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Szanowni Państwo, 

zgodnie z art. 30a ust. 1-2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 

z 2019 r., poz. 511) Zarząd Powiatu przedkłada Wysokiej Radzie, a także podaje do wiadomości 

Mieszkańcom poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej, Raport o Stanie Powiatu 

Kozienickiego. 

Raport obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Powiatu oraz wydziałów starostwa i jednostek 

organizacyjnych w roku poprzednim 2018, w szczególności realizację polityk, programów, strategii i zadań 

powiatu oraz uchwał rady powiatu. 

Autorami materiałów zamieszczonych w Raporcie są naczelnicy i koordynatorzy wydziałów starostwa oraz 

dyrektorzy jednostek organizacyjnych. Redakcja przekazanych materiałów została dokonana przez 

pracowników Stanowiska ds. Funduszy Europejskich i Rozwoju Powiatu, co umożliwia merytoryczne 

zapoznanie się z przedłożonym materiałem. 

Po przeanalizowaniu zbiorczych danych Zarząd  uważa, że wykonał z należytą starannością  uchwały 

rady,  jak i inne nałożone na niego obowiązki, jednak  ocenę pozostawia Wysokiej Radzie i Mieszkańcom. 

 

Zarząd Powiatu 
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 Józef Grzegorz Małaśnicki        Andrzej Jung 
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I. Wprowadzenie. 
 

Zgodnie z art. 30a. ust. 1-2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym t.j. Dz.U. z 2019 

poz. 511 (dalej u.s.p.) zarząd powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie powiatu raport o stanie 

powiatu. Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim, w 

szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu. Działając na podstawie 

art. 30a ust. 3 u.s.p. rada powiatu może określić w drodze uchwały szczegółowe wymogi dotyczące 

raportu. W odniesieniu do raportu za rok 2018 r. Rada Powiatu Kozienickiego nie skorzystała z 

powyższego uprawnienia, w związku z powyższym raport został przygotowany w oparciu o ogólne 

wytyczne wskazane w ustawie. 

 

II. Podstawowe dane dotyczące powiatu.  
 

Nazwa  Powiat Kozienicki 

Siedziba władz ul. Kochanowskiego 28, 26-900 Kozienice 

Okres, którego dotyczy 

raport  
1 stycznia – 31 grudnia 2018 r.  

Liczba mieszkańców wg 

stanu na dzień 

30 czerwca 2018 r. 

(tj. według ostatnich 

dostępnych danych 

GUS)  

60 472 osoby  

Krótki opis sytuacji 

demograficznej  

Ludność powiatu kozienickiego wynosiła na dzień 31.12.2018 r. 60 472 

osoby i zmniejszyła się w porównaniu do roku 2017 o 197 osób. 

Dane  z okresu kilku lat wskazują, że sytuacja demograficzna powiatu nie 

ulega istotnym zmianom. W dalszym ciągu 70% populacji zamieszkuje 

tereny wiejskie, a pozostałe 30% stanowi ludność miasta Kozienice, które 

pozostają największym skupiskiem ludności powiatu. W strukturze 

wiekowej przeważa ludność w wieku poprodukcyjnym przy 

jednoczesnym spadku ludności w wieku przedprodukcyjnym.  Poza 

niewielkimi ruchami migracyjnymi, odnotowuje się również ujemny 

wskaźnik przyrostu naturalnego, który wynosi -1,2 na 1000 mieszkańców. 

Pomimo tego powiat kozienicki zaliczany jest do grupy 

19 najliczniejszych powiatów województwa mazowieckiego. 

Powierzchnia  916 km2 (91 610 ha) 

Czy w porównaniu do 

roku poprzedzającego 

rok sprawozdawczy 

doszło do zmiany granic 

powiatu. Jeżeli tak 

wskazać zakres zmian. 

 Nie doszło do zmiany granic powiatu. 
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Podział administracyjny 

Administracyjnie do powiatu kozienickiego należy jedna gmina 

miejsko-wiejska Kozienice i sześć gmin wiejskich: Garbatka-Letnisko, 

Głowaczów, Gniewoszów, Grabów n. Pilicą, Magnuszew, Sieciechów. 

Podstawowe dane 

finansowe w układzie 

porównawczym na 

koniec 2018 i 2017 r.  

Polityka finansowa Powiatu Kozienickiego realizowana jest w oparciu 

o uchwałę budżetową corocznie uchwalaną przez Radę Powiatu 

Kozienickiego, która określa źródła dochodów oraz  kierunki  

wydatkowania środków. Realizacja inwestycji oparta jest 

o przedsięwzięcia wyszczególnione w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej oraz o załącznik do uchwały budżetowej obrazujący wydatki 

majątkowe. 

Poniżej podstawowe dane obrazujące stan finansów powiatu 

Kozienickiego za rok 2017 i 2018 

 

2017 

Dochody - 59 406 564,80  

w tym: 

Dochody majątkowe 4 852 107,70 

Dochody bieżące 54 554 457,10 

Wydatki 61 030 312,62 

W tym: 

Wydatki majątkowe 9 947 009,94 

Wydatki bieżące 51 083 302,68 

 

2018 

Dochody - 60 751 850,47 

w tym: 

Dochody majątkowe 7 578 651,57 

Dochody bieżące 53 173 198,90 

Wydatki 60 337 694,22 

w tym: 

Wydatki majątkowe 9 063 041,80 

Wydatki bieżące 51 274 652,42 

 

Rada Powiatu Kozienickiego Uchwałą Nr XXXVII/229/2017 z dnia 28 

grudnia 2017 roku uchwaliła budżet Powiatu Kozienickiego na 2018 rok. 

W trakcie roku budżetowego kwoty dochodów i wydatków ulegały 

zmniejszeniom i zwiększeniom w wyniku: Decyzji Ministra Finansów, 

Wojewody Mazowieckiego, Marszałka Województwa Mazowieckiego, 

uchwał organów jednostek samorządu terytorialnego i innych jednostek 

należących do sektora finansów publicznych oraz zmian na podstawie 

wniosków Kierowników jednostek organizacyjnych powiatu. Z uwagi na 

konieczność dokonywania zmian w trakcie realizacji budżetu 

podejmowane były stosowne uchwały Zarządu i Rady Powiatu 

Kozienickiego. 

W wyniku wprowadzanych zmian, plan budżetu Powiatu Kozienickiego 

przedstawia się następująco: 
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Plan dochodów na dzień 1 stycznia 2018 roku wynosił 55 152 261,95 zł, 

a po zmianach na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniósł 61 154 417,44 zł, 

w ciągu roku budżetowego plan dochodów zwiększył się o 10,88%. 

Wykonanie dochodów za 2018 rok wynosi 60 751 850,47 zł,  co stanowi 

99,34% planu rocznego po zmianach. 

Dochody osiągnięte w 2018 roku stanowią 102,26% dochodów roku 

2017, które wynosiły 59 406 564,80 zł. 

 

Plan dochodów bieżących na 2018 rok po zmianach wynosi 53 191 158,12 

zł a wykonanie 53 173 198,90 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego. 

Wykonane dochody bieżące są wyższe od wykonanych wydatków 

bieżących – spełniona jest relacja art.242 ust.2 u.f.p. 

Plan dochodów majątkowych na 2018 rok po zmianach wynosi 

7 963 259,32 zł, a wykonanie wynosi 7 578 651,57 zł, co stanowi 95,17% 

planu rocznego, a 12,47% wykonanych dochodów ogółem. 

Głównymi źródłami dochodów budżetowych są: 

- subwencja ogólna – plan 19 664 389,00 zł, wykonanie 19 664 389,00 zł, 

subwencja ogólna stanowi 32,37% wykonanych dochodów ogółem 

(w tym środki na uzupełnienie dochodów powiatu 22 097,00 zł), 

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 

z zakresu administracji rządowej – plan 7 203 946,00 zła wykonanie 

7 187 448,36 zł,   

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na przeprowadzenie 

wyborów w powiecie kozienickim plan 61 461,00 zł zrealizowane 

wykonanie 61 421,01 zł, co stanowi 99.93%, 

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące własne 

plan 422 706,00 zł, zrealizowane wykonanie 422 706,00 zł, co stanowi 

100,00%, 

- dochody własne powiatu plan po zmianach 33 182 195,77 zł, wykonanie 

32 800 166,43 zł, co stanowi 98,85% planu rocznego, a 53,99% 

zrealizowanych dochodów ogółem, 

- pozostałe dochody z Funduszy celowych i z ARiMR,  plan 619 719,67 

zł, a wykonanie 615 719,67 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego. 

Głównymi źródłami dochodów własnych są: 

- wpływy z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu 

państwa: 

- PIT plan 12 974 977,00 zł wykonanie 13 799 517,00 zł, co stanowi 

106,35%, 

- CIT plan 625 000,00 zł, a wykonanie 126 857,28 zł, co stanowi 20,30% 

Jeżeli chodzi o udziały w podatkach (PIT, CIT), powiat nie ma 

bezpośrednio wpływu na precyzyjne ustalenie planu dochodów z tego 

tytułu, stąd wykonanie w podatku PIT wyższe niż zakładany plan, 

natomiast niższe niż zakładany plan w przypadku podatku CIT. Na niższe 

wykonanie podatku CIT wpłynął także zwrot nadpłaconego podatku 

dochodowego od osób prawnych CIT-8 dla grupy ENEA przez Pierwszy 

Wielkopolski Urząd Skarbowy w Poznaniu i Urząd Skarbowy 
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w Radomiu. Po tych zwrotach ww. Urzędy Skarbowe zwróciły się do 

powiatu kozienickiego o zwrot nadpłaty udziału 1,40% w tym podatku 

CIT przekazanych przez te Urzędy w latach 2014-2017. 

- dotacje i środki w ramach programów finansowanych z udziałem 

środków z budżetu UE plan 2 351 996,88 zł, a wykonanie 2 417 845,11 

zł, co stanowi 102,79%, wykonanie powyżej zakładanego planu: 

w rozdziale 80195 – Pozostała dzielność planowana kwota 27 647,93 zł 

wykonanie wynosi 93 834,31 zł, co stanowi 339,39%. W 2018 roku 

podpisana była umowa na nowy projekt Erasmus plus pn. „European 

Pedagogics and Nutrition 2020” realizowany w latach 2018-2020 

w Zespole Szkół Nr 1  w Kozienicach. W 2018 roku wpłynęła na rachunek 

bankowy powiatu pierwsza z dwóch transzy dofinansowania ww. 

projektu   z budżetu UE, dotyczyła ona 2018 roku i częściowo 2019 roku, 

stąd wykonanie w planie dochodów wyższe niż zakładany plan. 

- dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego oraz 

wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. plan 

6 483 806,93 zł, a wykonanie 5 991 306,14 zł, co stanowi 92,41%. 

- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 1 800 000,00 zł, 

wykonanie 1 662 659,57 zł, co stanowi 92,37%. 

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności plan 681 000,00zł, 

a wykonanie 689 930,00 zł, co stanowi 101,31%, 

- wpływy z opłaty komunikacyjnej plan 1 200 000,00 zł, wykonanie 

1 283 955,25 zł, co stanowi 107,00%, 

- wpływy z usług – plan 4 660 668,00 zł, a wykonanie 4 529 853,44 zł, co 

stanowi 97,19%, uzyskane z tego tytułu dochody dotyczą głównie: 

- odpłatności za pensjonariuszy w DPS w Kozienicach 4.045.632,79 zł, 

- usług od najemców lokali w kwocie 147 429,56 zł, 

- odpłatności za wyżywienie w internatach (SOSW w Opactwie i ZS Nr 1 

w Kozienicach) 315 965,07 zł, 

- usługi w zakresie druku Biuletynu „Nasz Powiat” 20 826,02 zł, 

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

ustawami, 25% udziału powiatu w dochodach Skarbu Państwa plan 

450 150,00 zł, wykonanie 371 093,40 zł, co stanowi 82,44%, wykonanie 

poniżej zakładanego planu: 

w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, 

z zaplanowanej kwoty 450 000,00 zł stanowiącej 25% udziału powiatu 

w dochodach dot. Skarbu Państwa, wykonanie wynosi 371 092,82 zł ze 

względu na mniejsze niż planowane przez Wojewodę w latach 

poprzednich wpływy za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości 

Skarbu Państwa. 

Jak wynika z powyższych danych kwota nie wykonanych dochodów 

stanowi niewielki procent (0,66%) w stosunku do planowanych 

dochodów. Nie wykonanie dochodów w tej wysokości nie miało 

znaczącego wpływu na wykonanie budżetu powiatu kozienickiego za 

2018 rok. 
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Plan wydatków na dzień 1 stycznia 2018 roku wynosił 55 542 507,96 zł, 

a po zmianach na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniósł 64 128 153,55 zł, 

w ciągu roku budżetowego plan uległ zwiększeniu o 15,45%. Wykonanie 

wydatków za 2018 rok wynosi 60 337 694,22 zł co stanowi 94,09% planu 

rocznego po zmianach. Zrealizowane wydatki w 2018 roku stanowią 

98,86% wydatków poniesionych w 2017 roku, które wynosiły 

61 030 312,62 zł. 

Wydatki majątkowe na 2018 rok zaplanowane zostały w wysokości 

10 217 881,66 zł, a zrealizowane w kwocie 9 063 041,80 zł, co stanowi 

88,70% planu rocznego po zmianach, a 15,02% poniesionych wydatków 

ogółem. Wydatki bieżące na 2018 rok zaplanowane zostały w wysokości 

53 910 271,89 zł,  a zrealizowane w kwocie 51 274 652,42 zł, co stanowi 

95,11% planu rocznego po zmianach. 

W zakresie wydatków nie zostały w całości wykonane zaplanowane 

w budżecie zadania, to jest: 

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi na planowaną kwotę 

568 000,00 zł wykonanie wynosi 368 000,00 zł. – nie została 

zrealizowana dotacja ze śr.fin b.FOŚ dla Gminy Gniewoszów w kwocie 

150 000,00zł na zadanie inwestycyjne pn: „Przebudowa dwóch 

zbiorników na wodę pitną na działce ewid. 657 położonej w msc. Oleksów 

Gmina Gniewoszów”, zadanie zostało przesunięte do realizacji w 2019 

roku oraz dotacja ze śr. fin. b. FOŚ dla Gminy Sieciechów w kwocie 

50 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej 

podciśnieniowej z rurociągiem przesyłowym tłocznym dla m. Sieciechów 

gm. Sieciechów- Etap I zadanie 2” Gmina Sieciechów nie złożyła 

rozliczenia wykonania tego zadania w wyznaczonym terminie – stąd 

dotacja nie została przekazana. 

Drogi publiczne powiatowe - nie zostały zrealizowane następujące 

inwestycje drogowe: „Odbudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej 

Nr 1729W Psary - Samwodzie w msc. Psary Gm. Kozienice kwota planu 

39 750,00 zł, „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1131W Boże-Nowa 

Wola w miejscowości Augustów dot. Gminy Grabów n\Pilicą” kwota 

planu 100 000,00 zł, „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1705W 

Ryczywół-Kłoda dot. Gminy Magnuszew” kwota planu 150 000,00 zł. Na 

powyższe inwestycje drogowe pomimo ogłoszonych przetargów nie było 

zainteresowania wykonaniem inwestycji wśród wykonawców robót, stąd 

powyższe zadania nie zostały zrealizowane w 2018 roku. Natomiast 

zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1704W Magnuszew-

Moniochy - wykonanie projektu budowlanego branży drogowej 

i mostowej dot. Gminy Magnuszew” kwota planu 130 000,00 zł, 

wykonanie wynosi 30 000,00 zł, tj. 23,08% planu – powyższe zadanie 

zostało zrealizowane częściowo (w 2018 roku został wykonany tylko 

projekt branży mostowej w kwocie 30 000,00 zł) natomiast projekt ww. 

zadania z branży drogowej zostanie wykonany w 2019 roku-środki 

finansowe na sfinansowanie tego zadania pochodziły z Gminy 

Magnuszew. 
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Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - nie zostało 

zrealizowane zadanie pn. „Zakup sprzętu komputerowego wraz 

z oprogramowaniem, przebudowa sieci” kwota planu 10 000,00 zł, 

zadanie zostało przełożone do realizacji na 2019 rok, w rozdziale 71095 

– Pozostała działalność, została przekazana dotacja w kwocie 252 149,00 

zł do Urzędu Marszałkowskiego jako udział własny w projekcie 

współfinansowanych ze środków finansowych UE pn: „Regionalne 

partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa 

informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji – ASI”, ale 

pod koniec 2018 roku została zwrócona niewykorzystana dotacja 

z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 92 249,00 zł, z uwagi na 

podpisanie nowego Aneksu do umowy. Projekt ten realizowany jest 

w latach 2016-2019, a ostateczne rozliczenie ww. projektu nastąpi w 2019 

roku. 

Starostwo powiatowe - nie zostały wydatkowane w 100% środki 

finansowe na wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 262 000,00 

zł, wykonanie stanowi kwotę 87 210,69 zł, co stanowi 33,29 % 

wykonania. W ww. rozdziale zaplanowane były dwa zadania: 

1.„Termomodernizacja budynku administracyjnego Starostwa 

Powiatowego w Kozienicach” - wykonanie audytu ex post w ramach ww. 

projektu, koszt audytu został wykonany za kwotę 6 150,00 zł., poniżej 

zakładanego planu. 

2. „Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem, modernizacja 

sieci teleinformatycznej i zakup sprzętu do głosowań, systemu do 

nagłośnienia sali obrad oraz systemu do filmowania, nagrywania 

i transmisji kompletnego przekazu audiowizualnego z obrad rady 

w Starostwie Powiatowym w Kozienicach”. Z powyższego zadania został 

zakupiony tylko sprzęt do głosowań, system do nagłośnienia sali obrad 

oraz system do filmowania, nagrywania i transmisji kompletnego 

przekazu audiowizualnego z obrad rady w Starostwie Powiatowym 

w Kozienicach za kwotę 81 060,69 zł. Natomiast zakup sprzętu 

komputerowego z oprogramowaniem, modernizacja sieci 

teleinformatycznej – zadanie to zostało przesunięte do realizacji w 2019 

roku. 

Szkoły policealne -  nie zostały wydatkowane w 100% środki finansowe 

w kwocie 76 147,88 zł oraz w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące 

również nie zostały w 100% wydatkowane środki finansowe w kwocie 

153 569,08 zł. Dotyczy to szkół niepublicznych działających na terenie 

powiatu kozienickiego, mniejsze wykonanie wydatków w ww. 

rozdziałach z uwagi na mniejszą niż zakładano frekwencję uczniów 

uczestniczących w zajęciach szkolnych w szkołach niepublicznych. 

W rozdziale 80145 – Komisje egzaminacyjne na zaplanowaną kwotę 

4 222,00 zł wykonanie wynosi 720,00 zł, co stanowi 17,05% wykonania. 

Wystąpiła mniejsza ilość awansów zawodowych nauczycieli, stąd 

wykonanie wydatków związane z wynagrodzeniem członków komisji jest 

niższe niż pierwotnie zaplanowano. 
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Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na 

zaplanowaną kwotę 5 000,00 zł wykonanie wynosi 0,00 zł oraz 

w rozdziale 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, 

mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej na zaplanowaną 

kwotę 5 000,00 zł wykonanie wynosi również 0,00 zł. Nie wystąpiła 

konieczność przeciwdziałania przemocy w rodzinie związane 

z umieszczaniem osób poszkodowanych, pokrzywdzonych w placówkach 

i ośrodkach interwencji kryzysowej. 

Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze na zaplanowaną kwotę 

82 000,00 zł wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 11 992,05 zł, 

co stanowi 14,63%. W 2018 roku zaplanowany był zakup 9 osobowego 

samochodu typu mikrobus przystosowanego do przewozu 

niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich w ramach likwidacji 

barier transportowych w powiecie kozienickim dla Specjalnego Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego w Opactwie w kwocie 70 000,00 zł-środki 

własne powiatu (dofinansowanie pozabudżetowe z PFRON w kwocie 

80 000,00 zł). Jednakże ze względu na specyfikę pojazdu, po 

przeprowadzonym przetargu w miesiącu październiku 2018 roku, dealer 

Opla nie był w stanie dostarczyć samochodu w 2018 roku, stąd zakup ten 

został przesunięty na 2019 rok i ww. zadanie zostało ujęte w WPF jako 

przedsięwzięcie dwuletnie. W rozdziale 85406 – Poradnie 

psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne nie 

zostało zrealizowane zadanie pn.: „Urządzanie terenów zieleni w Poradni 

Psychologiczno - Pedagogicznej w Kozienicach etap II śr.fin. b. FOŚ” 

kwota planu 10 000,00 zł – powyższe zadanie zostało przełożone do 

realizacji na 2019 rok. 

Rodziny zastępcze - na zaplanowaną kwotę 1 447 998,00 zł wykonanie 

wynosi 1 124 966,71 zł, co stanowi 77,69% wykonania. Na 

niewydatkowaną kwotę 323 031,29 zł składają się mniejsze niż zakładano 

wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych, niższe wydatki związane ze 

szkoleniami kandydatów na rodziny zastępcze oraz niższe niż zakładano 

wydatki dla koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej zgodnie z ustawą 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Pozostałe nieznaczne 

odchylenia od planu wydatków zarówno majątkowych jak i bieżących 

wynikają z oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi oraz 

uzyskania korzystnych warunków przetargowych. 

W 2018 roku pozostała nie rozwiązana w 100% rezerwa na realizację 

zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, pozostała w kwocie 87 666,00 

zł. W 2018 roku na terenie powiatu kozienickiego wystąpiły przypadki 

padłych dzików zarażonych wirusem ASF. Wydatkowano na ten cel 

z rezerwy kryzysowej kwotę 2 334,00 zł. Nie została rozwiązana w 100% 

również rezerwa celowa oświatowa, pozostała w kwocie 19 500,00 zł. 

