiczna 140 691,00 0,14 143 330,31 101,88 

752 Obrona narodowa 36 200,00 0,04 36 200,00 100,00 

754 Bezpieczeństwo publiczne  
i ochrona przeciwpożarowa 

5 139 376,00 5,15 5 139 367,70 100,00 

755 Wymiar sprawiedliwości 198 000,00 0,20 197 999,97 100,00 

756 Dochody od osób prawnych, od 
osób fizycznych i od innych 
jednostek nieposiadających 
osobowości prawnej oraz wydatki 
związane z ich poborem 

15 413 058,00 15,45 15 536 329,03 100,80 

758 Różne rozliczenia 48 297 631,00 48,42 48 299 857,26 100,00 

801 Oświata i wychowanie 563 491,00 0,56 573 782,25 101,83 

851 Ochrona zdrowia 932 753,00 0,94 853 077,20 91,46 

852 Pomoc społeczna 11 789 869,00 11,82 12 167 366,97 103,20 

853 Pozostałe zadania w zakresie 
polityki społecznej 

941 618,20 0,94 1 608 957,68 170,87 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 461 140,00 1,46 1 511 729,99 103,46 

855 Rodzina 2 612 995,00 2,62 2 634 804,50 100,83 

900 Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska 

100 000,00 0,10 94 643,47 94,64 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 

923,00 0,00 923,66 100,00 

926 Kultura fizyczna i sport 21 668,00 0,02 21 668,73 100,00 

Ogółem 99 754 026,20 100,00 105 763 993,04 106,02 

 

 

W roku 2019 z budżetu powiatu poniesione zostały wydatki ogółem w wysokości 95 627 251,33 zł  
i były niższe w stosunku do roku 2018 o 10,16 %. Wydatki bieżące wyniosły 84 209 211,60 zł, co 
stanowiło 88,06 % ogółem poniesionych wydatków, a wydatki majątkowe wykonano na poziomie 
11 418 039,73 zł, co stanowiło 11,94 % wydatków ogółem. W roku ubiegłym wydatki bieżące były 
niższe w stosunku do roku 2018 o 0,23 %, a wydatki majątkowe o ponad 48,20 %. Plan wykonania 
wydatków został zrealizowany w 94,55 %. W grupie wydatków bieżących przeważały wydatki na 
wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane, które wyniosły 56 746 726,82 zł, co stanowi 67,39 % 
wydatków bieżących oraz 59,34 % wydatków ogółem.  
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Poniższa tabela przedstawia szczegółową informację w zakresie wykonania planu wydatków  
w Powiecie Buskim oraz ich udział w budżecie powiatu ogółem. 

 

Dział Nazwa Działu Plan po 
zmianach na 

koniec 2019 r. 
w zł 

Udział 
w % 

Wykonanie do 
31.12.2019 r. 

w zł 

Wykonanie   
w % 

020 Leśnictwo 424 000,00 0,42 420 607,23 99,20 

600 Transport i łączność 13 014 688,00 12,87 11 091 051,59 85,22 

700 Gospodarka mieszkaniowa 245 736,00 0,24 236 802,79 96,36 

710 Działalność usługowa 3 638 202,00 3,60 1 298 068,73 35,68 

750 Administracja publiczna 8 647 062,00 8,55 8 472 179,98 97,98 

752 Obrona narodowa 36 200,00 0,04 36 200,00 100,00 

754 Bezpieczeństwo publiczne  
i ochrona przeciwpożarowa 

5 349 595,00 5,29 5 268 306,10 98,48 

755 Wymiar sprawiedliwości 198 000,00 0,20 197 999,97 100,00 

757 Obsługa długu publicznego 755 000,00 0,75 750 646,19 99,42 

758 Różne rozliczenia  791 530,00 0,78 730 000,00 92,23 

801 Oświata i wychowanie 32 134 635,00 31,77 32 059 609,43 99,77 

851 Ochrona Zdrowia 1 342 753,00 1,33 1 258 500,54 93,73 

852 Pomoc społeczna 13 440 744,00 13,29 12 908 248,59 96,04 

853 Pozostałe zadania w zakresie 
polityki społecznej 

3 243 413,20 3,21 3 215 129,64 99,13 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 12 766 306,00 12,62 12 635 480,95 98,98 

855 Rodzina 4 565 623,00 4,51 4 512 698,22 98,84 

900 Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska 

117 878,00 0,12 116 722,85 99,02 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 

170 745,00 0,17 170 611,30 99,92 

926 Kultura fizyczna i sport 254 131,00 0,25 248 387,23 97,74 

Ogółem 101 136 241,20 100,00 95 627 251,33 94,55 
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Informacja w zakresie wykonania dochodów i wydatków budżetowych w podziale na bieżące  
i majątkowe wraz ze źródłami finansowania deficytu budżetowego. 
 

Lp. Wyszczególnienie Plan 
pierwotny 

Plan po 
zmianach 

Wykonanie do 
31.12.2019 r. 

1. Dochody ogółem 91 905 704,00 99 754 026,20 105 763 993,04 

1.1. Dochody bieżące 84 113 247,00 89 731 394,20 91 342 676,14 

1.2. 
Dochody majątkowe w 
tym: 

7 792 457,00 10 022 632,00 14 421 316,90 

1.2.1. 
dochody ze sprzedaży 
majątku 

2 200 500,00 1 829 441,00 1 833 642,42 

2. Wydatki ogółem 92 006 611,00 101 136 241,20 95 627 251,33 

2.1. wydatki bieżące 79 065 684,00 85 942 232,20 84 209 211,60 

2.2. wydatki majątkowe 12 940 927,00 15 194 009,00 11 418 039,73 

1 
Nadwyżka ( + )  

/ Deficyt ( - )  
-100 907,00 -1 382 215,00 10 136 741,71 

2 Finansowanie 100 907,00 1 382 215,00 3 107 870,54 

2.1 Przychody ogółem 100 907,00 1 382 215,00 3 107 870,54 

2.1.1 Kredyty     

2.1.2 
obligacje jednostek 
samorządowych oraz 
związków komunalnych 

   

2.1.3 nadwyżka z lat ubiegłych    

2.1.4 

Inne źródła ( wolne środki 
jako nadwyżka środków 
pieniężnych na 
rachunkach bieżących 
budżetu Powiatu 
wynikające z rozliczeń 
kredytów i pożyczek z lat 
ubiegłych ) 

100 907,00 1 382 215,00 3 107 870,54 

2.2 Rozchody ogółem 0 0 0 

2.2.1 Spłata kredytów     

2.2.2 Wykup obligacji    

2.2.3 
Inne cele (lokata na koniec 
roku) 
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Zobowiązania Powiatu na koniec 2019 roku z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych 
papierów wartościowych wyniosły 25 800 000 zł, w tym; 
- z tytułu kredytów 13 400 000 zł, 
- z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych 12 400 000 zł. 
Zobowiązania Powiatu z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec roku wynosiły 7 567 701 zł. 
 
 
Informacje w zakresie zadłużenia oraz udzielonych poręczeń i gwarancji zostały przedstawione  
w poniżej tabeli. 
 

1 Zobowiązania wg tytułów dłużnych       25 800 000,00 

1.1 z tytułu zaciągniętych kredytów 13 400 000,00 

1.2 
obligacje jednostek samorządowych oraz 
związków komunalnych 

12 400 000,00 

2. Poręczenia i gwarancje 7 567 701,00 

2.1 
wartość nominalna niewymagalnych 
zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń 
i gwarancji 

7 567 701,00 

 
 
Zobowiązań wymagalnych na koniec roku Powiat nie posiadał. Wykazana w sprawozdaniu Rb 28S 
kwota zobowiązań w wysokości 4 391 281,98 zł dotyczyła w całości zobowiązań niewymagalnych  
i składała się przede wszystkim z dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi. 
Należności wymagalne wyniosły 1 927 909,48 zł. Dotyczą głównie zasądzonej wyrokiem sądu na rzecz 
Powiatu kwoty z tytułu wyłudzenia w ZST-I (tj. 1 731 630,29 zł).  
 

Referat Audytu Wewnętrznego i Kontroli Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju w 2019 roku 
przeprowadził audyty, czynności sprawdzające oraz kontrole finansowe w zakresie gospodarki 
finansowej i działalności jednostek organizacyjnych Powiatu Buskiego na podstawie zatwierdzonych 
przez Starostę Buskiego planów pracy, tj.: planu audytu i planu kontroli. 
Plan audytu wewnętrznego na rok 2019 oraz plan kontroli na rok 2019 opracowane zostały po 
wcześniejszym przeprowadzeniu analizy ryzyka. Identyfikację potrzeb audytu wewnętrznego 
przeprowadzono metodą hierarchiczną, w której podstawą zidentyfikowania obszarów ryzyka był 
Statut Powiatu Buskiego, Regulamin organizacyjny Starostwa Powiatowego, dokumentacja 
organizacyjno-prawna poszczególnych jednostek organizacyjnych oraz sytuacja finansowa Powiatu 
Buskiego.  
Przy identyfikacji obszarów ryzyka zostały wzięte również pod uwagę: 

1. Cele i zadania powiatu.  
2. Działania powiatu, które mogą wpłynąć na opinię publiczną.  
3. Przepisy prawne, dotyczące działania Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych 

powiatu. 
4. Wyniki wcześniej przeprowadzonego audytu i kontroli. 
5. Wyniki wcześniej dokonywanych innych ocen adekwatności, efektywności i skuteczności 

procedur i mechanizmów w Powiecie Buskim. 
6. Liczba i kwalifikacje pracowników.  

Obszarem poddawanym audytowi wewnętrznemu są wszelkie działania i procesy związane  
z realizacją zadań Powiatu Buskiego, wypełnieniem celów statutowych oraz prowadzeniem 
gospodarki finansowej, której funkcjonowanie powinno zagwarantować legalność, gospodarność, 
celowość, rzetelność, a także przejrzystość i jawność działania powiatu. 

 
W wyniku przeprowadzonej analizy w 2019 roku wyodrębniono 22 obszary ryzyka, obejmujące 
podstawowe funkcje i zadania powiatu.  
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W 2019 roku audytem wewnętrznym i kontrolą finansową objęto 18 jednostek organizacyjnych 
Powiatu Buskiego: 

1. Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju 
2. Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju 
3. I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Busku-Zdroju 
4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju 
5. Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych w Busku-Zdroju 
6. Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Mikołaja Kopernika w Busku-Zdroju 
7. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Busku-Zdroju 
8. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku-Zdroju 
9. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Broninie 
10.  Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Busku-Zdroju 
11.  Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Busku-Zdroju  
12.  Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju 
13.  Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Winiarach  
14.  Dom Pomocy Społecznej w Gnojnie  
15.  Dom Pomocy Społecznej w Zborowie 
16.  Powiatowy Zarząd Dróg w Busku-Zdroju 
17.  Powiatowy Urząd Pracy w Busku - Zdroju 
18.  Zespół Szkół Specjalnych w Busku - Zdroju. 

 
Referat Audytu Wewnętrznego i Kontroli w 2019 roku przeprowadził 4 audyty, 3 czynności 
sprawdzające oraz 16 kontroli finansowych w zakresie gospodarki finansowej i działalności jednostek 
organizacyjnych Powiatu Buskiego. 
  
W wyniku przeprowadzonych audytów wewnętrznych, czynności kontrolnych i kontroli finansowych 
zostały sporządzone sprawozdania z zadań audytowych i protokoły z kontroli oraz notatki z czynności 
sprawdzających. Po przeprowadzonych audytach i kontrolach Referat Audytu Wewnętrznego 
i Kontroli wydał zalecenia pokontrolne dla podmiotów audytowanych i kontrolowanych. 
Rezultatem audytów było doprowadzenie do działania zgodnego z prawem, wzrost efektywności  
i skuteczności działania oraz wykrycie znacznej nieprawidłowości. Kierownicy jednostek 
audytowanych zobligowani zostali do ustalenia sposobu i terminu realizacji zaleceń oraz wyznaczenia 
osób odpowiedzialnych za realizację zaleceń, powiadamiając o tym na piśmie kierownika komórki 
audytu wewnętrznego i kierownika jednostki.   
Celem audytu wewnętrznego było wniesienie do danej organizacji wartości dodanej i usprawnienie jej 
funkcjonowania. Celem kontroli finansowej było sprawdzanie poprawności gospodarowania przez 
podległe jednostki organizacyjne powiatu przyznanymi im środkami publicznymi w sposób celowy oraz 
oszczędny, dokonywanych przez nie wydatków w sposób gwarantujący uzyskiwanie najlepszych 
efektów z danych nakładów, zweryfikowania przez jednostki organizacyjne metod i zaangażowania 
środków w taki sposób, by osiągnąć założone wcześniej cele.   
  
Zadania wykonane przez Referat Audytu Wewnętrznego i Kontroli w 2019 roku przyniosły zamierzone 
wyżej efekty. Na koniec roku budżetowego zostały sporządzone sprawozdania z wykonania rocznego 
planu audytu i planu kontroli, które zostały zatwierdzone przez Starostę Buskiego. 
  
W roku 2019 Referat pozyskał pisemne informacje od kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu 
Buskiego dotyczące stanu kontroli zarządczej. Wszystkie informacje wskazywały na prowadzenie  
w roku 2019 kontroli zarządczej według przyjętych przez daną jednostkę samorządową mechanizmów 
kontrolnych na podstawie i w granicach obowiązujących przepisów prawa oraz o pozytywnych 
efektach ich działania. 
 
 

II. Realizacja polityk, programów i strategii: 
 

Powiat realizuje zadania określone w ustawie o samorządzie powiatowym oraz innych ustawach. 
Podstawowym dokumentem stanowiącym o kierunkach rozwoju Powiatu Buskiego jest Uchwała Nr 
XXXIV/357/2014 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie przyjęcia 
Strategii Rozwoju Powiatu Buskiego na lata 2014-2020. 
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Realizacja strategii i przyjętych przez Radę Powiatu programów znajduje odzwierciedlenie  
w przedstawionych poniżej informacjach. 

 
1. EDUKACJA 
 
Jednostki oświatowe 
 
Powiat Buski jest organem prowadzącym dla n/w jednostek oświatowych: 
 
1) I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Busku – Zdroju, 
2) Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Mikołaja Kopernika w Busku – Zdroju,  
3) Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Busku – Zdroju, 
4) Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych w Busku – Zdroju,  
5) Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku – 

Zdroju,  
6) Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Broninie, 
7) Zespołu Szkół Specjalnych w Busku – Zdroju, 
8) Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Busku – Zdroju, 
9) Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego im. Józefa Grudnia w Busku – Zdroju, 

10) Powiatowego Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku – Zdroju, 
11) Centrum Kształcenia Zawodowego w Busku – Zdroju. 

 
W 2019 roku Powiat Buski prowadził następujące szkoły i placówki:  
 
1) 1 Przedszkole Specjalne, 
2) 2 Szkoły Podstawowe Specjalne, 
3) 3 Gimnazja Specjalne (do 31 sierpnia 2019 r.), 
4) 7 Liceów Ogólnokształcących, w tym 2 specjalne i 1 dla dorosłych, 
5) 4 Technika, w tym 1 specjalne, 
6) 5 Szkół Branżowych I Stopnia, w tym 2 specjalne, 
7) 1 Szkołę Specjalną Przysposabiająca do Pracy, 
8) 1 Szkołę Policealną Specjalną, 
9) 4 jednostki pomocnicze oświaty (Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, Powiatowy 

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy, Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli, 
Centrum Kształcenia Zawodowego). 

 
Szkoły zawodowe prowadzone przez Powiat Buski mogą kształcić w 38 zawodach technicznych 
oraz 39 zawodach robotniczych. W 2019 r. kształcenie odbywało się w 11 zawodach technicznych 
oraz 16 zawodach robotniczych. 

 
Internaty 
 
Bazę internatową buskich szkół ponadpodstawowych w 2019 r. stanowiły 2 internaty:  
I Liceum Ogólnokształcącego oraz Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych. W internatach  
w 2019 r. (według danych z Systemu Informacji Oświatowej na dzień 30 września 2019 r.) mieszkało 
łącznie 209 wychowanków, o 68 więcej niż w roku ubiegłym.  
 
Jednostki pomocnicze oświaty 
 

Powiat Buski prowadzi 4 jednostki pomocnicze wspierające szkolnictwo: 
1) Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Busku – Zdroju, 
2) Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku – Zdroju, 
3) Centrum Kształcenia Zawodowego w Busku – Zdroju, 
4) Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Busku – Zdroju. 

 
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Busku – Zdroju obejmuje opieką dzieci i młodzież 
zamieszkałą i kształcącą się na terenie Powiatu Buskiego. Do zadań Poradni należy diagnozowanie 
dzieci i młodzieży, udzielanie im oraz ich rodzicom pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Ponadto 
Poradnia realizuje zadania profilaktyczne oraz wspierające wychowawczą i edukacyjną funkcję 
przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów 
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dydaktycznych i wychowawczych. Efektem diagnozowania jest przede wszystkim wydawanie opinii  
i orzeczeń oraz objęcie dzieci i młodzieży pomocą psychologiczno – pedagogiczną. W 2019 r. 
zdiagnozowano łącznie 1 408 osób. Z terapii korzystało 115 osób. Wydano 152 orzeczenia  
o potrzebie kształcenia specjalnego oraz potrzebie nauczania indywidualnego, a także 439 różnego 
rodzaju opinii dotyczących uczniów. Zdecydowana większość wydanych w 2019 r. orzeczeń (80%)  
i opinii (87%) dotyczyła uczniów szkół podstawowych.  
Poradnia udziela też pomocy rodzicom, nauczycielom i wychowawcom. Podstawowymi formami 
wsparcia były terapie, prelekcje, wykłady. Łącznie z usług Poradni w 2019 r. skorzystało 590 rodziców 
i 390 nauczycieli. W dniu 2 września 2019 r. nastąpiła zmiana siedziby Poradni, która obecnie mieści 
się w Busku-Zdroju przy ul. Bohaterów Warszawy 120: 

ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój, tel. 41 234 56 73, kom: 501 356 354 
http://ppp.busko.pl, e-mail: sekretariat@ppp.busko.pl 

 
Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku – Zdroju jest placówką 
akredytowaną prowadzącą działalność w zakresie podnoszenia jakości pracy oraz poziomu 
kwalifikacji nauczycieli. W 2019 r. kadrę Powiatowego Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli 
tworzyło 13 nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych powołanych przez różne organy: 
Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty, Starostę Buskiego oraz włodarzy gmin.  
Placówka, poza szkołami, dla których organem prowadzącym jest Powiat Buski, współpracuje -  
w zakresie doradztwa metodycznego dla nauczycieli - ze szkołami prowadzonymi przez 12 innych 
samorządów terytorialnych.  
W 2019 r. Ośrodek objął doradztwem/doskonaleniem 6 028 nauczycieli, którzy uczestniczyli łącznie  
w 229 różnych formach doskonalenia zawodowego oraz konsultacjach indywidualnych. Ponadto 
zorganizowano 5 szkoleń z zakresu BHP dla pracowników systemu oświaty, a także 11 szkoleń dla 
rodziców, w których uczestniczyło 430 osób.  
W 2019 r. Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku - Zdroju współpracował 
z Wyższą Szkołą Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi w zakresie organizacji studiów podyplomowych 
dla nauczycieli na kierunkach: oligofrenopedagogika (2 grupy, 22 osoby) oraz Wczesne i całożyciowe 
wspomaganie rozwoju i edukacji oraz rewalidacja uczniów z autyzmem i/lub zespołem Aspergera  
(1 grupa, 17 osób), które zakończyły się w roku szkolnym 2018/2019. Natomiast w roku szkolnym 
2019/2020 rozpoczęły się studia podyplomowe na kierunkach: oligofrenopedagogika (1 grupa,  
12 osób) oraz Integracja sensoryczna (1 grupa, 10 osób). Ponadto Ośrodek był organizatorem 
wczasów profilaktyczno – leczniczych dla 120 pracowników oświaty z terenu Województwa 
Świętokrzyskiego.  

 
Centrum Kształcenia Zawodowego w Busku – Zdroju funkcjonuje w strukturze organizacyjnej 
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Busku – Zdroju. Centrum zapewnia realizację teoretycznych 
zajęć zawodowych pracownikom młodocianym kształcącym się w klasach wielozawodowych  
w branżowych szkołach I stopnia. Centrum stwarza możliwość odpłatnego kształcenia pracowników 
młodocianych ze szkół prowadzonych przez inne powiaty oraz osób dorosłych, zgodnie z potrzebami 
rynku pracy.  
W 2019 r. - w ramach realizacji teoretycznego kształcenia zawodowego - w Centrum zorganizowano  
8 kursów dla 157 uczniów klasy I, II i III kształcących się w zawodzie fryzjer i kucharz oraz  
w zawodzie magazynier – logistyk (kl. I).  

 
Zadaniem Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Busku – Zdroju, jako placówki 
oświatowo – wychowawczej, jest stwarzanie warunków do uprawiania, szczególnie przez dzieci  
i młodzież, wybranych dyscyplin sportowych oraz organizowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży 
w okresie ferii letnich i zimowych. 
Ośrodek udostępnia swoje obiekty m.in. uczniom buskich szkół ponadpodstawowych, 
stowarzyszeniom, zakładom pracy oraz osobom prywatnym. Pełni także rolę centrum rozrywkowego, 
w którym odbywają się różne przedsięwzięcia sportowe i kulturalne. 
W 2019 r. z bazy Ośrodka skorzystało ok. 5 850 osób, które uczestniczyły w różnego rodzaju 
zawodach i turniejach sportowych, uroczystościach oraz imprezach kulturalnych i charytatywnych. 
Pomieszczenia Ośrodka są również wykorzystywane jako baza szkoleniowa przez dwie prywatne 
szkoły jazdy. Od wiosny 2017 r. z hali sportowej Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego 
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korzysta Klub Sportowy ARENA Busko, który do roku szkolnego 2018/2019 prowadził sekcje piłki 
ręcznej i piłki siatkowej dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Miasta  
i Gminy Busko – Zdrój. Obecnie, tj. po wygaszeniu gimnazjów, z oferty sportowej Klubu korzystają 
uczniowie szkół podstawowych. 
W Powiatowym Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym działa pięć stałych sekcji sportowych dla 
uczniów szkół ponadpodstawowych, w tym: dwie sekcje piłki ręcznej chłopców, dwie sekcje piłki 
siatkowej - dziewcząt i chłopców oraz sekcja sportowo - rekreacyjna. 
 
Uczniowie 
 
Do wszystkich szkół dla młodzieży prowadzonych przez Powiat Buski (bez Zespołu Szkół 
Specjalnych) w 2019 r. (stan na 30 września) uczęszczało 2 819 uczniów. Do szkół 
ogólnodostępnych uczęszczało 2 586 uczniów. Liczba uczniów w szkołach ogólnodostępnych 
zwiększyła się o 512 uczniów, w związku z tzw. podwójnym naborem. Natomiast w specjalnych 
ośrodkach szkolno – wychowawczych uczyło się 233 wychowanków, o 23 mniej niż w roku 
ubiegłym. W Zespole Szkół Specjalnych w Busku – Zdroju w minionym roku szkolnym uczyło się 
średniorocznie 43 uczniów.  
W Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących prowadzone jest Liceum Ogólnokształcące 
dla Dorosłych, do którego uczęszczało 14 słuchaczy. 

 
Zatrudnienie 
 
We wszystkich jednostkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Buski w 2019 r., na dzień  
30 września 2019 r., zatrudnionych było ogółem 397 nauczycieli na 345,89 etatach. W porównaniu do 
analogicznego okresu w 2018 r. liczba zatrudnionych nauczycieli wzrosła o 8 osób, a liczba etatów 
wzrosła o 10,14.  
Obsługę administracyjno – gospodarczą w szkołach i placówkach, wg stanu na dzień 1 września 2019 
r., wykonywało 153 pracowników (tj. o 8 więcej niż w roku poprzednim). Wzrost zatrudnienia wynika 
przede wszystkim z długotrwałych zwolnień lekarskich i związaną z tym koniecznością zatrudnienia na 
zastępstwo dodatkowych pracowników. Innymi przyczynami takiego stanu rzeczy są staże, krótkotrwałe 
umowy zlecenia oraz konieczność zwiększenia obsługi w szkołach (internatach) i ośrodkach (w związku ze 
zwiększeniem liczby uczniów i wychowanków z powodu podwójnego rocznika). 
Wśród pracowników pedagogicznych zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez 
Powiat Buski najliczniejszą grupę (wg stanu na dzień 30 września 2019 r.) stanowią nauczyciele 
dyplomowani: 275 osób na 236,89 etatach (ok. 69%), a najmniej liczną stażyści: 15 osób na 10,88 
etatach (ok. 4% ogółu nauczycieli). Nauczyciele mianowani stanowią ok. 19%, a kontraktowi ok. 8% 
ogółu zatrudnionych. 

 
W 2019 r. 15 nauczycieli podnosiło swoje kwalifikacje na studiach podyplomowych, które nadają 
uprawnienia do prowadzenia dodatkowych zajęć, jedna osoba natomiast kontynuowała kształcenie na 
studiach wyższych. Łącznie w 2019 r. ze szkoleń skorzystało 221 nauczycieli, a na w/w cel wydatkowano 
łącznie ponad 50 tys. zł.  

 
Nagrodą Starosty Buskiego za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej 
uhonorowano 13 nauczycieli. Ponadto 1 dyrektor otrzymał nagrodę Ministra Edukacji Narodowej. 

 
W 2019 r. z pomocy zdrowotnej dla nauczycieli skorzystało 9 osób. Środki wydatkowane na w/w cel  
w 2019 r. stanowią kwotę 4 900,00 zł. 

 
Finansowanie oświaty 
 
Źródłami finansowania zadań edukacyjnych w 2019 r. były: subwencja oświatowa, rezerwa subwencji 
oświatowej, dochody majątkowe, rachunki dochodów własnych, dotacje celowe oraz środki finansowe 
pozyskane z programów wspierających edukację (krajowych i zagranicznych). 
 
W 2019 r. realizowano działania finansowane z budżetu Unii Europejskiej, z takich programów jak: 
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1) Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na realizację 
4 projektów, których łączna wartość wynosi: 7 715 776,58 zł, 

2) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER): na realizację 1 projektu o wartości 
2 325 296,00 zł, 

3) program Erasmus+ na realizację 5 projektów o łącznej wartości: 1 887 411,12 zł. 
 

W/w zadania są realizowane w okresach dwu- i trzyletnich, podane wartości projektów odnoszą się do 
całkowitej wartości projektów. Duża część kosztów w w/w projektach obejmuje wydatki ponoszone 
przez partnerów projektów, których precyzyjne przyporządkowanie do danej jednostki nie jest 
możliwe. 
Dwa projekty wykazane w pozycji 1 i projekt w pozycji 2 były realizowane w partnerstwie publiczno - 
prywatnym i obejmowały szkoły, zarówno szkoły z Powiatu Buskiego, jak i z całego Województwa 
Świętokrzyskiego. Dwa projekty wykazane w pozycji 1 były realizowane w partnerstwie publiczno - 
prywatnym wyłącznie na terenie Powiatu Buskiego.  
 
Nadzór administracyjny 
 
Kontroli działalności jednostek oświatowych dokonują Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej 
(EK) w zakresie merytorycznego funkcjonowania oraz Referat Audytu i Kontroli w zakresie 
funkcjonowania finansowego.  
W ramach realizowanego nadzoru merytorycznego w 2019 r. Wydział EK przeprowadził  
w powiatowych jednostkach oświatowych oraz w szkołach niepublicznych, które otrzymały dotacje  
z budżetu Powiatu Buskiego, 22 bezpośrednie kontrole problemowe w 34 obszarach. Kontrole 
zakończyły się wydaniem zaleceń w 6 jednostkach, co stanowi ok. 27% ogółu kontrolowanych.  
W pozostałych przypadkach (ok. 73%) nie stwierdzono żadnych uchybień. Wydane przez 
kontrolujących zalecenia pokontrolne zostały już zrealizowane.  
W 2019 r. skontrolowano także dokumentację załączoną do sprawozdań z wykonania 55 zadań  
z zakresu kultury, sportu i turystyki, na realizację których dotacje z budżetu Powiatu Buskiego 
pozyskało 5 jednostek samorządu terytorialnego oraz 42 stowarzyszenia. 
 
Szkolnictwo niepubliczne 
 
Powiat Buski w roku 2019 przekazywał dotacje z subwencji oświatowej 5 szkołom niepublicznym  
z uprawnieniami szkół publicznych prowadzonym przez 2 organy prowadzące. 
Liczba uczniów i słuchaczy w szkołach niepublicznych wynosiła na dzień 30 września 2019 r. 552 osoby 
i była większa o 47 w porównaniu do roku ubiegłego. Znacznie, bo aż o 52 osoby, wzrosła liczba 
uczniów w Niepublicznym Technikum Zawodowym w Busku – Zdroju.  

 
Sport i kultura 
 
W 2019 r. wydatki bieżące na zadania z zakresu sportu i kultury wyniosły 255 330,00 zł.  
W ramach realizacji w/w zadań Zarząd Powiatu - poza finansowaniem działalności Powiatowego 
Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego - wspierał organizacje pozarządowe oraz Gminy i Samorząd 
Województwa w realizacji wydarzeń sportowych i kulturalnych na terenie Powiatu Buskiego poprzez: 
1) przyznanie 98 nagród Starosty Buskiego o łącznej wartości 37 930,00 zł za znaczące 

osiągnięcia sportowe i kulturalne, 
2) objęcie patronatem 22 wydarzeń sportowych i kulturalnych, 
3) organizaję II edycji Powiatowego Konkursu pn. Fabryka Młodych Naukowców, 
4) wspieranie finansowe - we współpracy z Wojewódzkim Szkolnym Związkiem Sportowym  

w Kielcach - Szkolnych Klubów Sportowych działających w: I Liceum Ogólnokształcącym, Zespole 
Szkół Ponadpodstawowych, Zespole Szkół Techniczno - Informatycznych, Zespole Szkół 
Technicznych i Ogólnokształcących (organizacja i prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo - 
rekreacyjnych dla młodzieży – 10 grup), 

5) finansowe wspieranie 13 wydarzeń kulturalnych w ramach pomocy finansowej udzielanej innym 
samorządom terytorialnym, wartość wsparcia wyniosła 34 500,00 zł, 

6) finansowe wspieranie wydarzeń sportowych i kulturalnych w ramach otwartego konkursu ofert 
zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie, w tym: 



Strona 13 z 75 
 

a) z zakresu kultury - przekazano dotacje o wartości 59 100,00 zł na realizację 16 zadań, 
b) z zakresu kultury fizycznej i turystyki - przekazano dotacje o wartości 113 000,00 zł na 

realizację 26 zadań. 
 