Na projekty realizowane z udziałem środków z funduszy Unii 

Europejskiej oraz na projekty wieloletnie krajowe w 2018 roku na 

zaplanowaną kwotę 795 730,18 zł – po zmianach wg. stanu na dzień 

31 grudnia 2018 roku wydatkowano kwotę 689 208,55 zł, co stanowi 
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86,61%, w tym na projekty bieżące wydatkowano 523 158,55 zł (środki 

z UE - 478 172,99zł, środki krajowe i środki własne 44 985,56zł), na 

projekty majątkowe wieloletnie zaplanowano kwotę 272 149,00 zł 

wydatkowano kwotę 166 050,00 (w tym środki krajowe i środki własne 

166 050,00 zł). Na realizację zadań bieżących i majątkowych z zakresu 

administracji rządowej zostały wydatkowane środki otrzymane z budżetu 

państwa w kwocie 7 187 448,36 zł. 

 

 

III. Wykonanie uchwał Rady Powiatu – uchwały podjęte w 2018 r., uchwały 

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

 

Wykonanie uchwał Rady Powiatu – uchwały podjęte w 2018 r., 

 

Lp. Uchwała (numer/data podjęcia/przedmiot) 
Informacja o wykonaniu 

1 Uchwała Nr XXXVIII/230/2018 Rady Powiatu 

Kozienickiego z dnia 5 lutego 2018r. w sprawie 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu 

kozienickiego na lata 2018-2028. 

WYKONANA 

2 Uchwała Nr XXXVIII/231/2018 Rady Powiatu 

Kozienickiego z dnia 5 lutego 2018r. w sprawie 

wprowadzenia zmian w budżecie powiatu 

kozienickiego na 2018 rok. 

WYKONANA 

3 Uchwała Nr XXXIX/235/2018 Rady Powiatu 

Kozienickiego z dnia 22 lutego 2018r. w sprawie 

przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku za 2017 rok. 

WYKONANA 

4 Uchwała Nr XXXIX/236/2018 Rady Powiatu 

Kozienickiego z dnia 22 lutego 2018r. w sprawie 

zmian Statutu Powiatu Kozienickiego. 

WYKONANA 

5 Uchwała Nr XXXIX/237/2018 Rady Powiatu 

Kozienickiego z dnia 22 lutego 2018r. w sprawie 

określenia szczegółowych warunków umorzenia 

w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia 

terminu płatności, rozłożenia na raty lub 

odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka 

w pieczy zastępczej. 

WYKONANA 

6 Uchwała Nr XXXIX/238/2018 Rady Powiatu 

Kozienickiego z dnia 22 lutego 2018r. w sprawie 

określenia zadań i wysokości środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

WYKONANA 



Raport o stanie Powiatu Kozienickiego za 2018 rok 

  

STANOWISKO DS. FUNDUSZY EUROPEJSKICH 

I ROZWOJU POWIATU 
15 

 

15 

z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Powiecie 

Kozienickim na 2018 rok. 

7 Uchwała Nr XXXIX/239/2018 Rady Powiatu 

Kozienickiego z dnia 22 lutego 2018r. w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej Gminie Głowaczów 

na realizację zadania p.n. "Budowa sieci 

wodociągowej w miejscowości Głowaczów, ul. 

Rudki gmina Głowaczów". 

WYKONANA 

8 Uchwała Nr XXXIX/240/2018 Rady Powiatu 

Kozienickiego z dnia 22 lutego 2018r. w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej Gminie Głowaczów 

na realizację zadania p.n. "Rozbudowa sieci 

kanalizacyjnej w m. Głowaczów, ul.Rudki". 

WYKONANA 

9 Uchwała Nr XXXIX/241/2018 Rady Powiatu 

Kozienickiego z dnia 22 lutego 2018r. w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej Gminie Głowaczów 

na realizację zadania p.n. "Budowa sieci 

wodociągowej w miejscowości Ignacówka 

Bobrowska-Stawki, gmina Głowaczów". 

WYKONANA 

10 Uchwała Nr XXXIX/242/2018 Rady Powiatu 

Kozienickiego z dnia 22 lutego 2018r. w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej Gminie Garbatka-

Letnisko na realizację zadania p.n. "Budowa 

kanalizacji deszczowej w ulicy Mickiewicza 

i Sienkiewicza w Garbatce-Letnisko". 

WYKONANA 

11 Uchwała Nr XXXIX/243/2018 Rady Powiatu 

Kozienickiego z dnia 22 lutego 2018r. w sprawie 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu 

kozienickiego na lata 2018-2028. 

WYKONANA 

12 Uchwała Nr XXXIX/244/2018 Rady Powiatu 

Kozienickiego z dnia 22 lutego 2018r. w sprawie 

wprowadzenia zmian w budżecie powiatu 

kozienickiego na 2018 rok. 

WYKONANA 

13 Uchwała Nr XXXIX/245/2018 Rady Powiatu 

Kozienickiego z dnia 22 lutego 2018r. w sprawie 

odwołania Skarbnika Powiatu Kozienickiego. 

WYKONANA 

14 Uchwała Nr XXXIX/246/2018 Rady Powiatu 

Kozienickiego z dnia 22 lutego 2018r. w sprawie 

powołania Skarbnika Powiatu Kozienickiego. 

WYKONANA 

15 Uchwała Nr XL/247/2018 Rady Powiatu 

Kozienickiego z dnia 26 marca 2018r. w sprawie 

delegowania Radnych do Komisji Bezpieczeństwa 

i Porządku. 

WYKONANA 

16 Uchwała Nr XL/248/2018 Rady Powiatu 

Kozienickiego z dnia 26 marca 2018r. w sprawie 
WYKONANA  
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wyrażenia zgody na wynajem powierzchni 

użytkowej w budynku administracyjno-biurowym 

przy ul. Kochanowskiego 28 w Kozienicach. 

17 Uchwała Nr XL/249/2018 Rady Powiatu 

Kozienickiego z dnia 26 marca 2018r. w sprawie 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu 

kozienickiego na lata 2018-2028. 

WYKONANA 

18 Uchwała Nr XL/250/2018 Rady Powiatu 

Kozienickiego z dnia 26 marca 2018r. w sprawie 

zmian w budżecie powiatu kozienickiego na 2018 

rok. 

WYKONANA 

19 Uchwała Nr XLI/251/2018 Rady Powiatu 

Kozienickiego z dnia 26 kwietnia 2018r. w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej Gminie Głowaczów 

na realizację zadania p.n. "Rozbudowa sieci 

kanalizacyjnej w m. Głowaczów, ul. Rudki". 

WYKONANA 

20 Uchwała Nr XLI/252/2018 Rady Powiatu 

Kozienickiego z dnia 26 kwietnia 2018r. w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej Gminie Głowaczów 

na realizację zadania p.n. "Połączenie sieci 

wodociągowej Michałów - Grabnowola, Gmina 

Głowaczów". 

WYKONANA 

21 Uchwała Nr XLI/253/2018 Rady Powiatu 

Kozienickiego z dnia 26 kwietnia 2018r. w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej Gminie Głowaczów 

na realizację zadania p.n. "Budowa sieci 

wodociągowej w miejscowości Ignacówka 

Bobrowska-Stawki, gmina Głowaczów". 

WYKONANA 

22 Uchwała Nr XLI/254/2018 Rady Powiatu 

Kozienickiego z dnia 26 kwietnia 2018r. w sprawie 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu 

kozienickiego na lata 2018-2032. 

WYKONANA 

23 Uchwała Nr XLI/255/2018 Rady Powiatu 

Kozienickiego z dnia 26 kwietnia 2018r. w sprawie 

zmian w budżecie powiatu kozienickiego na 2018 

rok. 

WYKONANA 

24 Uchwała Nr XLI/256/2018 Rady Powiatu 

Kozienickiego z dnia 26 kwietnia 2018r. w sprawie 

zmiany Uchwały Nr XIX/160/2012 Rady Powiatu 

Kozienickiego z dnia 27 czerwca 2012 roku 

w sprawie emisji obligacji Powiatu Kozienickiego 

zmienionej Uchwałą Nr XXI/182/2012 Rady 

Powiatu Kozienickiego z dnia 05 września 2012 roku 

zmienionej Uchwałą Nr XLVIII/335/2014 Rady 

Powiatu Kozienickiego z dnia 20 listopada 2014 

roku. 

WYKONANA 
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25 Uchwała Nr XLI/257/2018 Rady Powiatu 

Kozienickiego z dnia 26 kwietnia 2018r. w sprawie 

zmiany Uchwały Nr XXXIII/255/2013 Rady 

Powiatu Kozienickiego z dnia 31 lipca 2013 roku w 

sprawie emisji obligacji Powiatu Kozienickiego. 

WYKONANA 

26 Uchwała Nr XLI/258/2018 Rady Powiatu 

Kozienickiego z dnia 26 kwietnia 2018r. w sprawie 

zamiaru likwidacji Technikum na podbudowie 

Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy Zespole Szkół 

Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach. 

WYKONANA 

27 Uchwała Nr XLII/260/2018 Rady Powiatu 

Kozienickiego z dnia 23 maja 2018r. w sprawie 

wydzierżawienia w drodze przetargu części 

nieruchomości gruntowej położonej w Kozienicach 

przy ul. Al. Wł. Sikorskiego. 

WYKONANA 

28 Uchwała Nr XLII/261/2018 Rady Powiatu 

Kozienickiego z dnia 23 maja 2018r. w sprawie 

wprowadzenia zmian w budżecie powiatu 

kozienickiego na 2018 rok 

WYKONANA 

 Uchwała Nr XLIII/263/2018 Rady Powiatu 

Kozienickiego z dnia 18 czerwca 2018r. w sprawie 

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania 

z wykonania budżetu powiatu kozienickiego za 2017 

rok i sprawozdania finansowego. 

WYKONANA 

 Uchwała Nr XLIII/264/2018 Rady Powiatu 

Kozienickiego z dnia 18 czerwca 2018r. w sprawie 

absolutorium z tytułu wykonania budżetu powiatu 

kozienickiego za 2017 rok. 

WYKONANA 

29 Uchwała Nr XLIII/265/2018 Rady Powiatu 

Kozienickiego z dnia 18 czerwca 2018r. w sprawie 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu 

kozienickiego na lata 2018-2032. 

WYKONANA 

30 Uchwała Nr XLIII/266/2018 Rady Powiatu 

Kozienickiego z dnia 18 czerwca 2018r. w sprawie 

wprowadzenia zmian w budżecie powiatu 

kozienickiego na 2018 rok. 

WYKONANA 

31 Uchwała Nr XLIII/268/2018 Rady Powiatu 

Kozienickiego z dnia 18 czerwca 2018r. w sprawie 

pokrycia straty netto Samodzielnego Publicznego 

Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej 

w Kozienicach. 

WYKONANA 

32 Uchwała Nr XLIII/270/2018 Rady Powiatu 

Kozienickiego z dnia 18 czerwca 2018r. w sprawie 

wyłączenia Technikum na podbudowie Zasadniczej 

Szkoły Zawodowej z Zespołu Szkół Nr 1 im. 

Legionów Polskich w Kozienicach. 

WYKONANA 
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33 Uchwała Nr XLIII/271/2018 Rady Powiatu 

Kozienickiego z dnia 18 czerwca 2018r. w sprawie 

likwidacji Technikum na podbudowie Zasadniczej 

Szkoły Zawodowej przy Zespole Szkół Nr 1 im. 

Legionów Polskich w Kozienicach. 

WYKONANA 

34 Uchwała Nr XLIII/272/2018 Rady Powiatu 

Kozienickiego z dnia 18 czerwca 2018r. w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej Gminie Gniewoszów 

na realizację zadania p.n. "Budowa dwóch 

zbiorników na wodę pitną, na działce nr ewid. 657 

położonej w miejscowości Oleksów". 

NIEWYKONANA 

(Gmina nie złożyła rozliczenia)  

35 Uchwała Nr XLIII/273/2018 Rady Powiatu 

Kozienickiego z dnia 18 czerwca 2018r. w sprawie 

dopuszczenia zapłaty należności stanowiących 

dochody budżetu Powiatu Kozienickiego 

instrumentem płatniczym. 

WYKONANA 

36 Uchwała Nr XLIV/274/2018 Rady Powiatu 

Kozienickiego z dnia 10 września 2018r. w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej Gminie Sieciechów 

na realizację zadania p.n. "Budowa kanalizacji 

sanitarnej podciśnieniowej z rurociągiem 

przesyłowym tłocznym dla m. Sieciechów, gm. 

Sieciechów etap I Zadanie 2". 

NIEWYKONANA 

(Gmina nie złożyła rozliczenia)  

37 Uchwała Nr XLIV/275/2018 Rady Powiatu 

Kozienickiego z dnia 10 września 2018r. w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej Gminie Kozienice na 

realizację zadania p.n. "Przyłączenie do sieci 

instalacji oświetlenia ulicznego w ramach jej 

rozbudowy na terenie Gminy Kozienice". 

WYKONANA 

38 Uchwała Nr XLIV/276/2018 Rady Powiatu 

Kozienickiego z dnia 10 września 2018r. w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej Gminie Magnuszew 

na realizację zadania p.n. „Kanalizacja 

i odwodnienie przebudowanej drogi krajowej 79 dla 

obsługi targowiska gminnego w Magnuszewie”. 

WYKONANA 

39 Uchwała Nr XLIV/277/2018 Rady Powiatu 

Kozienickiego z dnia 10 września 2018r. w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej Gminie Magnuszew 

na realizację zadania p.n. „Modernizacja 

8 przepompowni ścieków na terenie Gminy 

Magnuszew”. 

WYKONANA 

40 Uchwała Nr XLIV/278/2018 Rady Powiatu 

Kozienickiego z dnia 10 września 2018r. w sprawie 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu 

kozienickiego na lata 2018-2032. 

WYKONANA 
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41 Uchwała Nr XLIV/279/2018 Rady Powiatu 

Kozienickiego z dnia 10 września 2018r. w sprawie 

wprowadzenia zmian w budżecie powiatu 

kozienickiego na 2018r. 

WYKONANA 

42 Uchwała Nr XLIV/280/2018 Rady Powiatu 

Kozienickiego z dnia 10 września 2018r. w sprawie 

zmiany do uchwały Nr XXXIX/238/2018 z dnia 

22 lutego 2018r. w sprawie określenia zadań 

i wysokości środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu 

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Powiecie 

Kozienickim na 2018 rok. 

WYKONANA 

43 Uchwała Nr XLIV/281/2018 Rady Powiatu 

Kozienickiego z dnia 10 września 2018r. w sprawie 

przyjęcia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Kozienicach. 

WYKONANA 

44 Uchwała Nr XLIV/284/2018 Rady Powiatu 

Kozienickiego z dnia 10 września 2018r. w sprawie 

ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla 

niepublicznych szkół, trybu przeprowadzania 

kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania 

oraz terminu i sposobu rozliczania wykorzystania 

dotacji. 

WYKONANA 

45 Uchwała Nr XLIV/285/2018 Rady Powiatu 

Kozienickiego z dnia 10 września 2018r. w sprawie 

zmian w Wieloletnim Programie Współpracy 

Powiatu Kozienickiego z Organizacjami 

Pozarządowymi i Innymi Podmiotami 

Uprawnionymi Prowadzącymi Działalność Pożytku 

Publicznego na lata 2018-2022. 

WYKONANA 

46 Uchwała Nr XLIV/286/2018 Rady Powiatu 

Kozienickiego z dnia 10 września 2018r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 

nieruchomości gruntowej niezabudowanej 

stanowiącej własność Powiatu Kozienickiego 

położonej w Kozienicach przy Al. Solidarności. 

WYKONANA 

47 Uchwała Nr XLIV/287/2018 Rady Powiatu 

Kozienickiego z dnia 10 września 2018r. w sprawie 

intencji podjęcia współpracy z Samorządem 

Województwa Mazowieckiego, Powiatem 

Garwolińskim, Gminą Maciejowice i Gminą 

Kozienice w przedmiocie przygotowania i realizacji 

przedsięwzięcia w ramach Rządowego Programu 

Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury 

Drogowej - Mosty dla Regionów. 

WYKONANA 
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48 Uchwała Nr XLIV/288/2018 Rady Powiatu 

Kozienickiego z dnia 10 września 2018r. w sprawie 

przekazania Gminie Sieciechów zadania 

publicznego – zarządzania drogami powiatowymi. 

WYKONANA 

49 Uchwała Nr XLV/289/2018 Rady Powiatu 

Kozienickiego z dnia 15 października 2018r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie 

Grabów n/Pilicą na realizację zadania p.n. ”Budowa 

oczyszczalni przydomowych w miejscowościach 

Cychrowska Wola, Lipinki, Celinów, Dziecinów, 

Edwardów, Łękawica, Paprotnia, Koziołek, Nowa 

Wola, Strzyżyna, Budy Augustowskie, Brzozówka, 

Broncin, Tomczyn, Kępa Niemojewska i Zakrzew”. 

WYKONANA 

50 Uchwała Nr XLV/290/2018 Rady Powiatu 

Kozienickiego z dnia 15 października 2018r. 

w sprawie zmiany do uchwały Nr XXXIX/238/2018 

z dnia 22 lutego 2018r. w sprawie określenia zadań 

i wysokości środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu 

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Powiecie 

Kozienickim na 2018 rok. 

WYKONANA 

51 Uchwała Nr XLV/291/2018 Rady Powiatu 

Kozienickiego z dnia 15 października 2018r. 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej powiatu kozienickiego na lata 2018 – 

2032. 

WYKONANA 

52 Uchwała Nr XLV/292/2018 Rady Powiatu 

Kozienickiego z dnia 15 października 2018r. 

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu 

kozienickiego na 2018r. 

WYKONANA 

53 Uchwała Nr XLV/293/2018 Rady Powiatu 

Kozienickiego z dnia 15 października 2018r. 

w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego 

Sądu Administracyjnego w Warszawie VIII Wydział 

Zamiejscowy w Radomiu. 

WYKONANA 

54 Uchwała Nr II/17/2018 Rady Powiatu Kozienickiego 

z dnia 12 grudnia 2018r. zmieniająca uchwałę - 

udzielenia pomocy finansowej Gminie Magnuszew 

na realizację zadania p.n. „Modernizacja 

8 przepompowni ścieków na terenie Gminy 

Magnuszew”. 

WYKONANA 

55 Uchwała Nr II/18/2018 Rady Powiatu Kozienickiego 

z dnia 12 grudnia 2018r. w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej Gminie Magnuszew na 

realizację zadania p.n. „Zakup nowego wozu 

WYKONANA 
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asenizacyjnego do utrzymania zbiorczej kanalizacji 

w Gminie Magnuszew”. 

56 Uchwała Nr II/19/2018 Rady Powiatu Kozienickiego 

z dnia 12 grudnia 2018r. w sprawie wprowadzenia 

zmian w budżecie powiatu kozienickiego na 2018r. 

WYKONANA 

57 Uchwała Nr II/26/2018 Rady Powiatu Kozienickiego 

z dnia 12 grudnia 2018r. w sprawie delegowania 

radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. 

WYKONANA 

58 Uchwała Nr II/27/2018 Rady Powiatu Kozienickiego 

z dnia 12 grudnia 2018r. w sprawie wysokości opłat 

za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie 

na parkingu strzeżonym. 

WYKONANA 

59 Uchwała Nr III/29/2018 Rady Powiatu 

Kozienickiego z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu 

kozienickiego na lata 2018-2032. 

WYKONANA 

60 Uchwała Nr III/30/2018 Rady Powiatu 

Kozienickiego z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie 

wprowadzenia zmian w budżecie powiatu 

kozienickiego na 2018r. 

WYKONANA 

61 Uchwała Nr III/33/2018 Rady Powiatu 

Kozienickiego z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu 

kozienickiego na lata 2019-2032. 

UCHWAŁA PODJĘTA 

I  W REALIZACJI 

62 Uchwała Nr III/34/2018 Rady Powiatu 

Kozienickiego z dnia 27 grudnia 2018r. uchwała 

budżetowa na 2019 rok. 

UCHWAŁA PODJĘTA 

I W REALIZACJI 
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Wykonanie uchwał Rady Powiatu – uchwały podjęte przed 1 stycznia 

2018 r., ale obejmujące swym zakresem 2018 r. 

 

Lp. Uchwała (numer/data podjęcia/przedmiot Informacja o wykonaniu  

1 Nr XVIII/176/2000 z dnia 8 listopada 2000r. w sprawie 

zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym 

powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, oraz 

szczegółowych zasad zwolnienia od obowiązku realizacji 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

dydakt, wychow. i opiekuńczych. 

WYKONANA 

2 Uchwała nr XX/177/2004 Rady Powiatu Kozienickiego 

z dnia 10 listopada 2004 w sprawie udzielenia 

pełnomocnictwa Zarządowi Powiatu Kozienickiego do 

inicjowania prac związanych z przygotowaniem projektów 

współfinansowanych z Europejskiego Funduszu 

Społecznego i do zatwierdzania tych projektów. 

WYKONANA 

3 Uchwała Nr XVII/135/2008 Rady Powiatu Kozienickiego 

z dnia 30 kwietnia 2008r. w sprawie określenia najniższego 

wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii 

zaszeregowania i wartości punktu stanowiących podstawę 

do ustalenia wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników 

nie będących nauczycielami zatrudnionych w szkołach 

i placówkach oświatowych, których organem prowadzącym 

jest powiat kozienicki. 