Realizacja polityk, programów i strategii w obszarze edukacji, kultury i sportu 
 
W obszarze edukacji Zarząd Powiatu realizował wytyczne i założenia wynikające ze Strategii Rozwoju 
Powiatu Buskiego na lata 2014 - 2020, które zostały doprecyzowane m.in. w następujących planach  
i programach: 
  
a) Kompleksowy plan rozwoju szkół w Powiecie Buskim na lata 2015-2020, 
b) Rządowy program pomocy uczniom w 2019 r. Wyprawka szkolna, 
c) program wyposażenia uczniów szkół publicznych w podręczniki szkolne, materiały edukacyjne  

i ćwiczeniowe,  
d) Program kompleksowego wsparcia dla rodzin Za życiem, 
e) Programy stypendialne i socjalne wspierające uczniów szkół Powiatu Buskiego, 
f) Programy zewnętrzne wspierające uczniów w ich rozwoju, 
g) Program współpracy Powiatu Buskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego w latach 2016-2020 - kultura i sport, 
h) Projekt pn. "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Święto-

krzyskiego" - infrastruktura sportowa. 
 

KOMPLEKSOWY PLAN ROZWOJU SZKÓŁ W POWIECIE BUSKIM NA LATA 2015-2020 
 
Kompleksowy plan rozwoju szkół w Powiecie Buskim na lata 2015-2020 został przyjęty uchwałą Rady 
Powiatu nr XIV/130/2015 w dniu 30 grudnia 2015 r. Jego opracowanie zostało podyktowane potrzebą 
skutecznego działania, zmierzającego do wykreowania nowoczesnej szkoły kształcącej na wysokim 
poziomie i przygotowującej uczniów do sprawnego poruszania się na rynku pracy. Umożliwia on 
aplikowanie o środki finansowe z programów zewnętrznych i stanowi punkt odniesienia przy 
opracowywaniu projektów dotyczących poprawy infrastruktury edukacyjnej oraz warunków kształcenia 
uczniów. Jego głównym celem jest zwiększenie atrakcyjności i jakości kształcenia w Powiecie Buskim 
poprzez jego unowocześnianie i koncentrację jednostek oświatowych w lokalizacjach bardziej 
dostępnych komunikacyjnie dla uczniów. 
Przedmiotowy Plan określa cele szczegółowe, które w 2019 r. były realizowane w następujący 
sposób: 
 
1) unowocześniono bazę dydaktyczną szkół Powiatu Buskiego poprzez: 

 w 2019 r. rozpoczęto realizację wieloletniego projektu pn. Rozbudowa Specjalnego Ośrodka 
Szkolno – Wychowawczego w Broninie o budynek rehabilitacji zawodowej  
i społecznej. Całkowity koszt projektu to 3 809 634,74 zł. Na realizację zadania Powiat 
zabezpieczył łącznie 2 914 634,74 zł. Ze środków PFRON pozyskano 895 000,00 zł. W 2019 
r. wykonano roboty o wartości 1 062 255,77 zł. Decyzja o rozbudowie Ośrodka podjęta 
została w trosce o prawidłowe i bezpieczne warunki pobytu i rozwoju wychowanków Ośrodka 
w Broninie. Nowy pawilon edukacyjny spełni najwyższe standardy w zakresie architektury 
wnętrz oraz wyposażenia w pomoce i środki dydaktyczne. Dotychczasowy budynek zostanie 
przeznaczony na część mieszkalną i dostosowany do standardów określonych  
w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie 
publicznych placówek oświatowo – wychowawczych, młodzieżowych ośrodków 
wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno – 
wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno – 
wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie 
pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, 

 
2) realizowano projekty unijne wspierające rozwój uczniów: 

 w 2019 r. realizowano łącznie 10 projektów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej 
(program Erasmus+ oraz Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w celu podnoszenia 
kompetencji miękkich uczniów, poprzez ich uczestnictwo m.in. w zajęciach z zakresu 
doradztwa zawodowego, kursach dających dodatkowe umiejętności i kwalifikacje oraz stażach 
i praktykach, również zagranicznych, 
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3) konstruowano ofertę edukacyjną szkół w korelacji z potrzebami rynku pracy: 
 konstruowano ofertę edukacyjną dla uczniów w oparciu o specjalizacje istotne dla rozwoju 

Województwa Świętokrzyskiego, 
 utrzymano i promowano kierunek technik urządzeń i odnawialnych źródeł energii w Zespole Szkół 

Techniczno – Informatycznych,  
 preferowano kierunki kształcenia związane z uzdrowiskowym charakterem Miasta Busko – Zdrój 

oraz Powiatu Buskiego, tj. kierunku technik hotelarstwa oraz żywienia i usług gastronomicznych. 
Oba zawody wpisują się w obszary gospodarki stanowiącej inteligentne specjalizacje 
Województwa Świętokrzyskiego i cieszą się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży, 

 wprowadzono 4 nowe kierunki kształcenia do oferty edukacyjnej w szkołach publicznych, 
 wzbogacono ofertę edukacyjną dla uczniów niepełnosprawnych poprzez realizację projektu 

Inwestycja w przyszłość o całkowitej wartości 341 756,38 zł. Beneficjentami projektu było  
52 uczniów szkół zawodowych, 
 

4) realizowano kształcenie zawodowe w ścisłej współpracy z pracodawcami: 
 zawarto 3 umowy patronackie, 
 zawarto 79 porozumień o współpracy między szkołami a pracodawcami, 

 
5) wspierano rozwój uczniów m. in. poprzez programy stypendialne: 

 w 2019 r. zrealizowanych zostało łącznie 612 form wsparcia finansowego dla uczniów  
z Powiatu Buskiego w ramach programów stypendialnych i socjalnych, takich jak: Stypendia: 
Prezesa Rady Ministrów, Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, Starosty Buskiego, 
programy szkolne oraz zwolnienia z odpłatności za wyżywienie w internatach i ośrodkach 
szkolno - wychowawczych. Zdecydowana większość (556) form wsparcia (poza stypendiami 
Prezesa Rady Ministrów i Marszałka Województwa Świętokrzyskiego) była finansowana  
z budżetu Powiatu Buskiego, a jej wartość wyniosła łącznie 202 663,17 zł. 

 
6) promowano szkolnictwo zawodowe i ogólnokształcące: 

 zorganizowano kolejną, już XV, edycję Targów Edukacyjnych,  
 systematycznie umieszczano publikacje na łamach lokalnej prasy o ofercie edukacyjnej szkół 

prowadzonych przez Powiat Buski, 
 prowadzono elektroniczną rekrutację do szkół prowadzonych przez Powiat Buski. 

 
RZĄDOWY PROGRAM POMOCY UCZNIOM W 2019 r. WYPRAWKA SZKOLNA 
 
Pomoc w ramach Programu „Wyprawka szkolna” ma formę dofinansowania do zakupu 
podręczników i udzielana była uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. 
Z tej formy pomocy w 2019 r. skorzystało 62 uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Buski, 
uzyskując wsparcie o wartości 12 964,56 zł. 

 
PROGRAM WYPOSAŻENIA UCZNIÓW SZKÓŁ PUBLICZNYCH W PODRĘCZNIKI SZKOLNE, 
MATERIAŁY EDUKACYJNE I ĆWICZENIOWE 
 
W 2019 r. Powiat realizował zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, o którym mowa w art. 
55 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, polegające na 
wyposażeniu w podręczniki szkolne, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe uczniów szkół 
publicznych. Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Broninie oraz Gimnazjum w Busku – Zdroju na 
zakup podręczników, materiałów ćwiczeniowych lub materiałów edukacyjnych dla uczniów 
wydatkowały dotację w wysokości 9 659,92 zł.  
 
PROGRAM KOMPLEKSOWEGO WSPARCIA DLA RODZIN ZA ŻYCIEM 
 
W 2019 r. Powiat realizował zadania wynikające z rządowego Programu Kompleksowego Wsparcia 
dla Rodzin Za życiem. Program realizowany jest w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Busku 
– Zdroju pełniącej rolę wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego na 
obszarze Powiatu Buskiego oraz w I Liceum Ogólnokształcącym w zakresie przygotowania  
i utrzymania miejsca dla uczennic w ciąży, w formie odrębnego – jednoosobowego pokoju. 
Program jest realizowany w latach 2017-2021, a jego wartość ogólna wynosi 123 880,00 zł, w tym 
koszty poniesione w 2019 r. to 31 200,00 zł. 
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PROGRAMY STYPENDIALNE I SOCJALNE WSPIERAJĄCE UCZNIÓW SZKÓŁ POWIATU 
BUSKIEGO 
 
Uczniowie szkół prowadzonych przez Powiat Buski pobierają stypendia o charakterze motywacyjnym 
i socjalnym, a także korzystają ze zwolnień z opłat za wyżywienie w internatach i specjalnych 
ośrodkach szkolno – wychowawczych. W ramach w/w form pomocy materialnej dla uczniów - 
finansowanych z budżetu Powiatu Buskiego - zrealizowano 556 stypendiów i innych form wsparcia na 
kwotę łączną 202 663,17 zł, w tym: 
 
 322 stypendia szkolne o charakterze motywacyjnym na kwotę 58 630,00 zł,  
 12 stypendiów szkolnych za osiągnięcia sportowe na kwotę 2 000,00 zł,  
 13 Stypendiów Starosty Buskiego (motywacyjne) na kwotę 15 500,00 zł, 
 1 Stypendium Sportowe Starosty Buskiego o wartości 8 800,00 zł,  
 101 Stypendiów Socjalnych adresowanych do uczniów dojeżdżających o wartości 31 787,40 zł, 
 107 zwolnień z opłat za wyżywienie w internatach szkół ponadpodstawowych oraz 

specjalnych ośrodkach szkolno – wychowawczych o wartości 85 945,77 zł.  
 

Uczniowie mogą także korzystać z zewnętrznych form pomocy takich, jak: stypendium Prezesa 
Rady Ministrów, stypendium Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, czy stypendia  
o charakterze socjalnym udzielane przez gminy właściwe dla miejsca zamieszkania ucznia. 
W latach szkolnych 2018/2019 i 2019/2020 stypendium Prezesa Rady Ministrów za szczególne 
wyniki w nauce pobierało 13 najlepszych uczniów szkół ponadpodstawowych z Powiatu Buskiego. 
Wsparcie stypendialne z budżetu Samorządu Województwa Świętokrzyskiego otrzymało  
43 uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Buski.  
 
PROGRAMY ZEWNĘTRZNE WSPIERAJĄCE UCZNIÓW W ICH ROZWOJU 
 
Wśród różnorodnych form wspierania uczniów w ich rozwoju znajdują się takie działania jak m.in. 
organizacja zajęć pozaszkolnych i pozalekcyjnych. 
Organizacją zajęć pozaszkolnych w zakresie sportu zajmuje się Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek 
Sportowy, którego zadania zostały opisane wyżej.  
W ramach zajęć pozalekcyjnych w 2019 r. w szkołach i placówkach funkcjonowały różnego rodzaju 
formy organizacyjne skupiające uczniów, w tym m.in.: samorządy uczniowskie, koła PCK, drużyny 
harcerskie, koła przedmiotowe i koła zainteresowań.  
W 2019 r. uczniowie angażowali się w działalność 96 kół przedmiotowych, zainteresowań  
i organizacji szkolnych. W 2019 r., w związku z realizacją licznych projektów edukacyjnych,  
115 uczniów Zespołów Szkół: Ponadpodstawowych, Technicznych i Ogólnokształcących oraz 
Techniczno – Informatycznych, a także Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Busku – 
Zdroju odbywało krajowe staże oraz praktyki zawodowe w kraju i poza jego granicami.  
 
W ramach kilku programów zewnętrznych w 2019 r. w szkołach Powiatu Buskiego realizowano 
następujące projekty: 
 
1) Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020:  

a) Świętokrzyscy hotelarze dla rynku pracy - realizowany przez Zespół Szkół Technicznych 
i Ogólnokształcących w Busku – Zdroju we współpracy z Regionalną Organizacją 
Turystyczną Województwa Świętokrzyskiego, całkowita wartość projektu: 4 794 000 zł. 
Wartość zakupionych pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół wyniosła 39 385,00 zł,  

b) Hotelarze przyszłości - projekt realizowany w Zespole Szkół Technicznych i Ogólno-
kształcących w Busku - Zdroju, całkowita wartość projektu: 1 782 745,20 zł. Wartość 
planowanych do zakupu pomocy dydaktycznych – wyposażenia pracowni hotelarskiej wynosi 
87 200,00 zł, 

c) Inwestycja w przyszłość – projekt realizowany od 1 września 2018 r. do 30 września 2019 r. 
w partnerstwie z TREVOR PHILIPS ENTERPRISES sp. z o.o. w Specjalnym Ośrodku 
Szkolno – Wychowawczym w Busku – Zdroju, wartość projektu: 341 756,38 zł, 

d) Dobry start - projekt realizowany w partnerstwie z CERTES sp. z o.o. w Zespołach Szkół: 
Techniczno – Informatycznych, Technicznych i Ogólnokształcących, Ponadpodstawowych  
w Busku – Zdroju, wartość projektu: 797 275,00 zł. Wartość planowanych do zakupu pomocy 
dydaktycznych szacuje się na 146 021,00 zł, 
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2) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój: 
a) Innowacyjna edukacja - nowe możliwości grant Korpus fachowców – współpraca ekspertów 

dla efektywnego kształcenia praktycznego w branży gastronomiczno - hotelarskiej 
realizowany w Zespole Szkół Techniczno – Informatycznych w Busku – Zdroju we współpracy 
ze Świętokrzyskim Związkiem Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Całkowita wartość 
projektu: 2 325 296,00 zł, 

 
3) program Erasmus+: 

a) Zagraniczne praktyki zawodowe drogą do kariery - realizowany w Zespole Szkół Techniczno – 
Informatycznych w Busku – Zdroju, wartość projektu: 376 128,00 zł, 

b) Thinking beyond borders - projekt realizowany w Zespole Szkół Technicznych  
i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju, wartość projektu: 645 260,12 zł, 

c) Nauczanie bez granic - projekt realizowany w Zespole Szkół Technicznych  
i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju, wartość projektu: 108 657,30 zł, 

d) Wymiar międzynarodowy w kształceniu zawodowym w Zespole Szkół Technicznych  
i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju, wartość projektu: 631 050,14 zł, 

e) Europejczycy: Wspólna historia i wspólna przyszłość w Zespole Szkół Ponadpodstawowych  
w Busku - Zdroju, wartość projektu: 126 315,56 zł, 

 
4) Porozumienie z Wojewódzkim Szkolnym Związkiem Sportowym w Kielcach, na mocy którego  

w I Liceum Ogólnokształcącym, Zespołach Szkół: Ponadpodstawowych, Technicznych  
i Ogólnokształcących, Techniczno – Informatycznych w Busku – Zdroju są prowadzone  
2 razy w tygodniu w 10-ciu grupach pozalekcyjne zajęcia sportowe. Powiat Buski zobowiązał się 
do wniesienia wkładu finansowego w wysokości 300 zł za każdą grupę, czyli 3 000,00 zł. Zajęcia, 
głównie z piłki nożnej, siatkowej i ręcznej, były organizowane do grudnia 2019 r. 
 

 
PROJEKT PN. "E-ŚWIĘTOKRZYSKIE BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ 
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO" - INFRASTRUKTURA SPORTOWA 
 
Zarząd Powiatu w 2019 r. kontynuował realizację Projektu pn. "e-świętokrzyskie Budowa Systemu 
Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" współfinansowanego przez Unię 
Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Rozwoju 
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. Projekt obejmuje zadania  
z zakresu tworzenia i utrzymywania systemu informacji przestrzennej (Baza SIP) zawierającej 
informacje o infrastrukturze zarządzanej m.in. przez samorząd powiatowy, w tym m.in.  
o infrastrukturze sportowej. Konieczność prowadzenia Bazy SIP wynika bezpośrednio z dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego z 13 lutego 2007 r. Dyrektywa INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information 
in the European Community) zobowiązuje kraje członkowskie Unii do tworzenia warunków dla 
łatwiejszego niż dotąd korzystania przez obywateli i instytucje z istniejących danych przestrzennych. 

 
Realizacja uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu w obszarze edukacji, kultury i sportu 
 
W 2019 r. Rada Powiatu przyjęła 40 uchwał regulujących zagadnienia z obszaru edukacji, natomiast 
Zarząd Powiatu przyjął 28 uchwał w tym obszarze.  
Spośród 40 uchwał Rady Powiatu przyjętych w 2019 r. zrealizowanych zostało 39. Jedna uchwała 
dotycząca projektu planowanego do realizacji w ramach programu Erasmus+ pod nazwą Bliżej 
Europy, bliżej sukcesu nie została zrealizowana, ponieważ projekt nie otrzymał dofinansowania, co 
spowodowało, że dalsza realizacja postanowień uchwały nie była możliwa. Ponadto w obrocie 
prawnym w 2019 r. funkcjonowały 24 uchwały Rady Powiatu przyjęte w latach wcześniejszych, 
których postanowienia miały wpływ na działania podejmowane przez Powiat Buski w 2019 r.  
Spośród 28 uchwał Zarządu Powiatu zrealizowanych zostało 27, natomiast 1 uchwała dotycząca 
projektu pod nazwą Bliżej Europy, bliżej sukcesu planowanego do realizacji w ramach programu 
Erasmus+ nie została zrealizowana, ponieważ projekt nie otrzymał dofinansowania, co spowodowało, 
że dalsza realizacja postanowień uchwały nie była możliwa. 
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PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI W POWIECIE BUSKIM NA LATA 2017 - 2020 
 

W ramach Programu w 2019 roku przeprowadzone zostały dwa nabory wniosków na dofinansowanie 
prac przy zabytku – zgodnie z zasadami określonymi w uchwale Nr XXIII/203/2008 Rady Powiatu 
w Busku - Zdroju z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na 
dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku 
wpisanym do rejestru zabytków (Dz. Urz. Woj. Św. 2009 r. Nr 36, poz. 565 z późn. zm.). Zawartych 
zostało 7 umów w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie prac przy zabytku. Łącznie 
wydatkowanych zostało na ten cel 50 000,00 zł z budżetu powiatu. W ten sposób dofinansowane 
zostały następujące podmioty: 

- Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szańcu – dotacja  
w wysokości 6 000,00 zł na dofinansowanie konserwacji technicznej i estetycznej czterech 
segmentów ławek w kościele parafialnym p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szańcu; 

- Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Brata Alberta Chmielowskiego w Busku – Zdroju – dotacja  
w wysokości 3 500,00 zł na dofinansowanie konserwacji technicznej profilowych belek 
podstropowych w drewnianym kościele filialnym p.w. Św. Stanisława B.M.  w Chotelku Zielonym; 

- Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Katarzyny Dziewicy i Męczennicy w Piasku Wielkim – dotacja  
w wysokości 6 000,00 zł na dofinansowanie konserwacji technicznej ołtarza przytęczowego Św. 
Katarzyny w kościele parafialnym p.w. Św. Katarzyny Dziewicy i Męczennicy w Piasku Wielkim; 

- Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Stanisława B.M. w Świniarach – dotacja w wysokości 15 000,00 
zł na dofinansowanie konserwacji i renowacji polichromii części ściany południowej w drewnianym 
kościele parafialnym p.w. Św. Stanisława B.M. w Świniarach; 

- Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Marii Magdaleny w Dobrowodzie – dotacja w wysokości 2 500,00 
zł na dofinansowanie konserwacji i restauracji szafy (armarii) z zakrystii w kościele parafialnym p.w. 
Św. Marii Magdaleny w Dobrowodzie; 

- Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Jana Chrzciciela w Tuczępach – dotacja w wysokości 9 000,00 
zł na dofinansowanie remontu dachu zakrystii i pokrycie jej blachą miedzianą w kościele parafialnym 
p.w. Św. Jana Chrzciciela w Tuczępach; 

- Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Strożyskach – dotacja  
w wysokości 8 000,00 zł na dofinansowanie konserwacji technicznej i estetycznej ołtarza bocznego 
Matki Boskiej w kościele parafialnym p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Strożyskach. 

 
2. BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY 
 
Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego należy do zasadniczych zadań władzy publicznej na 
każdym szczeblu. Istotną rolę w tym zakresie powierzono jednostkom samorządu terytorialnego. Na 
poziomie powiatu, zadania starosty, wynikające z art. 38 a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym, w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami 
i strażami oraz zadania określone w innych ustawach z obszaru porządku publicznego  
i bezpieczeństwa, wykonywane są przez Komisję Bezpieczeństwa i Porządku. 
Corocznie Starosta przedkłada Radzie Powiatu sprawozdanie z działalności Komisji, które następnie 
jest publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 
 
Na mocy ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, Rada Powiatu uchwaliła 
„Powiatowy program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku 
publicznego na lata 2015-2020” przyjęty uchwałą Nr II/13/2014 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 
19 grudnia 2014 r. 
W realizacji Programu uczestniczą służby, inspekcje, straże, jednostki organizacyjne, placówki 
oświatowe, samorządy lokalne, które w ramach swoich ustawowych uprawnień, działają na rzecz 
szeroko pojętego bezpieczeństwa obywateli. 
 
Kluczowe działania podejmowane przy realizacji niniejszego Programu zmierzają między innymi do: 
- wzmocnienia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców, 
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- poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, 
- kształtowania i promocji właściwych postaw w sytuacjach zagrożeń, 
- integracji i koordynacji w ramach istniejącego systemu zarządzania bezpieczeństwem, 
- promocji i upowszechniania zdrowego stylu życia, 
- promocji bezpiecznych postaw i zachowań, w tym odnoszących się do zagrożeń współczesnego 
świata oraz terroryzmu. 
 
Corocznie jednostki uczestniczące w Programie nadsyłają informacje z zakresu realizowanych zadań 
w kwestii bezpieczeństwa i porządku publicznego. 
 
Jednostki, których praca najbardziej wpływa na bezpieczeństwo na terenie powiatu, to Komenda 
Powiatowa Policji w Busku-Zdroju i Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej  
w Busku-Zdroju.  
 
Działania policjantów Komendy Powiatowej Policji w Busku-Zdroju, jak i podległych jednostek 
organizacyjnych ukierunkowane były na: skuteczne zapobieganie i zdecydowaną eliminację 
przestępstw i wykroczeń, szczególnie uciążliwych dla społeczności lokalnej, wzrost społecznego 
poczucia bezpieczeństwa, podniesienie poziomu zaufania społecznego, ograniczenie przestępczości 
oraz rzeczywisty wzrost poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego. 
Realizacja tych zadań przebiegała na wielu płaszczyznach. Między innymi polegała na zwiększeniu 
efektywności i aktywności służb patrolowych, współdziałaniu Policji z jednostkami samorządu 
terytorialnego, inspekcjami, strażami, organizacjami pozarządowymi, działającymi na rzecz 
bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu buskiego.  
Skuteczne i sprawne zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz powstawaniu zjawisk 
kryminogennych uzależnione było od bieżących analiz i istniejących zagrożeń. Wykonane w tym 
zakresie czynności umożliwiały zdiagnozowanie skuteczności działań Policji. Metodą pozwalającą na 
prawidłowe rozpoznanie zagrożeń w rejonie działania jednostki była analiza stanu bezpieczeństwa 
i porządku publicznego. W strukturach Komendy Powiatowej Policji w Busku-Zdroju działają dwa 
komisariaty w Solcu-Zdroju i w Stopnicy. 
 
W 2019 r. Komenda Powiatowa Policji w Busku-Zdroju na terenie powiatu buskiego wszczęła 960 
postępowań przygotowawczych (937 w roku 2018), a wykrywalność przestępstw wyniosła 87,2%.  
Wzrost wszczętych postępowań w 2019 roku w głównej mierze spowodowany był ilością 
przeprowadzonych spraw w kategorii „niealimentacji” tj. art. 209 kk (w roku 2018 – 207 spraw,  
a w roku 2019 - 123). 
 
Do podstawowych kategorii przestępstw mających wpływ na stan bezpieczeństwa i porządku 
publicznego na terenie powiatu buskiego należą: kradzieże mienia, kradzieże z włamaniem, bójki  
i pobicia, rozboje, kradzieże pojazdów, uszczerbek na zdrowiu i uszkodzenie mienia. 
W okresie 12 miesięcy 2019 roku na terenie powiatu buskiego wszczęto 170 postępowań w siedmiu 
podstawowych kategoriach. Przestępczość na terenie powiatu buskiego w takich kategoriach jak: 
kradzież samochodu, kradzież z włamaniem, bójka i pobicie, uszkodzenie mienia, rozbój  
i wymuszenie rozbójnicze uległy zmniejszeniu, natomiast w pozostałych kategoriach utrzymuje się na 
podobnym poziomie. Znaczący wpływ na poczucie bezpieczeństwa na terenie powiatu buskiego ma 
stan zagrożenia wykroczeniami. Najbardziej uciążliwymi dla mieszkańców są pospolite wykroczenia  
o charakterze chuligańskim, popełniane głównie pod działaniem alkoholu powiązane z aktami 
wandalizmu. 
 
W dalszym ciągu zdarzenia drogowe pozostają jednym z poważniejszych problemów społecznych  
i wiążą się nierozerwalnie z ogromnymi stratami zarówno wymiernymi jak i niezwykle trudnymi do 
oszacowania, tj. utratą życia lub zdrowia ludzi. Nietrzeźwość użytkowników dróg stanowi jedną  
z przyczyn zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W obszarze tym, działania policjantów 
pionu prewencji i ruchu drogowego od wielu lat są dość aktywne. W dalszym ciągu te działania 
koncentrują się na ich ujawnianiu i eliminowaniu z ruchu drogowego nietrzeźwych kierujących.  
W 2019 roku ogółem zatrzymano 330 praw jazdy (2018 - 388), w tym: 
- nietrzeźwym kierującym pojazdami (178§1kk) 59 (2018 - 60), 
- nietrzeźwym kierującym pojazdami (87§1, 87§1a kw) 28 (2018 - 33), 
- przekroczenie dozwolonej prędkości 240 (2018 - 283), 
- rażące naruszenia przepisów RD 86§3 kw 3 ( 2018 - 12).  
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W celu tworzenia szeroko rozumianego poczucia bezpieczeństwa i przeciwdziałania przestępczości 
przeciwko mieniu, a zwłaszcza kradzieżom mienia, kradzieżom z włamaniem, bardzo istotną rolę 
spełniają dzielnicowi. W opisywanym okresie 12 miesięcy 2019 roku z ogólnej liczby wykonanych 
przez dzielnicowych służb zewnętrznych zdecydowaną większość stanowił obchód. Realizując służbę 
obchodową pogłębiali rozpoznanie posesyjne i osobowe w obsługiwanym rejonie, propagując  
i zachęcając mieszkańców do stosowania nowych, profesjonalnych sposobów zabezpieczeń przed 
sprawcami kradzieży, włamań do obiektów handlowych, mieszkań, budynków gospodarczych, 
samochodów itp.  
 
W 2019 roku policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Busku-Zdroju sporządzili łącznie  
300 niebieskich kart. W celu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dzielnicowi podczas odwiedzin 
mieszkańców docierali do ofiar przemocy. Podczas spotkań grup roboczych i zespołu 
interdyscyplinarnego analizowany był każdy przypadek stosowania przemocy w danej rodzinie oraz 
przeprowadzana była rozmowa, zarówno z osobą stosującą przemoc, jak i z osobą pokrzywdzoną.  
 
W 2019 roku na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Busku-Zdroju przeprowadzono 
szereg spotkań, podczas których policjanci promowali uruchomioną „Krajową Mapę Zagrożeń 
Bezpieczeństwa” oraz aplikację „Moja Komenda”. Policjanci tłumaczyli, jak znaleźć stronę internetową 
z mapą, jak dodać zgłoszenie i jakie kategorie zagrożeń można dodawać. Policjanci zachęcali do 
kontaktów z Policją za pomocą tego nowoczesnego narzędzia informatycznego. Tłumaczyli, że dzięki 
tej aplikacji każdy z nas może mieć wpływ na stan bezpieczeństwa w miejscu swojego zamieszkania. 
W 2019 roku dzięki Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa na terenie działania Komendy 
Powiatowej Policji w Busku – Zdroju łącznie zgłoszonych zostało 426 zagrożeń. W większości 
przypadków były to „Spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych”, „Zła organizacja ruchu 
drogowego” i „Przekraczanie dozwolonej prędkości”. Podjęte przez Komendę Powiatową Policji 
w Busku-Zdroju działania miały pozytywne odzwierciedlenie wśród lokalnej społeczności.  
 
Ze środków własnych Powiatu Buskiego dla Komendy Powiatowej Policji w Busku-Zdroju 
dofinansowano zakup samochodu osobowego w wysokości 30 000,00 zł. 
 
Równie ważne działania w zakresie bezpieczeństwa wypełniała Komenda Powiatowa Państwowej 
Straży Pożarnej w Busku-Zdroju. 
Główne zadania ochronne pełniła Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP, wchodząca w skład 
Komendy Powiatowej PSP w Busku - Zdroju oraz 71 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych,  
z czego 15 włączonych jest do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. 
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku na terenie powiatu buskiego straż pożarna 
interweniowała przy 1 162 zdarzeniach, w tym przy: 

 344 pożarach, stanowiących 30 % wszystkich powstałych zdarzeń, 
 808 miejscowych zagrożeniach, stanowiących 69 % powstałych zdarzeń,  
 10 alarmach fałszywych, stanowiących 1 % wszystkich zdarzeń. 

 
W kategorii pożarów w 2019 roku były: 

 317 pożary małe, stanowiące 92 % wszystkich powstałych pożarów, 
 25 pożary średnie, stanowiące 7 % wszystkich powstałych pożarów, 
 2 pożary duże, stanowiące 1 % wszystkich pożarów, 
 nie odnotowano pożarów bardzo dużych. 

 
Porównując przedstawione dane z analogicznym okresem roku 2018 należy stwierdzić, że w 2019 r. : 

 wzrosła ilość pożarów małych z 301 do 317, tj. o 16 pożarów, 
 spadła liczba pożarów średnich z 43 do 25 tj. o 18 pożarów,  
 w roku 2019 wystąpiły 2 pożary duże, 
 w roku 2019 nie wystąpiły pożary bardzo duże. 

 
Powstałe w roku 2019 pożary na terenie powiatu buskiego spowodowały straty:  

 ogółem 1 mln 163 tys. zł 
 w tym w budynkach 708 tys. zł 
 średnio na jedno zdarzenie 7,2 tys. zł. 

 
W wyniku prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych uratowano mienie o wartości ok.  
9 mln. 186 tys. zł. 
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W 2019 roku powstało 808 miejscowych zagrożeń, w tym : 
 761 miejscowych zagrożeń lokalnych, 
 27 miejscowych zagrożeń małych,  
 19 miejscowych zagrożeń średnich, 
 1 miejscowe zagrożenie duże, 
 nie odnotowano miejscowych zagrożeń gigantycznych. 

 
Porównując ilość powstałych miejscowych zagrożeń w latach 2018 – 2019 należy stwierdzić: 

 wzrost o 248 miejscowych zagrożeń lokalnych z 513 do 761, 
 wzrost o 10 miejscowych zagrożeń małych z 37 do 27,  
 wzrost o 5 miejscowych zagrożeń średnich z 14 do 19, 
 wzrost o 1 miejscowych zagrożeń dużych z 0 do 1, 
 nie zmieniła się liczba zagrożeń gigantycznych. 

 
Najwięcej zdarzeń w 2019 roku powstało na terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrój. Na terenie tej 
gminy straż pożarna interweniowała 505 razy co stanowi 43,4 % wszystkich powstałych na terenie 
powiatu buskiego zdarzeń. 
 
W 2019 roku funkcjonariusze KP PSP Busko-Zdrój przeprowadzili ogółem 15 inspekcji gotowości 
bojowej w jednostkach OSP włączonych do KSRG z terenu powiatu buskiego. W poszczególnych 
gminach przeprowadzono następującą ilość inspekcji w jednostkach OSP: 
 

 Busko-Zdrój – 2 inspekcje (OSP Zbludowice, OSP Szaniec), 
 Nowy Korczyn – 3 inspekcje (OSP Błotnowola, OSP Stary Korczyn, 

OSP Nowy Korczyn), 
 Pacanów – 3 inspekcje (OSP Oblekoń, OSP Rataje Karskie, OSP Pacanów), 
 Stopnica – 1 inspekcja (OSP Stopnica), 
 Tuczępy – 3 inspekcje (OSP Grzymała, OSP Niziny, OSP Tuczępy), 
 Wiślica – 2 inspekcje (OSP Kobylniki, OSP Wiślica), 
 Gnojno – 1 inspekcja (OSP Balice). 

 
Przeprowadzono również inspekcje gotowości bojowej w 6 jednostkach OSP nie włączonych do 
KSRG, tj.: Piestrzec, Czyżów, Bosowice, Widuchowa, Skotniki Małe, Solec-Zdrój. 
 
W ramach wykonywania zadań zarządzania kryzysowego, organem pomocniczym Starosty jest 
Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego, do którego zadań należy min.: 
- ocena występujących zagrożeń,  
- przygotowanie propozycji działań oraz przedstawienie staroście wniosków dotyczących wykonania, 
zmiany lub zaniechania działań ujętych w Powiatowym Planie Zarządzania Kryzysowego, 
- przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniem. 
 
PZZK działa na podstawie rocznego planu pracy. Z każdego posiedzenia Zespołu sporządzany jest 
protokół, a informacje przedstawione przez służby, inspekcje, straże oraz inne podmioty stanowią 
załączniki do protokołu. W 2019 roku Zespół odbył 2 posiedzenia. 
 
Na potrzeby zarządzania kryzysowego, obronności i obrony cywilnej Starostwo Powiatowe 
w Busku – Zdroju posiada n/w plany: 
 

1. Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego, 
2. Plan Obrony Cywilnej Powiatu Buskiego, 
3. Plan ewakuacji (przyjęcia) ludności, zwierząt i mienia II stopnia na wypadek 
 masowego zagrożenia, 
4. Plan ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych dla 
 Powiatu Buskiego, 
5. Plan operacyjny funkcjonowania Powiatu Buskiego, 
6. Dokumentację Stałego Dyżuru, 
7. Dokumentację Akcji Kurierskiej, 
8. Dokumentację Głównego Stanowiska Kierowania Starosty Buskiego w stałej siedzibie 
 urzędu i na zapasowym miejscu pracy, 
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9. Dokumentację zapewnienia funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia  
 w wodę w warunkach specjalnych Powiatu Buskiego, 
10. Plan przygotowań podmiotów leczniczych w Powiecie Buskim na potrzeby obronne 
 państwa. 
 

Plany są na bieżąco aktualizowane oraz uzgadniane z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania 
Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach oraz Wojskową Komendą 
Uzupełnień w Busku – Zdroju. Ponadto Starostwo posiada szereg rocznych planów, koncepcji 
i wytycznych. 
 
3. POLITYKA SPOŁECZNA I PRORODZINNA 

 
Podstawowym dokumentem w zakresie polityki społecznej jest Powiatowa Strategia Integracji  
i Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2011-2020, która została przyjęta Uchwałą Rady 
Powiatu Nr IV/31/2011 z dnia 28.01.2011 r.  
Rok 2019 i 2020 są latami kończącymi czas realizacji Powiatowej Strategii, Integracji  
i Rozwiązywania Problemów Społecznych w okresie 2011-2020. Najważniejszym będzie opracowanie 
i uchwalenie nowej „Powiatowej Strategii, Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 
2021 – 2030” i towarzyszącym jej Programom działań na rzecz osób niepełnosprawnych, przemocy  
w rodzinie  oraz rozwoju rodzicielstwa zastępczego. 
 
Pomoc Społeczna 
 
DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 
 
Na terenie powiatu buskiego funkcjonowały 4 domy pomocy społecznej. Nadzór nad ich działalnością 
sprawuje Starosta Buski, poprzez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. 
 
 Dom Pomocy Społecznej w Zborowie dla kobiet niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci                     

i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, liczba miejsc: 65 - 55 dorosłych / 10 dzieci 
(jednostka prowadzona jest przez Samorząd Powiatu). Na koniec 2019 roku w Domu Pomocy 
Społecznej w Zborowie przebywało 65 pensjonariuszek, w tym 30 na starych zasadach (2 osoby  
z powiatu buskiego) i 35 na nowych zasadach (4 osoby z powiatu buskiego). W 2019 roku w Domu 
Pomocy Społecznej w Zborowie umieszczono 3 osoby.  
Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w 2019 r. - 3 958,09 zł. 
Domem Pomocy Społecznej w Zborowie od 1992 roku do 31 stycznia 2019 roku kierowała Pani 
Helena Bebel. Od 11 lutego 2019 roku Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Zborowie jest 
Pani Jolanta Kałucka.      

W Domu Pomocy Społecznej w Zborowie zrealizowany został Szwajcarsko-Polski Program 
Współpracy pod nazwą „Podniesienie jakości usług świadczonych w Domu Pomocy Społecznej 
w Zborowie, powiat buski, poprzez tworzenie lokali aktywizujących, pracowni terapii zajęciowej, 
pomieszczeń rehabilitacji leczniczej wraz z zakupem wyposażenia oraz podniesienie kwalifikacji 
personelu”. W ramach projektu powstało 7 lokali aktywizujących dla 22 osób, 3 pracownie terapii 
zajęciowej, 4 pomieszczenia rehabilitacji leczniczej, 2 pokoje kąpielowe, WC dla osób 
niepełnosprawnych, gabinet pomocy doraźnej, rozbudowa kotłowni z montażem kolektorów 
słonecznych, budowa windy, montaż klimatyzatorów w 5 pomieszczeniach rehabilitacji i terapii 
zajęciowej, budowa klatki schodowej zewnętrznej.  
Na koniec 2019 roku w lokalach aktywizujących przebywały 22 osoby (16 osób z powiatu 
buskiego). 

 
 Dom Pomocy Społecznej w Gnojnie dla dorosłych i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie 

(mężczyzn), liczba miejsc: 100 (jednostka prowadzona jest przez Samorząd Powiatu).  Na koniec 
2019 roku w DPS przebywało 99 pensjonariuszy, w tym 63 na starych zasadach (8 osób  
z powiatu buskiego) i 36 na nowych zasadach (9 osób z powiatu buskiego). W 2019 roku w Domu 
Pomocy Społecznej w Gnojnie umieszczono 6 osób.  
Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w 2019 r. – 4 035,41 zł. 
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Od 1991 roku do dnia 29 lipca 2019 roku dyrektorem tej jednostki był Pan Stanisław Kozioł. Od 
30 lipca 2019 roku Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie jest Pani Renata 
Szymańska-Gałązka.  

 
 Dom Pomocy Społecznej w Słupi dla kobiet przewlekle psychicznie chorych, liczba miejsc: 90 

(prowadzony jest na podstawie zawartej umowy na realizację zadania publicznego z zakresu 
pomocy społecznej). Organem prowadzącym jest Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących 
Ubogim. W dniu 28 grudnia 2018 roku została podpisana nowa umowa po uprzednim rozpisaniu 
konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na okres od 
1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. Przekazana dotacja celowa na realizację zadania w 2019 
roku wyniosła 1 286 893,00 zł. Na koniec 2019 roku przebywało w nim 90 pensjonariuszek, w tym 
32 na starych zasadach (9 osób z powiatu buskiego) i 58 na nowych zasadach (11 osób z powiatu 
buskiego). W 2019 roku w Domu Pomocy Społecznej w Słupi umieszczono 3 osoby.  
Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w 2019 r. - 3 800,00 zł. 
Od 2014 roku dyrektorem tej jednostki jest s. Agata Jońca, która posiada doświadczenie                                             
w kierowaniu tym domem. 

 
 Dom Pomocy Społecznej w Ratajach Słupskich dla osób w podeszłym wieku, liczba miejsc: 35 

(prowadzony jest przez Caritas Diecezji Kieleckiej na podstawie zawartej umowy na realizację 
zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej). W dniu 28 grudnia 2018 roku została 
podpisana nowa umowa po uprzednim rozpisaniu konkursu na realizację zadania publicznego  
z zakresu pomocy społecznej na okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.  Przekazana 
dotacja celowa na realizację zadania w 2019 roku wyniosła 117 113,00 zł. Na koniec 2019 roku 
przebywało w nim 34 pensjonariuszy, w tym 31 na nowych zasadach (20 osób z powiatu buskiego)  
i 3 na starych zasadach (3 osoby z powiatu buskiego). 
W 2019 roku w Domu Pomocy Społecznej w Ratajach Słupskich umieszczono 6 osób.  
Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w 2019 r. - 3 180,00 zł.        
Od 1999 roku na stanowisku Kierownika Domu Pomocy Społecznej w Ratajach Słupskich 
zatrudniony jest Pan Witold Krawczyk. 

 
UDZIELANIE POMOCY UCHODŹCOM / CUDZOZIEMCOM 
 
Karta Polaka 
 
 W 2019 r. po raz drugi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju realizowało 

zadanie wypłaty świadczenia pieniężnego, na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania  
i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla dwóch osób posiadających obywatelstwo 
Ukrainy. W związku ze złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały z powołaniem 
się na posiadanie ważnej Karty Polaka. Wypłaty świadczenia na podstawie decyzji wojewody 
dokonuje starosta właściwy ze względu na miejsce pobytu na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej osoby uprawnionej do świadczenia pieniężnego. Na terenie Powiatu Buskiego starosta 
wykonuje powyższe zadanie za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Dla 
wnioskodawców posiadających obywatelstwo ukraińskie świadczenie zostało przyznane na okres 
9 miesięcy na łączną kwotę 14 355,00 zł. 

 
Wsparcie przyznawane uchodźcom w ramach indywidualnych programów integracji  

 Pomoc uchodźcom, to kolejne zadanie realizowane przez PCPR, którego celem jest wspieranie 
procesu integracji. Pomoc jest realizowana w ramach indywidualnego programu integracji                                
i obejmuje pracę socjalną, specjalistyczne poradnictwo oraz wypłatę świadczeń pieniężnych                      
na bieżące utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem i nauką języka polskiego. 
W 2019 r. w Powiecie Buskim został złożony jeden wniosek obywatela Syrii o wspomnianą 
pomoc i kontynuację realizacji indywidualnego programu integracji rozpoczętego na terenie 
województwa mazowieckiego/Powiat Pruszków. Zadanie zrealizowano na kwotę 3 714,00 zł.  

 
OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ 
 
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Busku-Zdroju funkcjonuje od 2017 r. Od 01.01.2019 r. Ośrodek 
funkcjonuje dzięki realizacji projektu „Dla Dobra Rodziny”. W OIK pomocy udzielało dwóch 
psychologów, pracownik socjalny, prawnik, terapeuta uzależnień/specjalista do pracy z osobami 
stosującymi przemoc, lekarz psychiatra. W 2019 r. w Ośrodku z nieodpłatnej pomocy 
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psychologicznej skorzystało 300 osób. Psychologowie łącznie odbyli 1 367 spotkań dotyczących 
głównie sytuacji kryzysowych. Z pomocy psychologicznej korzysta coraz więcej dzieci i młodzieży.  
W 2017 r. psychologowie świadczyli pomoc dla 41 osób w przedziale wiekowym 5-19 lat (30 osób  
w wieku 5-15 lat, 11 osób w wieku 16-19 lat), w 2018 r. przyjęto 113 osób w tym samym przedziale 
wiekowym (83 osoby w wieku 5-15 lat, 30 osób w wieku 16-19 lat), natomiast w 2019 r.                          
z pomocy psychologicznej skorzystało aż 176 osób w tym samym przedziale wiekowym (108 osób 
w wieku 5-14 lat, 68 osób w wieku 15-19 lat). Prawnik świadczył pomoc prawną w ramach umowy 
zlecenia – 61 godzin. Udzielił 41 porad prawnych dla 22 osób. Klienci mieli możliwość skorzystania 
także z pomocy terapeuty uzależnień/specjalisty pracującego z osobami stosującymi przemoc                             
w rodzinie, który zatrudniony był na umowę zlecenia. Łącznie suma godzin świadczonych usług  
w 2019 r. wyniosła 48 godzin. Z pomocy specjalisty skorzystało 12 osób. Ponadto swoje usługi 
świadczył lekarz psychiatra. Udzielił 39 konsultacji psychiatrycznych w ciągu 27,5 godzin. Klienci 
najczęściej zgłaszali następujące problemy: trudności wychowawcze, problem przemocy w rodzinie, 
konflikty rodzinne i małżeńskie, trudne warunki życiowe, problem uzależnienia w szczególności od 
alkoholu i narkotyków oraz znalezienie się w sytuacjach kryzysowych, takich jak: żałoba po stracie 
osoby bliskiej, wypadki czy niepełnosprawności. 
 
Wszystkie ww. zadania realizowane były zgodnie z: 
 

 Uchwałą nr XVIII/165/2016 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 22.04.2016 r.                                 
w sprawie  przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016–2020, 

 Uchwałą nr 834/2017 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 22.11.2017 r.                          
w sprawie  przyjęcia Programu działań profilaktyczno-edukacyjnych w zakresie 
promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w środowiskach 
zagrożonych przemocą w rodzinie na lata 2017-2020. 
 

REALIZACJA PROJEKTÓW Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 
 
Projekt konkursowy „Rodzina Wspólna Troska” 
Powiat Buski/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju kontynuuje realizację założeń 
Projektu „Rodzina Wspólna Troska” realizowanego w partnerstwie gminy Busko-Zdrój / Miejsko-
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju, Gminy Solec-Zdrój / Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Solcu-Zdroju oraz Caritas Diecezji Kieleckiej współfinansowany z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne                      
i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.1 – Rozwój wysokiej jakości usług społecznych. Projekt 
realizowany był od 01.04.2018 r. do 31.03.2020 r. i był odpowiedzią na potrzeby klientów PCPR                            
i partnerów w zakresie pomocy osobom zagrożonym ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz 
osobom zależnym (niesamodzielnym), w tym osobom sprawującym opiekę nad osobami zależnymi 
(niesamodzielnymi). Działania projektowe wpisują się w działalność statutową Lidera i Partnerów, 
gdyż są zgodne z Powiatową Strategią Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 
2011 – 2020 i lokalnymi strategiami gminnymi, na podstawie których partnerzy wspólnie opracowali 
Diagnozę Potrzeb Społecznych Powiatu Buskiego. Wartość projektu wynosiła 3 636 581,28 zł przy 
wkładzie własnym 332 452,30 zł. Głównym celem projektu było zwiększenie dostępu do 
specjalistycznych usług społecznych, minimalizacja barier i braków uniemożliwiających samodzielne 
funkcjonowanie w środowisku lokalnym, poprzez realizację usług asystenckich, opiekuńczych oraz 
specjalistycznych usług opiekuńczych osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, 
podnoszenie kompetencji asystentów osób niepełnosprawnych i opiekunów osób niesamodzielnych 
oraz kompleksowe wsparcie w postaci poradnictwa specjalistycznego, grup wsparcia, zajęć 
psychoedukacyjnych dla 132 osób (99 kobiet i 33 mężczyzn) do 31.03.2020 r. na terenie powiatu 
buskiego. 
Projekt realizowano na mocy Uchwały nr XXXV/364/2018 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 
2 marca 2018 r., w której wyrażono zgodę na przystąpienie przez Powiat Buski do realizacji projektu 
partnerskiego. 
 
Projekt w trybie pozakonkursowym „Dla Dobra Rodziny” 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje z Gminą Busko-Zdrój / Miejsko-Gminnym Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej w Busku Zdroju oraz Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Kielcach - Centrum 
Kształcenia Zawodowego w Busku-Zdroju projekt partnerski „Dla Dobra Rodziny”. Wartość Projektu 
wynosi 2 906 110,00 zł, przy wkładzie własnym 227 000,00 zł. Realizacja założeń projektowych 
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obejmuje okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r. Projekt ”Dla Dobra Rodziny” współfinansowany jest 
z Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług 
społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-
2020. Wsparcie w Projekcie dedykowane jest osobom zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem 
społecznym oraz ich otoczeniu, w tym rodzinom i dzieciom oraz osobom funkcjonującym w ramach 
rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej (zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej) z terenu powiatu buskiego. Celem głównym Projektu jest poprawa jakości 
funkcjonowania systemu pomocy rodzinie poprzez zwiększenie dostępności usług społecznych oraz 
wsparcie rodziny i pieczy zastępczej oraz usług społecznych w formie stacjonarnej opieki dziennej  
w Klubie Seniora dla 659 osób (461 kobiet i 198 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem 
społecznym w okresie realizacji Projektu, tj. od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r. na terenie powiatu 
buskiego. 
Projekt przyczynia się do poprawy jakości i poszerzenia usług społecznych poprzez wsparcie na rzecz 
prawidłowego funkcjonowania rodziny.  
Projekt realizowany jest na mocy Uchwały nr 22/2018 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia  
31 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Busku-Zdroju.  
 
Wspieranie Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej  
 
PIECZA ZASTĘPCZA 
  
Rodzinna Piecza Zastępcza 
W Powiecie Buskim na koniec 2019 roku funkcjonowało ogółem 32 rodziny zastępcze z 47 dziećmi, 
w tym; 
• rodziny zastępcze spokrewnione, liczba rodzin 15, liczba dzieci 18; 
• rodziny zastępcze niezawodowe, liczba rodzin 15, liczba dzieci 21; 
• rodziny zastępcze zawodowe, liczba rodzin 2, liczba dzieci 8. 
 
Budżet Rodzin Zastępczych: 1 063 330,00 zł w tym: Program „Rodzina 500+” 246 399,00 zł.  
Program „Dobry Start” realizowany dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i placówkach 
opiekuńczo-wychowawczych na kwotę 38 086,00 zł. 
PCPR w roku 2019 pozyskało również dodatkowe środki z następującego źródła: 

 Program współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na 
realizację zadania publicznego pn. „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” – dotacja 
37 895,00 zł. 

 
INSTYTUCJONALNA PIECZA ZASTĘPCZA  
 
Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze 
 
1. Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Winiarach posiada wpis do Rejestru Placówek 
Opiekuńczo - Wychowawczych, Regionalnych Placówek Opiekuńczo – Terapeutycznych i Interwen-
cyjnych Ośrodków Preadopcyjnych, który zezwala Powiatowi Buskiemu na prowadzenie placówki 
opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 30 wychowanków - ważny do dnia 31 grudnia 
2020 roku.  
Placówka przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży pozbawionych całkowicie, częściowo lub okresowo 
opieki rodzicielskiej. Zapewnia podopiecznym całodobową, ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie 
oraz zaspokaja wszystkie potrzeby bytowe, rozwojowe, w tym emocjonalne, społeczne, zdrowotne, 
edukacyjne i religijne. 
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Winiarach działa na zasadzie 3 mieszkań autonomicznych. 
Każde mieszkanie skupia do 10 wychowanków, w których życie dzieci i młodzieży zbliżone jest do 
rodzinnego. Posiada również 2 osobno wydzielone miejsca, do których można przyjąć dzieci w trybie 
interwencyjnym. 
Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku w Placówce przebywało 21 wychowanków. W 2019 
roku do Placówki zostało przyjętych 7 wychowanków (5 rodzeństwa z powiatu nowosolskiego  
i 2 rodzeństwa z powiatu buskiego). Z Placówki odeszło 11 pełnoletnich wychowanków. 
Usamodzielniło się 7 wychowanków, 4 wychowanków powróciło do domu rodzinnego.  
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Średniomiesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w 2019 r. wynosiły 5 113,85 zł. 
Środki finansowe przekazane przez Powiat Buski na działalność Placówki w roku 2019 to kwota  
1 663 470,73 zł. Na koniec 2019 r. w placówce przebywało 6 dzieci z terenu powiatu buskiego. 
 
W chwili obecnej trwają prace zmierzające do przekształcenia placówki, dostosowując ją do wymogów 
ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r., 
poz. 1111). 
 
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Pacanowie jest placówką niepubliczną prowadzoną 
przez Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego im. bł. Gwidona z Montpellier "Dom Ojca 
Gwidona". Istotnym zadaniem Placówki jest podejmowanie działań w celu powrotu dzieci do rodzin 
własnych oraz o pozyskanie dla wychowanków zastępczych form wychowania rodzinnego, przede 
wszystkim rodzin adopcyjnych, zastępczych.  
W dniu 31 grudnia 2018 roku została podpisana Umowa Nr 1/2018 na okres 1 roku, tj. od dnia 
01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. ze Zgromadzeniem Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego de Saxia  
w Krakowie na realizację zadania pod nazwą „Prowadzenie Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej, 
całodobowej, socjalizacyjnej”. 
Według stanu na koniec 2019 roku w Placówce przebywało 28 wychowanków, w tym przyjęto  
3 nowych wychowanków z terenu powiatu Wałcz. Usamodzielniło się 5 wychowanków. 
Średniomiesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w 2019 r. wynosiły 4 215,70 zł. 
Dotacja celowa przekazana przez Powiat Buski w roku 2019 zamknęła się w kwocie 1 459 543,87 zł.  
Na koniec 2019 r. w Placówce przebywało 13 dzieci z terenu powiatu buskiego. 
 
Usamodzielnienia 
 
Pomoc udzielona usamodzielnianym wychowankom z rodzin zastępczych w 2019 r. 
 
Pomoc udzielona usamodzielnianym wychowankom na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny  
i systemie pieczy zastępczej; 

 Pomoc pieniężna na usamodzielnienie, liczba osób – 2, liczba świadczeń – 2, kwota 
13 878,00 zł;  

 Pomoc pieniężna na kontynuację nauki, liczba osób – 2, liczba świadczeń – 24, kwota  
12 624,00 zł; 
 

Pomoc udzielona usamodzielnianym wychowankom z placówek opiekuńczo – wychowawczych                            
w 2019 r. 
 
Pomoc udzielona usamodzielnianym wychowankom z placówek opiekuńczo - wychowawczych na 
podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; 

 Pomoc pieniężna na usamodzielnienie, liczba osób – 3, liczba świadczeń – 3, kwota 
41 634,00 zł;  

 Pomoc pieniężna na kontynuację nauki, liczba osób – 4, liczba świadczeń – 48, kwota 
24 876,00 zł. 

 
Pomoc udzielona usamodzielnianym wychowankom na podstawie Ustawy o pomocy 
społecznej - MOW w 2019 r. 
 

 Pomoc pieniężna na kontynuację nauki, liczba osób – 2, liczba świadczeń – 12, kwota  
6 346,80 zł. 

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. art. 180 pkt. 1 
nakłada na powiaty opracowanie i realizację 3-letnich Powiatowych Programów Rozwoju Pieczy 
Zastępczej. W 2019 r. realizowany był Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie 
Buskim przyjęty Uchwałą Nr XXXV/365/2018 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 2 marca 2018 
roku, sporządzony na lata 2018-2020, a realizuje go Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.   
Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zakłada umożliwienie każdej, nie tylko 
dotkniętej kryzysem, rodzinie wychowującej dziecko korzystanie ze wsparcia. Wszystko po to, by do 
pieczy zastępczej trafiało jak najmniej dzieci, a gdy już z jakiegoś powodu do niej trafią – żeby mogły 
jak najszybciej wrócić do domu.  
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W Powiecie Buskim w 2019 roku liczba rodzin zastępczych zaczęła stopniowo wzrastać na koniec 
roku wynosiła 32 rodziny, wcześniej liczba ta utrzymywała się na tym samym poziomie ok. 30 rodzin 
zastępczych. Powstają nowe rodziny zastępcze, ale jednocześnie rozwiązywaniu ulegają rodziny, 
gdzie przebywają pełnoletni wychowankowie, którzy rozpoczynają proces usamodzielnienia. 
 
Wspieranie Osób Niepełnosprawnych 
 
REHABILITACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
 
W 2019 roku dla Powiatu Buskiego została przyznana kwota 2 119 271,00 zł, w tym na zobowiązania 
dotyczące dofinansowania kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej kwota 1 601 640,00 zł. 
Przyznana kwota została podzielona na poszczególne rodzaje zadań Uchwałą Nr V/47/2019 Rady 
Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie określenia zadań oraz podziału 
środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przypadających według 
algorytmu w 2019 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 
niepełnosprawnych w Powiecie Buskim następująco: na rehabilitację zawodową przeznaczono kwotę   
220 000,00 zł, a na rehabilitację społeczną 1 899 271,00 zł, w tym na WTZ 1 601 640,00 zł.  
W związku ze wzrostem środków Funduszu o kwotę 70 436,00 zł z przeznaczeniem na 
dofinansowanie kosztów pobytu jednego uczestnika w warsztatach terapii zajęciowej oraz realizacją 
pozostałych zadań określonych ustawą o rehabilitacji powyższa uchwała została zmieniona Uchwałą 
Nr XII/125/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr V/47/2019  Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia  
28 lutego 2019 roku w sprawie określenia zadań oraz podziału środków z Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przypadających według algorytmu w 2019 roku na realizację 
zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Buskim: na 
rehabilitację społeczną przeznaczono kwotę 1 969 707,00 zł, w tym na WTZ 1 628 640,00 zł. 
Kolejnego podziału środków Rada Powiatu w Busku-Zdroju dokonała Uchwałą Nr XIII/142/2019 z dnia 
13 grudnia 2019 r.   
 
W roku 2019 w ramach dofinansowania zadań z zakresu rehabilitacji społecznej zostały złożone  
483 wnioski, w tym: 
 

 o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny 8 wniosków, zawarto 7 umów na 
kwotę 7 438,00 zł; 

 o dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 258 
wniosków, zrealizowano 243 wnioski na kwotę 143 147,30 zł;  

 o dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych 115 wniosków, dofinansowanie 
przyznano i wypłacono 52 osobom i 30 opiekunom na łączną kwotę 82 813,00 zł; 

 o likwidację barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się 98 wniosków  
(52 na likwidację barier architektonicznych, 31 na likwidację barier technicznych oraz 15 na 
likwidację barier w komunikowaniu się). W ramach tego zadania zostało zrealizowanych  
36 umów na kwotę 115 100,45 zł (na likwidację barier architektonicznych 13 umów na kwotę 
92 319,71 zł, na likwidację barier technicznych 15 umów na kwotę 14 501,36 zł i na likwidację 
barier w komunikowaniu się 8 umów na kwotę 8 279,38 zł); 

 o dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych 4 wnioski.                   
W związku z niewystarczającymi środkami finansowymi zadanie nie było realizowane.  

 
WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ  
 
Na terenie powiatu buskiego funkcjonują 3 warsztaty terapii zajęciowej:  

 Warsztat Terapii Zajęciowej w Busku-Zdroju prowadzony jest przez Towarzystwo Przyjaciół 
Dzieci w Busku-Zdroju. Do warsztatu uczęszczało 35 osób, realizujących zadania  
w siedmiu pracowniach tematycznych: gospodarstwa domowego, rękodzieła i robótek 
ręcznych, muzycznej, stolarsko – ślusarskiej, plastycznej, przyrodniczo – krajoznawczej, 
komputerowej. Kwota przyznana na działalność warsztatu w 2019 roku wyniosła  
703 780,00 zł, w tym środki PFRON w wysokości 633 360,00 zł i środki powiatu w wysokości 
70 420,00 zł.  