WYKONANA 

4 Uchwała Nr XXVIII/219/2009 Rady Powiatu Kozienickiego 

z dnia 25 marca 2009r. w sprawie zasad wynagradzania 

nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość 

oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków 

motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz 

niektórych innych składników wynagrodzenia. 

WYKONANA 

5 Uchwała Nr XI/92/2011 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 

7 września 2011r. w sprawie wyrażenia zgody dla SPZZOZ 

Kozienice na oddanie na czas nieoznaczony w nieodpłatne 

użytkowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 

w Kozienicach pomieszczeń w budynku administracyjno - 

biurowym przy ul. Al. Wł. Sikorskiego 8A w Kozienicach. 

WYKONANA 

6 Uchwała Nr XVIII/148/2012 Rady Powiatu Kozienickiego 

z dnia 9 maja 2012r. w sprawie określenia szczegółowych 

warunków umorzenia w całości lub części, łącznie 

z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na 

raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka 

w pieczy zastępczej.  

WYKONANA 
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7 Uchwała nr XXIV/201/2012 Rady Powiatu Kozienickiego 

z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie: przyjęcia Strategii 

Rozwoju Powiatu Kozienickiego do roku 2020. 

WYKONANA 

8 Uchwała Nr VI/34/2015 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 

2 marca 2015r. w sprawie przyjęcia Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu 

Kozienickiego na lata 2015-2020. 

WYKONANA 

9 Uchwała Nr VI/36/2015 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 

2 marca 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego 

Urzędu Pracy w Kozienicach. 

WYKONANA 

10 Uchwała Nr XVII/104/2016 Rady Powiatu Kozienickiego 

z dnia 14 marca 2016r. w sprawie przyjęcia Powiatowego 

Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie 

Kozienickim na lata 2016-2018. 

WYKONANA 

11 Uchwała Nr XVII/110/2016 Rady Powiatu Kozienickiego 

z dnia 14 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian 

w budżecie powiatu kozienickiego na 2016 rok. 

WYKONANA 

12 Uchwała Nr XX/133/2016 Rady Powiatu Kozienickiego 

z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia 

Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz 

Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku 

Publicznego. 

WYKONANA 

13 Uchwała Nr XXIII/148/2016 Rady Powiatu Kozienickiego 

z dnia 24 października 2016r. w sprawie zatwierdzenia do 

realizacji w latach 2016-2018 projektu pn. „Bliżej 

samodzielności” współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego dla Osi priorytetowej 

IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, 

Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób 

wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014-2020. 

WYKONANA 

14 Uchwała Nr XXVIII/165/2017 Rady Powiatu Kozienickiego 

z dnia 27 lutego 2017r. w sprawie projektu dostosowania 

sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego 

ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół 

ponadpodstawowych i specjalnych prowadzonych przez 

Powiat Kozienicki. 

WYKONANA 

15 Uchwała Nr XXVIII/166/2017 Rady Powiatu Kozienickiego 

z dnia 27 lutego 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 

lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu 

Kozienickiego położonych w budynku Zarządu Dróg 

Powiatowych w Aleksandrówce. 

WYKONANA 
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16 Uchwała Nr XXVIII/167/2017 Rady Powiatu Kozienickiego 

z dnia 27 lutego 2017r. w sprawie wyrażenia zgody dla 

I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego 

w Kozienicach na przedłużenie zawartej umowy najmu 

z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Radomiu. 

WYKONANA 

17 Uchwała Nr XXXIII/206/2017 Rady Powiatu Kozienickiego 

z dnia 30 sierpnia 2017r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego 

Programu Współpracy Powiatu Kozienickiego 

z organizacjami pozarządowymi na lata 2018-2022. 

WYKONANA 

18 Uchwała Nr XXXIV/211/2017 Rady Powiatu Kozienickiego 

z dnia 28 września 2017r. w sprawie wysokości opłat za 

usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na 

parkingu strzeżonym. 

WYKONANA 

19 Uchwała Nr XXXVI/222/2017 Rady Powiatu Kozienickiego 

z dnia 27 listopada 2017r. w sprawie przyjęcia Programu 

Naprawczego Samodzielnego Publicznego Zespołu 

Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach.  

WYKONANA 

20 Uchwała Nr XXXVII/227/2017 Rady Powiatu 

Kozienickiego z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie sprzedaży 

Województwu Mazowieckiemu w trybie bezprzetargowym 

nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej 

w Garbatce Letnisko ozn. działki nr: 291, 295. 

WYKONANA 

21 Uchwała Nr XXXVII/228/2017 Rady Powiatu 

Kozienickiego z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu kozienickiego na 

lata 2018-2028. 

WYKONANA 

22 Uchwała Nr XXXVII/229/2017 Rady Powiatu 

Kozienickiego z dnia 28 grudnia 2017r. uchwała budżetowa 

na 2018 rok. 

WYKONANA 
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IV. Wykonanie uchwał Zarządu Powiatu Kozienickiego – uchwały podjęte 

w 2018r. 

 

Lp. Uchwała (numer/data podjęcia/przedmiot 
Informacja o 

wykonaniu  

1 

Uchwała Nr 272/2018 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 8 stycznia 2018 

roku w sprawie zatwierdzenia projektu "Aktywizacja osób młodych 

pozostających bez pracy w powiecie kozienickim (III)", w ramach Osi 

priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób 

młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy-projekty 

pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego 

Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

2014-2020. 

Wykonana 

2 

Uchwała Nr 273/2018 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 8 stycznia 2018 

roku w sprawie wyboru biegłego rewidenta, który przeprowadzi badanie 

sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów 

Opieki Zdrowotnej w Kozienicach za 2017 rok, zgodnie z określonymi 

wymogami. 

Wykonana 

3 

Uchwała Nr 274/2018 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 8 stycznia 2018 

roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kozienickiego na 

2018 rok. 

Wykonana 

4 

Uchwała Nr 275/2018 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 8 stycznia 2018 

roku w sprawie likwidacji pojazdu, który stał się własnością powiatu na 

podstawie orzeczenia sądu o jego przepadku. 

Wykonana 

5 

Uchwała Nr 276/2018 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 8 stycznia 2018 

roku w sprawie likwidacji pojazdu, który stał się własnością powiatu na 

podstawie orzeczenia sądu o jego przepadku. 

Wykonana 

6 

Uchwała Nr 277/2018 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 15 stycznia 2018 

roku w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami i planu dochodów 

związanych z realizacją tych zadań dla powiatu kozienickiego na 2018 rok. 

Wykonana 

7 

Uchwała Nr 278/2018 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 15 stycznia 2018 

roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 1 

im. Legionów Polskich w Kozienicach do podejmowania czynności w zakresie 

wnioskowania, podpisywania dokumentów oraz składania oświadczeń woli 

wobec Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu 

Erasmus+ w sprawie realizacji projektu "Nowe spojrzenie techników 

z Kozienic na praktyki zagraniczne". 

Wykonana 

8 

Uchwała Nr 279/2018 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 22 stycznia 2018 

roku w sprawie likwidacji pojazdu, który stał się własnością powiatu na 

podstawie orzeczenia sądu o jego przepadku. 

Wykonana 

9 

Uchwała Nr 280/2018 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 29 stycznia 2018 

roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kozienickiego na 

2018 rok. 

Wykonana 
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10 

Uchwała Nr 281/2018 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 12 lutego 2018 

roku w sprawie likwidacji pojazdu, który stał się własnością powiatu na 

podstawie orzeczenia sądu o jego przepadku. 

Wykonana 

11 

Uchwała Nr 282/2018 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 12 lutego 2018 

roku w sprawie likwidacji pojazdu, który stał się własnością powiatu na 

podstawie orzeczenia sądu o jego przepadku. 

Wykonana 

12 

Uchwała Nr 283/2018 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 22 lutego 2018 

roku w sprawie ustalenia kryterii i wysokości dofinansowania ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do 

uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach 

rehabilitacyjnych, sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób 

niepełnosprawnych, zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty 

ortopedyczne i środki pomocnicze, likwidacji barier architektonicznych 

technicznych i w komunikowaniu się w 2018 roku. 

Wykonana 

13 

Uchwała Nr 284/2018 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 28 lutego 2018 

roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kozienickiego na 

2018 rok. 

Wykonana 

14 

Uchwała Nr 285/2018 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 12 marca 2018 

roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 1 

im. Legionów Polskich w Kozienicach do podejmowania czynności w zakresie 

wnioskowania, podpisywania dokumentów oraz składania oświadczeń woli 

wobec Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu 

Erasmus+ w sprawie realizacji projektu "Erasmus+ EU-PeNu20" na lata 2018-

2020. 

Wykonana 

15 

Uchwała Nr 286/2018 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 12 marca 2018 

roku w sprawie usunięcia budowli z nazwą ulicy "Janka Krasickiego" 

zlokalizowanej w Kozienicach na działce gruntu nr:1514/10. 

Wykonana 

16 

Uchwała Nr 287/2018 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 12 marca 2018 

roku w sprawie ustalenia ceny wywoławczej oraz wykazu nieruchomości 

lokalowej położonej w budynku mieszkalnym przy ul. Serdecznej 3 

w Aleksandrówce, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu 

nieograniczonego. 

Wykonana 

17 

Uchwała Nr 288/2018 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 12 marca 2018 

roku w sprawie ustalenia warunków przetargu ustnego nieograniczonego na 

sprzedaż nieruchomości lokalowej położonej w budynku biurowo - 

mieszkalnym przy ul. Serdecznej 3 w Aleksandrówce, gmina Kozienice - 

stanowiącej własność Powiatu Kozienickiego. 

Wykonana 

18 

Uchwała Nr 289/2018 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 26 marca 2018 

roku w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu Kozienickiego i Regionalnej Izbie 

Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu sprawozdania rocznego 

z wykonania budżetu powiatu kozienickiego za 2017 rok. 

Wykonana 

19 

Uchwała Nr 290/2018 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 26 marca 2018 

roku zmieniająca uchwałę Nr 283/2018 z dnia 22.02.2018 r. Zarządu Powiatu 

Kozienickiego w sprawie ustalenia kryterii i wysokości dofinansowania ze 

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do 

uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach 

Wykonana 
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rehabilitacyjnych, sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób 

niepełnosprawnych, zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty 

ortopedyczne i środki pomocnicze, likwidacji barier architektonicznych 

technicznych i w komunikowaniu się w 2018 roku.  

20 

Uchwała Nr 291/2018 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 26 marca 2018 

roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa 

Powiatowego w Kozienicach. 

Wykonana 

21 

Uchwała Nr 292/2018 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 30 marca 2018 

roku w sprawie likwidacji pojazdu, który stał się własnością powiatu na 

podstawie orzeczenia sądu o jego przepadku. 

Wykonana 

22 

Uchwała Nr 293/2018 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 30 marca 2018 

roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Placówki 

Socjalizacyjnej "PANDA" w Kozienicach. 

Wykonana 

23 

Uchwała Nr 294/2018 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 30 marca 2018 

roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kozienickiego na 

2018 rok. 

Wykonana 

24 

Uchwała Nr 295/2018 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 9 kwietnia 2018 

roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 190/2017 z dnia 29 maja 2017r. w sprawie 

powołania Komisji ds. ulg i umorzeń wierzytelności Powiatu Kozienickiego 

działającej przy Starostwie Powiatowym w Kozienicach oraz określenia 

regulaminu i zasad jej działania. 

Wykonana 

25 

Uchwała Nr 296/2018 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 16 kwietnia 2018 

roku w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Kozienickiego Oceny Zasobów 

Pomocy Społecznej w Powiecie Kozienickim za 2017 rok. 

Wykonana 

26 

Uchwała Nr 297/2018 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 16 kwietnia 2018 

roku w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu Kozienickiego sprawozdania z 

realizacji "Programu Współpracy Powiatu Kozienickiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2017 rok. 

Wykonana 

27 

Uchwała Nr 298/2018 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 16 kwietnia 2018 

roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań 

publicznych należących do właściwości powiatu kozienickiego na rok 2018. 

Wykonana 

28 

Uchwała Nr 299/2018 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 23 kwietnia 2018 

roku w sprawie przekazania Radzie Powiatu Kozienickiego sprawozdania 

finansowego powiatu kozienickiego za 2017 rok. 

Wykonana 

29 

Uchwała Nr 300/2018 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 30 kwietnia 2018 

roku w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości lokalowej 

położonej w budynku mieszkalnym przy ul. Serdecznej 3 w Aleksandrówce, 

przeznaczonej do sprzedaży w trybie II przetargu nieograniczonego.  

Wykonana 

30 

Uchwała Nr 301/2018 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 30 kwietnia 2018 

roku w sprawie ustalenia warunków II przetargu ustnego nieograniczonego na 

sprzedaż nieruchomości lokalowej położonej w budynku biurowo-

mieszkalnym przy ul.Serdecznej 3 w Aleksandrówce, gmina Kozienice - 

stanowiącej własność Powiatu Kozienickiego.  

Wykonana 
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31 

Uchwała Nr 302/2018 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 30 kwietnia 2018 

roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kozienickiego na 

2018 rok. 

Wykonana 

32 

Uchwała Nr 303/2018 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 7 maja 2018 roku 

w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny i wyboru ofert 

zgłoszonych na realizację zadań z Programu Współpracy Powiatu 

Kozienickiego z organizacjami pozarządowymi na 2018r. 

Wykonana 

33 

Uchwała Nr 304/2018 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 21 maja 2018 

roku w sprawie likwidacji pojazdu, który stał się własnością powiatu na 

podstawie orzeczenia sądu o  jego przepadku. 

Wykonana 

34 

Uchwała Nr 305/2018 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 21 maja 2018 

roku w sprawie likwidacji pojazdu, który stał się własnością powiatu na 

podstawie orzeczenia sądu o jego przepadku. 

Wykonana 

35 

Uchwała Nr 306/2018 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 21 maja 2018 

roku w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 

roku zadań wspieranych przez samorząd powiatowy. 

Wykonana 

36 

Uchwała Nr 307/2018 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 21 maja 2018 

roku zmieniającą Uchwałę Nr 257/2017 w sprawie upoważnienia do 

sprawowania kontroli nad organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, 

rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz 

placówkami opiekuńczo-wychowawczymi. 

Wykonana 

37 

Uchwała Nr 308/2018 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 24 maja 2018 

roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań 

publicznych należących do właściwości powiatu kozienickiego na rok 2018. 

Wykonana 

38 

Uchwała Nr 309/2018 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 30 maja 2018 

roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kozienickiego na 

2018 rok. 

Wykonana 

39 

Uchwała Nr 310/2018 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 4 czerwca 2018 

roku w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny i wyboru ofert 

zgłoszonych na realizację zadań z Programu Współpracy Powiatu 

Kozienickiego z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok. 

Wykonana 

40 

Uchwała Nr 311/2018 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 4 czerwca 2018 

roku w sprawie ustalenia ceny wywoławczej czynszu dzierżawnego oraz 

wykazu nieruchomości położonej w Kozienicach stanowiącej część działki 

gruntu nr 6822, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 9 lat w trybie 

przetargowym.  

Wykonana 

41 

Uchwała Nr 312/2018 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 4 czerwca 2018 

roku w sprawie ustalenia warunków I przetargu ustnego nieograniczonego na 

wydzierżawienie nieruchomości o pow. 60m2 stanowiącej część działki gruntu 

nr 6822 położonej w Kozienicach przy ul. Al. Wł. Sikorskiego. 

Wykonana 

42 

Uchwała Nr 313/2018 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 18 czerwca 2018 

roku w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości lokalowej 

położonej w budynku mieszkalnym przy ul. Serdecznej 3 w Aleksandrówce, 

przeznaczonej do sprzedaży w trybie III przetargu nieograniczonego. 

Wykonana 

43 

Uchwała Nr 314/2018 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 18 czerwca 2018 

roku w sprawie ustalenia warunków III przetargu ustnego nieograniczonego na 
Wykonana 
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sprzedaż nieruchomości lokalowej położonej w budynku biurowo-

mieszkalnym przy ul. Serdecznej 3 w Aleksandrówce, gmina Kozienice - 

stanowiącej własność Powiatu Kozienickiego. 

44 

Uchwała Nr 315/2018 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 25 czerwca 2018 

roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018r. 

zadań wspieranych przez samorząd powiatowy. 

Wykonana 

45 

Uchwała Nr 316/2018 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 29 czerwca 2018 

roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kozienickiego na 

2018 rok. 

Wykonana 

46 

Uchwała Nr 317/2018 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 9 lipca 2018 roku 

w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Wynagradzania dla 

Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach. 

Wykonana 

47 

Uchwała Nr 318/2018 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 23 lipca 2018r. w 

sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu uchwały zmian 

w Wieloletnim Programie Współpracy Powiatu Kozienickiego z Organizacjami 

Pozarządowymi i Innymi Podmiotami Uprawnionymi Prowadzącymi 

Działalność Pożytku Publicznego na lata 2018-2022r. 

Wykonana 

48 

Uchwała Nr 319/2018 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 30 lipca 2018 

roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kozienickiego na 

2018 rok. 

Wykonana 

49 

Uchwała Nr 320/2018 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 30 lipca 2018 

roku w sprawie wyrażenia zgody Powiatowemu Urzędowi Pracy 

w Kozienicach, na likwidację środków trwałych. 

Wykonana 

50 

Uchwała Nr 321/2018 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 13 sierpnia 2018 

roku w sprawie likwidacji pojazdu, który stał się własnością powiatu na 

podstawie orzeczenia sądu o jego przepadku. 

Wykonana 

51 

Uchwała Nr 322/2018 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 13 sierpnia 2018 

r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających 

się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

Wykonana 

52 

Uchwała Nr 323/2018 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 27 sierpnia 2018 

r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu, planów 

finansowych SP ZZOZ w Kozienicach, kształtowaniu się Wieloletniej 

Prognozy Finansowej za I półrocze 2018 roku. 

Wykonana 

53 

Uchwała Nr 324/2018 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 27 sierpnia 2018 

r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kozienickiego na 2018 

rok.  

Wykonana 

54 

Uchwała Nr 325/2018 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 14 września 2018 

r. w sprawie wskazania Pana Marka Kucharskiego - członka Zarządu Powiatu 

do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu 

Kozienickiego. 

Wykonana 

55 

Uchwała Nr 326/2018 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 14 września 2018 

r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Kozienicach. 

Wykonana 

56 

Uchwała Nr 327/2018 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 14 września 2018 

r. w sprawie przekazania Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 
Wykonana 
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w Kozienicach umową darowizny systemu łączności bezprzewodowej 

stanowiącego własność powiatu. 

57 

Uchwała Nr 328/2018 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 26 września 2018 

r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kozienickiego na 2018 

rok. 

Wykonana 

58 

Uchwała Nr 329/2018 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 26 września 2018 

r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Domu 

Pomocy Społecznej im. Kazimiery Gruszczyńskiej w Kozienicach. 

Wykonana 

59 

Uchwała Nr 330/2018 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 26 września 2018 

r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej oraz wykazu nieruchomości 

gruntowej niezabudowanej położonej w Kozienicach ozn. działki gruntu nr: 

645/1, 1701/10, 1805/14, przeznaczonej do sprzedaży w trybie I przetargu 

ustnego nieograniczonego. 

Wykonana 

60 

Uchwała Nr 331/2018 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 1 października 

2018 r. w sprawie ustalenia warunków I przetargu ustnego nieograniczonego na 

sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Kozienicach 

ozn. działki gruntu nr: 645/1, 1701/10, 1805/14 o łącznej pow. 0,4959 ha. 

Wykonana 

61 

Uchwała Nr 332/2018 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 8 października 

2018 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół 

Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach do podejmowania czynności w 

zakresie wnioskowania, podpisywania dokumentów oraz składania oświadczeń 

woli o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, 

Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.31 Doskonalenie 

zawodowe uczniów - nr RPMA.10.03.01-IP.01-14-073/18 pt. "Gruntowne 

wykształcenie-sukces na rynku pracy" Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 

Wykonana 

62 

Uchwała Nr 333/2018 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 15 października 

2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania 

- "Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie kozienickim 

w 2019 roku". 

Wykonana 

63 

Uchwała Nr 334/2018 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 24 października 

2018r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kozienickiego na 

2018 rok. 

Wykonana 

64 

Uchwała Nr 335/2018 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 29 października 

2018r. w sprawie powołania stałej komisji konkursowej do oceny i wyboru ofert 

zgłoszonych na realizację zadania pod nazwą "Prowadzenie punktu 

nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie kozienickim w 2019 roku". 

Wykonana 

65 

Uchwała Nr 336/2018 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 14 listopada 

2018r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2019 rok oraz 

projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Regionalnej 

Izbie Obrachunkowej i Radzie Powiatu Kozienickiego. 

Wykonana 

66 

Uchwała Nr 337/2018 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 14 listopada 

2018r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kozienickiego na 

2018 rok. 

Wykonana 
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67 

Uchwała Nr 338/2018 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 14 listopada 2018 

roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Liceum 

Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach do 

podejmowania czynności w zakresie wnioskowania, podpisywania 

dokumentów oraz składania oświadczeń woli o dofinansowanie projektów ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X 

Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci 

i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna - nr RPMA.10.01.01-IP.01-

14-076/18 pt. "Młoda przyszłość Kozienic" Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 

Wykonana 

68 

Uchwała Nr 339/2018 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 14 listopada 2018 

roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 1 

im. Legionów Polskich w Kozienicach do podejmowania czynności w zakresie 

wnioskowania, podpisywania dokumentów oraz składania oświadczeń woli 

o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 

Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna - 

nr RPMA.10.01.01-IP.01-14-076/18 pt. "Nauka szansą na dobry życiowy start" 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 

2014-2020. 