 Warsztat Terapii Zajęciowej w Gnojnie prowadzony przez Dom Pomocy Społecznej                                           
w Gnojnie, do którego w 2019 roku uczęszczały 32 osoby niepełnosprawne. Kwota przyznana 
na działalność warsztatu w 2019 roku wyniosła 643 456,00 zł, w tym środki PFRON  
w wysokości 579 072,00 zł i środki powiatu w wysokości 64 384,00 zł.  
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 Warsztat Terapii Zajęciowej w Piasku Wielkim prowadzony przez Caritas Diecezji Kieleckiej  
funkcjonuje od 2017 roku na podstawie umowy zawartej w dniu 01.12.2016 roku pomiędzy 
Powiatem Buskim a Caritas Diecezji Kieleckiej. Do WTZ uczęszczały 23 osoby, realizujące  
zadania w czterech pracowniach tematycznych: gospodarstwa domowego, przyrodniczo 
ogrodniczej, rękodzieła oraz plastyczno-krawieckiej. Kwota przyznana na działalność 
warsztatu w 2019 roku wyniosła 462 484,00 zł, w tym środki PFRON w wysokości 416 208,00 
zł i środki powiatu w wysokości 46 276,00 zł.   

 
PROGRAM ,,AKTYWNY SAMORZĄD”  
 
W dniu 30 kwietnia 2018 roku Powiat Buski podpisał umowę nr AS3/000015/13/D w sprawie realizacji 
pilotażowego programu ,,Aktywny samorząd”. Formy wsparcia opisane w programie dotyczyły 
likwidacji barier ograniczających społeczne i zawodowe funkcjonowanie osób niepełnosprawnych. 
Program w 2019 roku obejmował dwa Moduły: 

Moduł I  - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową. 
Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie 
kosztów edukacji. 
 
W ramach zawartej umowy PFRON przekazał środki finansowe na realizację zadań w wysokości 
373 766,33 zł. Ogółem do Centrum zostało złożonych 78 wniosków na kwotę 384 269,45 zł.                                  
Zawarto 70 umów na kwotę 296 406,85 zł. Jedna osoba zrezygnowała z dofinansowania oraz                           
7 wniosków uzyskało negatywną ocenę formalną.   
W 2019 roku w ramach Modułu I w realizowanych obszarach udzielono dofinansowania 37 osobom 
niepełnosprawnym w łącznej kwocie 211 581,60 zł, natomiast w Module II na dzień 31.12.2019 r. 
zostało sfinalizowane 26 umów na kwotę 50 915,25 zł, pozostali wnioskodawcy otrzymają 
dofinansowanie po dostarczeniu zaświadczenia z uczelni o zaliczeniu semestru. 
Wszystkie ww. zadania realizowane były zgodnie z Powiatowym Programem Działań Na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych na lata 2012-2020 pod nazwą „Równość Szans” uchwalonego przez Radę 
Powiatu w Busku-Zdroju Uchwałą Nr XVII/145/2012 w dniu 15 lutego 2012 roku. 
 
Współpraca Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z Instytucjami Rządowymi, 
Samorządowymi i Organizacjami Pozarządowymi 
 
Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizując 
zapisaną w Konstytucji zasadę subsydiarności w przedsięwzięciach w sprawach rodziny, 
współpracowało z administracją publiczną na każdym szczeblu.  
Innowacyjna metoda współpracy i podejmowania wspólnej inicjatywy na rzecz pomocy społecznej  
i mieszkańców Powiatu Buskiego przejawia się w zawiązaniu partnerstwa z miejskimi i gminnymi 
ośrodkami pomocy społecznej –  jednostkami sektora finansów publicznych oraz z PES – Podmiotem 
Ekonomii Społecznej – jednostką spoza sektora finansów publicznych. W ramach realizacji projektów 
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju podejmowało stałą współpracę z ośrodkami 
pomocy społecznej w celu pomocy rodzinom w trudnej sytuacji życiowej, w jakiej się znalazły. 
Wykonywane przez Centrum działania miały za zadanie przeciwdziałać występowaniu patologii  
i rozkładowi życia rodzinnego. Celem ich jest także zorganizowanie skutecznego systemu 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie i zatrzymanie tego zjawiska. 
 
Zmiana siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
 
2 września 2019 r. nastąpiła zmiana siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju. 
Wzrastające ustawowe i własne zadania samorządu powiatu w realizacji polityki społecznej nie zaspokajały 
dotychczasowych warunków pracy służb społecznych. Aktywna praca wymaga zapewnienia optymalnych 
warunków lokalowych, dobrego zaplecza dla profesjonalnego funkcjonowania pomocy społecznej. 
W tym celu władze Powiatu Buskiego, wychodząc naprzeciw potrzebom jakie ma do wypełnienia ww. 
jednostka pomocy społecznej, mając do dyspozycji obiekt przy ul. Bohaterów Warszawy 120, 
zadecydowały o dostosowaniu obiektu pod siedzibę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Busku- Zdroju: 
 

ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój, tel. 41 370 81 86, fax. 41 378 84 58, 
www.centrumbusko.pl, e-mail: centrum@centrumbusko.pl 
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Orzekanie o niepełnosprawności 
 
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Busku-Zdroju realizuje zadania  
z zakresu administracji rządowej, dotyczące orzekania o stopniu niepełnosprawności i niepełno-
sprawności oraz współdziała z organami administracji rządowej i samorządowej celem realizacji 
zadań określonych przepisami prawa.  
Siedziba Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Busku-Zdroju 
mieści się przy ul. Armii Krajowej 19, 28-100 Busko-Zdrój.  
 
Realizacja zadań dotyczących orzekania o stopniu niepełnosprawności i niepełnosprawności przez 
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Busku-Zdroju w roku 2019 
przedstawia się następująco. 
 
Liczba i cel przyjętych wniosków o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia 
niepełnosprawności  
Osoby po 16 roku życia 

 

Lp. Cel złożenia wniosku Liczba 

1. Odpowiednie zatrudnienie 207 

2. Szkolenie 1 

3. Uczestnictwo w warsztatach terapii zajęciowej 8 

4. Konieczność zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 72 

5. 
Korzystanie z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji 
/ korzystanie z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych  
i rehabilitacyjnych/ 

210 

6. Zasiłek stały 0 

7. Zasiłek pielęgnacyjny 586 

8. Korzystanie z karty parkingowej 141 

9. Inne 256 

  Razem 1 481 
 

Wydane orzeczenia przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności  
w Busku- Zdroju 
Osoby po 16 roku życia 
 

Lp. Wyszczególnienie LICZBA 

1. Orzeczenia z określeniem stopnia niepełnosprawności 1444 

2. Orzeczenia o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych 4 

3. Orzeczenia o odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności 21 

 Razem wydane orzeczenia 1469 
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Liczba i cel przyjętych wniosków o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia 
niepełnosprawności 
Osoby przed 16 rokiem życia 
 
 

Lp. 
Cel złożenia wniosku 

Liczba 

1. 
Zasiłek pielęgnacyjny 

185 

2. 
Korzystanie z karty parkingowej 

22 

3. 
Inne 

7 

  
Razem 

214 

 
 

Wydane orzeczenia przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności  
w Busku- Zdroju 
Osoby przed 16 rokiem życia 
 

 

Lp. Wyszczególnienie Liczba 

1. Orzeczenia o odmowie ustalenia niepełnosprawności 0 

2. Orzeczenia o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych 28 

3. Orzeczenia o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych 176 

  
Razem 

204 

 
 

Liczba wydanych legitymacji 
 
 

Lp. Wyszczególnienie Liczba 

1. 
Legitymacje wydane osobom przed 16 rokiem życia na podstawie 
ważnych orzeczeń o niepełnosprawności 

30 

2. 
Legitymacje wydane osobom po 16 roku życia na podstawie ważnych 
orzeczeń o stopniu niepełnosprawności 

484 

3. 
Legitymacje wydane osobom po 16 roku życia na podstawie ważnych 
orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień 

0 

  Razem  514 
 
 
Karty parkingowe wydane przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 
w Busku- Zdroju 
 
Liczba wydanych kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych - 379 
Liczba wydanych kart parkingowych dla placówek - 5 
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4. PRZECIWDZIAŁANIE BEZROBOCIU 
 
Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia   

 
Na koniec grudnia 2019 roku w ewidencji bezrobotnych Powiatowego Urzędu Pracy w Busku-Zdroju 
figurowało 1 319 osób. Liczba bezrobotnych zmniejszyła się w 2019 roku o 71 osób z 1 390 na 1 319 
osób. To kolejny rok, począwszy od 2014 roku, ze spadkiem liczby bezrobotnych, tym razem                      
o 5,1%, jaki odnotowano w naszym powiecie licząc rok do roku. Od końca 2013 r. liczba bezrobotnych 
zmniejszyła się o 61,9% (z 3 459 na 1 319). 
O zmianach ilości osób bezrobotnych w Powiecie Buskim na przestrzeni ostatnich 11 lat informuje 
poniższy wykres. 
 

 

 
Powiat Buski posiadał najniższą w Województwie Świętokrzyskim stopę bezrobocia rejestrowanego 
zarówno w trakcie jak i na koniec roku. Stopa bezrobocia w Powiecie Buskim, wynosząca na dzień 
31.12.2019 r. 3,6%, zmniejszyła się w stosunku do stanu z dnia 31.12.2018 r., kiedy to wynosiła  
3,9 %.  
 
Poniższe zestawienie przedstawia informację o stopie bezrobocia i liczbie bezrobotnych w poszcze-
gólnych powiatach, jak i w całym Województwie Świętokrzyskim oraz w kraju wg stanu na dzień 
31.12.2019 r. 
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Stopa bezrobocia i liczba bezrobotnych - 31.12.2019 r. 
 

Powiat 
Stopa bezrobocia 

(w %) 
Bezrobotni 

Skarżyski 14,5 3 593 

Opatowski 13,6 3 143 

Konecki 10,9 3 236 

Ostrowiecki 10,6 3 895 

Kielecki 10,4 7 718 

Starachowicki 8,1 3 188 

Jędrzejowski 6,9 2 414 

Sandomierski 6,9 2 497 

Włoszczowski 6,9 1 418 

Kazimierski 6,7 1 077 

Staszowski 6,7 2 107 

Pińczowski 6,3 1 081 

Miasto Kielce 4,8 5 356 

Buski 3,6 1 319 

Woj. Świętokrzyskie 7,9 42 042 

Polska 5,2 866 400 

 
Sytuację dotyczącą bezrobocia w poszczególnych gminach i jego niektórych aspektów wg stanu na 
dzień 31.12.2019 r. przedstawia poniższa tabela. 
 

w tym: 

kobiety 
Miasto / 
Gmina 

L
ic

zb
a 

 b
e

zr
o

b
o

tn
y

ch
 

z 
p

ra
w

e
m

 d
o 

za
si

łk
u 

 

Ilo
ść

  

%
 w

 
gm

in
ie

 

zw
ol

n
ie

n
i 

z 
p

rz
yc

zy
n

 
z-

d
u 

pr
ac

y 

po
zo

st
a

ją
cy

 b
e

z 
pr

a
cy

 >
12

 m
 -

 c
y 

w
 %

 

w
 w

ie
ku

 
m

o
b

iln
ym

 
18

-4
4 

la
t 

w
 %

 

Busko – Z. 640 95 313 48,9 35 196 30,6 418 65,3 

Gnojno 79 9 46 58,2 5 22 27,8 66 83,5 

N. Korczyn 108 22 62 57,4 6 39 36,1 77 71,3 

Pacanów 128 14 66 51,6 1 41 32,0 91 71,1 

Solec – Z. 76 14 34 44,7 5 22 28,9 54 71,1 

Stopnica 142 36 67 47,2 6 39 27,5 103 72,5 

Tuczępy 71 15 39 54,9 3 20 28,2 59 83,1 

Wiślica 75 9 45 60,0 2 31 41,3 54 72,0 

Ogółem 1319 214 672 50,9 63 410 31,1 922 69,9 
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Gospodarowanie Funduszem Pracy i Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych 
 
Wydatki związane z aktywizacją bezrobotnych i poszukujących pracy oraz na rzecz kształcenia 
ustawicznego pracowników i pracodawców (KFS) w 2019 roku, finansowane z Funduszu Pracy, 
Europejskiego Funduszu Społecznego i PFRON, zamknęły się kwotą 4.425,4 tys. zł. Wszystkie 
składniki łącznego budżetu pochodzącego z tych źródeł, jakimi dysponował urząd w 2019 r. oraz 
stopień ich wykorzystania przedstawia poniższa tabela. 

 

Źródło i forma przyznania środków 

Przyznane / 
pozyskane  

środki 
(w tys. zł) 

Wykorzystane 
środki               

(w tys. zł) 

Pozostałe 
środki 

(w tys. zł) 

Fundusz Pracy – algorytm  1 273,7 1 273,7 0 

EFS – Projekt pozakonkursowy  
POWER V 

1 457,5 1 457,5 0 

EFS – Projekt  pozakonkursowy 
RPO WŚ  

1 042,6 1 042,6 0 

Projekty z rezerwy Ministra (1 projekt) 23,5 23,5 0 

Krajowy Fundusz Szkoleniowy 357,4 343,0 14,4 

PFRON – algorytm (Rehabilitacja 
zawodowa) 

220,0 220,0 0 

PFRON – Program wyrównywania różnic 
między regionami III –obszar G 

65,0 65,0 0 

Razem 4 439,8 4 425,4 14,4 

 

W sporządzonej poniżej tabeli zostały przedstawione główne kategorie wydatków poniesionych  
w 2019 roku, wyłącznie z Funduszu Pracy, w rozbiciu na: 
 
- wydatki obligatoryjne, finansowane z Funduszu Pracy bez względu na ich wielkość, 
- limitowane wydatki aktywizujące, związane z głównym nurtem działalności urzędu oraz z Krajowego 
Funduszu Szkoleniowego, 
- limitowane wydatki fakultatywne, obejmujące pozostałe grupy wydatków obciążających, zgodnie   
z zapisami ustawy, Fundusz Pracy. 
 

Kwota  Kategoria wydatków 

(w tys. zł) 

1 Zasiłki dla bezrobotnych ze składkami 1873,8 

2 Dodatki aktywizacyjne 85,0 

O
b

lig
at

or
yj

n
e 

3 Świadczenia integracyjne 312,3 

4 Koszty szkoleń, studiów podyplomowych 110,3 

5 Prace interwencyjne 671,6 

6 Roboty publiczne 110,1 

7 Prace społecznie użyteczne  4,3 A
kt

yw
iz

uj
ąc

e 

8 Staże, w tym bony stażowe 1258,5 
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9 Wyposażenie i doposażenie stanowisk pracy 747,1 

10 Środki na podjęcie działalności gospodarczej 755,6 

11 Bony na zasiedlenie 102,0 

12 
Dofinansowanie wynagrodzenia osób powyżej 50 
lat 

32,4 

13 Opieka nad dzieckiem, osobą zależną 5,1 

14 
Badania lekarskie, koszty przejazdu, 
zakwaterowania 

0,4 

Wydatki aktywizujące razem 3797,4 

15 Krajowy Fundusz Szkoleniowy 343,0 

F
a

ku
lta

ty
w

n
e 

Finansowanie administracyjnych kosztów działalności PUP 245,5 

 
Wydatki z FP ogółem 

 
6 657,0 
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Wykonanie – liczba osób w roku 
Nazwa zadania 

2015 2016 2017 2018 2019 

Programy subsydiowane, w tym: 672 969 1017 580 495 

- prace interwencyjne 60 85 96 103 140 

- roboty publiczne 12 10 35 11 12 

- prace społ. użyteczne 20 21 6 6 4 

- staże (w tym bon stażowy) 305 346 400 212 166 

- dotacje na podjęcie dział. gospod. 60 87 63 43 37 

- refundacja kosztów utworzenia 
stanowiska pracy 

124 105 130 88 81 

- szkolenia (w tym bony szkolen.)            
i studia podyplomowe  

58 101 100 32 34 

- bon na zasiedlenie 22 37 54 29 17 

- bon zatrudnieniowy 2 xxx xxx xxx xxx 

- refundacja wynagrodzenia osób po 50 
roku życia 

9 15 18 2 4 

- „Praca dla młodych” xxx 162 115 54 xxx 

 
 

Krajowy Fundusz Szkoleniowy 
 

W 2019 r. PUP ze środków KFS wydatkował kwotę 343,0 tys. zł, w tym 35,6 tys. zł z rezerwy KFS.  
  

W oparciu o przyznane środki PUP zawarł 43 umowy w sprawie dofinansowania kosztów kształcenia 
ustawicznego pracodawców i pracowników, na podstawie których kształcenie ustawiczne w różnych 
formach sfinansowano 156 osobom. 
 
Wykorzystanie środków PFRON na rehabilitację zawodową osób niepełnosprawnych 

 
Rada Powiatu przeznaczyła w 2019 r. na rehabilitację zawodową, będącą zadaniem Powiatowego 
Urzędu Pracy, kwotę 220 000,00 zł pochodzącą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych. Dodatkowo powiat pozyskał z PFRON środki w wysokości 65 000,00 zł                          
w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III.  Kwoty te zostały w pełni 
wykorzystane a rozdysponowując powyższe  środki  PUP: 
 
 przyznał 3 pracodawcom zwrot kosztów wyposażenia 5 stanowisk pracy osoby niepełnosprawnej 

w  kwocie 285 000,00 zł. 
 
Pośrednictwo pracy 

 
W 2019 roku 971 osób zostało wyłączonych z ewidencji bezrobotnych z powodu podjęcia pracy 
niesubsydiowanej oraz 310 z powodu podjęcia pracy subsydiowanej. Pośrednicy pracy na podstawie 
zgłoszonych ofert wydali osobom zarejestrowanym  2 235 skierowań.  
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Zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemców 
 
W 2019 roku do Powiatowego Urzędu Pracy wpłynęło 5 349 wniosków o wydanie zezwolenia na 
pracę sezonową cudzoziemca, co stanowi 48,1% ogółu wniosków (11 120), jakie w minionym roku 
zostały złożone we wszystkich urzędach pracy naszego województwa. Na ich podstawie Powiatowy 
Urząd Pracy wydał 2 866 zezwoleń na pracę sezonową, co plasuje nasz powiat na 7 miejscu w kraju               
i stanowi 41,2% ogółu (6 960) wydanych zezwoleń w województwie świętokrzyskim. 

 
Realizacja „Powiatowego Programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku 
pracy na lata 2011 – 2020” 
 
„Powiatowy Program promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2011 – 
2020”, który jako część powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych jest realizowany 
przez Powiatowy Urząd Pracy w Busku – Zdroju, nakreśla podstawowe, istotne strategicznie cele 
służące prawidłowemu i zrównoważonemu funkcjonowaniu lokalnego rynku pracy i zagospodarowaniu 
istniejących zasobów ludzkich. Z ogółu zadań realizowanych w tej materii jako istotne i priorytetowe 
wskazano: 

1) Przygotowywanie i realizacja projektów służących aktywizacji osób bezrobotnych, 
finansowanych z rezerwy MPiPS oraz współfinansowanych z EFS; 

2) Ułatwienie osobom bezrobotnym do 25 roku życia wejścia na rynek pracy; 
3) Aktywizacja osób długotrwale bezrobotnych, osób bez doświadczenia zawodowego oraz 

osób bez wykształcenia średniego; 
4) Dostosowywanie kwalifikacji bezrobotnych do potrzeb rynku pracy; 
5) Doskonalenie efektywności pośrednictwa pracy świadczonego przez Powiatowy Urząd 

Pracy; 
6) Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości (MSP); 
7) Współpraca z partnerami zewnętrznymi działającymi na rzecz lokalnego rynku pracy. 

Szczegółowe sprawozdanie z realizacji Programu w minionym roku stanowi odrębny dokument 
przekazywany corocznie Radzie Powiatu. 
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5. DROGI I TRANSPORT PUBLICZNY 
 
Powiat Buski pod względem długości dróg powiatowych jest jednym z większych w Polsce, a drugim 
w województwie świętokrzyskim – ilość kilometrów dróg powiatowych – 653,37 km: 

Zestawienie rodzajów nawierzchni dróg w Powiecie Buskim - 
 km Lp. Gmina 

Ogółem twarda 
gruntowa 
ulepszona 

gruntowa 
nieulepszona 

bitumiczna betonowa tłuczniowa 

1. 
Busko-
Zdrój 

181,52 176,15 0 5,37 172,13 1,3 2,72 

2. Gnojno 58,12 58,12 0 0 57,21 0,01 0,9 

3. 
Nowy 
Korczyn 

65,87 65,13 0 0,74 63,4 0 1,73 

4. Pacanów 109,87 108,15 0 1,72 107,83 0 0,32 

5. 
Solec - 
Zdrój 

65,64 61,51 0 4,13 61,48 0 0,03 

6. Stopnica 78,84 77,88 0 0,96 76,21 0 1,67 

7. Tuczępy 40,23 39,7 0 0,53 37,9 0 1,8 

8. Wiślica 53,28 53,01 0 0,27 53,01 0 0 

  RAZEM: 653,37 639,65 0 13,72 629,17 1,31 9,17 

 

Ścieżki rowerowe i chodniki na drogach powiatowych: 

Lp. Gmina Długość ścieżek 
rowerowych (w km)  

Powierzchnia 
chodników (w m2) 

1. Busko –Zdrój 2,8 14 725,0 

2. Gnojno 0,0 - 

3. Nowy Korczyn 1,3 - 

4. Pacanów 0,0 9 182,3 

5. Solec-Zdrój 3,1 4 935,2 

6. Stopnica 1,6 827,0 

7. Tuczępy 3,8 6 939,0 

8. Wiślica 0,6 2 545,2 

 SUMA: 13,2 39 153,70 

 
 
Obiekty mostowe: stan na 31.12.2019 r. 

Rodzaj 
Ilość 
(szt.) 

Długość 
(m) 

Powierzchnia 
(m2) 

Z betonu sprężonego 12 166,43 1 442,43 

Żelbetowe 14 182,20 1 384,86 

Stalowe 5 69,80 450,70 

SUMA: 31 418,43 3 277,99 
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Przebudowy i remonty dróg powiatowych 
 
W ramach „Funduszu Dróg Samorządowych” w kwietniu i w sierpniu 2019 r. złożono łącznie  
8 wniosków zawierających 21 odcinków dróg powiatowych o długości 39,848 km na kwotę 
szacunkową 35 758 240,00 zł. Dzięki starannie wykonanym wnioskom, po ocenie merytorycznej 
Powiat Buski uzyskał w dniu 2 września 2019 roku pozytywną rekomendację 4 wniosków złożonych  
w kwietniu 2019 roku z zamiarem realizacji w latach 2019/2020. W związku z otrzymaną dotacją  
z budżetu państwa, Powiatowy Zarząd Dróg w Busku – Zdroju mógł przystąpić do ogłoszenia  
i rozstrzygnięcia przetargów nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych na zamierzonych 
11 odcinkach dróg powiatowych o długości 18,531 km. Zostały podpisane umowy z wykonawcami 
robót na inwestycje i remonty dróg na wartość 10 635 453,00 zł, w tym dotacja państwa 5 317 721,00 
zł z terminem realizacji do 30 września 2020 r. 
Złożone 28 sierpnia 2019 roku pozostałe 4 wnioski na przebudowę 9 odcinków dróg powiatowych  
i jednego mostu o łącznej długości 20,910 km i wartości 21 407 638,00 zł także otrzymały pozytywną 
ocenę merytoryczną i rekomendację Prezesa Rady Ministrów. Na ogólną wartość złożonych wniosków  
przyznano dotację w wysokości 12 845 000,00 zł, co stanowi 60 % wartości zadań, natomiast Powiat 
Buski wnioskował o 80% dotacji. Jednak ze względu na trudne do oszacowania skutki pandemii 
koronawirusa (COVID-19) dla budżetu Powiatu oraz Gmin partycypujących w kosztach zadań, decyzją 
Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju postanowiono złożyć ponownie te same wnioski w miesiącu lipcu 
2020 r. z prośbą o dofinansowanie 80% i  inwestycje te przełożyć na 2021 rok. 
 
Jednocześnie zrealizowaliśmy zadania w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. W roku 2019 
otrzymaliśmy łącznie 4 promesy z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z czego 
wykorzystano środki finansowe w wysokości 2 193 199,18 zł i zrealizowano 8 odcinków dróg o łącznej 
długości 8,810 km jako inwestycje i remonty dróg powiatowych.  
 
W ramach bieżącego utrzymania w roku 2019 zostały wykonane m. in. prace polegające na 
mechanicznym i chemicznym usuwaniu traw i chwastów z poboczy, skarp i rowów dróg powiatowych 
w ilości 1 334 684,00 m2. Nadmienić należy, że koszenie traw i chwastów odbyło się dwa, a na 
niektórych odcinkach dróg, trzy razy w ciągu roku. W ramach bieżącego utrzymania został wykonany 
również remont dróg, polegający na uzupełnieniu powstałych ubytków w nawierzchni grysem  
i emulsją, masą na zimno lub materiałem kamiennym w ilości 60 182,6 m2. W celu zachowania 
właściwego odprowadzenia wód opadowych z korpusów drogowych dróg powiatowych wykonano 
konserwację istniejących oraz kopanie nowych rowów w ilości 31 985,00 mb. W ramach robót 
odwodnieniowych wykonano także profilowanie oraz ścinkę poboczy w ilości 36 055,1 m2/26 654,5 
mb, remont 50 szt. zjazdów oraz umocnienie skarp rowu płytami ażurowymi. Inne prace to wycinka 
drzew i krzaków, stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu odbywającego się na drogach. 
W roku 2019 wycięto 146 szt. drzew oraz nasadzono w ramach rekompensaty przyrodniczej po 
wycince 338 szt. drzew. Ważnym dla bezpieczeństwa na drodze są prace bieżące związane  
z wymianą i ustawieniem znaków drogowych, odnową istniejącego oznakowania poziomego oraz 
remont i ustawienie barier drogowych. Wszystkie wymienione zadania odgrywają bardzo istotną rolę  
w utrzymaniu w należytym stanie dróg powiatowych, co zapewnia przede wszystkim bezpieczeństwo, 
ale również komfort na drogach dla ich użytkowników.  

 
Zimowe utrzymanie dróg zgodnie z założeniami planu prowadzone jest przez dwa Obwody Drogowe:  
- Obwód Drogowy Nr 1 w Busku-Zdroju z siedzibą w miejscowości Wełecz 146, 28-100 Busko-Zdrój, 
działający na drogach powiatowych przebiegających przez teren miasta Busko-Zdrój oraz gmin: 
Busko-Zdrój, Gnojno, Nowy Korczyn i Wiślica, któremu przyporządkowane wg planu zostało  
9 jednostek sprzętowych, tj. 5 pługopiaskarek (typu: ECOS 60 i PP-1D), 2 pługi ciężkie, 1 ładowarka  
o ładowności  pow.1,5 m3 , 1 równiarka.  
- Obwód Drogowy Nr 2 w Stopnicy z siedzibą przy ul. Kazimierza Wielkiego 25 , 28-130 Stopnica, 
działający na drogach powiatowych przebiegających na terenie gmin: Stopnica, Solec-Zdrój, Pacanów 
i Tuczępy, któremu  przyporządkowane wg planu zostało 8 jednostek sprzętowych, tj. 4 pługopiaskarki 
(typu ECOS 60 i PP-1D), 2 pługi ciężkie, 1 ładowarka o ładowności pow.1,5 m3, 1 równiarka.  
 
W okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. zapiaskowano ogółem 17 371,0 km za wartość 
340 181,24 zł, w tym wartość usługi sprzętem 231 657,17 zł, zużyty materiał uszarstniający 1 818 t  
o wartości 108 524,07 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
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I. Przebudowy dróg powiatowych w ramach Programu "Fundusz Dróg Samorządowych"  

na 2019 r. 

Wykonanie  
w tym 

Lp. Gmina Nazwa odcinka 
Szer. 

Jezdni 
 [m] 

 Wartość 
wykonanych 

robót 
 [zł]  Dotacja  

Państwa 

Środki 
własne  
Powiatu 

Dotacja  
Gmin 

Nowy 
Korczyn 

Przebudowa drogi 
powiatowej Nr 0095T 
Piasek Wielki – Zagajów 
– Chinków – Strażnik – 
Solec-Zdrój od km 0+010 
do km 7+000 długości 
6990 m 

5,5 1 534 366,21 767 649,75 383 825,02 383 825,01 

1. 

Razem Nowy Korczyn: od km 0+010 do 
km 2+350 dł. 2340 m 

1 534 366,21 767 649,75 383 825,02 383 825,01 

Solec-
Zdrój 

Przebudowa drogi 
powiatowej Nr 0095T 
Piasek Wielki – Zagajów 
– Chinków – Strażnik – 
Solec-Zdrój od km 0+010 
do km 7+000 długości 
6990 m 

5,5 2 708 667,74 1 354 800,25 754 801,06 600 000,00 

2. 

Razem Solec-Zdrój: od km 2+350 do km 
7+000 dł. 4650 m 

2 708 667,74 1 354 800,25 754 801,06 600 000,00 

 

Razem Fundusz Dróg Samorządowych: 

 

4 243 033,95 

 

2 122 450,00 

 

1 138 626,08 

 

983 825,01 

II. Remonty dróg powiatowych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w 2019 r. 

Wykonanie  
w tym  

Lp. Gmina Nazwa odcinka 
Szer. 

Jezdni 
[m] 

 Wartość 
wykonanych 

robót  
[zł]  Dotacja 

Państwa 

Środki 
własne  
Powiatu 

Dotacja 
Gmin 

1. Gnojno 

Remont drogi powiatowej 
Nr 0031T Rzeszutki - 
Falki - Janowice 
Poduszowskie od  km 
1+150 do km 1+600 
długości 450 m   

3,50 136 544,94 95 697,79 40 847,15 0,00 
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2. Gnojno 

Remont drogi powiatowej 
Nr 0027T Gnojno - 
Gorzakiew - Skadla od 
km 4+900 do km 6+300, 
długości 1400 mb    

4,00 379 657,03 279 402,86 100 254,17 0,00 

3. 
Busko - 

Zdrój 

Remont drogi powiatowej 
Nr 0050T Ruczynów – 
Żerniki Górne od km 
3+900 do km 4+390 

5,00-
5,40 

163 566,54 128 407,80 35 158,74 0,00 

4. 
Nowy 

Korczyn 

Remont drogi powiatowej 
Nr 0073T Mozgawa - 
Koniecmosty - Stary 
Korczyn od km 21+420 
do km 22+420 długości 
1000 m 

4,00 215 629,91 161 624,55 54 005,36 0,00 

5. Pacanów 

Remont drogi powiatowej 
Nr 0112T Nowa Wieś - 
Sroczków - Beszowa od 
km 3+551 do km 4+251 
długości 700 m 

4,00 177 586,79 131 973,95 45 612,84 0,00 

  

Razem: 

 

1 072 985,21 

 

797 106,95 

 

275 878,26 

 

0,00 

 
 
 

 
III. Przebudowy dróg powiatowych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w 2019 r. 

Wykonanie  
w tym 

Lp. Gmina Nazwa odcinka 
Szer. 

Jezdni 
[m] 

 Wartość 
wykonanych 

robót [zł]  Dotacja 
Państwa 

Środki 
własne  
Powiatu 

Dotacja 
Gmin 

1. 
Solec - 
Zdrój 

Przebudowa drogi 
powiatowej Nr 0091T 
Dobrowoda – Piasek 
Mały – Solec – Zdrój 
od km 5+480 do km 
7+900 

5,50 1 077 164,54  695 660,28  381 504,26  0,00  

2. Tuczępy 

Przebudowa drogi 
powiatowej Nr 0860T 
Kargów – Tuczępy – 
Dobrów – Grzybów od 
km 0+000 do km 
1+260 oraz od km 
1+295 do km 1+410 

5,00 -
6,50 

467 406,19  357 644,85  109 761,34  0,00  
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3. 
Busko - 

Zdrój 

Przebudowa drogi 
powiatowej Nr 0096T 
Stopnica - Gorysławice 
od km 12+680 do km 
13+655 długości 975 m 

5,50 435 535,62 342 787,10 92 748,52 0,00 

 

Razem: 

 

1 980 106,35 

 

1 396 092,23 

 

584 014,12 

 

0,00 

 
 
 

 
Podsumowanie: Przebudowy i remonty dróg  powiatowych na dzień 31.12.2019 r. 

Wykonanie  
w tym 

Lp. Zadanie 
Dług. 
[km] 

Wartość 
wykonanych 

robót [zł] Dotacja 
Państwa 

Środki własne  
Powiatu 

Dotacja 
Gmin 

1. 

Przebudowa dróg 
powiatowych w ramach 
programu „Fundusz Dróg 
Samorządowych” 

6,990 4 243 033,95  4 243 033,95 1 138 626,08 983 825,01 

2. 

Przebudowa dróg 
powiatowych w ramach 
usuwania skutków klęsk 
żywiołowych  

4,770 1 980 106,35  1 980 106,35  584 014,12  0,00  

Razem inwestycje:  11,760 6 223 140,30 3 518 542,23 1 722 640,20 983 825,01 

3. 
Remont dróg powiatowych  
w ramach usuwania skutków 
klęsk żywiołowych   

4,040 1 072 985,21 1 072 985,21 275 878,26 0,00 

Razem remonty: 4,040 1 072 985,21 1 072 985,21 275 878,26 0,00 

 

OGÓŁEM wykonanie w 2019 roku 

 

15,800 

 

7 296 125,51 

 

4 315 649,18 

 

1 998 518,46 

 

983 825,01 

 

 

Transport 

Na obszarze powiatu buskiego transport drogowy w zakresie przewozu osób odbywa się w całości  
w oparciu o zezwolenia wydawane na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. 
o transporcie drogowym (Dz.U.2019.2140 t.j. ze zm.). Taki sposób realizacji przewozów jest możliwy, 
ponieważ prace nad nowelizacją ustawy o publicznym transporcie zbiorowym wciąż trwają, co ma 
bezpośredni wpływ na kolejne ustawowe przesuwanie terminów obowiązywania dotychczasowych 
regulacji w tym zakresie.  
Przewozy regularne w ramach udzielonych przez Starostę Buskiego zezwoleń, wg stanu na koniec 
2019 roku, wykonuje 8 przewoźników na 20 liniach komunikacyjnych i kształtują się następująco:  
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 Nowy Korczyn - Busko-Zdrój przez Ostrowce, Piasek Wielki; 

 Nowy Korczyn - Busko-Zdrój przez Strożyska, Piasek Wielki, Dobrowodę; 

 Busko-Zdrój - Bilczów przez Kawczyce, Gluzy; 

 Słupia - Biechów - Pacanów - Busko-Zdrój; 

 Solec-Zdrój - Busko-Zdrój przez Kików; 

 Świniary - Solec-Zdrój - Stopnica - Busko-Zdrój; 

 Wełnin - Solec-Zdrój - Kików - Busko-Zdrój - Solec-Zdrój – Wełnin; 

 Czyżów - Busko-Zdrój przez Stopnicę; 

 Nowy Korczyn - Busko-Zdrój przez Szczytniki, Wiślicę; 

 Jurków - Busko-Zdrój przez Wiślicę, Kobylniki, Chotelek; 

 Nowy Korczyn - Busko-Zdrój przez Górki, Wiślicę, Chotel Czerwony, Owczary; 

 Nowy Korczyn - Busko-Zdrój przez Szczytniki, Wiślicę, Sępichów; 

 Wierzbica - Busko-Zdrój przez Stopnicę; 

 Czyżów - Niziny przez Januszkowice; 

 Chałupki - Kargów przez Bosowice; 

 Busko-Zdrój - Stopnica przez Widuchowę; 

 Busko-Zdrój - Gnojno przez Raczyce; 

 Chałupki - Jarosławice przez Kargów; 

 Czyżów - Tuczępy przez Jarosławice; 

 Grotniki Małe - Busko-Zdrój przez Stopnicę. 
 
Niezależnie od powyższego, przewóz osób na obszarze powiatu buskiego odbywa się również na 
podstawie zezwoleń udzielanych przez marszałków województw w zakresie linii komunikacyjnych, 
wykraczających swym zasięgiem poza obszar jednego powiatu oraz poza obszar jednego 
województwa. Lokalnie na liniach komunikacyjnych zamykających się na obszarze jednej gminy, 
przewóz osób odbywa się na podstawie zezwoleń udzielanych przez wójta (burmistrza).  
 
Dla zadania dotyczącego transportu zbiorowego nie został opracowany plan zrównoważonego 
rozwoju publicznego transportu zbiorowego zwany również „planem transportowym”, ponieważ 
zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym 
(t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2475 z późn. zm.) obowiązek sporządzenia planu transportowego spoczywa 
na powiecie liczącym co najmniej 80 000 mieszkańców. Obowiązek sporządzania planu transporto-
wego dla każdego powiatu pojawia się lub nie w kolejnych wersjach projektów nowelizacji ustawy  
o publicznym transporcie, jednakże prace nad przedmiotową nowelizacją trwają nieprzerwanie od 
kilku lat i na chwilę obecną jej ostateczny kształt nie jest jeszcze znany.  
 
Powiat Buski nie posiada odrębnych jednostek organizacyjnych, realizujących zadania związane  
z transportem zbiorowym. Zadania w tym zakresie realizuje Wydział Komunikacji i Transportu.  
 
W powiecie buskim przewozy drogowe osób i rzeczy wykonywane są przez przedsiębiorców 
posiadających odpowiednie uprawnienia, przy czym:  
 

 121 przedsiębiorców posiada zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego 
rzeczy; 

 20 przedsiębiorców posiada zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego 
osób; 

 16 przedsiębiorców posiada licencję na wykonywanie transportu drogowego w zakresie 
pośrednictwa przy przewozie rzeczy; 

 9 przedsiębiorców posiada licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego  
w zakresie przewozu osób samochodem osobowym; 

 154 przedsiębiorców zgłosiło wykonywanie niezarobkowych przewozów drogowych jako 
działalności pomocniczej w stosunku do podstawowej działalności tzw. przewozy drogowe na 
potrzeby własne. 
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W powiecie buskim funkcjonuje 12 Ośrodków Szkolenia Kierowców. W podziale na lokalizację 
przedstawia się to w sposób następujący: 
 

 Gmina Busko-Zdrój   –   9 OSK 

 Gmina Stopnica   –   1 OSK 

 Gmina Wiślica    –   1 OSK 

 Gmina Nowy Korczyn  –   1 OSK 
 
W powiecie buskim funkcjonuje 10 Stacji Kontroli Pojazdów. Spośród tych stacji trzy SKP są stacjami 
okręgowymi, wykonującymi pełen zakres badań technicznych, natomiast siedem SKP wykonuje 
podstawowy zakres badań technicznych (niektóre w poszerzonym zakresie). W podziale na 
lokalizację przedstawia się to w sposób następujący: 
 

 Gmina Busko-Zdrój   –   6 SKP ( w tym dwie okręgowe) 

 Gmina Stopnica   –   1 SKP (okręgowa) 

 Gmina Pacanów   –   1 SKP 

 Gmina Wiślica    –   1 SKP 

 Gmina Nowy Korczyn  –   1 SKP 
 
W 2019 roku na podstawie przepisów ustawy o kierujących pojazdami wydano łącznie 3 199 decyzji 
administracyjnych i zaświadczeń, które dotyczyły m. in.: wydania prawa jazdy, zmian danych  
w dokumentach, zatrzymania prawa jazdy, cofnięcia uprawnień, skierowania na kurs reedukacyjny, 
skierowania na badania lekarskie i psychologiczne, wydania zezwolenia na pojazdy uprzywilejowane, 
wpisów kwalifikacji do praw jazdy itp.    
W 2019 roku na podstawie przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym, w szczególności dotyczących 
rejestracji pojazdów, wydano łącznie 18 219 decyzji administracyjnych o rejestracji pojazdu (w tym  
9 837 dotyczyło czasowej rejestracji pojazdu). Wydano również 1 494 decyzji administracyjnych 
o wyrejestrowaniu pojazdu na stałe. 
 
W powiecie buskim dokument prawa jazdy posiada 45 422 osoby. Ogółem, wg stanu na dzień 
31.12.2019 r., w powiecie buskim zarejestrowanych jest 82 369 pojazdów. 
 

6. OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA 
 

Zasoby Szpitala 
 
Budynki 
 
Działalność Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju prowadzona jest w budynkach będących 
własnością Powiatu Buskiego i znajdujących się w nieodpłatnym użytkowaniu Szpitala. Poniżej,  
w formie tabeli przedstawiono wykaz budynków, w których prowadzona jest podstawowa działalność 
zakładu oraz ich powierzchnię: 
 

L.P. Nazwa budynku 
Powierzchnia  

w m2 

1 Budynek Główny Szpitala 6 795,00 

2 Łącznik Szpitala 531,00 

3 Stacja Dializ 510,00 

4 Oddział Chorób Wewnętrznych 1 387,00 

5 Oddział Chorób Zakaźnych 1 068,34 

6 Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc 1 878,00 



Strona 43 z 75 
 

7 Przychodnie Specjalistyczne (budynek administracji) 1 183,00 

8 Blok Operacyjny 836,72 

9 Budynek Prosektorium 84,00 

 
Razem: 

 
14 273,06 

 
 
Ponadto Szpital dysponuje budynkami, w których zlokalizowane są magazyny, tlenownia i garaże  
o łącznej powierzchni 1 846, 79 m2. 
  
Stan techniczny obiektów w większości można ocenić jako dobry i bardzo dobry. Użytkowane budynki 
przystosowane są do prowadzonej działalności. Szpital zasilany jest w energię elektryczną  
z transformatora zlokalizowanego obok wejścia do budynku głównego. Dla zapewnienia ciągłości 
pracy oddziałów Szpital posiada 2 agregaty prądotwórcze o mocy 175 kVA i 250 kVA (fizycznie 
uruchamiane) – zapewniające dopływ energii przez okres około 4 godzin (2x2 godziny). Szpital 
posiada własną kotłownię wyposażoną w trzy kotły: dwa kotły gazowo-olejowe w budynku głównym 
ZOZ oraz kotłownia gazowa w budynku Bloku Operacyjnego. Zakład zasilany jest z wodociągu 
miejskiego. Rezerwą jest podziemny zbiornik awaryjny zlokalizowany na posesji Szpitala.  
W przypadku braku wody w sieci, uruchamiany jest układ hydroforowy, który zabezpiecza w wodę 
budynki Szpitala ze zbiornika awaryjnego. Obiekty posiadają sprawną instalację odgromową, istnieją 
centralne wyłączniki prądu odcinające dopływ energii do wszystkich urządzeń. Rodzaj instalacji 
grzewczej: gazowa. Budynki wyposażone są w sprawny sprzęt ratowniczo-gaśniczy, zgodnie  
z procedurami i wymogami. Odpady medyczne przekazywane są do utylizacji wyspecjalizowanym 
firmom, z którymi zakład ma podpisane stosowne umowy. Do czasu ich odbioru medyczne odpady 
niebezpieczne przechowywane są w przystosowanym do tego osobnym pomieszczeniu – magazynie 
odpadów medycznych. 
 
Zabezpieczenia przeciwprzepięciowe: 
 
a) instalacja odgromowa, 
b) rozdzielnia główna z przekaźnikami przepięciowymi, 
c) rozdzielnia główna budynku głównego z przekaźnikami przepięciowymi, 
d) przeglądy odbywają się co 5 lat – na zakończenie wystawiany jest protokół,  
e) komputery, serwerownie posiadają UPS-y, 
f) Szpital posiada 2 agregaty prądotwórcze o mocy 175 kVa, 250 kVa. 
 
Na terenie działki znajdują się drogi dojazdowe, place manewrowe, które zapewniają dobre warunki 
do prowadzenia akcji ratowniczej przez straż pożarną i inne jednostki. Istnieje możliwość dotarcia do 
wszystkich budynków. 
 
Obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom 
okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione 
podmioty. W szczególności przeglądy okresowe dotyczą: 
 
a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego 

otoczenia, 
b) sprzętu przeciwpożarowego, 
c) instalacji elektrycznej i odgromowej, 
d) instalacji gazowej, 
e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne), 
f) urządzeń klimatyzacji i wentylacji, 
g) instalacji gazów medycznych, 
h) instalacji wodociągowej przeciwpożarowej, 
i) instalacji ciśnieniowych, 
j) urządzeń dźwigowych. 
Obiekty  budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego. 
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Oddziały (liczba łóżek) 
 
Pierwszy kontakt pacjenta ze Szpitalem ma miejsce zasadniczo na Izbie Przyjęć. Zabezpieczenie 
pacjentów w postaci Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej 
dodatkowo pozwala lekarzowi dyżurnemu Izby Przyjęć na kierowanie pacjentów nie tylko na oddziały 
szpitalne, ale także do wspomnianych komórek, co znacząco odciąża samą Izbę Przyjęć,  
a korzystający z niej pacjenci to głównie osoby, które trafiają na oddziały Szpitala. Szpital posiada 
następujące oddziały: chorób wewnętrznych, chorób zakaźnych, gruźlicy i chorób płuc, 
ginekologiczno-położniczy, neonatologiczny, pediatryczny, anestezjologii i intensywnej terapii, 
chirurgiczny ogólny, chirurgii urazowo-ortopedycznej, geriatryczny, stację dializ. Poniżej 
przedstawiono liczbę łóżek w poszczególnych oddziałach szpitalnych – stan na 31 grudnia 2019 r. 
 
 

L.P. Nazwa Oddziału 
Liczba łóżek – stan na 

31.12.2019 r. 

1. Oddział Chorób Wewnętrznych 35 

2. Oddział Geriatryczny 22 

3. Oddział Chorób Zakaźnych 19 

4. Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc 30 

5. Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej 30 

6. Oddział Ginekologiczno-Położniczy 15 

7. Oddział Neonatologiczny 7 

8. Oddział Pediatryczny 20 

9. Oddział Chirurgiczny Ogólny 25 

10. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii 4 

Razem: 207 
 
 
Pracę oddziałów uzupełnia Blok Operacyjny, na którym przeprowadzane są zabiegi operacyjne  
z zakresu ginekologii, położnictwa, chirurgii ogólnej, ortopedii, zarówno  w trybie planowym, jak i tzw. 
nagłym. Blok Operacyjny jest zawsze w stanie gotowości. Szpital posiada dobre zaplecze 
diagnostyczne: Działy Diagnostyki Laboratoryjnej (Laboratorium Analityczne, Pracownia 
Mikrobiologiczna), Serologii i Bank Krwi (Pracownia Serologiczna, Bank Krwi), Diagnostyki Obrazowej 
(Pracownia RTG i Pracownia USG), Pracownia Endoskopii, Pracownia Elektrofizjologii.  
 
Ponadto w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju prężnie działa Dział Rehabilitacji Leczniczej 
świadczący usługi medyczne, zarówno dla pacjentów dochodzących, jak i hospitalizowanych  
w oddziałach szpitalnych. W strukturze Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju działa również 
Centralna Sterylizatornia. Do zadań Centralnej Sterylizatorni należy przyjmowanie, pakietowanie  
i segregacja materiałów przeznaczonych do sterylizacji, przeprowadzanie procesów sterylizacji. 
Centralna Sterylizatornia zabezpiecza w sposób optymalny potrzeby Szpitala w zakresie sterylizacji 
i dodatkowo świadczy usługi na rzecz podmiotów zewnętrznych.  
 
Prawidłowe funkcjonowanie Szpitala pod względem zaopatrzenia w leki i wszelkie wyroby medyczne 
zapewnia Apteka Szpitalna. Gwarantuje ona stały dostęp do stosowanych w Szpitalu produktów 
leczniczych, wyrobów medycznych, sporządza leki recepturowe oraz prowadzi ewidencję leków 
narkotycznych i psychotropowych. Pracownicy tej placówki sporządzają bieżące i okresowe kontrole 
apteczek oddziałowych w zakresie ilości oraz terminów ważności produktów leczniczych i wyrobów 
medycznych.  
 
Na terenie Szpitala usługi medyczne są świadczone również przez podmioty zewnętrzne  
w następujących zakresach: Rezonans Magnetyczny, Tomograf Komputerowy, Pracownia 
Mammografii, Poradnia Onkologiczna, Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, Hospicjum. 
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Poradnie  
 
W skład Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju wchodzą następujące Poradnie: 
endokrynologiczna, hepatologiczna, gruźlicy i chorób płuc, ginekologiczno-położnicza, otorynolaryngo-
logiczna, chirurgii ogólnej, chirurgii urazowo-ortopedycznej, urologiczna, nefrologiczna. 
 
Podstawowa Opieka Zdrowotna 
 
W strukturze Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju od 01.11.2016 r. funkcjonuje Podstawowa 
Opieka Zdrowotna. Od innych podmiotów świadczących usługi z zakresu podstawowej opieki 
zdrowotnej na terenie miasta i powiatu buskiego wyróżnia ją kompleksowość świadczonych usług, tj. 
dostępność do poradni specjalistycznych, pełna diagnostyka (laboratorium, RTG, USG, rezonans 
magnetyczny, tomograf komputerowy, Pracownia Mammograficzna), możliwość kontynuacji leczenia 
w specjalistycznych oddziałach szpitalnych dysponujących nowoczesnym sprzętem i aparaturą 
medyczną, w których świadczenia udzielane są przez wysoko wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę 
medyczną. Należy podkreślić, że w jednej lokalizacji z POZ mieszczą się punkty poboru materiału do 
badań czynne od poniedziałku do piątku od godziny 7 15 do godziny 10 00 (badania w trybie pilnym – 
cito – wykonywane są całodobowo w Dziale Diagnostyki Laboratoryjnej). Przychodnia zlokalizowana 
jest na parterze budynku administracji szpitala, przy którym znajduje się bezpłatny parking dla 
pacjentów. Na dzień 31.12.2019 r. w POZ było zdeklarowanych 2 631 pacjentów. 
 
Kadra medyczna 
 
Ogólna liczba zatrudnionych na umowę o pracę w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju na 
dzień 31 grudnia 2019 r. wyniosła 495 pracowników, w tym: 32 lekarzy (należy dodać, iż dodatkowo 
61 lekarzy świadczyła usługi medyczne w ramach tzw. kontraktów), 202 pielęgniarki i 18 położnych 
(dodatkowo na umowy cywilno-prawne usługi pielęgniarskie świadczyło 35 pielęgniarek  
i 9 położnych), 40 salowych, 6 sprzątaczek (dodatkowo na umowy cywilno-prawne usługi świadczyło 
15 osób), 17 pracowników transportu (dodatkowo na umowy cywilno-prawne usługi świadczyło 
2 kierowców), 13 w dziale żywienia, 34 pracowników obsługi, 44 pracowników administracji 
(w tym w dziale statystyki medycznej – 8 osób), 56 pracowników w działach diagnostycznych 
(laboratorium, serologia, rehabilitacja, RTG, EKG), 7 pracowników apteki szpitalnej, 21 sekretarek 
medycznych. Łącznie w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju na dzień 31 grudnia 2019 r. 
pracę świadczyło 650 osób.  
 
 
Zrealizowane inwestycje i zakupy w 2019 roku 
 
Wysokość środków finansowych (środki własne, pozyskane środki zewnętrzne) 
 
Wykaz zrealizowanych przedsięwzięć w ramach RPO i innych Funduszy pomocowych w roku 2019  -  
źródło ich finansowania: 
 
 

 
Współfinansowane ze środków pozyskanych z PUP – zwrot kosztów wyposażenia stanowiska  

pracy dla osoby niepełnosprawnej (środki z PFRON) 

 

Źródła finansowania 

L.p. Zakres remontu / inwestycji 
Miejsce 

przeznaczenia 
(oddział / 
poradnia) 

Wydatkowana 
kwota na 

finansowane 
zadania razem 

Udział 
finansowy 

ZOZ 

Inne 
PUP 

1. 

Wyposażenie stanowiska pracy dla 
pracownika gospodarczego w 
niezbędne urządzenia: traktorek 
komunalny z pługiem i kosiarką 

Ogólnozakładowe 98 400,00 33 400,00 65 000,00 
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2. 
Zakup samochodu osobowego do 
przejazdów służbowych, m.in.. POZ, 
Poradnia NiŚOZ 

Ogólnozakładowe 76 260,00 16 260,00 60 000,00 

3. 

Doposażenie Magazynu Żywności w 
niezbędne urządzenia: chłodnicz, 
zamrażarki, regały, wagi oraz meble 
biurowe i sprzęt komputerowy 

Ogólnoszpitalne 53 889,05 3 889,05 50 000,00 

 

Razem 228 549,05 53 549,05 175 000,00 

 
 
 

 
Narodowy Fundusz Zdrowia 

 

Źródła finansowania 

L.p. Zakres remontu / inwestycji 

Miejsce 
przeznaczenia 

(oddział / 
poradnia) 

Wydatkowana 
kwota na 

finansowane 
zadania razem 

Udział 
finansowy 

ZOZ 
NFZ 

1. 
Wymiana zestawów komputerowych 
wraz z drukarkami – 10 zestawów 

Ogólnoszpitalne 15 390,00  3 394,37 11 995,63 

 
Razem 

 
15 390,00  3 394,37 11 995,63 

 
 
 
Wykaz sprzętu medycznego zakupionego w roku 2019 – źródło finansowania:  
 
 

 
ZOZ Busko-Zdrój 

Źródło sfinansowania 
zakupu 

L.p. Miejsce przeznaczenia 
Nazwa 

urządzenia 
Ilość 
sztuk 

Wartość 
zakupu 

Udział 
finansowy 
Powiatu 

Buskiego 

Udział 
finansowy 

ZOZ 

1.  Oddział Chorób Wewnętrznych Wózki zabiegowe 4 2 913,87 
  

2 913,87 

2.  Oddział Chorób Wewnętrznych Ssak elektryczny 1 2 910,60 
  

2 910,60 

3.  Dział Rehabilitacji Leczniczej 
Lampa światło 
spolaryzowane 

1 9 476,00   9 476,00 

4.  Dział Rehabilitacji Leczniczej 
Aparat do masażu 
wibracyjnego 
obieg zamknięty 

1 3 060,00   3 060,00 
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5.  Dział Rehabilitacji Leczniczej 
Aparat do masażu 
wibracyjnego 
obieg zamknięty 

1 9 775,00   9 775,00 

6.  Dział Rehabilitacji Leczniczej SOLLUX 1 2 116,00   2 116,00 

7.  Dział Rehabilitacji Leczniczej 

Diodowy laser 
terapeutyczny 
wraz z aplikato-
rem skanerowym  
i statywem 

2 34 900,00   34 900,00 

8.  Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc Aparat EKG 1 4 088,61   4 088,61 

9.  Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc Nebulizator 4 1 376,00   1 376,00 

10.  Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc Wózek inwalidzki 2 1 058,40   1 058,40 

11.  
Blok Operacyjny z Centralną 
Sterylizatornią 

Klipsownica 
12mm 
laparoskopowa 

1 1 080,00   1 080,00 

12.  
Blok Operacyjny z Centralną 
Sterylizatornią 

Rurka ssąco- 
płucząca 
momopolarna do 
laparoskopii 

1 1 933,01   1 933,01 

13.  
Blok Operacyjny z Centralną 
Sterylizatornią 

Uniwersalny 
podgrzewacz 
medyczny 
dwuszufladowy na 
płyny infuzyjne 

1 17 863,20   17 863,20 

14.  
Blok Operacyjny z Centralną 
Sterylizatornią 

Zestaw do 
usuwania SOS 
INTER CONSULT 

1 15 120,00   15 120,00 

15.  
Blok Operacyjny z Centralną 
Sterylizatornią 

Zasilacz opasek 
uciskowych 

1 21 870,00   21 870,00 

16.  
Oddział Ginekologiczno-
Położniczy 

Aparat USG 1 165 807,00   165 807,00 

17.  
Oddział Ginekologiczno-
Położniczy 

Kardiomonitor 1 16 200,00   16 200,00 

18.  
Oddział Ginekologiczno-
Położniczy 

Kardiomonitor 1 6 372,00   6 372,00 

19.  
Oddział Ginekologiczno-
Położniczy 

Lampa ścienna 
bezcieniowa LED 

1 7 899,56   7 899,56 

20.  
Oddział Ginekologiczno-
Położniczy 

Łóżka szpitalne 2 11 858,40   11 858,40 

21.  
Dział Diagnostyki 
Laboratoryjnej 

Cieplarka 
laboratoryjna 

1 9 249,60   9 249,60 

22.  Dział Diagnostyki Obrazowej 
Zakup cyfrowego 
aparatu RTG 

1 561 524,53   561 524,53 



Strona 48 z 75 
 

23.  
Poradnia Chirurgii Urazowo-
Ortopedycznej 

Lampa 
operacyjno-
zabiegowa 

1 2 480,00   2 480,00 

24.  Izba Przyjęć Aparat EKG 1 4 088,61   4 088,61 

25.  Pracownia Endoskopowa Kardiomonitor 1 6 372,00   6 372,00 

26.  Poradnia urologiczna 
Przystawka 
biopsyjna do 
głowicy USG 

1 12 500,00   12 500,00 

27.  Oddział Geriatryczny 

Materac przeciw-
odleżynowy 
Viscoflex Air z 2 
sekcjami pneuma-
tycznymi stosowa-
ny także w lecze-
niu odleżyn 

1 5 477,76   5 477,76 

28.  Oddział Geriatryczny 

Materac przeciw-
odleżynowy 
Polypolt z pokro-
wcem Polymaille 

1 1 157,76   1 157,76 

29.  Oddział Chorób Zakaźnych Aparat EKG 1 4 088,61   4 088,61 

30.  Oddział Chorób Zakaźnych Pompa Infuzyjna 1 4 644,00   4 644,00 

31.  Oddział Chorób Zakaźnych Ssak medyczny 1 2 910,60   2 910,60 

32.  
Oddział Chirurgii Urazowo-
Ortopedycznej 

Stół opatrunkowy 1 8 298,70   8 298,70 

33.  Pododdział Endoprotez Stół opatrunkowy 1 8 298,70   8 298,70 

34.  Pododdział Endoprotez 
Mater. z pokr. 
paraprzepusz-
czalnym 

1 2 570,72   2 570,72 

35.  Oddział Pediatryczny Ssak medyczny 1 2 910,60   2 910,60 

36.  Poradnia Chirurgii Ogólnej Lampa zabiegowa 1 12 960,00   12 960,00 

 
Razem 

 
987 209,84  987 209,84 
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Wykaz  inwestycji i remontów zrealizowanych  w roku 2019 – źródło ich finansowania: 
 
 

 
Powiat Buski  

 
 

Źródła finansowania 

L.p. Zakres remontu / inwestycji 

Miejsce 
przeznaczenia 

(oddział / 
poradnia) 

Wydatkowana 
kwota na 

finansowane 
zadania razem 

Udział 
finansowy 
Powiatu 

Buskiego 

Udział 
finansowy 

ZOZ 

1. 

Modernizacja pomieszczeń dawnego 
Oddziału Pediatrycznego (odcinka tzw. 
„biegunek”) w celu dostosowania na 
potrzeby Podpodziału Endoprotez 
zgodnie z wymogami sanitarno-
epidemiologicznymi 
 

Oddział Chirurgii 
Urazowo-

Ortopedycznej 
233 001,30 212 082,89 20 918,41 

2. 