Wykonana 

69 

Uchwała Nr 340/2018 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 14 listopada 

2018r. W sprawie likwidacji pojazdu, który stał się własnością powiatu na 

podstawie orzeczenia sądu o jego przepadku 

Wykonana 

70 

Uchwała Nr 341/2018 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 14 listopada 

2018r. W sprawie likwidacji pojazdu, który stał się własnością powiatu na 

podstawie orzeczenia sądu o jego przepadku 

Wykonana 

69 

Uchwała Nr 1/2018 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 27 listopada 2018 

roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kozienickiego na 

2018 rok. 

Wykonana 

70 

Uchwała Nr 2/2018 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 27 listopada 2018 

roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania 

"Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie kozienickim 

w 2019 roku". 

Wykonana 

71 

Uchwała Nr 3/2018 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 10 grudnia 2018 

roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli 

ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

Wykonana 

72 

Uchwała Nr 4/2018 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 10 grudnia 2018 

roku w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie od Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Kozienicach drewnianych szaf biurowych. 

Wykonana 

73 

Uchwała Nr 5/2018 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 10 grudnia 2018 

roku w sprawie udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli dla 

Dyrektora Domu Pomocy Społecznej im. K.Gruszczyńskiej w Kozienicach. 

Wykonana 

74 

Uchwała Nr 6/2018 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 10 grudnia 2018 

roku w sprawie wyrażenia zgody Powiatowemu Urzędowi Pracy 

w Kozienicach, na likwidację środka trwałego. 

Wykonana 
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75 

Uchwała Nr 7/2018 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 17 grudnia 2018 

roku w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym 

Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach. 

Wykonana 

76 

Uchwała Nr 8/2018 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 17 grudnia 2018 

roku w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Wynagradzania dla 

Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach. 

Wykonana 

77 

Uchwała Nr 9/2018 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 17 grudnia 2018 r. 

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok. 
Wykonana 

78 

Uchwała Nr 10/2018 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 31 grudnia 2018 r. 

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok. 
Wykonana 

79 

Uchwała Nr 11/2018 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 31 grudnia 2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie umowy nieodpłatnego 

użyczenia na rzecz Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka 

w Kozienicach zestawu komputerowego. 

Wykonana 

 

V. Wykonanie strategii i programów (tj. dokumentów programowych 

wyznaczających ogólne kierunki rozwoju Powiatu Kozienickiego). 
  

Nazwa dokumentu  Strategia Rozwoju Powiatu Kozienickiego do roku 2020 

Tryb i data przyjęcia 

(ze wskazaniem 

ewentualnych zmian 

dokumentów)  

Strategia Rozwoju  Powiatu Kozienickiego do roku 2020 została 

przyjęta przez Radę Powiatu Kozienickiego Uchwałą 

Nr XXIV/201/2012 z dnia 28 listopada 2012 r. 

Zmian do Strategii nie wprowadzano. 

Podstawowe założenia 

Wizja  

„Powiat Kozienicki – konkurencyjny i dynamiczny w rozwoju 

społeczno – gospodarczym i atrakcyjny turystycznie”. 

Misja 

„Władze powiatu ze społecznością lokalną budują przyszłość w oparciu 

o przedsiębiorczość, aktywność, współpracę i zaufanie, stwarzając 

warunki samorealizacji mieszkańców z uwzględnieniem osób 

znajdujących się w szczególnej potrzebie przy wykorzystaniu 

potencjału społeczno-gospodarczego i przyrodniczo-krajobrazowego”.  

Cele strategiczne: 

I. Rozwój infrastruktury społecznej. 

II. Rozwój infrastruktury technicznej.  

III. Aktywizacja gospodarki lokalnej.  

IV. Wykorzystanie zasobów i walorów przyrodniczo-turystycznych 

i kulturowych. 

V. Działania proekologiczne i ochrona środowiska. 

Realizacja założeń 

przyjętych w dokumencie 

wg stanu na dzień 31 

grudnia 2018 r.  

Cel strategiczny I. Rozwój infrastruktury społecznej 

Cel operacyjny 1. Rozwój edukacji i kultury 

Cel szczegółowy 1.1 Podnoszenie poziomu edukacji i kwalifikacji 

zawodowych 
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Cel szczegółowy 1.2 Dostosowanie sieci szkół do potrzeb edukacyjnych 

i wychowawczych 

Cel szczegółowy 1.3. Rozwój placówek kultury i działalności 

kulturalnej 

Cel operacyjny 2. Efektywność ochrony zdrowia: 

Cel szczegółowy 2.1. Doskonalenie zarządzania placówkami służby 

zdrowia 

Cel szczegółowy 2.2. Poprawa dostępności i zwiększenie oferty 

świadczeń zdrowotnych 

Cel szczegółowy 2.3. Doposażenie i wymiana sprzętu medycznego, 

rehabilitacyjnego i środków transportu sanitarnego 

Cel operacyjny 3. Doskonalenie pomocy społecznej 

Cel szczegółowy 3.1.Poprawa świadomości mieszkańców powiatu 

o roli i zasadach pomocy społecznej 

 Cel szczegółowy 3.2. Doskonalenie efektywności działań pomocy 

społecznej w powiecie 

Cel operacyjny 4. Działania na rzecz bezpieczeństwa publicznego  

Cel szczegółowy 4.1. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców powiatu 

Cel operacyjny 5. Rozwój kultury fizycznej i sportu 

Cel strategiczny 5.1. Polepszenie warunków uprawiania sportu 

Cel operacyjny 7 - Rozwój kapitału ludzkiego. 

Cel szczegółowy 7.1 - Doskonalenie kadry urzędniczej i wychowawczo-

nauczycielskiej. 

Cel strategiczny II. Rozwój infrastruktury technicznej 

Cel operacyjny 1. Poprawa infrastruktury  drogowej i komunikacyjnej.  

Cel szczegółowy 1.1 Budowa, przebudowa, remont dróg powiatowych 

i ciągów pieszych i rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 

Cel szczegółowy 1.3. Transport zbiorowy i komunikacja 

Cel operacyjny 2. Rozwój infrastruktury informatycznej 

Cel szczegółowy 2.1. Informatyzacja urzędu i jednostek 

organizacyjnych oraz rozbudowa informacji elektronicznej 

Cel operacyjny 3. Dbałość o bazę obiektów użyteczności publicznej 

i mieszkalnej. 

Cel szczegółowy 3.1. Budowa, rozbudowa, adaptacja i remonty 

budynków i obiektów użyteczności publicznej wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą. 

Cel szczegółowy 3.2. Budowa, rozbudowa, adaptacja i remonty 

budynków i pomieszczeń mieszkalnych wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą. 

Cel szczegółowy 3.3 - Wyposażenia obiektów użyteczności publicznej, 

budynków i pomieszczeń mieszkalnych. 

Cel operacyjny 4. Poprawa zaopatrzenia w energię. 

Cel szczegółowy 4.1. Rozbudowa sieci gazowej. 

Cel szczegółowy 4. 2. Modernizacja sieci energetycznej i efektywność 

energetyczna 

Cel szczegółowy 4.3. Alternatywne źródła energii  
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Cel strategiczny III. Aktywizacja gospodarki lokalnej 

Cel operacyjny 1. Stworzenie warunków dla inwestorów lokalnych 

i zewnętrznych 

Cel szczegółowy 1.2.Promocja gospodarcza i innowacyjność 

Cel operacyjny 2. Wzmocnienie aktywności i konkurencyjności 

obszarów wiejskich 

Cel szczegółowy 2.1. Trwały i zrównoważony rozwój rolnictwa. 

Cel operacyjny 3. Wzrost zatrudnienia i aktywności zawodowej osób 

bezrobotnych oraz poszukujących pracy z terenu Powiatu 

Kozienickiego  

Cel szczegółowy 3.1. Zwiększenie dostępności usług pośrednictwa 

pracy i poradnictwa zawodowego w powiecie kozienickim oraz 

podniesienie poziomu jakości tych usług  

Cel szczegółowy 3.2. Dostosowanie kwalifikacji zawodowych 

bezrobotnych i poszukujących pracy do potrzeb i wymogów rynku pracy  

Cel szczegółowy 3.3. Wsparcie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości  

Cel szczegółowy 3.4. wzrost aktywności zawodowej wśród 

bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy 

Cel strategiczny V. Działania proekologiczne i ochrona środowiska 

Cel operacyjny 1. Poprawa Gospodarki wodno-ściekowej 

Cel szczegółowy 1.1. Zwiększenie dostępności do systemu kanalizacji 

zbiorczej 

Cel szczegółowy 1.2. Zapewnienie właściwego oczyszczania ścieków  

Cel szczegółowy 1.3. Zwiększenie  dostępności  do  sieci  wodociągowej  

i  zapewnienie dostarczania wody o odpowiednich parametrach  

Cel operacyjny 3. Rozwój edukacji ekologicznej 

Cel szczegółowy 3.2. Zwiększenie świadomości  

Cel szczegółowy 3.3. Zastosowanie właściwych metod ochrony 

środowiska, przyrody i krajobrazu. 

Cel strategiczny IV. Wykorzystanie zasobów i walorów 

przyrodniczo- turystycznych i kulturowych 

Cel operacyjny 1. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej 

Cel strategiczny 1.1. Zwiększenie dostępności do systemu kanalizacji 

zbiorczej 

Cel strategiczny 1.2. Zapewnienie właściwego oczyszczania ścieków 

Najważniejsze działania 

podejmowane w roku 

2018 r. 

Szerzej opisano w punkcie VII. Raportu w poszczególnych zadaniach. 
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Nazwa dokumentu  Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu 

Kozienickiego na lata 2015 - 2020 

Tryb i data przyjęcia 

(ze wskazaniem 

ewentualnych zmian 

dokumentów)  

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu 

Kozienickiego na lata 2015 – 2020 przyjęta przez Radę Powiatu 

Kozienickiego Uchwałą  Nr VI/34/2015r. z dnia 2 marca 2015r.  

Podstawowe założenia 

Cel główny: 

Stworzenie systemu wsparcia i rozwoju przeciwdziałającego 

wykluczeniu społecznemu mieszkańców oraz wspierającego 

wszechstronny rozwój Powiatu. 

Cele szczegółowe: 

1. Rozwijanie systemu wsparcia dla rodzin mających trudności  

w wypełnianiu swoich podstawowych funkcji.  

2. Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich rodzin 

w tym niepełnosprawnych oraz starszych. 

3. Promowanie właściwych postaw społecznych ważnych  dla 

przeciwdziałania zjawisku przemocy w rodzinie, przestępczości                            

i uzależnieniom. 

4. Aktywizacja i integracja środowisk lokalnych. 

Realizacja założeń 

przyjętych w dokumencie 

wg stanu na dzień 31 

grudnia 2018 r.  

Cele przyjęte w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na 

lata 2015 – 2020  są osiągane za pomocą realizacji zadań zawartych 

w poniższych Programach: 

Cel szczegółowy 1 jest realizowany w Powiatowym Programie 

Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Kozienickim na lata 2016-

2018.  

 

Cel szczegółowy 2 jest realizowany w Powiatowym Programie Działań 

na Rzecz Osób Niepełnosprawnych  na lata 2016-2020  

 

Cel szczegółowy 3 jest realizowany w Powiatowym Programie 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 

w Rodzinie w Powiecie Kozienickim na lata 2015-2020  

 

Cel szczegółowy 4 jest realizowany w Powiatowym Programie Rozwoju 

Pieczy Zastępczej w Powiecie Kozienickim na lata 2016-2018. 

 

Najważniejsze działania 

podejmowane w roku 

2018 r. 

Ad.1. 

Szerzej opisano w Powiatowym Programie Rozwoju Pieczy Zastępczej 

w Powiecie Kozienickim na lata 2016-2018.  

 

Ad.2. 

Szerzej opisano w Powiatowym Programie Działań na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych  na lata 2016-2020 Uchwała Rady Powiatu 

Kozienickiego. 
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Ad.3.  

Szerzej opisano w Powiatowym Programie Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie 

Kozienickim na lata 2015-2020. 

 

Ad.4. 

Szerzej opisano w Powiatowym Programie Rozwoju Pieczy Zastępczej 

w Powiecie Kozienickim na lata 2016-2018. 

 

 

Nazwa dokumentu  Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie 

Kozienickim na lata 2016 - 2018 

Tryb i data przyjęcia 

(ze wskazaniem 

ewentualnych zmian 

dokumentów)  

Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie 

Kozienickim na lata 2016 – 2018 został przyjęty przez Radę Powiatu 

Kozienickiego Uchwałą Nr XVII/104/2016 z dnia 14 marca 2016r.  

Podstawowe założenia 

 Cel główny: 

Zorganizowanie efektywnego systemu wsparcia nad rodziną 

i dzieckiem.  

Cele szczegółowe: 

1. Doskonalenie systemu opieki nad dzieckiem przebywającym poza 

środowiskiem naturalnym oraz rozwijanie współpracy z rodziną 

biologiczną. 

2. Wsparcie istniejących rodzin zastępczych w Powiecie Kozienickim. 

3. Pomoc w usamodzielnieniu  wychowanków rodzin zastępczych 

i placówek opiekuńczo-wychowawczych. 

4. Podniesienie jakości świadczonych usług w zakresie pieczy 

zastępczej. 

Realizacja założeń 

przyjętych w dokumencie 

wg stanu na dzień 31 

grudnia 2018 r.  

Realizacja celu 1. odbywa się poprzez: 

1. Prowadzenie kampanii na rzecz poszukiwania kandydatów do 

pełnienia funkcji rodziny zastępczej. 

2. Szkolenie rodzin zastępczych na kandydatów na rodziny zastępcze 

niezawodowe i zawodowe. 

3. Pracę z rodziną biologiczną i asystentami rodzin w celu powrotu 

wychowanka do środowiska rodzinnego. 

 

Realizacja celu 2. odbywa się poprzez:  

1.Obejmowanie wsparciem rodzin zastępczych wynikającym z ustawy 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, poprzez: 

- wypłatę świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dziecka, 

- opiekę koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, 

- wsparcie psychologa i prawnika, 

- spotkania w ramach grup wsparcia, 

- wyjazd integracyjny. 
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Realizacja celu 3. odbywa się poprzez: 

1.Zapewnianie osobie opuszczającej po osiągnięciu pełnoletności, 

rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-

wychowawczą, młodzieżowy ośrodek wychowawczy pomocy prawnej 

i psychologicznej oraz na:  

- kontynuowanie nauki, 

- usamodzielnienie, 

- zagospodarowanie. 

 

Realizacja celu 4. odbywa się poprzez: 

1. Szkolenie pracowników realizujących zadania z zakresu pieczy 

zastępczej.  

2. Kontrolowanie rodzin zastępczych, prowadzących rodzinny dom 

dziecka oraz placówkę opiekuńczo-wychowawczą. 

Najważniejsze działania 

podejmowane w roku 

2018 r. 

Ad.1.  

Zorganizowano, szkolono i wspierano rodziny, które podejmują się 

opieki nad dzieckiem lub dziećmi, z różnych względów nie mogących 

być wychowywanych przez biologiczne rodziny.  

1) Na koniec 2018 r. na terenie Powiatu Kozienickiego funkcjonowało:  

- 31 rodzin spokrewnionych, w których przebywało 38 dzieci, 

- 7 rodzin niezawodowych, w których przebywało 10 dzieci, 

- 1 rodzina zawodowa, w której przebywało 2 dzieci, 

- Rodzinny Dom Dziecka, w którym przebywało 4 dzieci z terenu 

Powiatu Malborskiego. 

2) Sytuacja pieczy zastępczej w 2018 roku  przedstawiała się 

następująco: 

- utworzono 2 rodziny zastępcze spokrewnione, w których przebywało 

3 dzieci, 1 rodzinę niezawodową, w której umieszczono 1 dziecko, 

w 1 istniejącej rodzinie zawodowej - 1 dziecko, 

- rozwiązano 3 rodziny zastępcze spokrewnione, 1 rodzinę 

niezawodową, z których 7 dzieci powróciło pod opiekę rodziców, 

- nie przedłużono umowy z 1 rodziną zastępczą zawodową o pełnienie 

funkcji po opuszczeniu rodziny przez ostatniego wychowanka.  

3) Na terenie innych powiatów w rodzinach zastępczych przebywało 

9 dzieci z naszego powiatu.  

Ponadto:  

- dokonano 7 ocen rodzin zastępczych, 

- sporządzono 83 opinie do Sądu dotyczące zasadności dalszego pobytu 

dzieci w dotychczasowej pieczy zastępczej, 

- opracowano 29 modyfikacji planów pomocy dziecku. 

4) Odstąpiono od ustalania opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 

w sytuacji, gdy dochód osoby zobowiązanej nie przekraczał 250 % 

kryterium dochodowego o którym mowa w ustawie o pomocy 

społecznej – w 2018 roku wydano 24 decyzje. 
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5) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie współpracowało z Placówką 

Socjalizacyjną „PANDA” w celu umieszczania wychowanków 

w rodzinach zastępczych: 

- jeden wychowanek trafił do rodziny zastępczej. 

6) Praca z rodziną biologiczną wychowanka (Placówka Socjalizacyjna 

„PANDA”) – z 4 rodzinami: 

- wsparcie psychologiczne,  

- pomoc w pisaniu pism urzędowych, 

- motywowanie do kontaktów z dzieckiem w celu podtrzymania więzi 

emocjonalnych, 

- zachęcanie do zmian w życiu, w celu możliwości powrotu dziecka do 

domu rodzinnego, 

- czterech wychowanków powróciło do rodziny biologicznej. 

7) Działania w celu zmiany sytuacji wychowanka, zasadność dalszego  

pobytu wychowanka w Placówce: 

- powołanie w miesiącu kwietniu i październiku 2018r. Stałego Zespołu 

do Spraw Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka. 

 

W 2018 zakończono realizację projektu współfinansowanego ze 

środków unijnych pod nazwą ”Bliżej samodzielności” dla 30 osób 

z niepełnosprawnością oraz 10 wychowanków będących   w pieczy 

zastępczej lub opuszczających pieczę zastępczą.  Zrealizowano 

i rozliczono zadania na kwotę 526.857,79 zł ( planowano 527 280,48 zł). 

Uczestnicy projektu brali udział  w kompleksowym programie 

aktywizacyjno szkoleniowym obejmującym: 

- treningi kompetencji społecznych i osobistych mające na celu rozwój 

umiejętności budowania własnego systemu wartości, podejmowania 

decyzji, twórczego myślenia, komunikowania się, radzenia sobie w 

sytuacjach trudnych, budowania relacji opartej  na zaufaniu 

i odpowiedzialności, rozpoznawania i zmiany postawy życiowej, 

określenia celów i wartości, 

- warsztaty edukacyjne i treningi pracy, 

- zespoły ćwiczeń psychoruchowych w tym zajęcia z zakresu 

psychointegracji, fizykoterapii i edukacji prozdrowotnej, 

- spotkania integracyjne i kulturalne wzmacniające więzi i relacje, 

- poradnictwo (m.in. prawne, psychologiczne), 

- doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy, 

- kursy zawodowe. 

Rezultatem uczestnictwa osób jest m.in.:  

- poszukiwanie pracy przez 17 osób, 

- podjęcie zatrudnienia przez  7 osób, 

- uzyskanie kwalifikacji przez 10 osób. 

 

Ad.2. 

Wypłacono świadczenia pieniężne na utrzymanie dzieci: 

- kwota ogółem 520 462,15 zł, 
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- liczba rodzin 43, w których przebywało 60 dzieci, 

Trzech koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej obejmowało opieką 

i wsparciem: 

- 1 rodzinny dom dziecka, 

- 2 rodziny zastępcze zawodowe (od maja 2018 1 rodzina), 

- 9 niezawodowych rodzin zastępczych (od października 2018r. 

7  rodzin ),  

- 32 rodziny zastępcze spokrewnione. 

 

Ad.3. 

1) Monitorowano proces usamodzielnienia wychowanków pieczy 

zastępczej, pomoc i wsparcie przy opracowywaniu programów 

usamodzielnienia i jego realizacji: 

- 3 programów usamodzielniania, 

- 11 półrocznych ocen z realizacji programu usamodzielnienia, 

- przygotowanie wychowanków Placówki Socjalizacyjnej „PANDA” do 

usamodzielnienia się – 4 wychowanków, 

- pomoc w pisaniu  podań w celu uzyskania mieszkania, 

- pomoc w poszukiwaniu pracy, 

- pomoc w wyborze dalszej edukacji. 

 

Ad.4. 

1) Współpracowano z asystentami i pracownikami socjalnymi 

pracującymi z rodzicami biologicznymi dzieci przebywających 

w pieczy zastępczej również w celu powrotu dzieci do rodziny, 

ośrodkiem adopcyjnym w sprawach dzieci z uregulowaną sytuacją 

prawną oraz instytucjami oświatowymi (szkołami, poradniami 

psychologiczno-pedagogicznymi) monitorując przebieg edukacji dzieci. 

2) Sporządzono sprawozdania koordynatorów rodzinnej pieczy 

zastępczej z efektów swojej całorocznej pracy. 

3) Przeprowadzono kontrolę sprawdzającą w 30 rodzinach zastępczych, 

Rodzinnym Domu Dziecka oraz Placówce Socjalizacyjnej „PANDA” 

w Kozienicach. W wyniku czynności kontrolnych 1 rodzina zastępcza 

niezawodowa została rozwiązana, natomiast w pozostałych rodzinach, 

RDD i Placówce nie stwierdzono uchybień. 

 

 

Nazwa dokumentu  Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych  

na lata 2016-2020.  

Tryb i data przyjęcia 

(ze wskazaniem 

ewentualnych zmian 

dokumentów)  

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych  

 na lata 2016-2020 został przyjęty przez Radę Powiatu Kozienickiego 

Uchwałą Nr XVIII/113/2016 z dnia 18 kwietnia 2016 roku. 

 

Podstawowe założenia  Cel główny: 



Raport o stanie Powiatu Kozienickiego za 2018 rok 

  

STANOWISKO DS. FUNDUSZY EUROPEJSKICH 

I ROZWOJU POWIATU 
40 

 

40 

Zwiększenie udziału osób niepełnosprawnych w życiu społecznym 

i gospodarczym powiatu kozienickiego poprzez wyrównywanie ich 

szans w korzystaniu z praw i obowiązków jakie przysługują 

obywatelom.  

Cele strategiczne: 

1. Podniesienie poziomu świadomości i wiedzy lokalnej na temat praw, 

potrzeb, możliwości i wkładu w życie społeczne osób 

niepełnosprawnych.  

2. Działania sprzyjające wyrównywaniu szans osób niepełnosprawnych                      

w dostępie do zatrudnienia. 

3. Likwidacja barier architektonicznych, barier transportowych oraz 

barier w komunikowaniu się.  

4. Współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz 

osób niepełnosprawnych. 

Realizacja założeń 

przyjętych w dokumencie 

wg stanu na dzień 31 

grudnia 2018 r.  

 

Realizacja celu 1 to publikacja i rozpowszechnianie materiałów 

informacyjnych na temat praw, potrzeb, możliwości i sytuacji osób 

niepełnosprawnych oraz konsekwencji jakie niosą ze sobą różne rodzaje  

niepełnosprawności. 

Wspieranie aktywności i samoorganizacji środowiska osób 

niepełnosprawnych. 

 

Realizacja celu 2 to upowszechnianie wiedzy na temat możliwości 

i korzyści wynikających z dostępnych form rehabilitacji zawodowej 

oraz wspierania zatrudnienia osób niepełnosprawnych. 

Udoskonalenie i prowadzenie poradnictwa zawodowego aktualizowanie 

i udostępnianie informacji zawodowych osobom niepełnosprawnym.  

 

Realizacja celu 3 to dostosowywanie mieszkań do potrzeb osób 

niepełnosprawnych -likwidacja barier. 

 

Realizacja celu 4 to zadania Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób 

Niepełnosprawnych. 

Najważniejsze działania 

podejmowane w roku 

2018 r. 

Ad.1.  

Zamieszczano na stronie BIP informacje dotyczące m.in.: 

- kryteriów, wysokości dofinansowania ze środków PFRON do 

uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach 

rehabilitacyjnych, sportu, kultury, rekreacji  i turystyki osób 

niepełnosprawnych, zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty 

ortopedyczne i środki pomocnicze, likwidacji barier architektonicznych, 

technicznych   i w komunikowaniu, 

- Programu wyrównywania różnic między regionami, 

- Programu :”Aktywny Samorząd”, 

- Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, 

- druków do pobrania (wnioski, oświadczenia), 
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- realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 

 

Dofinansowano ze środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób  Niepełnosprawnych realizację zadań z zakresu rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 

przyznawanych według algorytmu przez Prezesa PFRON.  

W 2018 roku  wykorzystano 1 030 951,04 złotych (99,98% planu) na 

dofinansowanie: 

- uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych 60 000,00 zł – 

dofinansowanie przyznano 84 osobom,  

- zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne 

i środki pomocnicze 177 510,00 zł – skorzystało 221 osób, w tym 

24 dzieci, 

- likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się 

i technicznych  52 056,00 zł -skorzystało 23 osoby, 

- kosztów działania warsztatu terapii zajęciowej 663 620,04 zł – 

40 uczestników, 

- działań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy 77.765,00 zł 

w tym: 

- zwrot wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy na rzecz osób 

niepełnosprawnych poszukujących pracy i niepozostających  

w zatrudnieniu  31 765,00 zł – 5 osób, 

zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy utworzonego przez 

pracodawcę 46 000,00 zł – 1 osoba. 

 

Ad.2. 

Zrealizowane działania dla osób z niepełnosprawnością opisano 

w Powiatowym Programie Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie 

Kozienickim na lata 2016-2018 przy opisie projektu „Bliżej 

samodzielności”. 

 

Ad.3. 

Dofinansowano ze środków PFRON:   

1) do likwidacji barier architektonicznych, komunikowaniu                             

się i technicznych - skorzystały 23 osoby na łączną kwotę 

158 027,83 zł  w tym na : 

− likwidację barier architektonicznych, która obejmowała: 

przystosowanie pomieszczeń sanitarnych dla potrzeb 4 osób 

niepełnosprawnych, 

− likwidację barier w komunikowaniu się dla 2 osób 

niepełnosprawnych, która obejmowała zakup: komputera typu 

laptop, tablet, programu MÓWiK, 

− likwidację barier technicznych dla 17 osób niepełnosprawnych, 

która obejmowała zakup: piętnastu łóżek ortopedycznych, 
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poręczy, zestawu ustępowego, natryskowego, drzwi do łazienki 

oraz taboretu pod prysznic. 

2) w ramach programu „Aktywny samorząd”: 

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną   

i zawodową, w tym: 

− likwidacja bariery transportowej: 

• pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania  do posiadanego 

samochodu, 

• pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B, 

− likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie 

informacyjnym: 

• pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów  

oraz oprogramowania, 

• dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach 

programu sprzętu elektronicznego  i oprogramowania, 

− likwidacja barier w poruszaniu się: 

• pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego 

wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, 

• pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano 

nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na 

III poziomie jakości, 

•  pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej 

protezy kończyny (co najmniej na III poziomie jakości). 

− pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie 

opieki dla osoby zależnej.  

W ramach Modułu I po ocenie formalnej i merytorycznej do realizacji 

zakwalifikowano 26 wniosków na łączną kwotę 94 290,83 zł. 

 

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. 

Adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem 

niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyższej lub szkole 

policealnej lub kolegium, a także osób mających przewód doktorski 

otwarty poza studiami doktoranckim. 

W ramach Modułu II po weryfikacji formalnej zakwalifikowano  

14 wniosków  na kwotę 27 101,00 zł. 

 

Ad.4. 

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych jest organem 

opiniodawczo-doradczym w zakresie  opiniowania projektów uchwał, 

powiatowych programów ze środków PFRON  na rzecz osób 

niepełnosprawnych. 

W skład Rady wchodzą przedstawiciele: 

− Powiatowego Urzędu Pracy, 

− Spółdzielni Inwalidów, 
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− Starostwa Powiatowego w Kozienicach, 

− Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, 

− Polskiego Związku Niewidomych  Koło Kozienice. 

W  2018 roku odbyło się 7 posiedzeń na których między innymi 

opiniowano: 

− zakup samochodu 9-cio osobowego dla Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Opactwie w ramach Programu wyrównywania 

różnic między regionami III, 

−  podział środków PFRON przyznanych zgodnie z algorytmem  na 

realizację zadań  dla Powiatu Kozienickiego na 2018 rok oraz 

przeniesień w ciągu roku, 

−     projekt Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie kryteriów  i wysokości 

dofinansowania  ze środków PFRON do uczestnictwa osób 

niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych, 

sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, 

zaopatrzenia  w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne  

i środki pomocnicze, likwidację barier architektonicznych, 

technicznych  i w komunikowaniu się w 2018 roku. 

 

 

Nazwa dokumentu  
Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Kozienickim na 

lata 2015-2020  

Tryb i data przyjęcia 

(ze wskazaniem 

ewentualnych zmian 

dokumentów)  

Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Kozienickim na lata 

2015-2020 przyjęty Uchwałą Rady Powiatu Kozienickiego 

Nr VIII/46/2015 z dnia 18 maja 2015 roku. 

Podstawowe założenia 

 Cel: 

Zwiększenie skuteczności działań na rzecz przeciwdziałania przemocy                  

w rodzinie oraz zmniejszenie skali zjawiska przemocy, ze szczególnym 

uwzględnieniem przemocy wobec dzieci.  

Cele szczegółowe:  

1. Zintensyfikowanie działań profilaktycznych w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

2. Zwiększenie dostępności i skuteczności ochrony oraz wsparcia osób 

dotkniętych przemocą w rodzinie. 

3. Rozwijanie i zwiększanie skuteczności oddziaływań wobec osób 

dotkniętych przemocą w rodzinie. 

4. Podnoszenie dostępności i jakości usług poprzez zwiększanie 

kompetencji przedstawicieli instytucji i podmiotów realizujących 

zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Realizacja założeń 

przyjętych w dokumencie 

wg stanu na dzień 31 

grudnia 2018 r.  

Realizacja celu 1. to poszerzanie wiedzy ogółu lokalnej społeczności, 

w tym zainteresowanych służb na temat zjawiska przemocy w rodzinie. 

Podniesienie  poziomu wiedzy i świadomości społecznej oraz zmiana 

postrzegania przez społeczeństwo problemu przemocy w rodzinie. 
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Realizacja celu 2. to udzielanie pomocy i wsparcia osobom dotkniętym 

przemocą w rodzinie. 

Upowszechnianie informacji o możliwościach i formach wsparcia oraz 

instytucjach udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą 

w rodzinie.  

 

Realizacja celu 3. to opracowanie i realizacja programów oddziaływań 

korekcyjno-edukacyjnych zmierzających do zaprzestania przemocy   

w rodzinie. 

Organizowanie i realizowanie pomocy w formie poradnictwa 

psychologicznego i prawnego. 

 

Realizacja celu 4. to organizowanie i udział w szkoleniach osób 

realizujących zadania   z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

 

Najważniejsze działania 

podejmowane w roku 

2018 r. 

Ad.1. 

Wykonano analizę informacji o działaniach podejmowanych wobec 

ofiar i sprawców przemocy w rodzinie przekazanych przez Komendę 

Powiatową Policji oraz Ośrodki Pomocy Społecznej i Zespoły 

Interdyscyplinarne z terenu Powiatu. 

W ramach poradnictwa specjalistycznego działającego przy PCPR 

z porad prawnika i psychologa skorzystało 10 osób.  

Przy współpracy z Centrum Kulturalno-Artystycznym w Kozienicach 

zorganizowano zajęcia dla uczestników wolontariatu Kozienickiego 

Domu Kultury. Tematem spotkania była „Przemoc w przestrzeni 

wirtualnej z udziałem dzieci  i młodzieży.”  

Przy współpracy z Publiczną Szkołą w Brzeźnicy przeprowadzono cykl 

warsztatów profilaktyki uniwersalnej z zakresu przemocy dla dzieci 

i młodzieży, mający na celu promowanie właściwych postaw ważnych 

dla przeciwdziałania przemocy oraz wsparcie i zapobieganie 

wykluczeniu społecznemu.  

W szkole Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kozienicach 

zorganizowano cykl warsztatów profilaktyki uniwersalnej z zakresu 

przemocy dla młodzieży, mający na celu promowanie właściwych 

postaw społecznych ważnych dla przeciwdziałania przemocy oraz 

wsparcie i zapobieganie wykluczeniu społecznemu.  

 

Ad.2. 

Powiat Kozienicki zabezpieczył środki na ewentualne umieszczenie 

w trzech specjalistycznych ośrodkach wsparcia dla ofiar przemocy 

w rodzinie funkcjonujących na terenie Województwa Mazowieckiego 

(Mława, Piastów, Warszawa) świadczących usługi w zakresie: 

interwencyjnym, zapewnienia schronienia i potrzeb bytowych, pomocy 

terapeutyczno-wspomagającej, pomocy prawnej działań 
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profilaktycznych – w 2018 roku nie  zaszła potrzeba umieszczenia  

w ośrodku. 

 

 

Ad.3 

Prowadzono działania profilaktyczne, informacyjne mające na celu 

promowanie właściwych postaw społecznych ważnych dla 

przeciwdziałania przemocy oraz wsparcia i zapobiegania wykluczeniu 

społecznemu – dotyczy również  Ad.1. 

 

Ad.4. 

Zorganizowano szkolenia w ramach grup wsparcia dla rodzin 

zastępczych dotyczącego problematyki zaburzonych więzi ich 

wychowanków oraz funkcjonowanie dziecka z FAS (Alkoholowy 

Zespół Płodowy). 

 

 

Nazwa dokumentu  Program Opieki nad Zabytkami w Powiecie Kozienickim na lata 

2017 – 2020 

Tryb i data przyjęcia 

(ze wskazaniem 

ewentualnych zmian 

dokumentów)  

Program Opieki nad Zabytkami w Powiecie Kozienickim na lata 2017 

– 2020 został przyjęty Uchwałą Nr XXXIII/205/2017 Rady Powiatu 

Kozienickiego z dnia 30 sierpnia 2017 r. 

Podstawowe założenia 

Celem Programu jest realizacja zapisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. 

z 2014 r., poz. 1446). Przedmiotem Programu jest natomiast 

dziedzictwo kulturowe znajdujące się w granicach administracyjnych 

powiatu kozienickiego, które stanowi o indywidualności krajobrazu, 

tożsamości kulturalnej oraz atrakcyjności ekonomicznej regionu. 

Program ma na celu m.in. włączenie problemów ochrony zabytków do 

systemu zadań strategicznych, wynikających z koncepcji 

przestrzennego zagospodarowania kraju, uwzględnianie uwarunkowań 

ochrony zabytków, w tym krajobrazu kulturowego i dziedzictwa 

archeologicznego, zahamowanie procesów degradacji zabytków 

i doprowadzenie do poprawy stanu ich zachowania, wyeksponowanie 

poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego; 

podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla 

potrzeb społecznych, turystycznych i edukacyjnych, określenie 

warunków współpracy z właścicielami zabytków. 

Realizacja założeń 

przyjętych w dokumencie 

wg stanu na dzień 31 

grudnia 2018 r.  

Cel strategiczny I. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej powiatu 

poprzez wyeksponowanie zabytków i jego walorów przestrzenno-

krajobrazowych.  

Cel operacyjny I.1. Popularyzacja i upowszechnianie wiedzy 

o zabytkach i ich ochronie. 
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Cel szczegółowy I.1.2. Wypracowanie form przekazywania 

i popularyzacji wiedzy o zabytkach lokalnej społeczności. 

Cel szczegółowy I.1.3. Promocja dziedzictwa kulturowego i tradycji 

regionu.  

Cel szczegółowy I.1.4. Tworzenie tras i produktów turystycznych 

w oparciu o zabytki architektury i pasma przyrodniczo-kulturowe.  

Cel strategiczny II. Stymulowanie rozwoju gospodarczego i życia 

społeczno-kulturowego powiatu w oparciu o jego dziedzictwo 

kulturowe.  

Cel szczegółowy II.1. Budowa tożsamości mieszkańców powiatu 

w oparciu o lokalne dziedzictwo kulturowe.  

Cel szczegółowy II. 1.1. Wspieranie inicjatyw kreujących tożsamości 

regionu. 

Najważniejsze działania 

podejmowane w roku 

2018 r. 

Całorocznie prowadzone są działania związane z promocją zabytków 

znajdujących się na terenie powiatu kozienickiego. 

Pracownicy Wydziału Promocji i Kultury wyznaczają nowe trasy 

rajdowe, z których potem korzystają wszyscy zainteresowani. Dzięki 

takim przedsięwzięciom upowszechniana jest wśród społeczeństwa 

wiedza dotycząca istnienia zabytkówna terenie powiatu kozienickiego. 

Podnosi to także świadomość mieszkańców na temat ich ochrony. 

26.05.2018r. został zorganizowany VIII Powiatowy Rajd Rowerowy 

„Śladami Historii”. Na trasie Rajdu oglądano zabytki i miejsca pamięci 

narodowej znajdujące się na terenie powiatu. 

W 2018 r. z takimi podmiotami jak Uniwersytet Warszawski oraz Kuria 

Diecezji Radomskiej były kontynuowane rozpoczęte w 2017 roku 

starania o wpisanie pobenedyktyńskiego zespołu kościelno-

klasztornego w Opactwie na listę Pomników Historii. 

17.06.2018r. w Kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Opactwie 

zorganizowano Staropolskie Wieczory w zabytkach Architektury 

Mazowieckiej z cyklu Mazowsze w Koronie. 

Od 2 do 27 lipca 2018 roku na terenie powiatu kozienickiego 

przeprowadzone zostały badania wykopaliskowe na stanowisku 

Sieciechów – Mozolice Duże (Sieciechów VI). Instytucją prowadzącą 

badania było Muzeum Regionalne w Kozienicach im. prof. Tomasza 

Mikockiego w Kozienicach. Oprócz pracowników Muzeum 

w badaniach wzięło udział 11 studentów Instytutu Archeologii 

Uniwersytetu Warszawskiego pod opieką dr hab. prof. Joanny Kalagi. 

W ramach promocji badań archeologicznych zamieszczono w 

Biuletynie Informacyjnym „Nasz Powiat” materiał informujący o ww. 

przedsięwzięciu. I część materiału została zamieszczona w wydaniu 

wrześniowym, natomiast  II część w wydaniu październikowym. 
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Nazwa dokumentu  
Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony 

Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na terenie 

Powiatu Kozienickiego 

Tryb i data przyjęcia 

(ze wskazaniem 

ewentualnych zmian 

dokumentów)  

Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony 

Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na terenie Powiatu 

Kozienickiego został przyjęty przez Radę Powiatu Kozienickiego 

Uchwałą Nr XX/133/2016 z dnia 27 czerwca 2016r.  

Podstawowe założenia 

 Założenia programu: 

 

1. Realizacja programu powinna przynieść korzyści mieszkańcom 

powiatu kozienickiego polegające na ograniczeniu przestępczości, 

zjawisk patologicznych i innych zagrożeń. 

2. Zintegrować i włączyć w poprawę bezpieczeństwa publicznego 

jednostki państwowe, jednostki samorządowe oraz powiatowe służby, 

inspekcje, straże, organizacje pozarządowe, środowiska lokalne oraz 

inne podmioty odpowiedzialne za bezpieczeństwo i porządek publiczny 

na terenie powiatu kozienickiego. 

3. Realizacja programu umożliwi mieszkańcom powiatu kozienickiego 

aktywniejsze uczestnictwo w życiu społecznym, w tym reagowanie na 

zło i działanie w kierunku poprawy bezpieczeństwa nas wszystkich oraz 

na propagowanie wśród mieszkańców określonych zachowań 

w sytuacjach wystąpienia zagrożeń. 

4. Ze względu na duży zakres zadań wskazanych do realizacji oraz ich 

długofalowość, program ten należy traktować jako zadanie ciągłe, 

rozłożone na lata. Jednocześnie jest on programem otwartym 

i dynamicznym w związku z czym może być aktualizowany 

i przystosowany do zaistniałych potrzeb. 

 

Cele programu: 

Głównymi celami „Powiatowego Programu Zapobiegania 

Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku 

Publicznego na terenie Powiatu Kozienickiego” są: 

1. ograniczenie liczby przestępstw i wykroczeń szczególnie uciążliwych 

dla mieszkańców – poprawa stanu porządku i bezpieczeństwa na terenie 

powiatu, 

2. poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, 

3. ochrona dzieci i młodzieży, 

4. przeciwdziałanie patologiom społecznym tj. alkoholizmowi, 

narkomanii i przemocy domowej, 

5. monitorowanie i eliminowanie zagrożeń związanych z organizacją 

imprez masowych (sportowych, artystycznych oraz rozrywkowych), 

6. bezpieczeństwo w sieci internetowej, 

7. wykształcenie w społeczeństwie współodpowiedzialności za stan 

bezpieczeństwa, 

8. pogłębienie wiedzy mieszkańców z zakresu bezpiecznych zachowań 

w życiu codziennym, 
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9. propagowanie wśród mieszkańców zasady wzajemnej pomocy oraz 

wprowadzanie skutecznych metod i środków technicznego 

zabezpieczenia mienia. 

Realizacja założeń 

przyjętych w dokumencie 

wg stanu na dzień 31 

grudnia 2018 r.  

Efektem przyjętego programu jest poprawa stanu bezpieczeństwa 

i porządku publicznego oraz wzrost poczucia bezpieczeństwa 

mieszkańców powiatu kozienickiego, a także ograniczenie ilości 

zdarzeń kryminalnych i wykroczeń. Realizacja podstawowych założeń 

Programu prowadzi do udoskonalenia procedur współpracy oraz 

przepływu informacji pomiędzy wszystkimi podmiotami 

współuczestniczącymi w zapewnieniu bezpieczeństwa na terenie 

powiatu kozienickiego.  

Dzięki realizacji założeń przyjętych w Programie nastąpiła poprawa 

bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ograniczenie liczby wypadków 

i kolizji na obszarze powiatu.  Ponadto zwiększyła się  wykrywalność 

sprawców wykroczeń, co nierozerwalnie wiąże się ze wzrostem spraw 

skierowanych do Sądu Rejonowego. Poza tym, nastąpiło zwiększenie 

świadomości społecznej w zakresie zagrożeń wynikających 

z nieprawidłowego obchodzenia się z urządzeniami stwarzającymi 

ryzyko wystąpienia pożaru oraz zagrożeń związanych z wypalaniem 

pozostałości roślinnych.  

Następuje dalszy spadek ilości zdarzeń kryminalnych w takich 

kategoriach jak rozboje, kradzieże z włamaniami, kradzieże 

samochodów, bójki i pobicia.  

Odnotowuje się stała poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego 

w niektórych kategoriach przestępstw dzięki lepszej organizacji służby 

oraz większemu zaangażowaniu innych służb współpracujących 

z policją a współodpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek 

publiczny.  Poza tym na pewno nastąpi poprawa bezpieczeństwa 

i porządku publicznego w tych częściach miasta, gdzie występuje 

monitoring. 