Etap I: Dostawa i montaż wykładziny 
typu tarkett na korytarzu w łączniku 
budynku szpitalnego przy Dziale 
Rehabilitacji Leczniczej i Dziale 
Diagnostyki Obrazowej 
 

  36 406,71 33 812,45 2 594,26 

3. 

Położenie nawierzchni asfaltowej na 
betonowej płycie lądowiska dziennego 
i w miejscach postojowych 
 

Ogólno-
zakładowe 

119 310,00 111 000,00 8 310,00 

 
Razem 

  
388 718,01 356 895,34 31 822,67 

 
 
 
 

 
ZOZ Busko-Zdrój  

 

Źródła finansowania 

L.p. Zakres remontu / inwestycji 

Miejsce 
przeznaczenia 

(oddział / 
poradnia) 

Wydatkowana 
kwota na 

finansowane 
zadania razem 

Udział 
finansowy 
Powiatu 

Buskiego 

Udział 
finansowy 

ZOZ 

1. 
Wykonanie pomiarów (pole elektroma-
gnetyczne, drgania mechaniczne, 
formaldehyd, tlenek węgla) 

Ogólnoszpitalne 8 616,45   8 616,45 

2. 

Wykonanie przeglądów (pomiary 
instalacji elektrycznej, pomiary 
instalacji odgromowej, przeglądy 
i konserwacja: sprzętu gaśniczego  
i systemu oddymiania klatek 
schodowych, przeciwpożarowego 
wyłącznika prądu, systemu sterowania 
zamknięciami ogniowymi w drzwiach) 

Ogólno-
zakładowe 

10 976,38   10 976,38 
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3. Szkolenia i świadectwa kwalifikacyjne 
Ogólno-

zakładowe 
18 809,43   18 809,43 

4. Odnowienie pomieszczeń szpitalnych Ogólnoszpitalne 52 750,00   52 750,00 

5. Malowanie Pracowni Endoskopii Ogólnoszpitalne 33 000,00   33 000,00 

6. Szlaban M5BAR Ogólnoszpitalne 7 011,00   7 011,00 

7. 

Naprawa pokrycia dachowego oraz 
wymiana pasa podrynnowego nad 
budynkiem Oddziału Gruźlicy i Chorób 
Płuc oraz pokrycia nad Blokiem 
Operacyjnym 

Ogólnoszpitalne 13 000,00   13 000,00 

8. 

Dostosowanie pomieszczeń po dawnej 
"Kuchni Mlecznej" na potrzeby 
Magazynu  Żywności w Dziale 
Żywienia 

Ogólnoszpitalne 55 000,00   55 000,00 

9. 
Malowanie pomieszczeń Poradni 
Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej  
i Poradni Urologicznej  

Poradnia 
Chirurgii 

Urazowo-
Ortopedycznej 

69 956,69 

  

69 956,69 

10. 

Przygotowanie powierzchni dróg 
i utwardzonych parkingów pod 
asfaltowanie: usunięcie krawężników, 
wyrównanie terenu 

Ogólno-
zakładowe 

59 040,00 

  

59 040,00 

11. 

Wykonanie prac naprawczych: 
podjazdu dla osób niepełnosprawnych 
przy wejściu do budynku Administracji, 
chodników, obrzeży, wejścia do 
Magazynu Pralni  

Ogólno-
zakładowe 

30 000,00 

  

30 000,00 

12. 
Wykonanie nowych miejsc postojowych 
dla pracowników ZOZ w Busku-Zdroju 
(powierzchnia tłuczniowa) 

Ogólnoszpitalne 34 440,00 
  

34 440,00 

13. 
Modernizacja i dostosowanie pomiesz-
czeń Centralnej Sterylizatorni zgodnie 
z wymogami sanitarno-epidemiolog. 

Ogólnoszpitalne 49 000,00 
  

49 000,00 

14. 
Dostosowanie pomieszczeń magazy-
nowych na potrzeby archiwum zakła-
dowego w budynku Magazynu Pralni 

Ogólno-
zakładowe 

38 000,00 
  

38 000,00 

15. 
Wymiana oświetlenia zewnętrznego na 
terenie ZOZ w Busku-Zdroju 

Ogólno-
zakładowe 

53 417,57 
  

53 417,57 

 
Razem 

  
533 017,52 

  
533 017,52 

 
 
 
Finanse: początek i koniec roku, zadłużenie: należności i zobowiązania 
 
Głównym źródłem finansowania działalności jednostki są umowy o udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej zawarte z Narodowym Funduszem Zdrowia Świętokrzyskim Oddziałem Wojewódzkim  
w Kielcach. Kwota uzyskana z kontraktu stanowi 96% ogólnych przychodów Zakładu. Zgodnie z art. 55 
ustawy o działalności leczniczej Zakład może uzyskiwać środki finansowe w szczególności: 
1) z odpłatnej działalności leczniczej na podstawie zawieranych umów, chyba że przepisy odrębne 

stanowią inaczej – przychód z umów zawartych z innymi placówkami medycznymi stanowi 2% 
ogólnych przychodów, 
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2) z udzielania odpłatnych świadczeń zdrowotnych osobom nieubezpieczonym i nieuprawnionym do 
świadczeń finansowanych ze środków publicznych – przychód z tytułu udzielania świadczeń 
głównie ambulatoryjnych indywidualnym pacjentom stanowi 1% ogólnych przychodów,  

3) z działalności gospodarczej określonej powyżej, 
4) z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, także pochodzenia zagranicznego, 
5) na realizację innych zadań określonych odrębnymi przepisami. 
Przychód z działalności gospodarczej, tj. najmu lokali użytkowych, dzierżawy nieruchomości, 
świadczenia usług, m.in. sterylizacji, transportu, kserograficznych, żywienia stanowi 1% ogólnych 
przychodów. 
 
Sytuacja finansowa ZOZ w Busku-Zdroju na początek i na koniec roku 2019 roku w formie 
tabelarycznego wykazu. 
 

  
Stan na  początek  

roku 2019 
 

 
Stan na koniec  

roku 2019 

Środki finansowe zgromadzone na 
kontach bankowych i w kasie 

3 303 933, 73 3 438 230, 65 

Należności krótkoterminowe 5 820 789, 50 6 196 308, 17 

Zobowiązania długoterminowe 13 383 134, 01 12 812 950, 53 

Zobowiązania krótkoterminowe 12 755 820, 15 11 507 851, 76 

 
 
 
Ilość świadczonych usług z rozbiciem na oddziały i poradnie (liczba pacjentów) 
 
Poniżej, w formie tabelarycznego wykazu, przedstawiono liczbę hospitalizowanych pacjentów  
w poszczególnych oddziałach szpitalnych w 2019 roku: 
 

L.p. Nazwa Oddziału 
Liczba leczonych 

pacjentów w 2019 r. 
(hospitalizacje) 

1. Oddział Chorób Wewnętrznych 2 112 

2. Oddział Geriatryczny 959 

3. Oddział Chorób Zakaźnych 1 027 

4. Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc 1 215 

5. Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej 3 087 

6. Oddział Ginekologiczno-Położniczy 1 106 

7. Oddział Neonatologiczny 227 

8. Oddział Pediatryczny 1 258 

9. Oddział Chirurgiczny Ogólny 2 265 

10. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii 89 

 

Razem: 

 

13 345 
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W poradniach specjalistycznych udzielono 50 750 porady (wizyty). 
 

Osiągnięcia ZOZ w 2019 roku 
 
1) Przeniesiono Pododdział Endoprotez do nowej lokalizacji, tj. na parter budynku głównego 

Szpitala. Wcześniej dostosowano pomieszczenia dawnego Oddziału Pediatrycznego tzw. 
„biegunek” i przeprowadzono tam prace modernizacyjne. Nowa lokalizacja stanowi ogromne 
ułatwienie dla pacjentów z chorobami narządu ruchu.  

2) Dnia 16 maja 2019 r. w POZ przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju został otwarty 
dodatkowy gabinet pediatryczny. 

3) Wykonano modernizację korytarza w łączniku budynku szpitalnego przy Dziale Rehabilitacji 
Leczniczej i Dziale Diagnostyki Obrazowej.  

4) Wykonano prace adaptacyjne w celu przygotowania pomieszczenia pod drugi, w pełni 
cyfrowy aparat diagnostyczny RTG, który zakupiono ze środków własnych ZOZ. Obecnie 
badania rtg wykonywane są na najnowocześniejszym sprzęcie przez wysoko wykwalifikowaną 
kadrę Działu Diagnostyki Obrazowej. 

5) Od 1 listopada 2019 r. zatrudniono dodatkowego psychologa. Zarówno pacjenci, jak również 
ich rodziny potrzebują dodatkowego wsparcia w bardzo stresujących sytuacjach, tj. wiadomość  
o chorobie własnej lub bliskiej osoby. W takich sytuacjach nie wystarczy tylko i wyłącznie rozmowa 
z lekarzem lub pielęgniarką, ale konieczna jest często pomoc psychologa.  

6) ZOZ w Busku-Zdroju pełni również rolę placówki dydaktycznej dla uczelni, szkół i ośrodków 
kształcenia, głównie kadr medycznych. Na terenie naszej lecznicy 43 osoby odbywały zajęcia 
w zakresie kształcenia praktycznego. Byli to głównie studenci wydziałów lekarskich, 
pielęgniarskich, fizjoterapii. Praktyki zawodowej nabywały również osoby kształcące się  
w zawodach ratownik medyczny, opiekun medyczny czy też dietetyk. 

7) Zakupiono nowy traktorek marki KUBOTA. Blisko 7 ha terenu użytkowanego przez ZOZ  
w Busku-Zdroju wymaga sporego nakładu pracy. Traktorek posiada napęd 4 x 4, który pozwala na 
bezproblemową pracę na ośnieżonej i oblodzonej nawierzchni, a jego niewielki rozmiar jest 
niezastąpiony przy wykaszaniu trawy wokół licznych drzew. 

8) Zrealizowano zadanie pn. „Położenie nawierzchni asfaltowej na betonowej płycie lądowiska 
dziennego i w miejscach postojowych”. Dzięki realizacji tej inwestycji śmigłowce Lotniczego 
Pogotowia Ratowniczego mogą w bezpieczny sposób zabezpieczać transport pacjentów do 
naszego Szpitala, bądź z naszej placówki do innych jednostek. 

9) Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju został uhonorowany medalem 100-lecia 
Polskiego Czerwonego Krzyża za „wieloletnie efektywne wsparcie Polskiego Czerwonego 
Krzyża”. 

10) Pomimo ogromnych trudności zamknięto rok 2019 dodatnim wynikiem finansowym.  
                                                                                                          

W roku 2019 odbyły się cztery posiedzenia Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej  
w Busku – Zdroju. Łącznie w trakcie 2019 roku podjętych zostało dwadzieścia uchwał Rady 
Społecznej, zgodnie z jej kompetencjami określonymi w art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 
r. o działalności leczniczej oraz w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju. 

           
Promocja zdrowia 

 
Od 2003 roku Zarząd Powiatu w Busku-Zdroju jest współorganizatorem Festiwalu Zdrowia w Busku-
Zdroju im. Zbigniewa Kociuby.  

Festiwal Zdrowia jest projektem realizowanym przez cały rok i obejmuje kompleksowo problematykę 
zdrowia publicznego i jego promocję. Celem podejmowanych działań jest propagowanie zdrowego 
stylu życia, sposobu odżywiania się i szeroko rozumianego bezpieczeństwa zdrowotnego. Głównym 
inicjatorem tego przedsięwzięcia było Polskie Towarzystwo Zdrowia Publicznego, a także Zarząd 
„Uzdrowiska Busko-Zdrój S.A.”, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kielcach 
oraz Zarząd Powiatu w Busku-Zdroju. Od 2003 roku przez następne lata pozyskiwaliśmy kolejnych 
współorganizatorów i dzisiaj jesteśmy w gronie dwudziestu dwóch partnerów. Wspólnie promujemy 
profilaktykę zdrowotną i zasady zdrowego stylu życia.  

Głównymi odbiorcami naszych działań są uczniowie szkół, nauczyciele i pedagodzy szkolni, a także 
mieszkańcy, kuracjusze i turyści.  
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Nasi Patroni Honorowi to: Główny Inspektor Sanitarny, Wojewoda Świętokrzyski oraz Marszałek 
Województwa Świętokrzyskiego, a także Dyrektor Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie Patron 
Merytoryczny. 

Co roku organizowane są dwie konferencje, jedna w kwietniu z okazji Światowego Dnia Zdrowia,  
a druga we wrześniu. Konferencje są podsumowaniem działań w dziedzinie promocji zdrowia 
publicznego. Organizujemy także warsztaty, wykłady, prelekcje, występy artystyczne dzieci  
i młodzieży szkolnej, organizujemy stoiska ze zdrową żywnością, badaniami, konkursy, porady, 
promocję walorów uzdrowiskowych i turystycznych. Organizujemy również pokaz pierwszej pomocy 
przedmedycznej, czy spacer z kijkami z instruktorem. Podczas wrześniowej konferencji odbywa się 
zlot szkół promujących zdrowie, szkoły otrzymują certyfikat "Szkoła Promująca Zdrowie" oraz 
otrzymują zaproszenia do Świętokrzyskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie.  

W 2019 roku odbyła się XVII edycja Festiwalu Zdrowia w Busku-Zdroju im. Zbigniewa Kociuby 
i w odniesieniu do hasła Światowej Organizacji Zdrowia, które brzmiało "Uniwersalny dostęp do 
opieki zdrowotnej, ze szczególnym uwzględnieniem podstawowej opieki zdrowotnej", zorgani-
zowaliśmy spotkania, warsztaty, prelekcje i konferencje. 
 
W dniu 5 kwietnia 2019 roku w Buskim Samorządowym Centrum Kultury z okazji Światowego Dnia 
Zdrowia zorganizowaliśmy Forum Zdrowia. Liczba uczestników oraz zaproszonych gości: 273 osoby. 
 
Dnia 31 maja 2019 roku odbył się IV Buski Festiwalowy Bieg dla Zdrowia. 
 
Dnia 27 września 2019 roku zorganizowaliśmy XVII Festiwal Zdrowia w Busku-Zdroju im. 
Zbigniewa Kociuby. Liczba uczestników oraz zaproszonych gości: 350 osób. 
 
Tematy poruszane w 2019 roku to m. in.: dopalacze, jak działają, skutki ich zażywania, skóra, jej 
wygląd, kolor, wirusowe zapalenie wątroby typu C, Europejski Kodeks Walki z Rakiem, e-papierosy,  
jak żyć zdrowo i fit oraz uprawiać sport, stres, mobbing, wypalenie zawodowe, jak wzmocnić 
odporność, wpływ zaburzeń psychicznych m. in. na choroby serca, o autyzmie, jak postępować na 
wypadek oparzenia, o psychologicznych mechanizmach uzależnienia oraz referat nt. "Twoja krew, 
moje życie". Dodatkowo oprócz konferencji, zorganizowaliśmy w tych dniach szereg działań 
towarzyszących, odbywających się równocześnie na wielu płaszczyznach, a były to m. in. warsztaty 
prozdrowotne prowadzone w szkołach, warsztaty dla szkół promujących zdrowie, a także stoiska 
informacyjno-edukacyjne, wystawowo-sprzedażowe, badania, porady, porady prawne w zakresie 
prawa pracy i bhp, stoiska ze zdrową żywnością oraz konkursy dla dzieci i młodzieży.  

W podsumowaniu należy podkreślić, iż 22 współorganizatorów wspólnie, honorowo i uzupełniając się 
wzajemnie, podejmuje działania upowszechniające wiedzę o zdrowiu publicznym, promuje 
zachowania prozdrowotne wśród dzieci i młodzieży, nauczycieli, pedagogów szkolnych, rodziców, 
a także mieszkańców naszego miasta i kuracjuszy. Uaktywniamy instytucje, towarzystwa  
i organizacje społeczne do propagowania postaw prozdrowotnych. 

Współorganizatorzy Festiwalu Zdrowia w Busku-Zdroju im. Zbigniewa Kociuby:  

1. Zarząd Powiatu w Busku-Zdroju. 
2. Zarząd „Uzdrowiska Busko - Zdrój” S.A. 
3. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kielcach 
4. Świętokrzyski Kurator Oświaty 
5. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Busku-Zdroju 
6. Okręgowy Inspektor Pracy w Kielcach 
7. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej 
8. Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu  
9. Instytut Medycyny Wsi w Lublinie 
10. Polskie Towarzystwo Higieniczne 
11. Polskie Towarzystwo Zdrowia Publicznego 
12. Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach 
13. Miasto i Gmina Busko-Zdrój 
14. Komenda Powiatowa Policji w Busku-Zdroju 
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15. KRUS w Busku-Zdroju 
16. Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie 
17. Świętokrzyski Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych 
18. Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Główna Sekcja Balneotechniki 
19. Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju 
20. Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju 
21. Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego  

w Kielcach 
22. Buskie Samorządowe Centrum Kultury w Busku-Zdroju 
 

 
 
7. ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO 
 
Wydział Architektury i Budownictwa realizuje zadania rządowe w zakresie objętym między innymi 
ustawą Prawo budowlane, rozporządzeniami w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, specustawą o szczególnych zasadach przygotowania 
i realizacji inwestycji w zakresie dróg, ustawą o własności lokali. 
 
W roku 2019 zostało wydane: 
 
213 - decyzji o pozwoleniu na budowę budynków mieszkalnych, 
118 - decyzji o pozwoleniu na budowę obiektów użyteczności publicznej, takich jak: sanatoria, hotele, 
budynki służby zdrowia, biurowe, handlu i usług, obiekty oświaty, sportu i rekreacji, obiekty 
przemysłowe, magazynowe, gospodarcze, drogi publiczne, stacje bazowe telefonii komórkowej, sieci 
uzbrojenia terenu, elektrownie fotowoltaiczne, 
380 - decyzji o pozwoleniu na budowę dotyczących innych inwestycji m.in. wewnętrznych instalacji 
gazowych i robót budowlanych dotyczących przebudów istniejących obiektów, 
82 - decyzje o zmianie pozwoleń na budowę dla obiektów będących w trakcie budowy, 
42 - decyzje o pozwoleniu na rozbiórkę obiektów budowlanych, które zgodnie z przepisami Prawa 
budowlanego wymagają takich pozwoleń, 
6 - decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 
2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. 
 
Przyjęto i potwierdzono poprzez wydanie zaświadczeń 825 zgłoszeń robót budowlanych, dotyczących 
budowy różnego rodzaju obiektów, zwolnionych z obowiązku uzyskiwania pozwolenia na budowę. 
 
Wydano 19 postanowień w sprawach odstępstw od przepisów techniczno - budowlanych, o uprzednim 
wystąpieniu organu z wnioskami i otrzymaniu odpowiedzi od Ministra Rozwoju. 
 
Ponadto zaświadczono w 22 sprawach o samodzielności lokali mieszkalnych i użytkowych.  
 
Na wnioski Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Busku – Zdroju zostało uchylonych  
5 pozwoleń na budowę, które były realizowane przez inwestorów z dopuszczeniem się samowoli 
budowlanej.  
 
Wydział na bieżąco wydaje dzienniki budów dla inwestorów rozpoczynających budowę zgodnie  
z pozwoleniem, przyjmuje interesantów wyjaśniając im obowiązujące przepisy prawa i procedury 
załatwiania spraw. Bardzo duża pomoc prawna z zakresu działania Wydziału udzielana jest 
inwestorom także telefonicznie. 
 
Ruch budowlany w naszym powiecie utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie w skali województwa 
i z każdym kolejnym rokiem wzrasta liczba wydanych pozwoleń. 
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8. GEODEZJA, KATASTER I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI 
 
Na podstawie ustawy o samorządzie powiatowym Powiat Buski wykonuje określone ustawami 
zadania publiczne o charakterze ponadgminnym, m.in. w zakresie geodezji, kartografii i katastru oraz 
gospodarki nieruchomościami.  
Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w 2019 roku wykonał m.in. następujące 
prace: 

 udostępnianie kopii zbiorów danych oraz materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego 
do zgłoszeń prac geodezyjnych: 1 750 zgłoszeń oraz weryfikacja zbiorów danych i innych 
materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych przekazanych w 2 144 operatach,    

 udostępnianie kopii zbiorów danych oraz materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego 
na wniosek: 3 637 wniosków, 

 udostępnianie wypisów, wyrysów: 6 098 wniosków, 
 opinie w sprawie koordynacji projektowanych sieci uzbrojenia terenu: 140 spraw. 

Ponadto w Referacie Katastru dokonano 4 704 zmiany w operacie ewidencji gruntów, wydano 849 
zaświadczeń, 393 informacji dla komorników oraz wydano 34 decyzje. 
 
Czynności wykonywane w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz 
samorządowej w Referacie Gospodarki Nieruchomościami:  
 

1) Sprawy z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, Powiatu Buskiego: 720 
2) Wydano  decyzji:  51 
3) Wydano postanowień:  6   
4) Liczba zaświadczeń:  82 
5) Uchwały Zarządu Powiatu: 18 
6) Uchwały Rady Powiatu:  13 
 

Projekt „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny powiatów: Buskiego, Jędrzejowskiego, 
Kieleckiego i Pińczowskiego”, realizowany przy udziale środków z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. 
 
Od 2017 roku Powiat Buski realizuje wspólnie z powiatami: Jędrzejowskim, Kieleckim i Pińczowskim 
przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na 
lata 2014 – 2020 projekt „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny". 
 
W/w projekt obejmuje swoim zakresem następujące elementy: 
 
- przetworzenie materiałów zasobu przechowywanych dotychczas w postaci nieelektronicznej do 
postaci dokumentów elektronicznych, 
 - modernizację ewidencji gruntów i budynków oraz utworzenie baz danych Ewidencji Gruntów  
i Budynków (EGiB), 
- utworzenie baz danych Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT), 
- utworzenie Baz Danych Obiektów Topograficznych (BDOT500), 
planowanych do realizacji w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa VII - Sprawne usługi publiczne, Działanie 7.1 Rozwój 
e-społeczeństwa”. 
 
W 2019 roku wykonane zostały w tym projekcie następujące działania: 
 
1. Dnia 04.02.2019 r. podpisano umowę na dostawę skanera dokumentowego, przeznaczonego do 
bieżącej cyfryzacji zasobów Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz 
dostawę systemu składającego się z modułu wielkoformatowego A0 i modułu formatu A3, 
przeznaczonego do bieżącej digitalizacji zasobów Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej  
i Kartograficznej. Odbiór skanera i urządzenia wielofunkcyjnego dokonano w dniu 26.02.2019 r. 
 
2. W dniach 20 i 25.03.2019 r. podpisano umowy w zakresie utworzenia inicjalnej bazy GESUT, 
zgodnej z obowiązującym modelem pojęciowym danych GESUT obejmujących jednostki ewidencyjne: 

 Gnojno 
 Solec-Zdrój 
 Stopnica – obszar wiejski 
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 Tuczępy 
 Wiślica – miasto, Wiślica – obszar wiejski 

wraz z wprowadzeniem do systemu teleinformatycznego Starosty utworzonych przez Wykonawcę 
zbiorów inicjalnej bazy GESUT. 
 
3. 01.04.2019 r. podpisano umowę na wykonanie kompleksowej digitalizacji materiałów Państwowego 
Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego zgromadzonych w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej w Busku-Zdroju, wraz z opracowaniem danych przestrzennych 
i opisowych, uzupełnienie metadanymi, ich integracją z obiektami baz danych PZGiK, wykonaniem 
stosownych raportów i wykazów oraz dokumentacji przeprowadzonych prac. 
 
4. 26.08.2019 r. podpisano umowę na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków poprzez 
utworzenie baz danych EGiB lub poprawę jakości i aktualności baz danych EGiB, wraz  
z doprowadzeniem tych baz do zgodności z pojęciowym modelem danych EGiB, określonym 
w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie 
ewidencji gruntów i budynków dla 1 zadania, obiekt z jednostki ewidencyjnej  Busko-Zdrój – obszar 
wiejski  obejmujący obręby Słabkowice i Służów. 
 
5. 14.11.2019 r. rozpoczęto postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie modernizacji 
ewidencji gruntów i budynków poprzez utworzenie baz danych EGiB lub poprawę jakości i aktualności 
baz danych EGiB, wraz z doprowadzeniem tych baz do zgodności z pojęciowym modelem danych 
EGiB, określonym w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 
2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków na 15 pozostałych zadań, obejmujące obręby  
z jednostki ewidencyjnej Busko-Zdrój – obszar wiejski (19 obrębów),Nowy Korczyn – miasto, Nowy 
Korczyn – obszar wiejski, obręb Podzamcze, Pacanów – miasto, Tuczępy oraz Wiślica – miasto. 

 
  

9. ROLNICTWO, LEŚNICTWO, OCHRONA ŚRODOWISKA I GEOLOGIA 
 
Jednym z dokumentów z zakresu ochrony środowiska jest Uchwała Nr XXII/214/2016 Rady Powiatu  
w Busku-Zdroju z dnia 14 października 2016 r. w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska 
dla Powiatu Buskiego na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2024 wraz z Prognozą Oddziaływania 
na Środowisko w/w Programu.  
 
 
Ochrona środowiska 
 
Dobry stan środowiska naturalnego jest atutem Powiatu Buskiego. Ochrona środowiska stanowi jedno 
z zadań wszystkich szczebli samorządu terytorialnego.  
 
Ochrona powietrza 
 
Na podstawie przepisów wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska dokonuje się oceny 
poziomu substancji w powietrzu w poszczególnych strefach (w aglomeracjach o liczbie mieszkańców 
powyżej 250 tys. oraz na obszarach powiatów nie wchodzących w skład aglomeracji) i sporządza ich 
klasyfikację, odrębnie dla każdego rodzaju zanieczyszczenia. Następnie na podstawie klas 
wynikowych określa się jedną klasę ogólną, dla każdej strefy, ze względu na kryterium ochrony 
zdrowia oraz jedną klasę ogólną, ze względu na ochronę roślin. 
Na terenie województwa świętokrzyskiego wydzielono 2 strefy, dla których dokonuje się oceny jakości 
powietrza: miasto Kielce i strefa świętokrzyska. Powiat Buski zaliczony jest do strefy świętokrzyskiej. 
Jak wynika z przeprowadzonych badań Powiat Buski posiada jedną z niższych emisji pyłów  
i gazów w regionie województwa świętokrzyskiego. Powiat ma dobry stan jakości powietrza 
atmosferycznego. Ze względu na obydwa kryteria został zakwalifikowany do klasy: 

- A (poziom stężeń nie przekracza wartości dopuszczalnej lub docelowej) dla emisji: 
dwutlenku azotu, dwutlenku siarki, tlenku węgla, benzenu, pyłu PM 2,5, arsenu, kadmu, niklu, ołowiu 
i ozonu; 

- C (poziom stężeń zanieczyszczeń przekracza poziomy dopuszczalne powiększone  
o margines tolerancji, a w przypadku gdy margines tolerancji nie jest określony – poziomy 
dopuszczalne lub poziomy docelowe) dla emisji: pyłu PM10 i benzo(a)pirenu. 
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Głównymi zagrożeniami i problemami w dziedzinie ochrony powietrza na terenie Powiatu 
Buskiego są: 
 

 wykorzystywanie węgla jako głównego źródła energii 
Głównym paliwem w sektorze gospodarki komunalnej jest nadal węgiel kamienny i miał węgla 
kamiennego o różnej jakości i różnym stopniu zasiarczenia. Zbyt niski jest jeszcze udział innych źródeł 
energii (oleju opałowego, gazu ziemnego), wynikający w głównej mierze z wyższych kosztów ich 
stosowania, chociaż należy odnotować stopniowy wzrost ich wykorzystania. Alternatywą jest 
wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii (energia geotermalna, pompy ciepła, energia słońca, 
wody, biomasa). Z uwagi na to, iż są to nowe technologie, inwestycje prowadzące do ich 
wykorzystania są nadal bardzo kosztowne. 
W ostatnich latach Powiat Buski i część gmin skorzystało z różnych programów pomocowych, dzięki 
którym dokonano termomodernizacji wielu budynków użyteczności publicznej oraz wymieniono źródła 
ogrzewania na dużo bardziej ekologiczne. Również gospodarstwa indywidualne coraz częściej 
wykorzystują głównie energię słońca do ogrzewania ciepłej wody użytkowej (kolektory słoneczne)  
i wytwarzania energii elektrycznej (panele fotowoltaiczne). 
Programy takie, jak np. „ZORZA - Czyste powietrze nad świętokrzyskim”, prowadzone przez 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach i na wzór niego 
dofinansowania prowadzone przez poszczególne gminy powiatu buskiego, pozwoliły wielu 
mieszkańcom na skorzystanie z dotacji do wymiany starych pieców na nowe, które emitują 
zdecydowanie mniej zanieczyszczeń do atmosfery ze spalania w nich paliw. 
 

 napływ zanieczyszczeń powietrza z sąsiednich regionów 
Na jakość powietrza w Powiecie Buskim mają znaczący wpływ ponadregionalne zanieczyszczenia, 
pochodzące z sąsiednich regionów, głównie z uprzemysłowionego sąsiedniego powiatu 
staszowskiego oraz z aglomeracji krakowskiej i śląskiej. 

 
 niska emisja  

Decydujący wpływ na zanieczyszczenie powietrza na obszarze powiatu ma niska emisja, której 
źródłem jest spalanie węgla niskiej jakości w lokalnych kotłowniach oraz w indywidualnych 
gospodarstwach domowych. Sytuacja ta ulega stałej poprawie ze względu na wymianę starych pieców 
na nowe dużo bardziej ekologiczne. Na niską emisję ma także duży wpływ komunikacja (duże 
natężenie ruchu szczególnie na drogach krajowych Nr 73 i 79, drogach wojewódzkich oraz drogach 
lokalnych). 
 