W zakresie przestępstw i wykroczeń popełnianych przez nieletnich 

nastąpił spadek z ich udziałem w wyniku realizowanych 

długoterminowych, długofalowych programów prewencyjnych (np. 

„Sąsiedzkiego programu zapobiegania przestępczości”, „Miejskiego 

programu przeciwdziałania przemocy i agresji wśród uczniów szkół 

podstawowych i gimnazjalnych”, „Miejskiego programu 

przeciwdziałania narkomanii, itp.) przyjętych przez Radę Miasta 

w Kozienicach. 

Efektem podejmowanych działań w szkołach, placówkach oświatowo – 

wychowawczych jest ograniczenie zjawisk patologicznych wśród 

nieletnich, wykształcenie wśród dzieci i młodzieży nawyku 

asertywnego zachowania, zmniejszenie liczby zachowań z przejawami 

demoralizacji i społecznego niedostosowania, poprawa klimatu 

w szkołach oraz lepsza komunikacja w relacjach między nauczycielami 

i uczniami oraz w kontaktach rówieśniczych. Ponadto, zwiększenie 

świadomości uczniów i wychowanków w zakresie bezpieczeństwa 
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pożarowego oraz opracowanie (zmiana) wzorców zachowań 

w przypadku powstania pożaru bądź innego miejscowego zagrożenia. 

Efektem minimum jest zrozumienie przez dzieci i młodzież istoty 

właściwych postaw społecznych, dzięki którym należy funkcjonować 

w społeczeństwie nie wchodząc w konflikt z prawem oraz utrzymanie 

poziomu bezpieczeństwa na dotychczasowym poziomie.   

 

W ofercie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej skierowanej do szkół 

i placówek oświatowych uwzględniono zagadnienia związane 

z ograniczeniem zjawiska zagrożenia niedostosowaniem społecznym 

i niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży, przeciwdziałaniem 

uzależnieniom, przemocy w rodzinie i przemocy rówieśniczej. 

W Poradni udzielana jest specjalistyczna pomoc m.in. w zakresie 

promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych 

w formie terapii rodzin, terapii indywidualnych, psychoedukacji, 

warsztatów, treningów, zajęć socjoterapeutycznych, zajęć 

profilaktycznych, konsultacji. 

Na terenie Poradni działa Punkt konsultacyjny dla uczniów, rodziców 

i nauczycieli. 

 

Ze względu na specyfikę pracy i zadania Wydziału Promocji i Kultury 

realizacja poszczególnych działań w ramach Powiatowego Programu 

Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli 

i Porządku Publicznego na terenie powiatu kozienickiego skupiała się 

przede wszystkim na takich przedsięwzięciach profilaktycznych jak: 

kształtowanie świadomości prawnej i właściwie rozumianej 

odpowiedzialności każdego obywatela – prowadzenie skutecznej 

polityki medialnej; zapobieganie zachowaniom patologicznym tj. 

alkoholizmowi, narkomanii i przemocy w rodzinie; promowanie 

zachowań pro obywatelskich. Wydział Promocji i Kultury w ramach 

organizowanych wydarzeń i imprez ściśle współpracował z policją, 

strażą pożarną oraz innymi służbami porządkowymi, dzięki czemu 

podczas organizowanych imprez nie występowały negatywne skutki 

działalności wymienionych i innych grup. 

Ponad wyżej wymienionymi działaniami, Wydział Promocji i Kultury 

na bieżąco współpracował z Komendą Powiatową Państwowej Straży 

Pożarnej, Komendą Powiatową Policji oraz innymi służbami w zakresie 

wymiany informacji, projektowania i drukowania plakatów, zaproszeń 

i materiałów informacyjnych. 

Najważniejsze działania 

podejmowane w roku 

2018 r. 

Wydział  Bezpieczeństwa, Spraw Społecznych i Obywatelskich w 

prowadził m.in. 

- działania koordynacyjne służb, instytucji i podmiotów, 

- monitorowanie i analizę sprawozdań, 

- akcje edukacyjne i promocyjne, 

- patronat nad konkursami (przeciwpożarowymi, Bezpieczne ferie 

i wakacje, bezpieczna droga do szkoły), 
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- prace Komisji Bezpieczeństwa (4 posiedzenia) 

 

W roku 2018 wypełniając również cele powyższego Programu Poradnia 

Psychologiczno- Pedagogiczna objęła bezpośrednią pomocą 2128 osób 

(uczniów, rodziców, nauczycieli). Przeprowadzono 1212 badań 

diagnostycznych- psychologicznych, pedagogicznych, 

logopedycznych. Zajęciami grupowymi objęto 1002 uczniów. 

Udzielono pomocy 366 nauczycielom, rodzicom i wychowawcom w 

formie prelekcji i wykładów. Wydano 165 orzeczeń o potrzebie 

kształcenia specjalnego. 

Udostępniane są ogólnopolskie telefony zaufania oraz dane kontaktowe 

do instytucji pomocowych działających w środowisku lokalnym (tj. 

PCPR, OPU) jak i tych o zasięgu krajowym (Rzecznik Praw Dziecka, 

Fundacja „Dajemy Dzieciom Siłę” itp.). 

 

W zakresie promowania ograniczenia zjawisk kryminogennych, 

chuligaństwa i wandalizmu Wydział Promocji i Kultury w TV "Nasz 

Powiat" zrealizował i wyemitował 6 materiałów telewizyjnych. 

W Biuletynie Informacyjnym „Nasz Powiat” zamieszczonych zostało 

kilka artykułów na temat ograniczenia zjawisk kryminogennych m.in. 

spotkanie policjanta i strażaka z seniorami, które miało na celu pokazać 

seniorom, jak ustrzec się przed różnymi zagrożeniami, a także 

zamieszczono materiał dotyczący bezpiecznych ferii, zatrzymania 

włamywacza, powiatowego turnieju bezpieczeństwa w ruchu 

drogowym i obrony terytorialnej, która współdziałała z lotnikami.  

W ramach organizowania spotkań i szkoleń ze społecznością lokalną 

celem rozpoznania i rozwiązywania problemów, a także uczenia 

bezpiecznych zachowań Wydział Promocji i Kultury wspólnie 

z Komendą Powiatową Policji w Kozienicach zorganizował debatę 

społeczną w Gniewoszowie. W TV „Nasz Powiat” wyemitowano 

materiały dotyczące bezpiecznych ferii, ratunku na lodzie, ćwiczeń 

strażackich w ciepłowni. W Biuletynie Informacyjnym natomiast 

zamieszczono 4 materiały na ten temat. 

W ramach promowania poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym 

zostały wyemitowane 4 materiały w TV „Nasz Powiat” na temat turnieju 

bezpieczeństwa w ruchu drogowym, nogi z gazu, świątecznych 

odblasków w KPP w Kozienicach. W Biuletynie natomiast 

zamieszczono 5 materiałów, m.in. „Nie prowadzę po alkoholu”, 

„Uwaga na drogach na dzikie zwierzęta” i inne. 
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Nazwa dokumentu  

Wieloletni Program Współpracy Powiatu Kozienickiego 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi 

w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie na lata 2018-2022 

Tryb i data przyjęcia 

(ze wskazaniem 

ewentualnych zmian 

dokumentów)  

Wieloletni Program Współpracy Powiatu Kozienickiego 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi 

w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie na lata 2018-2022 został przyjęty przez Radę Powiatu 

Kozienickiego Uchwałą Nr XXXIII/206/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 

roku. 

Podstawowe założenia 

 Głównym celem programu jest wprowadzenie jasnych i czytelnych 

rozwiązań włączających organizacje w system lokalnej demokracji. 

Aktywna działalność organizacji pozarządowych jest istotnym 

elementem spajającym i aktywizującym miejscową społeczność. 

Współpraca między władzami samorządowymi i organizacjami odbywa 

się na zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, 

efektywności, uczciwej konkurencji i jawności. Efektem tej współpracy 

ma być lepsze wykorzystanie środków budżetowych powiatu oraz 

środków własnych organizacji. Niniejszy program jest propozycją dla 

wszystkich, którzy wyrażają chęć w działaniach na rzecz naszego 

Powiatu i jego mieszkańców. 

Realizacja założeń 

przyjętych w dokumencie 

wg stanu na dzień 31 

grudnia 2018 r.  

W 2018r. podpisano dwie umowy dotyczące szkolenia młodzieży szkół 

ponadgimnazjalnych oraz organizowania i udziału w zawodach 

sportowych.  Podpisano również jedną umowę w ramach krzewienia 

turystyki i krajoznawstwa oraz aktywnych form  wypoczynku. 

Najważniejsze działania 

podejmowane w roku 

2018 r. 

W 2018 roku Powiat Kozienicki współpracował z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego. 

I. W zakresie szkolenia młodzieży szkół ponadgimnazjalnych oraz 

organizowania i udział w zawodach sportowych: 

• Gminny Klub Sportowy „Legion” Głowaczów umowa nr 2/18 z dnia 

26.06.2018 r. na okres od 01.07.2018 do 31.12.2018. na kwotę 4 500,00 

zł, kwota wnioskowana 10 000,00 zł , środki własne 55 060,00 zł. Koszt 

całkowity zadania 65 060,00 zł. 

• Klub Sportowy „Energia” Kozienice  umowa nr 3/2018r z dnia 

26.06.2018r. na okres od 1.07.2018 do 15.12.2018r na kwotę 5.500.00 

zł, kwota wnioskowana 10.000,00 zł, środki własne – 526 873,00 zł 

Koszt całkowity zadania 536 873,00 zł. 

II. W zakresie krzewienia turystyki i krajoznawstwa oraz aktywnych 

form wypoczynku: 

• Polskie Towarzystwo Turystyczno -Krajoznawcze w Kozienicach 

umowa nr 1/2018 z dnia 26.06.2018 na okres od 18.06.2018r do 

31.12.2018r . na kwotę 5 000,00 zł kwota wnioskowana 5 000,00 zł , 

środki własne 1 500,00 zł, wkład osobowy 1 500,00 zł. Koszt całkowity 

zadania  8 000,00 zł. 
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VI. Realizacja zadań powiatu wraz z informacją o realizacji polityk, 

programów i strategii dotyczących tych zadań.  

 

ZASOBY MAJĄTKOWE, ORGANIZACYJNE, BUDŻET STAROSTWA POWIATOWEGO W 

KOZIENICACH ORAZ POWIATOWYCH JEDNOSTEK OPRGANIZACYJNYCH 

 

Starostwo Powiatowe w Kozienicach 

Starostwo Powiatowe mieści się w Kozienicach przy ul. Jana Kochanowskiego 28, budynek składa się 

z 2 brył, które tworzą kształt litery L, w jednej części jest  budynkiem 4 kondygnacyjnym (w tym jedna 

kondygnacja podziemna) w drugiej części 2 kondygnacyjny (w tym jedna kondygnacja podziemna) 

o powierzchni 2 695 m2 , wartości 5 150 170,00 zł. 

Budynek administracyjno – biurowy położony przy ul. Sławnej 27 w Kozienicach jest budynkiem 

5 kondygnacyjnym (w tym jedna kondygnacja podziemna) o konstrukcji prefabrykowanej 

o powierzchni użytkowej  639,99 m2 , wartości 1 135 815,00 zł. 

Budynek biurowy położony przy ul. Kochanowskiego 15 w Kozienicach jest budynkiem 

2 kondygnacyjnym (niepodpiwniczonym) o konstrukcji murowanej o  powierzchni użytkowej  

419,11 m2, wartości 442 793,00 zł. 

Stan zatrudnienia w Starostwie Powiatowym w Kozienicach na dzień 01.01.2018r. wynosił 126  osób 

a na dzień 31.12.2018r. – 122 osoby. Na stanowiskach urzędniczych na dzień 31.12.2018 pracowało 

101 osób ( w tym Starosta, Wicestarosta, Sekretarz, Skarbnik). Na stanowiskach pomocniczych i obsługi 

pracowało 21 osób. Spośród 122 osób 3 osoby zatrudnione są w ramach robót publicznych, 4 osoby na 

umowie zastępstwo, 3 osoby przebywają na urlopie bezpłatnym (z czego z 1 osobą nastąpi rozwiązanie 

umowy z dniem 31.05.2019r.). Ponadto 10 osób odbywało staż absolwencki. Powiat stawia na wysoko 

wykwalifikowaną oraz doświadczoną kadrę pracowniczą. Wszyscy nowo przyjmowani pracownicy 

spełniają wymagania kwalifikacyjne dla pracowników samorządowych, posiadają niezbędne 

wykształcenie, uprawnienia oraz doświadczenie w pracy na danym stanowisku. Ponadto systematycznie 

podnoszą swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach- w 2018r. 37 pracowników skorzystało 

z możliwości odbycia szkoleń, 4 osoby ukończyły studia podyplomowe. W związku z przejściem na 

emeryturę w 2018r. 7 osób oraz koniecznością zapewnienia prawidłowej pracy urzędu przeprowadzono 

8 naborów   (w tym 1 unieważniono z powodu braku ofert) do wydziałów- Budownictwa i Architektury, 

Komunikacji i Transportu, Budżetowo-Finansowego, Powiatowego Ośrodka Dokumentacji 

Geodezyjnej i Kartograficznej oraz na samodzielne stanowiska Audytora wewnętrznego i Specjalisty 

ds. BHP. W 2018r. w Kancelarii Ogólnej Starostwa zarejestrowano 24659 pism. Wpłynęły 52 wnioski  

o udostępnienie informacji publicznej. Dotyczyły one bieżącego funkcjonowania urzędu. Udzielono 

50 odpowiedzi, wydano 1 decyzję odmowną, 1 przekazano według właściwości. Do urzędu wpłynęło 

8 skarg dotyczących głównie bieżącej pracy urzędu. Do jednostek organizacyjnych wpłynęło 7 skarg 

oraz 134 wnioski. Wydział Organizacyjny koordynował przeprowadzenie wyborów samorządowych do 

Rady Powiatu Kozienickiego oraz Sejmiku Województwa Mazowieckiego na terenie Powiatu 

Kozienickiego.  

Wykonanie wydatków Powiatu Kozienickiego za 2018 rok wyniosło 60 337 694,22 zł, co stanowiło 

94,09% planu rocznego.  

 

 



Raport o stanie Powiatu Kozienickiego za 2018 rok 

  

STANOWISKO DS. FUNDUSZY EUROPEJSKICH 

I ROZWOJU POWIATU 
53 

 

53 

Zarząd Dróg Powiatowych w Kozienicach 

Zarząd Dróg Powiatowych mieści się w Aleksandrówce przy ul. Serdecznej 3. W zasobach jednostki 

znajdują się: 

1. Budynki: 

- budynek administracyjno -mieszkalny (214,66 m2)  ― 89 287,08 zł  

- budynek warsztatowy KŚT 109  

  inne bud. nie-zamieszkane (381,47 m2)   ―51 372,57 zł  

- portiernia -Aleksandrówka KŚT 109- (10,6 m2)  ―1 957,08 zł   

- wiata -Aleksandrówka KŚT-104 (348,9m2)  ―35 726,23 zł    

- wiata magazynowa KŚT -104 (232m2)    ―10 290,89 zł  

- wiata konstrukcji stalowej PT 20/91 KŚT-104 (172,2m2) ―5 681,36 zł  

- wiata konstrukcji stalowej KŚT-110-104-03(272m2)  ―9 639,55 zł  

3. Sprzęt: samochody ciężarowe szt. 8 , remonter szt.1, koparko – ładowarka szt.1, ciągnik z ładowaniem 

szt.1, piaskarki szt.3, samochody osobowe szt.3, pług wirnikowy szt.1, pługi odśnieżające szt. 5 , rębak 

do gałęzi szt.1, zbiornik na emulsję szt.1, piły spalinowe do cięcia drewna, asfaltu szt. 6 , zagęszczarka 

szt.1, pompa wodna szt.1, agregat prądotwórczy szt.1, przyczepa ciężka szt.1, lekka szt.1, i pozostały 

sprzęt służący do bieżącego utrzymania dróg) 

4. Materiały:  pozyskiwanymi w ilościach niezbędnych do wykonania zadania (emulsja, grys, piach, sól, 

mieszanki tłuczniowe, masa na zimno, destrukt asfaltowy) 

W Zarząd Dróg Powiatowych w Kozienicach zatrudnionych jest 17 osób (w tym kadra biurowa  8 osób). 

 

Stan dróg powiatu kozienickiego. 

Łączna długość dróg powiatowych powiatu kozienickiego wynosi 293,1 km, z czego: 

-  drogi twarde ulepszone (bitumiczne) – 283,7 km, 

- drogi twarde nieulepszone (brukowcowe, tłuczniowe) – 2,5 km, 

- gruntowe –  6,9 km. 

Do końca 2018 roku zmodernizowano i przebudowano 203,476 km dróg powiatowych (z czego 

9,546 km w roku 2018), co stanowi 69,4 % ogółu dróg powiatowych. 

W ciągach dróg powiatowych znajduje się 28 obiektów mostowych, których ogólny stan można określić 

jako dobry i zadowalający, ale są także obiekty wymagające przebudowy lub remontu kapitalnego wraz 

z przebudową dojazdów, natomiast stan techniczny przepustów na terenie powiatu kozienickiego należy 

przyjąć jako zły i bardzo zły. Większość przepustów wykonano w latach sześćdziesiątych 

i siedemdziesiątych z kręgów betonowych, niezbrojonych.  

Budżetu Zarządu Dróg Powiatowych w Kozienicach na rok 2018. 

Budżet planowany : 9 040 439,66 zł 

Budżet wykonany: 8 330 839,82 zł  

 

Powiatowy Urząd Pracy 

Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach zajmuje parter budynku, w którym mieści się internat 

ZSZ nr 1 imienia Legionów Polskich w Kozienicach na podstawie umowy użyczenia z dnia 22.11.1999 

roku. Powierzchnia jaką obecnie zajmuje Powiatowy Urząd Pracy to 741,65 m2 . Pomieszczenia, 

w których pracują zatrudnione w urzędzie pracy osoby są w pełni wyposażone w sprzęt informatyczny 
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oraz inne urządzenia biurowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania urzędu oraz obsługi osób 

bezrobotnych a także interesantów. W roku 2018 dokonano remontów w siedzibie PUP. 

Na dzień 31 grudnia 2018 roku tutejszy urząd zatrudniał 45 pracowników. Kadra zatrudniona 

w Urzędzie Pracy posiada odpowiednie przygotowanie merytoryczne oraz niezbędne kwalifikacje. 

Budżet PUP w roku 2018 wynosił 17 555 460,92 zł (finansowanie usług i instrumentów rynku pracy 

oraz działalności statutowej PUP, koszty utrzymania i funkcjonowania urzędu, w tym remonty) 

i z kwoty tej wydatkowano 17 437 659,52 zł. 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach 

PCPR wynajmuje  lokal  biurowy na podstawie umowy najmu lokalu użytkowego zawartej w dniu 

31.10.2013 roku z Powiatem Kozienickim.  

Na dzień 31 grudnia 2018 roku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach 

zatrudnionych było 12 osób ( 11 na cały etat i 1 osoba na ½ etatu), w tym 1 osoba  w ramach robót  

publicznych. 

Budżet Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach stanowi roczny plan dochodów 

i wydatków i jest uchwalany w formie uchwały budżetowej przez Radę Powiatu Kozienickiego na dany 

rok budżetowy.   

W 2018 roku dochody budżetowe zrealizowano   w kwocie  319.035,51 zł (plan przekroczono o 10 %). 

Dochody budżetowe przyporządkowane do planu finansowego w 99% to wpływy z gmin i powiatów 

na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących - 

wpływy z tytułu ponoszenia przez gminę właściwą  ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed 

umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej w wysokości 10%, 30%, 50% na opiekę 

i utrzymanie dzieci. 

W 2018 roku wydatki budżetowe (bez inwestycyjnych) wykonano w kwocie 1.779.252,05 zł ( 84% 

planu) na cele i w wysokościach ustalonych w planie finansowym w sposób celowy i oszczędny, 

umożliwiający terminową  realizację zadań, w wysokości i terminach wynikających z wcześniej 

zaciągniętych zobowiązań m.in. na:  

- świadczenia z zakresu ustawy o pieczy zastępczej, ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,  

- wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń, utrzymanie i funkcjonowania jednostki. 

 

Dom Pomocy Społecznej im. Kazimiery Gruszczyńskiej w Kozienicach   

Bazę lokalową DPS  stanowią budynki i budowle: 4 budynki mieszkalne (nr 1- 421,42m2, nr 2- 

524,51m2, nr 3 – 183,20m2, nr 4 – 1289,30m2),  budynek rehabilitacji (191,20m2 ) , budynek usługowo-

techniczny (578,31m2 ) mieszczący pomieszczenia administracji, kuchnie główną, pralnię, kotłownię, 

magazyny: chemiczny, tekstylny i spożywczy, budynek suszarni odzieży (948,07m2), budynek pro 

morte (41,15m 2 ) oraz budynek portierni (16,55m2 ); śmietnik obudowany o konstrukcji stalowej 

(16,87m2 ); wiata obudowana o konstrukcji stalowej (100,05m2 ); piwnica murowana (26,65m2 ); skład 

opału przy kotłowni) częściowo zagłębiony w ziemi (41,60m2 ). Wartość budynków – 4 673 101,55 zł. 

Od 1 lipca 2018r. DPS dysponuje 108 miejscami w tym: 12 miejscami dla osób przewlekle somatycznie 

chorych i 96 miejscami dla osób przewlekle psychicznie chorych – spełniając standardy, o których 

mowa w art. 55 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej /Dz.U. z 2017r. poz. 1769, 

z późn.zm/.  

Na dzień 31.12.2018r. w DPS przebywało 106 mieszkańców, w tym 50 kobiet i 56 mężczyzn. 96 osób 

na pełnej odpłatności i 10 osób na  tzw. starych zasadach finansowania miejsc. 11 osób 

ubezwłasnowolnionych całkowicie i 3 osoby ubezwłasnowolnione częściowo.  
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W 2018r. zmarło 16 osób i 3 osoby zrezygnowały z pobytu.  W ciągu roku w szpitalu przebywało 

20 osób.  

Struktura organizacyjna, podział zadań oraz liczba zatrudnionych pracowników  jest dostosowana do 

potrzeb oraz sprawnego i prawidłowego funkcjonowania jednostki.  

Na dzień 31.12.2018 r. stan zatrudnienia w DPS wynosił 78 osób, w tym: 1 dyrektor.  

W dziale opiekuńczo – terapeutycznym: 54 osoby - kierownik działu, pielęgniarki, opiekunki, 

pokojowe, pracownicy socjalni, instruktorzy terapii zajęciowej, instruktorzy k.o., psycholog, technicy 

fizjoterapii.  

W dziale administracyjno-gospodarczym:18 osób - kierownik działu, referent, pomoc administracyjna, 

kucharki, praczki, kierowca, ogrodnik.  

W dziale księgowo-finansowym: 5 osób - główna księgowa, księgowe, pomoc administracyjna, 

magazynier.  

W DPS zatrudnionych jest 2 pracowników socjalnych na 108 mieszkańców. Mieszkańcy mieli 

zapewniony regularny kontakt z psychologiem i psychiatrą. Wskaźnik zatrudnienia pracowników 

zespołu terapeutyczno-opiekuńczego zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na 31.12.2018 

wynosił 0,5 /54 osoby zatrudnione/ Zgodnie z uchwalonym w 2018r. planem finansowym - jednostka 

zrealizowała następujący budżet: 

4 417 932,48 zł  - wykonane dochody / w tym 363 000,00 zł dotacja wojewódzka/  

4 318 384,00 zł – wydatkowano. 

 

Zespół Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich 

 

Zasoby jakimi dysponuje Zespół Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach to: 

- budynek dydaktyczny wraz z salą gimnastyczną: budynek czterokondygnacyjny (piwnica, parter, I, II, 

III piętro), powierzchnia użytkowa 6 998,5 m2, pow. zabudowy 2 412,20 m3. Wartość budynku 1 768 

422,58 zł, 

- budynek internatu: budynek czterokondygnacyjny (piwnica, parter, I, II, III piętro), powierzchnia 

zabudowy ok. 1 756,50 m2. Wartość budynku 1 121 039,71 zł, 

- dwa boiska sportowe z budynkiem sanitarno – szatniowym: budynek wolnostojący, parterowy 

z poddaszem nieużytkowym, rok budowy 2009, pow. zabudowy 106,20 m2. Boisko piłkarskie 

o wymiarach 32 m x 62 m z trwałą i nowoczesną nawierzchnią z trawy syntetycznej, boisko do 

koszykówki i siatkówki o wymiarach 19,1 m x 32,1 m z trwałej nawierzchni poliuretanowej. Wartość 

budynku: 402 078,92 zł, wartość boisk: 872 914,41 zł , 

- boisko pełnowymiarowe ze sztuczną nawierzchnią - 1 634 426,85 zł, 

- boisko sportowe do piłki ręcznej i koszykówki – 213 926,88 zł, 

- bieżna lekkoatletyczna ze skocznią w dal – 410 915,94 zł. 

W skład Zespołu Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach wchodzą: 

II Liceum Ogólnokształcące z rozszerzonym programem: matematyki i informatyki, matematyki 

i fizyki, matematyki i geografii, biologii i chemii oraz języka polskiego i historii. 

Technikum w zawodzie: technik mechanik, technik elektryk, technik ekonomista, technik hotelarstwa, 

technik żywienia i usług gastronomicznych. 

Szkoła Branżowa I stopnia z oddziałami Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie: mechanik 

pojazdów samochodowych, ślusarz, fryzjer, cukiernik, kucharz, monter sieci instalacji i urządzeń 

sanitarnych, elektryk, piekarz, sprzedawca i stolarz. 

Kadra pedagogiczna: 

1. Nauczycieli stałych – 86 w tym: 



Raport o stanie Powiatu Kozienickiego za 2018 rok 

  

STANOWISKO DS. FUNDUSZY EUROPEJSKICH 

I ROZWOJU POWIATU 
56 

 

56 

- dyplomowani – 71, 

- mianowani – 12, 

- kontraktowi – 1, 

- stażyści – 2. 

2. Nauczyciele pracujący w niepełnym wymiarze godzin – 8 w tym: 

- dyplomowani – 6, 

- mianowani – 1, 

- kontraktowi – 1, 

- stażyści – 0. 

Pracownicy administracji: 10 osób 

Pracownicy obsługi:  25 osób 

 

Postępowania egzaminacyjne na stopień nauczyciela kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego: 

- kontraktowy – 0, 

- mianowany – 1, 

- dyplomowany – 4. 

 

Przyznawanie odznaczeń i nagród kuratora, starosty, dyrektora: 

- Kuratora – 0, 

- Medal Komisji Edukacji – 3, 

- Brązowy Krzyż Zasługi – 0,  

- Starosty – 5 osób, 

- Dyrektora – 23 nauczycieli, 10 osób administracji i 25 osób obsługi. 

 

Budżet na rok 2018 

Zaplanowany – 9 993 127,82 zł 

Dochody – 433 491,36 zł 

Wydatki – 9 638 459,31 zł 

 

I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach 

I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego, 26-900 Kozienice, ul. Warszawska 25. Szkoła 

mieści się w dwupiętrowym, podpiwniczonym budynku wolnostojącym połączonym łącznikiem z salą 

gimnastyczną o pow. 2160,21 m2, wartość 603 369,43 zł. Na placu szkolnym mieści się  boisko 

wielofunkcyjne o pow. 1008 m2, wartość 427 452,44 zł.  

W roku 2018 w szkole zatrudnionych było (średnio) 32 nauczycieli w pełnym i nie pełnym wymiarze 

etatu. W szkole  zatrudniony jest pedagog i psycholog szkolny. 

W 2018 r. I LO oferowało naukę na wybranym profilu: matematyczno-fizycznym, biologiczno-

chemicznym, językowo-medialnym i społeczno-prawnym.  

Do dyspozycji uczniów i nauczycieli jest ogółem 18 sal lekcyjnych, w tym multimedialne pracownie 

językowe, pracownia informatyczna, biologiczna, fizyczna, wyposażonych w profesjonalne pomoce 

dydaktyczne, projektory i ekrany. Stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu znajdują się 

w salach lekcyjnych, pracowniach oraz w szkolnej bibliotece. Placówka przystosowana jest do potrzeb 

osób niepełnosprawnych (podjazd, toaleta). 

Budżet jednostki na 01.01.2018 r. wynosił  -  2 556 552,96 zł; zrealizowane wydatki to kwota  – 2 466 

774,56 zł. 
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Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Opactwie 

Na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Opactwie znajdują się następujące 

obiekty budowlane:  

- budynek główny dwukondygnacyjny (klasy lekcyjne, internat, stołówka, kuchnia) o wartości: 

417 977,00 zł , 

- budynek (mieszkalny) Dom Nauczyciela (klasy lekcyjne, biuro) o wartości: 65 450,00 zł. 

- dwa budynki gospodarcze (magazyn spożywczy, magazyn gospodarczy, garaż, pralnia) o łącznej 

wartości: 13 500,00 zł.  

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Opactwie mieści się:  

Publiczna Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum włączone do szkoły podstawowej, Szkoła 

Przysposabiająca do Pracy, Internat. 

 

Sytuacja kadrowa w SOSW w Opactwie.  

Nauczyciele aktualnie posiadają następujące stopnie awansu zawodowego:  

- 22 nauczycieli dyplomowanych,  

- 5 nauczycieli mianowanych, 

- 4 nauczycieli kontraktowych, 

- 1 nauczyciel stażysta. 

Pracownicy niepedagogiczni: 

- 3 pracowników administracji, 

- 8 pracowników obsługi.  

Budżet jednostki  na  01.01.2018 r. wynosił 3 338 532,00 zł., w tym: 

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 1 504 272,00 zł,  

- Szkoła Podstawowa Specjalna – 677 460,00 zł, 

- Publiczne Gimnazjum  - 454, 00 zł, 

- Szkoła Przysposabiająca do Pracy – 702 300,00 zł. 

 

Placówka Socjalizacyjna „PANDA” 

Położenie Placówki na obrzeżach miasta, na zagospodarowanym terenie zielonym, z zapleczem 

sportowym i rekreacyjnym zapewnia wychowankom dobre warunki bytowe i rozwojowe. Budynek jest 

w dobrym stanie technicznym oraz wyposażony jest w niezbędny sprzęt. 

Na majątek Placówki składają się środki trwałe podlegające amortyzacji o wartości początkowej 

818 777,37 zł, na które składają się: 

- budynek, 

- ogrodzenie z ciągami pieszo jezdnymi i altanką, 

- sprzęt pralniczy, 

- wyposażenie kuchni w AGD, 

- urządzenie do terapii EEG. 

Placówka Socjalizacyjna „PANDA” jest placówką opiekuńczo – wychowawczą typu socjalizacyjnego 

zapewniającą całodobową opiekę i wychowanie dzieciom do lat 18, częściowo lub całkowicie 

pozbawionym opieki rodzicielskiej, dla których nie znaleziono rodzinnej pieczy zastępczej. Osoba, 

która osiągnęła pełnoletność  i nadal się uczy, może nadal przebywać w Placówce za zgodą dyrektora, 

nie dłużej jednak niż  do 25 r.ż. 

W styczniu 2018r. przebywało w Placówce 29 wychowanków, a w grudniu 22 wychowanków. 
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Opiekę  nad w/w wychowankami  sprawuje wykwalifikowany personel pedagogiczny, medyczny, 

administracyjny i pomocniczy w ilości 22 osób na 20 i ¼ etatu 

- personel pedagogiczny 12 i ¼ etatu, 

- administracja 3 i ½ etatu, 

- obsługa 4 i ½ etatu, 

- lekarz – umowa zlecenie. 

Koszt utrzymania wychowanka w Placówce w 2018r. wynosił 4 382,40 zł.  

Budżet Placówki planowany to kwota 1 626 310,00 zł, a wykonany to kwota 1 622 927,72 zł. 

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kozienicach  

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kozienicach, jest placówką oświatową , dla której organem 

prowadzącym jest Powiat Kozienicki, a organem sprawującym nadzór pedagogiczny Kuratorium 

Oświaty w Warszawie Delegatura w Radomiu. Budynek Poradni mieści się  przy ulicy Al. Wł. 

Sikorskiego 8A (budynek o powierzchni 898,01 m2, wartośc 360 535,31 zł) 

 Poradnia jest placówką usługową i ogólnodostępną w określonym rejonie działania. Korzystanie 

z pomocy specjalistów jest dobrowolne i bezpłatne.  

 Misją Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Kozienicach jest udzielanie pomocy dzieciom 

i młodzieży w osiąganiu wszechstronnego, optymalnego rozwoju oraz wspieranie środowiska 

wychowawczego w tworzeniu warunków sprzyjających temu rozwojowi. 

 Poradnia obejmuje swoim działaniem miasto Kozienice oraz gminy: Kozienice, Garbatka 

Letnisko, Gniewoszów, Grabów n/Pilicą, Głowaczów, Magnuszew, Sieciechów.  

Na terenie działania Poradni w 2018 roku funkcjonowało 92 placówki oświatowe, w tym: 

- 16 przedszkoli, 

- 25 oddziałów przedszkolnych, 

- 34 szkoły podstawowe, 

- 12 gimnazjów, 

- 4 szkoły ponadgimnazjalne, 

- Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy ,  

- Placówka Socjalizacyjna „PANDA”. 

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kozienicach zatrudnionych jest 12 pracowników 

pedagogicznych, w tym: 

- 5 psychologów,  

- 6 pedagogów, 

- 1 logopedę,   

oraz 4 pracowników administracji i obsługi: 

- główna księgowa, 

- sekretarka, 

- starszy referent, 

- sprzątaczka. 

Ponadto, na umowy zlecenia zatrudnieni są: 

- lekarz, 

- rehabilitant, 

- informatyk, 

- terapeuta SI. 

Nauczyciele aktualnie posiadają następujące stopnie awansu zawodowego: 
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- 4  nauczycieli dyplomowanych , 

- 5 nauczycieli mianowanych, 

- 3 nauczycieli kontraktowych. 

 

Budżet Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kozienicach na rok 2018 wynosi 137 150,00 zł, 

- zrealizowano: 1 090 657, 72 zł (na dzień 31 grudnia 2018r.) 

- środki na pokrycie zobowiązań dotyczących grudnia 2018r.: 30 524,80 zł. 

 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach 

SPZZOZ w Kozienicach mieści się przy Al. Gen. Władysława Sikorskiego 10. 

W skład majątku SPZZOZ wchodzą następujące budynki: 

-Magazyn mat. łatwop.    - wartość brutto - 16 136,00 zł 

- Budynek tlenowni    - wartość brutto - 23 999,00 zł 

- Chlorownia i osł.śmietn.   - wartość brutto - 5 930,00 zł 

- Zespół szpitalny A,B,C,C1   - wartość brutto - 4 025 071,18zł 

- Zespół poradni  D, D1,E,E1   - wartość brutto - 817 237,80 zł 

- Budynki Paw.Zak.    - wartość brutto - 1 052 814,98 zł 

- Budynki Paw.Zak.    - wartość brutto - 179 566,55 zl. 

- Budynki Paw. Zak.    - wartość brutto - 397 332,47 zł 

- Zespół szpitalny A,B,C,C1   - wartość brutto - 3 629 308,19 zł 

- Zesp.szp.ABCC 1 wyk. i ad. Pom.Int.Ter. - wartość brutto - 1 461 048,62 zł 

- Instal. Gazów med.    - wartość brutto - 116 516,74 zł 

- Budynki gosp. tech.J    - wartość brutto - 106 590,35 zł 

 - Bud. Usług. Warszt. H   - wartość brutto - 108 577,00 zł 

 - Kuchnia i pralnia G    - wartość brutto - 340 036,08 zł 

 - Kotłownia ze spalarnią odpad. K - - wartość brutto - 210 887,00 zł 

 -Bud.warszt.gar.    - wartość brutto - 4 713,00 zł 

 - Bud. Garażowy    - wartość brutto - 4 483,57 zł 

 - Bud.magaz.     - wartość brutto - 1 611,65 zł 

 - Bud.warszt.garaż. z cz.socj.   - wartość brutto - 9 953,77 zł 

 - Bud.portierni     - wartość brutto - 263,53 zł 

 

Wykaz pojazdów w SP ZZOZ w 2108r. 

1. Fiat Ducato      - sam. specj. - sanitarny- pomoc doraźna 

2. Opel Combo    - sam. osob. - sanitarny- transport sanit. 

3. Mercedes        - sam. specj. - sanitarny- samochód zastępczy 

4. Renault Master- sam. specj. - sanitarny- podstacja, Świerże Górne 

5. Volkswagen Crafter – specj. - sanitarny- transport sanitarny 

6. Volkswagen Crafter – specj. - sanitarny- podstacja Głowaczów 

7. Renault Megane- sam.osob. - osobowy- eksploatacja sam. 

8. Volkswagen Crafter – specj. - sanitarny- samochód zastępczy 
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Stan Zatrudnienia w SP ZZOZ w Kozienicach na koniec 2018 roku : 

- etaty – 554,56, 

- osoby zatrudnione na umowę o pracę – 565, 

- kontrakty – 90, 

- umowy – zlecenia -17. 

Razem: 672 osoby.  

 

Struktura organizacyjna SP ZZOZ w Kozienicach: 

Oddziały: 

1. o/ otolaryngologiczny 

2. o/ pediatryczny 

3. o/ wewnętrzny z pododdziałem kardiologii 

4. o/ chirurgii ogólnej 

5. o/ ginekologiczno-położniczy 

6. o/ urologiczny 

7. o/ neonatologiczny 

8. o/ OA i IT 

9. o/ neurologiczny  z pododdziałem udarowym 

10. o/ urazowo-ortopedyczny 

11. o/ chorób zakaźnych 

12. Szpitalny Oddział Ratunkowy 

 

Inne jednostki medyczne: 

1. Blok operacyjny. 

2. Laboratorium Centralne Analityczne. 

3. Centralna Sterylizatornia. 

4. Zakład Diagnostyki Obrazowej. 

5. Apteka. 

6. Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna.  

Zespół Poradni Specjalistycznych: 

1) diabetologiczna 

2) neonatologiczna 

3) ginekologiczno- położnicza 

4) chirurgii ogólnej 

5) chirurgii urazowo-ortopedycznej 

6) endokrynologiczna 

7) kardiologiczna 

8) chorób zakaźnych 

9) otolaryngologiczna 

10) urologiczna 

11) preluksacyjna 

12) onkologiczna 

13) neurologiczna 

Jednostka organizacyjna SP ZZOZ - Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy, 

Jednostka organizacyjna SP ZZOZ  - Dział Pomocy Doraźnej. 

SP ZZOZ w Kozienicach posiada także komórki administracyjno-usługowe. 
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Nazwa zadania Edukacja publiczna 

Czy dla zadania została 

opracowana polityka/ 

strategia/program.  

Jeżeli tak, wskazać 

nazwę/datę/tryb przyjęcia 

danego dokumentu oraz 

jego podstawowe założenia 

i stan realizacji na koniec 

2018 r. Jeżeli nie, wskazać 

czy w innym dokumencie 

powiatu o takim 

charakterze są odniesienia 

do realizacji zadania z 

danego obszaru i wskazać 

stan realizacji na koniec 

2018 r. 

Strategia Rozwoju  Powiatu Kozienickiego do roku 2020 została 

przyjęta przez Radę Powiatu Kozienickiego Uchwałą Nr 

XXIV/201/2012 z dnia 28 listopada 2012 r. 

Cel strategiczny I. Rozwój infrastruktury społecznej 

Cel operacyjny 1. Rozwój edukacji i kultury 

Cel szczegółowy 1.1 Podnoszenie poziomu edukacji i kwalifikacji 

zawodowych 

Cel szczegółowy 1.2 Dostosowanie sieci szkół do potrzeb 

edukacyjnych i wychowawczych 

Cel operacyjny 7. Rozwój kapitału ludzkiego 

Cel szczegółowy 7.1 Doskonalenie kadry urzędniczej 

i wychowawczo- nauczycielskiej 

Jednostki organizacyjne 

powiatu/komórki 

organizacyjne 

w jednostkach realizujące 

zadanie. 

Zespół Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach 

I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach 

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Opactwie 

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Kozienicach 

Wydział Zdrowia Edukacji i Sportu w Starostwie Powiatowym 

w Kozienicach 

Wydział Promocji i Kultury w Starostwie Powiatowym w Kozienicach 

Najważniejsze informacje 

dotyczące realizacji zadania 

w 2018 r.  

W Zespole Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach w 2018 

roku: 

• w roku szkolnym 2017/2018 do szkoły uczęszczało 1053 uczniów, 

natomiast w roku szkolnym 2018/2019 uczęszcza 1033 uczniów. 

• szkołę ukończyło 104 absolwentów Liceum Ogólnokształcącego 

i 107 absolwentów Technikum (rok szkolny 2017/2018).  

• do matury przystąpiło: 

- 103 absolwentów LO, zdało 101 absolwentów, zdawalność 98,1 % 

(na Mazowszu 91 %, w Polsce 90 %). 

- 106 absolwentów Technikum,  zdało 94 absolwentów, zdawalność 

88,7 % (na Mazowszu 78%, w Polsce 79 %). 

Prawie 70 % uczniów II LO w ZS Nr 1 uzyskało wynik powyżej 

średniego z matematyki. 

Ponad 57 % uczniów II LO w ZS Nr 1 uzyskało wynik powyżej 

średniego z języka polskiego. 

53 % uczniów II LO w ZS Nr 1 uzyskało wynik powyżej średniego 

z języka angielskiego. 

II LO jako jedyne liceum w powiecie uzyskało średni wynik 

z matematyki powyżej wyniku średniego w Polsce, na Mazowszu 

i w powiecie kozienickim. 
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Zdawalność w Technikum w ZS Nr 1 jest o prawie 10 % wyższa niż 

w Technikum na Mazowszu i 0 11 % wyższa niż w Technikum na 

Mazowszu. 

Jeśli chodzi o egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe to 

zdawalność w Technikum we wszystkich kwalifikacjach jest dobra 

i bardzo dobra powyżej zdawalności w województwie mazowieckim. 

W Szkole Branżowej I Stopnia zdawalność jest na średnim poziomie. 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń luty 

2018 kształtuje się następująco: 

- Technik elektryk: E.07 – przystąpiło 28 uczniów, zdało 26 uczniów 

(92,9 %),  E.24 – przystąpiło 32 uczniów, zdało 19 uczniów (59,4 %) 

- Technik ekonomista: A.35 – przystąpiło 9 uczniów, zdało 8 uczniów 

(88,9 %), A.36 – przystąpiło 21 uczniów, zdało 21 uczniów (100 %) 

- Technik mechanik: M.44 – przystąpiło 29 uczniów, zdało 15 uczniów 

(51,7 %), M.17 – przystąpiło 3, zdało 3 uczniów (100 %), 

- Technik żywienia i usług gastronomicznych: T.15 – przystąpiło 

25 uczniów, zdało 17 uczniów (68 %), T.06 – przystąpiło 2 uczniów, 

zdało 2 uczniów (100 %). 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec – 

lipiec 2018 kształtują się następująco: 

- Technik ekonomista: A.35 – przystąpiło 39 uczniów, zdało 

39 uczniów (100 %),  

- Technik elektryk: E.07 – przystąpiło 2 uczniów, zdało 0 uczniów 

(0 %), E.08 – przystąpiło 27 uczniów, zdało 24 uczniów (88,9 %), E.24 

– przystąpiło 13 uczniów, zdało 7 uczniów (53,8 %). 