Wszystkie zakłady szczególnie uciążliwe dla środowiska z terenu powiatu buskiego posiadają 
aktualne pozwolenia na emisję zanieczyszczeń, bądź dokonały wymaganych przepisami zgłoszeń 
instalacji. W wydanych przez Starostę Buskiego decyzjach administracyjnych ustalony został poziom 
emisji dopuszczalnych dla poszczególnych instalacji. Przedstawiane wyniki dokonywanych pomiarów 
emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych wykazują brak przekroczeń, a w wielu przypadkach są 
dużo niższe od wartości dopuszczalnych. 
Decyzje Starosty Buskiego ustalające dopuszczalne emisje zanieczyszczeń posiadają następujące 
podmioty: Zakład Wyrobów Metalowych METAL-KOP Młyny, ZMK „SAS” Sp. z o.o. Owczary, IKM 
„AGROPOM” Sp. z o.o. Busko-Zdrój, PROGRESS ECO S.A. Dobrów, Solecka Fabryka Maszyn 
„STRUMYK” Ludwinów, ZAG Sp. z o.o. Kotki, Komunalny Związek Ciepłownictwa „PONIDZIE” Busko-
Zdrój. 

Przyjęto również zgłoszenia następujących instalacji, nie wymagających pozwolenia: 
 

1. Spółdzielnia Mieszkaniowa os. Leszka Czarnego – Kotłownia na os. Leszka Czarnego 1, 
Busko-Zdrój. 

2. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe E.P. Juśkiewicz S.C. - stacja paliw w Szczaworyżu. 
3. Sanatorium Uzdrowiskowe „Nida-Zdrój” w Busku-Zdroju - kotłownia sanatorium, ul. 

Rzewuskiego 9. 
4. „LEMAR” R.L.E. Leśniak Spółka Jawna, Nowe Brzesko, oddz. Elżbiecin - stacja paliw 

Elżbiecin 33. 
5. „Haraboss” L. Wach, D. Michalski, S. Michalski Spółka Jawna, Mikułowice 283 - stacja paliw 

Mikułowice 283. 
6. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niepełnosprawnych Ruchowo, Busko-Zdrój, ul. 

Rehabilitacyjna 1. Kotły wodne „WIESSMANN PAROMAT – TRIPLEX” typ PT 057 – szt. 3 
o mocy 575 kW każdy, łączna moc 1,725 MW.  
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7. Sanatorium Uzdrowiskowe „NIDA-ZDRÓJ” Sp. z o.o. Busko-Zdrój, ul. Gen. F. Rzewuskiego 9. 
Kotły grzewcze typ Paromat Triplex szt. 2 o mocy 460 kW każdy; kocioł ZM „STER-GAZ” 
Poznań o mocy 65 kW; kocioł grzewczy typ VITROND – 200 o mocy 380 kW; łączna moc 
1,365 MW.  

8. Rejonowa Spółdzielnia Ogrodniczo-Pszczelarska, Busko-Zdrój, ul. Widuchowska 76; kocioł 
parowy typu Erm-3,0 o mocy cieplnej 2,2 MW.  

9. Komunalny Związek Ciepłownictwa „PONIDZIE”, ul. Kilińskiego 41, Busko Zdrój - kotłownia 
Busko-Zdrój, os. Wola; kotłownia węglowo-miałowa wyposażona w 2 kotły KR-80 o mocy 
cieplnej po 1,86 MW każdy, łączna moc 3,72 MW.  

10. Komunalny Związek Ciepłownictwa „PONIDZIE”, ul. Kilińskiego 41, Busko Zdrój - kotłownia 
Busko-Zdrój, os. Andersa 2; kotłownia wyposażona w 2 kotły gazowe o mocy cieplnej po 1,4 
MW każdy, łączna moc 2,6 MW. 

11. „UZDROWISKO BUSKO-ZDRÓJ” S.A., Busko-Zdrój, ul. Rzewuskiego 1: 
- Kotłownia Centralna: kotłownia wodno-parowa opalana gazem ziemnym lub paliwem 
rezerwowym olejem opałowym lekkim, 4 kotły typu: kocioł wodny Turbomat – Duplex o mocy 
2,9 MW; kocioł wodny Turbomat – Duplex o mocy 2,3 MW; kocioł parowy Turbomat R-HDD 
1500 o mocy 1,5 MW; kocioł parowy Turbomat R-HDD 1160 o mocy 1,16 MW; łączna moc 8,2 
MW; 
- Kotłownia „Krystyna”: kotłownia gazowo-olejowa opalana paliwem podstawowym gazem 
ziemnym lub paliwem rezerwowym olejem opałowym lekkim: 2 kotły wodne typu PAROMAT-
TRIPLEX-RN/Z625 o mocy 0,72 MW każdy; 2 kotły wodne typu PAROMAT-TRIPLEX-
RN/Z500 o mocy 0,575 MW każdy; łączna moc kotłowni 2,59 MW.  

12. Federacja Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Przemysłu Lekkiego 
Sanatorium „Włókniarz”, Busko-Zdrój, ul. Rokosza 1, kotłownia gazowo-olejowa wyposażona 
w 3 kotły firmy Schäfer typu DOMOBLOC DCN 1150 o łącznej mocy 3,45 MW; dokonano 
zgłoszenia instalacji. 

13. ADSW PELLET Sp. z o.o. Rzędów – linia produkcyjna ekologicznego granulatu opałowego 
„PELLETS” z odpadów pochodzenia roślinnego – wytłoków owocowych, trociny tartacznej. 

14. Gospodarstwo Ogrodnicze Spółka Cywilna, Służów – produkcja warzyw typu pomidory i ogórki 
pod osłoną szklarni na powierzchni 1,5 ha. 

15. PPHU "Rafit" Sp. z o.o. Kielce, ul. Klonowa 55/23, Zakład Gnojno 166, gmina Gnojno - linia do 
produkcji peletu z trocin drzewnych. 

 
 
 
Ochrona wód i ziemi 
 
Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych 
 
Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne, Starosta był organem właściwym (do czasu 
wejścia w życie nowej ustawy) do wydawania pozwoleń wodnoprawnych, w treści których ustalano cel 
i zakres korzystania z wód, warunki wykonywania uprawnienia oraz obowiązki niezbędne ze względu 
na ochronę zasobów środowiska, interesów ludności i gospodarki.  
W 2018 roku w życie weszła nowa ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne, która przeniosła 
wszelkie kompetencje związane z wydawaniem pozwoleń wodnoprawnych do nowo powołanej 
jednostki, jaką jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.  
 
Wydawanie decyzji administracyjnych dotyczących rekultywacji gruntów 
 
Na podstawie zapisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. O ochronie gruntów rolnych i leśnych, osoba 
powodująca utratę albo ograniczenie wartości użytkowej gruntów jest obowiązana do ich rekultywacji 
na własny koszt. Rekultywację i zagospodarowanie gruntów planuje się, projektuje i realizuje na 
wszystkich etapach działalności przemysłowej. Rekultywację gruntów prowadzi się w miarę, jak grunty 
te stają się zbędne całkowicie, częściowo lub na określony czas do prowadzenia działalności 
przemysłowej oraz kończy się w terminie do 5 lat od zaprzestania działalności. 
Na podstawie przypisanych Staroście Buskiemu kompetencji, wydał on w 2019 roku 1 decyzję  
w sprawie rekultywacji gruntów. 
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Wydawanie decyzji administracyjnych zezwalających na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji 
rolniczej. 
 
W związku z zapisami ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, Starosta zezwala na wyłączanie 
gruntów z produkcji rolniczej tylko w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji. Wyłączenie  
z produkcji użytków rolnych wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego i organicznego, 
zaliczanych do klas I, II, III, IIIa, IIIb oraz użytków rolnych klas IV, IVa, IVb, V i VI wytworzonych z gleb 
pochodzenia organicznego, przeznaczonych na cele nierolnicze i nieleśne – może nastąpić po 
wydaniu decyzji zezwalających na takie wyłączenie. W decyzjach tych Starosta określa obowiązki 
związane z wyłączeniem. Obowiązkiem takim jest uiszczenie należności i opłat rocznych, który 
powstaje od dnia faktycznego wyłączenia gruntów z produkcji.  
W wyniku wydanych decyzji zezwolono na trwałe wyłączenie z produkcji powierzchni 0,58 ha gruntów 
rolnych klasy I – II, powierzchni 1,56 ha gruntów rolnych klasy III oraz powierzchni 9,69 ha innych 
gruntów rolnych. 
Z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej naliczono należność w kwocie 57 824,00 zł oraz 
opłaty roczne w kwocie 115 936,00 zł. 
 
Udzielenie koncesji geologicznych 
 
Zgodnie z zapisami ustawy Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2019 r. poz. 868), to działalność  
w zakresie: 
 
- poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopalin, 
- poszukiwania lub rozpoznawania kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla, 
- wydobywania kopalin ze złóż, 
- poszukiwania lub rozpoznawania złóż węglowodorów oraz wydobywania węglowodorów ze złóż, 
- podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji, 
- podziemnego składowania odpadów, 
- podziemnego składowania dwutlenku węgla, 
 
może być wykonywana po uzyskaniu koncesji. Koncesji na wydobywanie kopalin pospolitych ze złóż 
udziela Starosta. 
 
Eksploatowane złoża kopalin w 2019 r. na terenie powiatu buskiego: 
 
1. "Kików 1" w m. Kików gm. Solec-Zdrój – piaski 
2. "Niziny" w m. Niziny gm. Tuczępy – piaski  
3. "Młyny I" w m. gm. Busko-Zdrój – kruszywo naturalne 
4. "Kików 2" w m. Kików gm. Solec-Zdrój – piaski. 
 
W 2019 r. na podstawie koncesji Starosty Buskiego wydobyto łącznie 35 718 Mg kopalin pospolitych.  
 
W 2019 r. wykonano 10 studni wierconych o łącznej długości 645 mb. i zasobach eksploatacyjnych  
w wysokości 138,61 m3/h w utworach kredy górnej. Dodatkowo zatwierdzono do wykonania 10 
otworów studziennych w celu nawadniania sadów oraz upraw rolniczych.  
 
Prawidłowa gospodarka odpadami  
 
Wydawanie decyzji administracyjnych  
 
Zgodnie z ustawą o odpadach prowadzenie zbierania odpadów i prowadzenie przetwarzania odpadów 
wymaga uzyskania zezwolenia. Zezwolenie wydaje, w drodze decyzji, organ właściwy odpowiednio ze 
względu na miejsce zbierania lub przetwarzania odpadów. Zezwolenie na prowadzenie tego typu 
działalności, w miejscu zlokalizowanym na terenie powiatu buskiego, wydaje Starosta Buski. 
Na podstawie przepisów ustawy o odpadach oraz ustawy Prawo ochrony środowiska Starostwo 
w 2019 roku przeprowadziło 24 postępowania administracyjne w zakresie gospodarki odpadami.  
 
Osuwiska i tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych 
 
Na obszarze powiatu buskiego zinwentaryzowano 2 osuwiska ziemne, które posiadają karty osuwisk. 
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1. Osuwisko JP-5 w m. Biechów gm. Pacanów działka ewid. Nr 3247. 
2. Osuwisko JP-4 w m. Czarkowy gm. Nowy Korczyn - posesja w m. Czarkowy nr 118. 
W 2019 roku przeprowadzono oględziny w/w osuwisk w celu obserwacji i monitorowania ich stanu 
oraz ewentualnego wpływu na tereny przyległe. 
 
Ograniczenie akustycznych zagrożeń środowiska  
 
Hałas 
 
Na terenie powiatu buskiego hałas nie stanowi zbyt wielkiego zagrożenia. Brak jest dużych zakładów 
przemysłowych, które negatywnie oddziałują na środowisko w tym zakresie. Mniejsze zakłady 
produkcyjne i usługowe przestrzegają przepisów prawa w tym w zakresie co do ograniczenia emisji 
hałasu. W przypadku stwierdzenia na podstawie wykonanych pomiarów, iż poza zakładem,  
w wyniku jego działalności, przekroczone są dopuszczalne poziomy hałasu, Starosta wydaje decyzję 
o dopuszczalnym poziomie hałasu oraz nakazuje ograniczenie jego emisji. W 2019 była wydana 
1 decyzja administracyjna. 
 
Większe znaczenie ma hałas drogowy. Szybki rozwój motoryzacji indywidualnej w ostatnich latach 
połączony ze wzrostem przewozów transportowych oraz powolną rozbudową układów drogowo-
ulicznych przyczynił się do znacznego pogorszenia klimatu akustycznego, zwłaszcza na obszarach 
zurbanizowanych. 
 
Największe oddziaływanie hałasu komunikacyjnego występuje na obszarach przyległych do tras 
tranzytowych szczególnie na drogach krajowych Nr 73 i 79, gdzie zanotowano poziom hałasu 
krótkookresowego w przedziale 55 – 65 dB (przekroczenia od 0,2 dB do 2,6 dB) oraz hałasu 
określanego długookresowym średnim poziomem dźwięku, którego pomiary wykazywały na 
przekroczenia od 5 dB do 10 dB. 
 
Poprawa klimatu akustycznego na terenie miasta stanowiącego węzeł dróg tranzytowych będzie się 
wiązała z poniesieniem nakładów na inwestycje drogowe. Wybudowana obwodnica miasta na pewno 
zdecydowanie poprawiła ten stan. Doraźną poprawę sytuacji uzyskano poprzez zmodernizowanie 
stanu nawierzchni dróg krajowych nr 73 i 79. Jeszcze lepszą poprawę można uzyskać poprzez 
zmianę prędkości strumienia pojazdów i wprowadzenie dalszych ograniczeń dla ruchu pojazdów 
ciężarowych w centrum miasta, strefie uzdrowiskowej i na terenie o dużym wskaźniku zaludnienia. Na 
obszarach zagrożonych należy obligować inwestorów do wypełniania zobowiązań, dotyczących 
eliminacji uciążliwości, poprzez realizację infrastruktury przeciwhałasowej. Dotyczyć to będzie dróg  
i ulic objętych modernizacją lub rozbudową. 
 
Pola elektromagnetyczne 
 
Elektromagnetyczne promieniowanie niejonizujące 
 
Promieniowanie to jest zjawiskiem powszechnym. Źródłami tego promieniowania są systemy 
przesyłowe energii elektrycznej, stacje radiowe, telewizyjne i telefonii komórkowej oraz urządzenia  
o mniejszej uciążliwości, diagnostyczne, terapeutyczne, przemysłowe, wojskowe i cywilne urządzenia 
radionawigacji, a także domowe powszechnego użytku: kuchenki mikrofalowe, monitory, aparaty 
komórkowe itp. wytwarzające pole elektryczne, magnetyczne oraz elektromagnetyczne 
o częstotliwościach od 0 Hz do 300 GHz, tworzących zakres promieniowania elektromagnetycznego 
niejonizującego. Promieniowanie elektromagnetyczne (PEM), w tym promieniowanie niejonizujące 
zaliczane jest do podstawowych rodzajów zanieczyszczeń środowiska naturalnego. 

 
Do urządzeń najbardziej szkodliwych na obszarze powiatu buskiego należą: 
 

 linie elektroenergetyczne o napięciu znamionowym 110 kV (3), 220 kV, 400 kV, których 
szkodliwy wpływ rozciąga się odpowiednio od 12 do 37 m od osi linii w obie strony, 

 stacje elektroenergetyczne 110/15 kV (Busko-Zdrój, Wełecz, Dobrów), których uciążliwość na 
ogół zamyka się w granicach obiektu, 
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 bazowe stacje telefonii komórkowej w ilości 29 sztuk, równomiernie rozmieszczone na 
obszarze całego powiatu na specjalnie wykonanych masztach (wszystkie posiadają 
wymagane prawem zgłoszenia instalacji).  

 
Ciągły rozwój techniki powoduje wzrost ilości nadajników radiowo-telewizyjnych oraz stacji bazowych 
telefonii komórkowej. 
Ochrona ludzi i środowiska przed niejonizującym promieniowaniem elektromagnetycznym 
uregulowana jest ustawowo (prawo budowlane, prawo ochrony środowiska, ustawa o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym), przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz sanitarnymi.  
 
Prowadzone systematycznie na terenie powiatu buskiego pomiary monitoringowe poziomów PEM nie 
wykazały przekroczeń wartości dopuszczalnej wynoszącej 7 V/m i wynosiły od 0,11 V/m do 0,23 V/m. 
Instalacje takie, zgodnie z przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska, wymagają zgłoszenia 
Staroście. W roku 2019 przyjęto 7 takich zgłoszeń oraz 23 aktualizacji i zmian danych zgłoszeń. 
 
 
Ochrona przyrody  
 
Leśnictwo  
 
W Powiecie Buskim lasy zajmują ok. 13% ogólnej powierzchni powiatu. Wskaźnik ten dalece odbiega 
od lesistość województwa świętokrzyskiego wynoszącej 28,2% oraz krajowej wynoszącej blisko 30%. 
Średnia europejska jest jeszcze wyższa i wynosi 32%.  
W poszczególnych gminach powiatu przedstawia się to następująco: gm. Busko-Zdrój - 12,5%, gm. 
Gnojno - 18,8%, gm. Nowy Korczyn - 9,2%, gm. Pacanów 1,8%, gm. Solec-Zdrój - 10,5%, gm. 
Stopnica - 11%, gm. Tuczępy - 27,5%, gm. Wiślica - 4,5%. Jednakże w stosunku do roku 2006 
wskaźnik lesistości Powiatu Buskiego wzrósł o blisko 2,5%.  
 
Lasy zajmują ogółem 11 135 ha, z czego powierzchnia geodezyjna lasów nie stanowiących własności 
Skarbu Państwa – 5 743 ha (powierzchnia rzeczywista jest wyższa o ok. 20-25% – brak aktualizacji 
ewidencji gruntów). Według zlecanej do wykonania przez Starostę dokumentacji urządzeniowej lasów 
(uproszczone plany urządzenia lasu i inwentaryzacja stanu lasu) powierzchnia lasów prywatnych 
wynosi 7 116,82 ha. Obecnie niemal wszystkie lasy stanowiące własność osób prywatnych i wspólnot 
gruntowych posiadają aktualną dokumentację urządzeniową. Nadzór nad gospodarką leśną w w/w 
lasach jest prowadzony przez własne służby Starosty na podstawie uproszczonych planów urządzenia 
lasu i inwentaryzacji stanu lasu, które zawierają opisy taksacyjne lasów oraz wyznaczają zadania 
gospodarcze dla właścicieli lasów. 
 
W roku 2019 Starosta zlecił do wykonania uproszczone plany urządzenia lasu i inwentaryzację stanu 
lasu dla 9 wsi. Prace urządzeniowe zostały wykonane: w gminie Gnojno, w m. Balice na pow. 259,11 
ha i w m. Maciejowice na pow. 150,94 ha, co daje łączną powierzchnię 410,05 ha oraz w gminie 
Tuczępy, w m. Brzozówka na pow. 72,46 ha, w m. Góra na pow. 32,24 ha, w m. Grzymała na pow. 
137,60 ha, w m. Jarosławice na pow. 111,80 ha, w m. Podlesie na pow. 52,11 ha, w m. Tuczępy na 
pow. 75,89 ha oraz w m. Wierzbica na pow. 127,19 ha, co daje łączną pow. 609,29 ha. Razem prace 
urządzeniowe objęły pow. 1019,34 ha. 
 
W roku 2019 przyjęto od właścicieli lasów prywatnych 510 zgłoszeń w sprawie legalizacji 
pozyskiwanego drewna. Właścicielom wydano 510 świadectwa legalności pozyskanego drewna. 
Zalegalizowano ogółem 3 825 m3 drewna, z czego grubizny iglastej 2 984 m3 (z tego drewno 
dłużycowe 1 342 m3 i drewno stosowe 1 642 m3) oraz 841 m3 grubizny liściastej (z tego drewno 
dłużycowe 139 m3 i drewno stosowe 702 m3). Właściciele, pod nadzorem służb Starostwa dokonali 
odnowień sztucznych na powierzchniach pozrębowych. Łączna powierzchnia takich prac to ok. 10 ha. 
Na powierzchni 15 ha wykonano także poprawki i uzupełnienia. Na powierzchni 300 ha właściciele 
wykonali prace trzebieżowe. Powierzchnia objęta pracami pielęgnacyjnymi w uprawach i młodnikach 
wyniosła 150 ha. 
 
Lasy odgrywają znaczącą rolę w strukturze przyrodniczej powiatu. Pełnią funkcje gospodarcze i są 
kluczowym elementem bezpieczeństwa ekologicznego oraz mają szczególne znaczenie w ochronie 
środowiska naturalnego (przeważnie glebochronne oraz stanowiące ochronę uzdrowisk). Absorpcja 
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pyłów wynosi 30-50%, a substancji gazowych 85%. Ważnym elementem jest również tłumienie fal 
akustycznych na poziomie 70-90%. 
 
Lasy Powiatu Buskiego skupiają się w kilkunastu małych kompleksach, przy czym zwarte kompleksy 
tworzą ciągi leśne położone wzdłuż rzeki Wschodniej i Sanicy. Lasy prywatne charakteryzują się 
dużym rozproszeniem, tworząc na ogół niewielkie powierzchnie, chociaż w ostatnich latach, z uwagi 
na korzystne przepisy zalesieniowe, przybyło w powiecie kilkanaście kilku i kilkunastu hektarowych 
upraw leśnych. 
 
W ostatnich latach tendencja zalesiania gruntów rolnych znacząco spada, pomimo tego, iż Powiat 
Buski zalicza się do obszarów o wysokich potrzebach zalesieniowych. Powierzchnia gruntów 
przewidzianych do zalesienia w wojewódzkim i krajowym programie zwiększenia lesistości w latach 
2001 - 2020, na terenie powiatu wynosi 7 437 ha i wykazuje tendencję rosnącą. W roku 2019 
zalesienia gruntów rolnych wykonano na powierzchni 9,85 ha. 
 
Jeżeli chodzi o lata 2016 - 2019, zalesienia wykonane zostały na powierzchni 28,79 ha. Przy czym 
lata 2016 - 2019, w stosunku do lat poprzednich wskazywały na spadek zalesianych powierzchni. 
Spowodowane to było tym, iż unijne programy zalesieniowe nie były już tak atrakcyjne dla właścicieli 
gruntów w stosunku do innych programów rolno-środowiskowych. 
 
Starosta zgodnie z przepisami ustawy o lasach wykonuje ocenę udatności upraw leśnych zalesionych 
w ramach PROW. W roku 2019 ocenę taką wykonano na 8 działkach na powierzchni łącznej 2,22 ha. 
 
Na podstawie przepisów ustawy o lasach Starosta wydaje również właścicielom gruntów 
przeznaczonych do sprzedaży zaświadczenia, czy dany grunt jest gruntem, o którym mowa w art. 3 
w/w ustawy o lasach, objętym uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa  
w art. 19 ust. 3 tejże ustawy. W roku 2019 takich zaświadczeń wydano 1046 sztuk. 
 
 
Zalesienia 
 
W latach 2016 – 2019 na terenie Powiatu Buskiego dokonano następującej wielkości zalesień: 
 

Budżet 
Wojewody 

WFOŚiGW Fundusz 
Leśny 

ARiMR* RAZEM Rok 

(ha) (ha) (ha) (ha) (ha) 

2016 - - - 1,67 1,67 

2017 - - - 8,71 8,71 

2018 - - - 8,56 8,56 

2019 - - - 9,85 9,85 

Razem - - - 28,79 28,79 

 
 
* zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków 
pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej. 
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W poszczególnych gminach Powiatu Buskiego w latach 2016 – 2019 wykonano zalesienia na 
obszarze: 
 

Rozmiar zalesień w poszczególnych latach  
(ha) 

Gmina 

2016 2017 2018 2019 

Razem  
(ha) 

Busko-Zdrój 0,00 5,1 4,07 1,25 9,17 

Gnojno 0,89 2,24 1,64 5,24 4,77 

Nowy Korczyn 0,00 0,00 1,72 0,87 1,72 

Pacanów 0,00 0,00 0,00 2,49 0,00 

Solec-Zdrój 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Stopnica 0,57 0,55 0,53 0,00 1,65 

Tuczępy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Wiślica 0,21 0,82 0,6 0,00 1,63 

Razem 1,67 8,71 8,56 9,85 28,79 

 
 
Edukacja ekologiczna 
 
Konkursy z zakresu ochrony środowiska dla dzieci i młodzieży  
 
W zakresie edukacji ekologicznej w roku 2019 Starostwo zorganizowało Powiatowy Konkurs 
Plastyczny pn. „EKO-PLAKAT” (w szkołach na terenie Powiatu Buskiego oraz w Starostwie 
Powiatowym w Busku - Zdroju). 
Konkurs ten obejmował problematykę działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego, poprzez 
edukację ekologiczną w tym zakresie, w szczególności poprzez poszerzenie wiedzy z zakresu 
ochrony przyrody, ochrony powietrza atmosferycznego, propagowanie aktywnych działań ze 
szczególnym uwzględnieniem selektywnej zbiórki surowców wtórnych i zagospodarowania odpadów. 
Konkurs był skierowany do pełnosprawnych i niepełnosprawnych uczniów szkół funkcjonujących na 
terenie Powiatu Buskiego, tj. szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, w tym 
szkół specjalnych. Koszt całkowity w/w zadania wyniósł 13 063,09 zł. 
 
W 2019 roku zawarto 5 umów z organizacjami pożytku publicznego na dofinansowanie zadań  
z zakresu edukacji ekologicznej i przeznaczono na ten cel środki w wysokości 17 643,00 zł. 
 
 
10. PROMOCJA I NADZÓR NAD INWESTYCJAMI 

 
Promocja powiatu 
 
Referat Inwestycji i Promocji podejmuje szereg działań promocyjnych, które mają na celu 
rozpowszechnianie informacji o powiecie w kraju i za granicą, w celu zwiększenia ilości 
przyjeżdżających do powiatu turystów.  
 
Jednym z tych działań jest przystąpienie Powiatu Buskiego do organizacji i stowarzyszeń. Od 2003 
roku Powiat Buski jest członkiem Regionalnej Organizacji Turystycznej (ROT) Województwa 
Świętokrzyskiego. W 2013 roku Powiat przystąpił do Klastra pod nazwą "Uzdrowiska 
Świętokrzyskie", a od 2014 roku jesteśmy członkiem Lokalnej Organizacji Turystycznej "Moc 
Ponidzia". W roku 2019 kontynuowaliśmy te partnerstwa, co dało nam większe możliwości 
promocyjne, poprzez udział w imprezach targowych i innych imprezach promocyjnych. 
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Kolejnym ważnym działaniem promocyjnym jest wydawanie materiałów promocyjnych Powiatu 
Buskiego oraz gadżetów reklamowych. W 2019 roku zlecono wykonanie następujących materiałów: 
pióro wieczne, opaski odblaskowe, kamizelki odblaskowe, pamięć USB, torby ekologiczne, czekolady 
w spersonalizowanym pudełku.  Ponadto zakupiono dwa wydawnictwa: 
  
"Ziemia Buska" - album formatu A-5, który obejmuje prezentację fotograficzno-opisową Powiatu 
Buskiego, tj.: jego położenie geograficzne, charakterystykę walorów uzdrowiskowo-turystycznych,  
a także informację o zabytkach i atrakcjach turystyczno-kulturalnych; 
 
"Moje Ponidzie" - album formatu A-4 ze zdjęciami Elżbiety Dzikowskiej wybitnej podróżniczki  
i dziennikarki, który obejmuje prezentację fotograficzno-opisową Powiatu Buskiego, Ponidzia, 
położenie, walory turystyczne i zabytki. 
 
W/w materiały promocyjne i wydawnictwa przeznaczane są na upominki dla Gości Starostwa 
Powiatowego oraz na różnorodne imprezy kulturalne, sportowe itp. organizowane przez powiatowe 
jednostki organizacyjne, stowarzyszenia, organizacje, kluby w Powiecie Buskim, jak i na terenie 
województwa, a także są dystrybuowane wśród uczestników imprez targowych, konferencji, szkoleń, 
uroczystości okolicznościowych, czy podczas imprez plenerowych.  
 
Innymi działaniami promocyjnym w 2019 roku jest promocja Powiatu Buskiego w mediach, poprzez 
zamieszczanie informacji promujących Powiat Buski na łamach „Tygodnika Ponidzia” oraz na Portalu 
Regionalnym www.busko.com.pl (regularnie umieszczane artykuły), a także na łamach „Echa Dnia”  
w dodatku „Echo Buskie” (jeden raz w miesiącu). 
 
Referat Inwestycji i Promocji w roku 2019 realizował promocję projektu pn. 
"Budowa nowego budynku kształcenia zawodowego, budowa boiska wielofunkcyjnego  
o sztucznej nawierzchni, dobudowa do hali sportowej siłowni oraz wymiana posadzki 
sportowej, remont warsztatów na potrzeby szkolnictwa zawodowego, zakup wyposażenia do 
celów dydaktycznych" współfinansowanego w ramach Osi priorytetowej 7 Sprawne usługi publiczne, 
Działanie 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.  

   

 
Zlecono wykonanie następujących materiałów promujących projekt i beneficjenta - Powiat Buski: 
foldery z mapą powiatu buskiego, tablice pamiątkowe, film reklamowy z wykorzystaniem drona, 
spacer wirtualny prezentujący rezultaty projektu.  
 
W 2019 roku w ramach promocji Powiatu Buskiego zorganizowano imprezę pn. „Dożynki 
Powiatowo-Gminne Tuczępy 2019”, która odbyła się 18 sierpnia 2019 r. w Tuczępach. 
Organizatorami dożynek byli: Zarząd Powiatu w Busku-Zdroju, Wójt Gminy Tuczępy oraz Centrum 
Kultury w Tuczępach. Dodatkowo Zarząd Powiatu w Busku-Zdroju wziął udział w XIX 
Świętokrzyskich Dożynkach Wojewódzkich w Opatowie w dniu 8 września 2019 roku. Podczas tej 
imprezy Powiat Buski reprezentowała delegacja wieńcowa - Koło Gospodyń Wiejskich "Wesołe 
Górzanki" z miejscowości Góra, Gm. Tuczępy, zdobywcy I miejsca w eliminacjach powiatowych  
w Konkursie na najpiękniejszy wieniec dożynkowy Powiatu Buskiego. Oprócz ośpiewania  
i obtańczenia wieńca, członkowie KGW "Wesołe Górzanki" na stoisku promocyjnym zaprezentowali 
potrawy regionalne oraz promowali kulturę ludową związaną z dożynkami. 
 
W dniu 18 października 2019 r. w centrum konferencyjnym w Sanatorium ”Włókniarz”  
w Busku-Zdroju odbył się Jubileuszowy Konwent Powiatów Województwa Świętokrzyskiego  
z okazji 20-lecia Samorządów Powiatowych. Uroczysty Konwent został zorganizowany w Busku-
Zdroju ponieważ Starosta Buski Jerzy Kolarz jest Przewodniczącym Konwentu Powiatów 
Województwa Świętokrzyskiego. Spotkanie było okazją do wręczenia samorządowcom odznaczeń 
i dyplomów, a także materiałów promujących Powiat Buski oraz do zapoznania przybyłych Gości 
z walorami uzdrowiskowo-turystycznymi Powiatu. 
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Na zakończenie roku Referat zaplanował wydanie kalendarzy ściennych i książkowych na 2020 rok, 
jest to materiał promocyjny, który doskonale pełni funkcję promocyjną, ponieważ jest widoczny 
i używany przez cały rok. 

Nadzór inwestorski, zrealizowane inwestycje: 
 
- wykonano roboty modernizacyjne w budynku administracyjno-oświatowym przy ul. Armii Krajowej 19 
w Busku-Zdroju - działka Nr 22/1, 22/3, w którym aktualnie mieści się Powiatowy Zespół ds. Orzekania 
o Niepełnosprawności w Busku-Zdroju; 

- wykonane zostały roboty adaptacyjne i modernizacyjne pomieszczeń w budynku internatu Zespołu 
Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju przy ul. Mickiewicza 23 na potrzeby 
zakwaterowania uczniów, w związku z koniecznością przyjęcia do klas pierwszych zwiększonej liczby 
młodzieży w roku szkolnym 2019/2020 (podwójny rocznik); 

- adaptacja i modernizacja pomieszczeń internatu Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących 
w Busku-Zdroju na potrzeby Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz Hostelu; 

- adaptacja i modernizacja pomieszczeń internatu Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących 
w Busku-Zdroju na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Poradni Psychologiczno- 
Pedagogicznej. 

- realizacja inwestycji pn. "Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy internacie Zespołu Szkół 
Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju przy ul. Mickiewicza 23"; 

- roboty budowlano-remontowe - remont dwóch lokali w pomieszczeniach podpiwniczenia internatu 
Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju z przeznaczeniem na archiwum 
zakładowe Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju; 

- realizacja projektu pn. "Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Broninie 
o budynek do rehabilitacji zawodowej i społecznej"; 

- opracowanie dokumentacji na rozbudowę budynku przy ul. Kopernika 6 (dotychczas Nr 2); 

- opracowanie dokumentacji na budowę łącznika pomiędzy dwoma budynkami oświatowymi - I Liceum 
Ogólnokształcącym w Busku-Zdroju oraz biblioteką przy ul. Armii Krajowej 19 w Busku-Zdroju. 

 
11. WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI, ORGANIZACJE POZARZĄDOWE 
DZIAŁAJĄCE NA TERENIE POWIATU 
 
Na terenie Powiatu Buskiego działa 227 stowarzyszeń, 7 stowarzyszeń zwykłych i 13 fundacji. Wśród 
stowarzyszeń największą grupę stanowią Ochotnicze Straże Pożarne i stowarzyszenia sportowe.  
Współpraca Powiatu Buskiego z sektorem pozarządowym odbywa się na podstawie ustawy z dnia  
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która to zobowiązuje jednostki 
samorządu terytorialnego do podejmowania współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego. 
Formy współpracy oraz kierunki działań podejmowanych przez Powiat wspólnie z organizacjami 
pozarządowymi określone są w „Programie współpracy Powiatu Buskiego z organizacjami pozarządowymi 
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w latach 2016-2020” przyjętym 
uchwałą Nr XIII/125/2015 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 11 grudnia 2015 roku. 
Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie corocznie sporządzane 
jest sprawozdanie z realizacji w/w Programu współpracy Powiatu Buskiego z organizacjami pozarządowy-
mi za rok poprzedni. 
Ostatecznie wydatkowana kwota w ramach tego Programu na realizację zadań publicznych w 2019 
roku wyniosła, z zakresu: 
 

1. kultury na 16 zadań 57 500,00 zł, 
2. kultury fizycznej i turystyki na 26 zadań 112 645,83 zł, 
3. ochrony i promocji zdrowia na 9 zadań 48 528,00 zł, 
4. edukacji ekologicznej na 5 zadań 17 643,00 zł. 
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12. NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 
 
Zgodnie z zawartymi umowami w Powiecie w 2019 r. funkcjonowały 2 punkty Nieodpłatnej Pomocy 
Prawnej oraz punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego: 
 
 - w Busku-Zdroju obsługiwany przez radcę prawnego i adwokata; 
 - w Nowym Korczynie i Solcu-Zdroju, tzw. mobilny obsługiwany przez adwokata organizacji 
pozarządowej – HONESTE VIVERE z siedzibą w Warszawie; 
 - Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w Stopnicy obsługiwany przez doradcę 
organizacji pozarządowej– HONESTE VIVERE z siedzibą w Warszawie. 
 
W ramach realizacji zadania udzielono 631 nieodpłatnych porad prawnych oraz 244 nieodpłatnych 
porad obywatelskich w rozbiciu na punkty przedstawia się następująco: 
 
 - Busko-Zdrój   537 porad 
 - Nowy Korczyn  52 porady 
 - Solec-Zdrój   42 porady 
 - Stopnica   244 porady. 
 
 
13. DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW 
 
W okresie sprawozdawczym Powiatowy Rzecznik Konsumentów udzielił 580 porad indywidualnych 
oraz informacji petentom. W sposób ciągły współpracował z placówkami oświatowymi oraz policją, 
wspierając ich działania edukacyjne i prewencyjne, szczególnie dotyczące osób w wieku 
emerytalnym.  
 
W okresie sprawozdawczym w przypadku 97 skarg konsumenckich, Rzecznik skierował wystąpienia 
do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów.  
Ponadto 8 osobom udzielił pomocy na drodze sądowej, przygotowując dokumenty procesowe lub też 
biorąc osobisty udział w rozprawach sądowych. 
 
Wśród spraw, z jakimi do Powiatowego Rzecznika Konsumentów zgłaszali się mieszkańcy, 
znajdowały się głownie problemy z zakupem i reklamacją jakości urządzeń gospodarstwa domowego, 
sprzętu komputerowego, odzieży, obuwia oraz mebli. Wśród usług dominowały sprawy związane  
z usługami telekomunikacyjnymi, finansowymi oraz dostawami energii elektrycznej i wody.  
 
 

III. Wykonanie uchwał Rady Powiatu – uchwały podjęte w 2019 r. 
 

 
Rada Powiatu w Busku – Zdroju w 2019 roku na 11 Sesjach podjęła 128 uchwał. 
 
Tematycznie podjęte uchwał dotyczyły: 
 

‒ edukacji, kultury, kultury fizycznej i promocji powiatu (48 uchwał); 
‒ gospodarki finansowej (41 uchwał); 
‒ ochrony zdrowia, pomocy społecznej i polityki prorodzinnej (13 uchwał); 
‒ geodezji i gospodarki nieruchomościami (13 uchwał); 
‒ pracy Rady Powiatu (9 uchwał); 
‒ komunikacji i drogownictwa (4 uchwały). 
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Lp. Treść uchwały 
Ilość 

podjętych 
uchwał 

Stopień realizacji 

z zakresu gospodarki finansowej 

1. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Buskiego 
na rok 2019 

1 zrealizowano 

2. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla 
Powiatu Buskiego na lata 2019 - 2030 

1 zrealizowano 

3. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego 
w 2019 roku 

9 zrealizowano 

4. w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu 
Powiatu Buskiego w 2019 roku 

10 zrealizowano 

5. w sprawie zmiany uchwały nr IV/34/2019 Rady 
Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 25 stycznia 
2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2019 - 
2030 

10 zrealizowano 

6. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego wraz ze sprawozdaniem 
z wykonania budżetu za 2018 rok 

1 zrealizowano 

7. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania 
budżetu za 2018 rok 

1 zrealizowano 

8. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku 
- Zdroju przy ul. Bohaterów Warszawy 67 za 
2018 rok oraz pokrycia ujemnego wyniku 
finansowego za ten okres 

1 zrealizowano 

9. w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno - 
finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - 
Zdroju 

1 zrealizowano 

10. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/270/2017 
Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 25 maja 
2017 roku w sprawie określenia jednostek 
budżetowych, źródeł dochodów gromadzonych na 
wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz 
sposobu i trybu sporządzania planów finansowych 
dla wydzielonych rachunków dochodów 

1 zrealizowano 

11. w sprawie upoważnienia do przeprowadzenia 
postępowania w zakresie wyboru biegłego 
rewidenta do badania sprawozdania finansowego 
za 2019 i 2020 rok w Zespole Opieki Zdrowotnej 
w Busku – Zdroju  

1 zrealizowano 

12. w sprawie zatwierdzenia wyboru biegłego 
rewidenta do badania sprawozdania finansowego 
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju za 
2019 i 2020 rok  

1 zrealizowano 

13. w sprawie wydatków budżetu Powiatu Buskiego, 
które w 2019 roku nie wygasają z upływem roku 
budżetowego 

1 zrealizowano 

14. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Buskiego 
na rok 2020 

1 w trakcie realizacji 

15. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla 
Powiatu Buskiego na lata 2020 - 2030 

1 w trakcie realizacji 

z zakresu edukacji, kultury, kultury fizycznej i promocji powiatu 

1. w sprawie zamiaru przekształcenia Zespołu Szkół 
Technicznych i Ogólnokształcących im. 
Kazimierza Wielkiego w Busku - Zdroju poprzez 

1 zrealizowano 
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zmianę siedziby 
2. w sprawie zamiaru przekształcenia Poradni 

Psychologiczno - Pedagogicznej w Busku - Zdroju 
poprzez zmianę siedziby 

1 zrealizowano 

3. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Powiatu 
Buskiego do realizacji projektu pn. „Wymiar 
międzynarodowy w kształceniu zawodowym” w 
ramach programu Erasmus+ 

1 w trakcie realizacji 

4. w sprawie zmiany uchwały nr VII/44/2011 Rady 
Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 31 marca 2011 
roku w sprawie ustanowienia stypendium 
socjalnego dla uczniów szkół prowadzonych przez 
Powiat Buski 

1 Uchwałę przekazano 
do realizacji dyrektorom szkół 

5. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Powiatu 
Buskiego do realizacji projektu pn. „Bliżej Europy, 
bliżej sukcesu” w ramach Programu Erasmus+ 

1 Projekt nie otrzymał 
dofinansowania 

6. w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
jednostkom samorządu terytorialnego na 
realizację zadań z zakresu kultury 

5 zrealizowano 

7. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności 
dotychczasowego Gimnazjum Specjalnego w 
Broninie  

1 zrealizowano 

8. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności 
dotychczasowego Gimnazjum Specjalnego Nr 1 w 
Busku - Zdroju 

1 
zrealizowano 

9. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności 
dotychczasowego Gimnazjum Specjalnego Nr 2 
dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - 
Zdroju 

1 zrealizowano 

10. w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
dotychczasowego trzyletniego I Liceum 
Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w 
Busku - Zdroju w czteroletnie I Liceum 
Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w 
Busku - Zdroju 
 

1 zrealizowano 

11. w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
dotychczasowego trzyletniego II Liceum 
Ogólnokształcącego w Busku - Zdroju w 
czteroletnie II Liceum Ogólnokształcące w Busku - 
Zdroju 

1 zrealizowano 

12. w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
dotychczasowego trzyletniego III Liceum 
Ogólnokształcącego w Busku - Zdroju w 
czteroletnie III Liceum Ogólnokształcące w Busku 
- Zdroju 

1 zrealizowano 

13. w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
dotychczasowego trzyletniego IV Liceum 
Ogólnokształcącego w Busku - Zdroju w 
czteroletnie IV Liceum Ogólnokształcące w Busku 
- Zdroju 

1 zrealizowano 

14. w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
dotychczasowego trzyletniego Liceum 
Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Busku - 
Zdroju w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące 
dla Dorosłych w Busku - Zdroju 

1 zrealizowano 

15. w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
dotychczasowego trzyletniego V Liceum 
Ogólnokształcącego Specjalnego w Busku - 
Zdroju w czteroletnie V Liceum Ogólnokształcące 

1 zrealizowano 
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Specjalne w Busku - Zdroju  
16. w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

dotychczasowego trzyletniego VI Liceum 
Ogólnokształcącego Specjalnego w Busku - 
Zdroju w czteroletnie VI Liceum Ogólnokształcące 
Specjalne w Busku - Zdroju 

1 zrealizowano 

17. w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 1 
im. Mikołaja Kopernika w Busku - Zdroju w 
pięcioletnie Technikum Nr 1 im. Mikołaja 
Kopernika w Busku - Zdroju  

1 zrealizowano 

18. w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 2 
w Busku - Zdroju w pięcioletnie Technikum Nr 2 w 
Busku - Zdroju 

1 zrealizowano 

19. w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 3 
w Busku - Zdroju w pięcioletnie Technikum Nr 3 w 
Busku - Zdroju  

1 zrealizowano 

20. w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
dotychczasowego czteroletniego Technikum 
Specjalnego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w 
Busku - Zdroju w pięcioletnie Technikum 
Specjalne dla Niepełnosprawnych Ruchowo w 
Busku - Zdroju  

1 zrealizowano 

21. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Mikołaja Kopernika 
w Busku - Zdroju 

1 zrealizowano 

22. w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół 
Technicznych i Ogólnokształcących im. 
Kazimierza Wielkiego w Busku - Zdroju poprzez 
zmianę siedziby 

1 zrealizowano 

23. w sprawie ustalenia planu sieci szkół 
ponadpodstawowych oraz sieci szkół specjalnych 
prowadzonych przez Powiat Buski 

1 Uchwałę przekazano 
dyrektorom szkół 

i placówek prowadzonych przez 
Powiat Buski do realizacji 

24. w sprawie przekształcenia Poradni 
Psychologiczno - Pedagogicznej w Busku - Zdroju 
poprzez zmianę siedziby 

1 zrealizowano 

25. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji, liczby 
punktów oraz rodzajów dokumentów niezbędnych 
na pierwszym etapie postępowania 
rekrutacyjnego do internatów zorganizowanych w 
szkołach ponadpodstawowych prowadzonych 
przez Powiat Buski 

1 Uchwała została przekazana 
Dyrektorom I Liceum 

Ogólnokształcącego oraz 
Zespołu Szkół Techniczno - 

Informatycznych celem 
realizacji. Uchwałę przekazano 

również do Dyrektorów 
Zespołów Szkół: 

Ponadpodstawowych oraz 
Technicznych  

i Ogólnokształcących celem 
zapoznania z jej treścią uczniów 

ubiegających się o miejsce w 
internacie 

26. w sprawie nadania imienia Powiatowemu 
Międzyszkolnemu Ośrodkowi Sportowemu w 
Busku - Zdroju 

1 zrealizowano 

27. w sprawie udzielenia dotacji celowej na ochronę 
zabytków 

7 zrealizowano 

28. w sprawie zawarcia porozumienia o wspólnej 
organizacji Dożynek Powiatowo - Gminnych 

1 zrealizowano 
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Tuczępy 2019 
29. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/186/2002 

Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 26 maja 
2002 r. w sprawie utworzenia oraz nadania statutu 
Powiatowemu Ośrodkowi Doradztwa i 
Doskonalenia Nauczycieli w Busku - Zdroju  

1 zrealizowano 

30. w sprawie zmiany uchwały nr VI/38/2011 Rady 
Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 25 lutego 2011 r. 
w sprawie przyznawania nagród Starosty 
Buskiego w dziedzinie kultury  

1 Uchwałę opublikowano na 
stronie BIP Powiatu Buskiego, 
na jej podstawie przyznawane 

są nagrody Starosty Buskiego w 
dziedzinie kultury 

31. w sprawie zmiany uchwały nr VI/39/2011 Rady 
Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 25 lutego 2011 r. 
w sprawie przyznawania nagród Starosty 
Buskiego w dziedzinie kultury fizycznej 

1 Uchwałę opublikowano na 
stronie BIP Powiatu Buskiego, 
na jej podstawie przyznawane 

są nagrody i wyróżnienia 
Starosty Buskiego 

w dziedzinie kultury fizycznej 
32. w sprawie zmiany uchwały nr VI/40/2011 Rady 

Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 25 lutego 2011 
roku w sprawie zasad i trybu przyznawania i 
pozbawiania Stypendium Sportowego Starosty 
Buskiego 

1 Uchwałę opublikowano na 
stronie BIP Powiatu Buskiego, 
na jej podstawie przyznawane 

są Stypendia Sportowe Starosty 
Buskiego 

33. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania 
niektórych składników wynagrodzenia 
nauczycielom zatrudnionym w szkołach i 
placówkach oświatowych prowadzonych przez 
Powiat Buski 

1 Uchwałę przekazano do 
realizacji dyrektorom szkół i 

placówek 

34. w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
Powiatowego Ośrodka Dokształcania i 
Doskonalenia Zawodowego w Busku - Zdroju 
wchodzącego w skład Zespołu Szkół 
Ponadpodstawowych im. Mikołaja Kopernika w 
Busku - Zdroju 

1 zrealizowano 

35. w sprawie określenia tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
nauczycieli, o których mowa w art. 42 ust. 7 pkt 3 
lit. a, b i d ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - 
Karta Nauczyciela 

1 Uchwałę przekazano 
do realizacji dyrektorom szkół i 

placówek 

36. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla 
niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz 
trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich 
pobrania i wykorzystania 

1 Informację o podjęciu 
przedmiotowej uchwały 

przekazano szkołom 
i placówkom niepublicznym 

zarejestrowanym przez Powiat 
Buski. 

Na podstawie uchwały 
przyznawane są dotacje dla 

szkół niepublicznych 
37. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Powiatu 

Buskiego do realizacji projektu pn. „Historical 
memory as a springboard for the People’s 
Europe” (Europejczycy: Wspólna historia i 
wspólna przyszłość) w ramach programu 
Erasmus+ 

1 w trakcie realizacji 

38. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Powiatu 
Buskiego do projektu pn. „Dobry start 2.0” w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego 2014 - 2020 

1 w trakcie realizacji 

z zakresu ochrony zdrowia, pomocy społecznej i polityki prorodzinnej 
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1. w sprawie wyrażenia stanowiska w przedmiocie 
Programu Naprawczego Zespołu Opieki 
Zdrowotnej w Busku - Zdroju 

1 Przedmiotowa uchwała utraciła 
moc obowiązującą - zgodnie  
z Uchwałą Nr XIII/139/2019 z 

dnia 13 grudnia 2019 r.  
w sprawie zatwierdzenia 
Programu Naprawczego 

Zespołu Opieki Zdrowotnej w 
Busku - Zdroju 

2. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek 
ogólnodostępnych na terenie Powiatu Buskiego 

1 Uchwała opublikowana w 
Dzienniku Urzędowym 

Województwa Świętokrzyskiego. 
Uchwała, jako akt prawa 

miejscowego, podlega realizacji 
przez podmioty prowadzące 
apteki ogólnodostępne na 
terenie Powiatu Buskiego. 
Zgodnie z ustawą z dnia  
6 września 2001 r. prawo 

farmaceutyczne - organem 
sprawującym nadzór nad 

podmiotami prowadzącymi 
apteki ogólnodostępne jest 

Wojewódzki Inspektor 
Farmaceutyczny  

w Kielcach 
3. w sprawie określenia zadań oraz podziału 

środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych przypadających według 
algorytmu w 2019 roku na realizację zadań z 
zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 
niepełnosprawnych w Powiecie Buskim 

1 zrealizowano 

4. w sprawie zmiany uchwały Nr V/47/2019 Rady 
Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 28 lutego 2019 
roku w sprawie określenia zadań oraz podziału 
środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych przypadających według 
algorytmu w 2019 roku na realizację zadań z 
zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 
niepełnosprawnych w Powiecie Buskim 

2 zrealizowano 

5. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie 
Pacanów w zakresie pomocy społecznej 
z przeznaczeniem na realizację zadania 
związanego z dostarczaniem żywności dla rodzin 
i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 

1 zrealizowano 

6. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie 
przez Powiat Buski do realizacji projektu 
konkursowego „Lepsze Oblicze Życia” w ramach 
ogłoszonego naboru wniosków o dofinansowanie 
w ramach Osi Priorytetowej 9 - Włączenie 
społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.1 
- Rozwój wysokiej jakości usług społecznych 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 
2020 (projekt konkursowy) 

1 w trakcie realizacji 
Złożono wniosek aplikacyjny na 

realizację projektu 
konkursowego „Lepsze Oblicze 
Życia”. Okres realizacji projektu 
obowiązuje od 01.04.2020 r. do 

31.03.2022 r. 

7. w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju 

1 zrealizowano 

8. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/328/2017 
Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 13 
października 2017 roku w sprawie nadania Statutu 
Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju 

2 zrealizowano 
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9. w sprawie uchwalenia Statutu Domu Pomocy 
Społecznej w Gnojnie 

1 zrealizowano 

10. w sprawie przejęcia od Wojewody 
Świętokrzyskiego niektórych zadań związanych z 
przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w latach 
2020 - 2024 

1 w trakcie realizacji 

11. w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego 
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju 

1 w trakcie realizacji 

z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami 

1. w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej 
jednostki organizacyjnej na oddanie części 
nieruchomości w najem 

6 zrealizowano 
zawarto umowy najmu 

2. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 
nieodpłatnego użytkowania nieruchomości 
stanowiącej własność Powiatu Buskiego oraz w 
sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej 
umowy 

1 zrealizowano 
Powiat Buski oddał nieodpłatnie 

w użytkowanie na czas 
nieokreślony nieruchomość 

składającą się z działek nr 26/7, 
26/9, 26/12 o łącznej pow. 

0,6465 ha, położoną w Busku - 
Zdroju, obręb 12, Zespołowi 
Opieki Zdrowotnej w Busku - 
Zdroju z przeznaczeniem na 
działalność statutową ZOZ. 

Umowa użyczenia w formie aktu 
notarialnego zawarta została w 

dniu 20.01.2020 r., Rep A 
Nr 381/2020 

3. w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej 
jednostki organizacyjnej na oddanie części 
nieruchomości w nieodpłatne użyczenie 

6 zrealizowano 
zawarto umowy użyczenia 

pomiędzy jednostkami 
oświatowymi a ZOZ  

w Busku - Zdroju gabinetów 
profilaktyki zdrowotnej w celu 

objęcia opieką zdrowotną 
uczniów szkół 

z zakresu komunikacji i drogownictwa 

1. w sprawie pozbawienia kategorii dróg 
powiatowych dawnych odcinków dróg 
wojewódzkich Nr 973 o długości 6,097 km oraz Nr 
776 o długości 0,960 km zlokalizowanych w 
Busku - Zdroju 

1 Uchwała została ogłoszona w 
Dzienniku Urzędowym 

Województwa Świętokrzyskiego. 
Powiat Buski przekazał Gminie 

Busko - Zdrój dokumenty 
dotyczące odcinków dróg wraz 

z protokołem zdawczo - 
odbiorczym. Gmina Busko - 

Zdrój wystosowała skargę na 
przedmiotową uchwałę do 

Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Kielcach 

2. w sprawie powierzenia Powiatowi Kazimierskiemu 
zimowego utrzymania dróg Powiatu Buskiego 
zlokalizowanych przy granicy z Powiatem 
Kazimierskim oraz przyjęcia do zimowego 
utrzymania dróg Powiatu Kazimierskiego 
zlokalizowanych przy granicy z Powiatem Buskim 

1 w trakcie realizacji 
Uchwała została podjęta w 2019 

roku z realizacją na lata 
2019/2020, 2020/2021 i 

2021/2022 
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3. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa 
drogowego oraz umieszczenia w pasie drogowym 
urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów 
budowlanych niezwiązanych z potrzebami 
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu 
drogowego oraz reklam 

1 w trakcie realizacji 

4. w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i 
przechowywanie pojazdu usuniętego z dróg 
powiatu na parkingu strzeżonym oraz kosztów 
powstałych w wyniku wydania dyspozycji 
usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia 
pojazdu 

1 W związku 
z zawiadomieniem Wojewody 

Świętokrzyskiego 
o wszczęciu postępowania 

nadzorczego, przedmiotowa 
uchwała została zmieniona 

Uchwałą Rady Powiatu w Busku 
- Zdroju Nr XV/166/2020 - 

w trakcie realizacji w 2020 roku 

z zakresu pracy Rady Powiatu 

1. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady 
Powiatu na 2019 rok 

1 zrealizowano 

2. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji 
Rady Powiatu na 2019 rok 

1 zrealizowano 

3. w sprawie uchwalenia Regulaminu Obywatelskiej 
Inicjatywy Uchwałodawczej w Powiecie Buskim 

1 w trakcie realizacji 

4. w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Zarządu 
Powiatu w Busku - Zdroju 

1 zrealizowano 

5. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Buskiego 1 zrealizowano 
6. w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora 

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju 
1 zrealizowano 

7. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność 
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Busku - Zdroju 

1 zrealizowano 

8. w sprawie rozpatrzenia petycji 1 zrealizowano 
9. w sprawie przekazania według właściwości petycji 

z dnia 15 grudnia 2019 roku, która wpłynęła do 
Rady Powiatu w dniu 17 grudnia 2019 roku 

1 zrealizowano 

 
 
Wszystkie akty prawne (zbiory uchwał Rady Powiatu oraz zbiory uchwał Zarządu Powiatu) 
publikowane są w Bazie Aktów Własnych Starostwa Powiatowego (https://prawomiejscowe.pl/), co 
umożliwia swobodny dostęp dla wszystkich zainteresowanych. 
Natomiast, szczegółowy wykaz podjętych uchwał przez Radę Powiatu oraz Zarząd Powiatu w Busku – 
Zdroju w 2019 roku wraz z informacją o sposobie ich realizacji przygotowany przez Naczelników 
Wydziałów oraz Dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu Buskiego znajduje się do wglądu  
w Biurze Obsługi Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego. 
 

IV. WSPÓŁPRACA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDOWYMI NA TERENIE POWIATU 
 

W roku 2017 Powiat Buski wraz z 6 Gminami zawarł porozumienie w sprawie wspólnego 
przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zakup  
i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej. Powyższe przedsięwzięcie podyktowane było 
czynnikami ekonomicznymi, gdyż zrzeszenie kilku podmiotów w ramach Grupy Zakupowej Energii 
Elektrycznej dawało możliwość na zmniejszenie kosztów zakupu energii elektrycznej poszczególnym 
jednostkom samorządowym.  
 
W związku z wypowiedzeniem umowy w październiku 2018 r. przez Firmę zobowiązaną do 
dostarczania energii elektrycznej, niezwłocznie podjęte zostały kroki w celu wyłonienia kolejnego 
dostawcy, ale mimo to do 30.04.2019 r. Powiat był na tzw. sprzedaży rezerwowej. Niemniej jednak  
w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. zmieniającej ustawę o zmianie 
ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej 



oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych i Rozporządzenia Ministra Energii w sprawie
sposobu obliczania kwoty różnicy ceny, rekompensaty finansowej oraz sposobu cen odniesienia
w okresie tym cena energii została ustalona na poziomie ceny z 30'06.2018 r. Następnie w wyniku
przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono dostawcę i zawarto umoWę na dostawę
energii elektrycznej na okres od 0'1.05.2019 r. do 31.12.2019 r.

Podobne porozumienie z Gminami ościennymi zostało zawarle w dniu 11'01.2018 r. w sprawie
wspólnego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksową
dostawę gazu ziemnego w celu zmniejszenia ceny zakupu gazu dla powiatu oraz jednostek. W wyniku
przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono dostawcę i zawarto umoWę na dostawę
gazu na okres od 01.10.2018 r. do 31.12.2019 r.

Wspołpraca Powiatu Buskiego z jednostkami samorządów gminnych ukľada Się poprawnie
w zakresie udzielania pomocy finansowej, zwłaszcza przy przebudowie dróg i działalności kulturalnej'

Powiat Buski, na mocy porozumienia z Gminą Busko - Zdrőj, zawartym w 2014 r., zapewnia
mieszkańcom możliwość korzystania z usług biblioteki powiatowej, której funkcję pełni Miejsko -

Gminna Biblioteka Publiczna w Busku _ Zdroju. Biblioteka Miejska zapewnia mieszkańcom całego
Powiatu Buskiego (nie tylko mieszkańcom Gminy Busko - Zdroj) mozliwość korzystania ze wszystkich
usług i zasobów Biblioteki na jednakowych zasadach.

Zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie powiatowym, Zanąd Powiatu w terminie do
31 maja przedstawia Radzie Powiatu rapoĺt o stanie powiatu. Zarząd przedstawia Wysokie1
Radzie przedmiotowy raporl, ktÓry obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Powiatu za
rok poprzedni.

Zarząd Powiatu w Busku-Zdroju:

1. Jerzy Kolarz Przewodniczący Zarządu

2 Stanisław Klimczak Wiceprzewodniczący Zarządĺl

3' Jerzy Kordos Członek Zarządu

4. Wiesław Marzec Członek Zarządu

5. Tomasz Mierzwa Członek Zarządu
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