- Technik mechanik: M.17 – przystąpiło 25 uczniów, zdało 24 uczniów 

(96 %), M.44 – przystąpiło 12 uczniów, zdało 8 uczniów (66,7 %). 

- Technik żywienia i usług gastronomicznych: T.06 – przystąpiło 

25 uczniów, zdało 24 uczniów (96 %), T.15 – przystąpiło 8 uczniów, 

zdało 2 uczniów (25 %).  

W szkole Branżowej I stopnia egzamin potwierdzający kwalifikacje 

w zawodzie w sesji styczeń luty kształtują się na następującym 

poziomie: 

- elektryk E.07 – przystąpiło 21 uczniów, zdało 2 uczniów (9,5 %) 

W sesji czerwiec – lipiec 2018 egzaminy potwierdzające kwalifikacje 

w zawodzie kształtują się na następującym poziomie: 

- elektryk: E.07 – przystąpiło 19 uczniów, zdało 5 uczniów (26,3 %), 

E.08 – przystąpiło 21 uczniów, zdało 4 uczniów (19 %) 

- sprzedawca A.18 – przystąpiło 11 uczniów, zdało 7 uczniów (63,6 %) 

- kucharz T.06 – przystąpiło 3 uczniów, zdało 3 uczniów (100 %) 

- ślusarz M.20 – przystąpiło 26 uczniów, zdało 24 uczniów (92,3 %). 

• działania w ramach projektów unijnych: 

- projekt nr 2017-1-PL01-KA102-036440 pn. „Profesjonalizm – do 

tego dążymy na praktykach w Portugalii”. Data rozpoczęcia projektu 

01.06.2017r. data zakończenia projektu 31.05.2018r. Liczba 
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uczestników 64 uczniów oraz 6 opiekunów. Wartość projektu 

134.638,00 EUR. 

- projekt nr 2016-1-DE03-KA219-023051_3  European Application 

EU-APP16 (Wielka Brytania, RFN, Włochy, Czechy, Polska)  

01.09.2016-30.06.2018. Wartość projektu 22 085 EUR. 

- projekt nr 2018-1-DE03-KA229-047170_2 European Pedagogics 

and Nutrition 2020 (Austria, Węgry, RFN, Francja, Polska)  

01.09.2018-31.08.2020r. Wartość projektu 27 480 EUR. 

- X Edycja Polsko Włoskiej Wymiany Młodzieży Kozienice-Cittadella 

- IV Edycja Polsko Francuskiej Wymiany Młodzieży Kozienice-Lens. 

• w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych w Zespole Szkół 

Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach dofinansowano 

dokształcanie dla nauczycieli oraz pracowników administracji. 

Jedno ze szkoleń dotyczyło szkolenia UONET+ dla nauczycieli 

w związku z wdrożeniem dziennika elektronicznego. Kolejne 

szkolenie podnoszące kwalifikacje nauczycieli było przydzielone 

2 nauczycielom przedmiotów elektrycznych i dotyczyło 

uprawnień elektrycznych do 1 kV organizowanych przez 

Stowarzyszenie Elektryków Polskich w zakresie eksploatacji 

urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych. W ramach 

dokształcania zostały również sfinansowane studia podyplomowe 

podnoszące kwalifikacje pracownika administracji w zakresie 

ochrony danych osobowych. 

W roku 2018 jeden nauczyciel uzyskał awans zawodowy na stopień 

nauczyciela mianowanego, a czterech nauczycieli -stopień nauczyciela 

dyplomowanego. 

• zostało zlikwidowane Technikum dla dorosłych przy Zespole 

Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach  w związku  

z  brakiem naboru przez ostanie lata. 

 

W I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego 

w Kozienicach w 2018 roku: 

• w roku szkolnym 2017/2018 do szkoły uczęszczało 224 uczniów, 

natomiast w roku szkolnym 2018/2019 uczęszcza 237 uczniów, 

• do matury przystąpiło: 54 absolwentów LO, zdało 54 

absolwentów, zdawalność 100%, 

• została nawiązana współpraca z Rejonowym Oddziałem PCK w 

Kozienicach oraz z Wyższą Szkołą Rehabilitacji w Warszawie, 

dzięki której uczniowie biorą udział w szkoleniach i warsztatach 

na uczelni poszerzając swoją wiedzę z ratownictwa medycznego  

- odbyły się zajęcia z pierwszej pomocy i masażu 

fizjoterapeutycznego. 

• dla I LO w Kozienicach została przyznana Odznaka Honorowa 

PCK II. stopnia nadana przez Kapitułę Odznaki Honorowej, 
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• dla I LO w Kozienicach została przyznana Honorowa Odznaka 

„Zasłużony dla Mazowsza” nadana przez Sejmik Województwa 

Mazowieckiego, 

• nauczycielka I LO w Kozienicach została nagrodzona w 

konkursie „Nauczyciel na medal 2018” – I miejsce w powiecie 

kozienickim w kategorii nauczyciel szkół ponadpodstawowych. 

• działała Szkolna Grupa Medyczna i wolontariat, 

Osiągnięcia Szkolnej Grupy Medycznej w 2018r.: 

- I i II miejsce w XXVI Ogólnopolskich Mistrzostwach Pierwszej 

Pomocy- etap powiatowy, 

- IV miejsce na Mazowszu w XXVI Ogólnopolskich Mistrzostwach 

Pierwszej Pomocy- etap wojewódzki, 

- 15 marca 2018 r. – kurs podstawowy dla ratowników poniżej 18 roku 

życia, 

Działania wolontariatu w 2018r.: 

- wspieranie Szkolnej Grupy Medycznej podczas pokazu udzielania 

pierwszej pomocy w Elektrowni Kozienice, 

- promowanie czytelnictwa w Publicznym Przedszkolu nr 1 Kozienice 

poprzez zajęcia na materiałach bajkoterapeutycznych „Mądre bajki 

z całego świata” z Kulczyk Foundation  

- udział w kweście ulicznej na rzecz domowego hospicjum im. Sługi 

Bożej Matki Kazimiery Gruszczyńskiej w Kozienicach  

- udział w Kampanii Społeczno – Charytatywnej „Ida Czerwcowa. 

Stop Rakowi Piersi” , 

- zajęcia Klubu Młodego Odkrywcy,  

- ogólnopolska akcja „Góra Grosza”,  

- udział w akcji dla dzieci „Mikołajki”, 

- realizacja projektu Szkolni Liderzy Profilaktyki we współpracy 

z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Kozienicach, 

- grupa uczniów odwiedziła i posprzątała groby zmarłych nauczycieli 

i księży a także stare, opuszczone groby,  

• w sali gimnastycznej I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana 

Czarnieckiego w Kozienicach po raz 32 odbył się Festiwal 

Młodych Talentów SanLOremo, 

• na rok szkolny 2017/2018 oraz na rok szkolny 2018/2019 został 

przyjęty Program Wychowawczo-Profilaktyczny  Szkoły, 

W 2018r. w ramach Programu podjęte zostały następujące działania: 

- spotkanie z dyplomatami Ambasady Amerykańskiej, warsztaty 

o prawach człowieka, tolerancji i bezpieczeństwie, 

- obchody Dnia Bezpieczeństwa pod hasłem „Bezpieczeństwo 

osobiste i ochrona ważnych obiektów w dobie zagrożenia 

terroryzmem”,  panel dyskusyjny, 

- zapoznanie uczniów klas I z symbolami szkoły i regulaminami, 

ceremoniałem szkolnym, 

- obchody z okazji jubileuszu 100-lecia szkoły,  
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- w ramach Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka  społeczność 

szkolna uczestniczyła w akcji Maraton Pisania Listów  pod hasłem 

„Napisz list. Zmień Życie!”, 

- uczestnictwo w projekcie Szkolnych Liderów Profilaktyki przy 

współpracy z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Kozienicach 

- udział w akcji sprzątanie świata, 

- aktywnie działa Szkolna Grupa Przedmedyczna na terenie szkoły 

oraz w regionie, organizowała szkolenia w szkołach i przedszkolach 

- zajęcia warsztatowe zapoznające uczniów z rodzajami przemocy oraz 

charakterystyka sprawców i ofiar przemocy domowej na podstawie 

opracowanego scenariusza i projekcji filmu „Męska sprawa”, 

• odbył się konkurs ekologiczny pod tytułem: „Jeśli chcesz żyć 

długo, zdrowo – pal człowieku w piecu z głową” Nagrody dla 

uczestników zostały sfinansowane ze środków Funduszu Ochrony 

Środowiska, 

• uczniowie wzięli udział w XXVIII edycji konkursu 

przyrodniczego „Moje spotkania z Puszczą” pt. „Puszcza 

Kozienicka świadkiem walk o Niepodległą”, 

• uczennica szkoły  uczestniczyła w etapie okręgowym V edycji 

Olimpiady Wiedzy o Mediach, 

• uczeń szkoły został laureatem wytypowanym do awansu do III 

etapu okręgowego za udział w zawodach okręgowych IV 

Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Historycznej  w roku 

szkolnym 2018/2019,  

• uczennica klasy 2c została laureatką Konkursu o Unii 

Europejskiej zorganizowanego przez europosła Zbigniewa 

Kuźmiuka i w nagrodę była w Brukseli w dniach 1-5 czerwca 

2018 r., 

• troje uczniów z klasy I wzięło udział w IV Ogólnopolskim 

Konkursie Literatury Fantasty „Źródła Marzeń – Sources of 

Dreams” 2018, 

• dwoje uczniów zajęło I i III miejsce w konkursie matematycznym 

zorganizowanym w ramach III edycji kampanii społeczno-

charytatywnej „Ida Czerwcowa – stop rakowi piersi 2018”, 

• w roku szkolnym 2018/2019 szkoła realizowała zadania na 

podstawie 2 orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego - 

program zajęć rewalidacyjnych, w trakcie realizacji. 

W 2018 roku w I LO w Kozienicach został opracowany na podstawie 

zarządzenia dyrektora szkoły Indywidualny Program Edukacyjno-

Terapeutyczny  (IPET) dla 2 uczniów szkoły, 

• w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych w I Liceum 

Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach  

w konferencjach wyjazdowych wzięło udział 4 nauczycieli, 

w 2 szkoleniach - dyrektor szkoły, 3 pracowników administracji 

wzięło udział w 4 szkoleniach. 
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W roku szkolnym 2017/2018 uczyło się w SOSW w Opactwie  

58 uczniów: 

- Szkoła Podstawowa- 20  uczniów, 

- Publiczne Gimnazjum- 14 uczniów (klasa II i III), 

- Szkoła Przysposabiająca do Pracy- 22 uczniów, 

- Zespół Rewalidacyjno-Wychowawczy- 2 uczniów, 

- Internat- 31 wychowanków.   

W roku szkolnym 2018/2019 uczy się w SOSW w Opactwie  

56 uczniów: 

- Szkoła Podstawowa- 22 uczniów, 

- Publiczne Gimnazjum- 10 uczniów (klasa III), 

- Szkoła Przysposabiająca do Pracy- 22 uczniów, 

- Zespół Rewalidacyjno-Wychowawczy- 2 uczniów, 

- Internat - 33 wychowanków.  

 

W Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Opactwie 

w 2018 roku prowadzono zajęcia obowiązkowe oraz zajęcia 

dostosowane do zainteresowań i możliwości uczniów tj. : sportowe, 

teatralne, muzyczne, taneczne, artystyczne, turystyczno-przyrodnicze 

i fotograficzne. 

• w ramach zajęć rewalidacyjnych prowadzono terapię metodą EEG 

Bifedback oraz Terapię Integracji Sensorycznej, dodatkowo 

uczniowie uczestniczyli w zajęciach logopedycznych oraz 

wyjazdach na basen,  

• opracowano dla każdego ucznia Indywidualny Program 

Edukacyjno-Terapeutyczny dostosowany do indywidulanych 

możliwości i umiejętności dziecka, 

• współpracowano z różnymi instytucjami np.: Policją, Sądem, 

Poradniami Psychologiczno–Pedagogicznymi, Centrum 

Kulturalno-Artystycznym w Kozienicach oraz Biblioteką 

Publiczną w Kozienicach, 

• w ramach współpracy z ARTBALE Stowarzyszenie Rozwoju 

Edukacji Kulturalnej i Sztuki uczniowie wzięli udział 

w pięciodniowych warsztatach tanecznych (Formacja taneczna 

„VIR”), 

• uczniowie brali również udział w różnego rodzaju konkursach, 

m.in. :  

- plastycznych : konkurs pod hasłem „Przyroda jest wielka jeśli jest 

bezpieczna” w ramach akcji zwiększającej świadomość ekologiczną. 

- sportowych : turniej Badmintona w Brwinowie, VII Podkarpacki 

Memoriał im. Św. Jana Pawła II w Stalowej Woli, VIII Mazowiecki 

miting Olimpiad Specjalnych w biegach przełajowych w Łosicach, 

Mazowiecki turniej piłki nożnej w Mrozach (II miejsce drużyny 

męskiej i żeńskiej), XI Ogólnopolskie Letnie Igrzyska Olimpiad 

Specjalnych  Katowice Chorzów – Mikołów, XII Mazowiecki Miting 

Wrotkarski Olimpiad Specjalnych, Spartakiada Osób 



Raport o stanie Powiatu Kozienickiego za 2018 rok 

  

STANOWISKO DS. FUNDUSZY EUROPEJSKICH 

I ROZWOJU POWIATU 
67 

 

67 

Niepełnosprawnych w Przewozie, XII Mazowiecki Miting 

Badmintona Olimpiad Specjalnych Kozienice , Turniej Olimpiad 

Specjalnych w Brwinowie, Mistrzostwa Kozienic w Badmintonie 

• Ponadto uczniowie wzięli udział w rajdach turystycznych 

organizowanych przez PTTK  w Kozienicach: 

- XXXVI Rajd pod hasłem „Wiosna w Puszczy Kozienickiej”, 

- Rajd „Przyroda uczy najpiękniej”; 

- Wojewódzki Zlot Młodzieży „Młodzież na szlakach Niepodległej” – 

Żytkowice, 

- XLVIII Zlot Młodych Krajoznawców, 

- Rajd Młodzież na szklakach Niepodległości – Puszcza Kampinoska 

W listopadzie 2018 roku w Warszawie SOSW w Opactwie został 

nadany tytuł i prawo używania logo „Brązowej Mazowieckiej Szkoły 

Aktywnej Turystycznie”. 

 

W ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych w SOSW 

w Opactwie w roku 2018: 

- jeden nauczyciel uzyskał stopień nauczyciela dyplomowanego, 

- 20 nauczycieli SOSW wzięło udział w szkoleniu organizowanym 

przez ARTBALE Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Kulturalnej 

i Sztuki w Ramach Projektu „Spotkania z Terpsychorą 2018”, 

- dyrektor SOSW w Opactwie uczestniczyła w 5 szkoleniach,  

- kierownik SOSW w Opactwie  uczestniczyła w 2 szkoleniach,  

- główna księgowa uczestniczyła w 1 szkoleniu, 

- kadry i płace uczestniczyły w 2 szkoleniach,  

- sekretarka uczestniczyła w 1 szkoleniu. 

 

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna objęła bezpośrednią pomocą 

2128 osób (uczniów, rodziców, nauczycieli). Przeprowadzono 1212 

badań diagnostycznych, psychologicznych, pedagogicznych 

i logopedycznych. Zajęciami grupowymi objęto 1002 uczniów. 

Udzielono pomocy 366 nauczycielom, rodzicom i wychowawcom 

w formie prelekcji i wykładów. Wydano 165 orzeczeń o potrzebie 

kształcenia specjalnego. 

W 2018 roku pracownicy pedagogiczni Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej w Kozienicach uczestniczyli w 49 zorganizowanych 

formach doskonalenia zawodowego, w tym: konferencjach 

naukowych, kongresach, forach eksperckich, szkoleniach, 

warsztatach, targach edukacyjnych, sympozjach, seminariach, 

webinariach. 

Pracownicy pedagogiczni Poradni publikują w Biuletynie 

Informacyjnym Starostwa Powiatowego „Nasz Powiat” artykuły 

upowszechniające zagadnienia z zakresu psychologii i pedagogiki  

w roku 2018 wydrukowano 8 artykułów. 
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W ramach zadania Edukacja publiczna w 2018 r. wykonano: 

 

• w ramach awansu zawodowego  na nauczyciela mianowanego  

przeprowadzono egzamin, do którego przystąpiło i zdało 3 osoby 

• w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – 

złożono wnioski z trzech placówek oświatowych na doposażenie 

bibliotek szkolnych i otrzymano wsparcie dla 3 placówek 

oświatowych, 

• w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli : 

- została podpisana umowa z Międzypowiatowym Ośrodkiem 

Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu w sprawie doradztwa 

zawodowego, 

- przeprowadzono szkolenie rady pedagogicznej Zespołu Szkół na 

temat pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkołach w świetle 

przepisów prawa oświatowego; 

- dofinansowano uprawnienia elektryczne dla 2 nauczycieli Zespołu 

Szkół, 

- sfinansowano szkolenie UONET+ dla nauczycieli w związku 

z wdrażaniem dziennika elektronicznego oraz wprowadzaniem 

oprogramowania Vulcan Sekretariat, 

- powołano doradcę metodycznego , 

- sfinansowano studia podyplomowe na kierunku ochrona danych 

osobowych i zarządzenie bezpieczeństwem informacji, 

• rozpatrzono 22 wnioski o skierowanie do kształcenia specjalnego 

• została podjęta uchwała przez Radę Powiatu w sprawie 

finansowania szkół niepublicznych, która  jest podstawą do 

wypłacania dotacji dla szkół niepublicznych w roku 2018. 

 

Prowadzono działania promujące wydarzenia i przedsięwzięcia 

realizowane przez placówki oświatowe, zarówno te prowadzone przez 

Powiat Kozienicki, jak i inne działające na terenie całego powiatu. 

Telewizja „Nasz Powiat” zrealizowała łącznie 78 materiałów z zakresu 

edukacji publicznej. W Biuletynie Informacyjnym „Nasz Powiat” 

ukazało się 36 materiałów dotyczących szkół prowadzonych przez 

Powiat Kozienicki: Zespół Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich 

w Kozienicach, I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego 

w Kozienicach, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 

w Opactwie. 
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Nazwa zadania Promocja i ochrona zdrowia 

Czy dla zadania została 

opracowana polityka/ 

strategia/program.  

Jeżeli tak, wskazać 

nazwę/datę/tryb przyjęcia 

danego dokumentu oraz 

jego podstawowe założenia 

i stan realizacji na koniec 

2018 r. Jeżeli nie, wskazać 

czy w innym dokumencie 

powiatu o takim 

charakterze są odniesienia 

do realizacji zadania z 

danego obszaru i wskazać 

stan realizacji na koniec 

2018 r. 

Strategia Rozwoju  Powiatu Kozienickiego do roku 2020 została 

przyjęta przez Radę Powiatu Kozienickiego Uchwałą Nr 

XXIV/201/2012 z dnia 28 listopada 2012 r. 

Cel strategiczny I. Rozwój infrastruktury społecznej. 

Cel operacyjny 1. Rozwój edukacji i kultury 

Cel szczegółowy 1.1. Podnoszenie poziomu edukacji i kwalifikacji 

zawodowych 

Cel operacyjny 2. Efektywność ochrony zdrowia. 

Cel szczegółowy 2.1. Doskonalenie zarządzania placówkami służy 

zdrowia 

Cel szczegółowy 2.2. Poprawa dostępności i zwiększenie oferty 

świadczeń zdrowotnych. 

Cel szczegółowy 2.3. Doposażenie i wymiana sprzętu medycznego, 

rehabilitacyjnego i środków transportu sanitarnego. 

Cel strategiczny II. Rozwój infrastruktury technicznej. 

Cel operacyjny 2. Rozwój infrastruktury informatycznej 

Cel szczegółowy 2.1. Informatyzacja urzędu i jednostek 

organizacyjnych oraz rozbudowa informacji elektronicznej 

Cel operacyjny 3. Dbałość o bazę obiektów użyteczności publicznej 

i mieszkalnej 

Cel szczegółowy 3.1. Budowa, rozbudowa, adaptacja i remonty 

budynków i obiektów użyteczności publicznej wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą.  

 

Jednostki organizacyjne 

powiatu/komórki 

organizacyjne 

w jednostkach realizujące 

zadanie. 

SPZZOZ w Kozienicach 

Wydział Zdrowia Edukacji i Sportu w Starostwie Powiatowym w 

Kozienicach 

Wydział Promocji i Kultury w Starostwie Powiatowym w Kozienicach 

Najważniejsze informacje 

dotyczące realizacji zadania 

w 2018 r.  

W 2018 r. SP ZZOZ w Kozienicach w ramach umów z NFZ realizował 

zadania z zakresu: 

1. Leczenia szpitalnego (oddziały szpitalne), 

2. Ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (poradnie specjalistyczne), 

3.Ambulatoryjnej diagnostyki kosztochłonnej (pracownie 

diagnostyczne – TK, kolonoskopia, gastroskopia), 

4. Nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, 

5. Transportu sanitarnego w ramach poz, 

6. Profilaktycznych programów zdrowotnych (badania mammografii, 

badania cytologiczne), 

7. Świadczeń pielęgnacyjno-opiekuńczych w zakładzie pielęgnacyjno-

opiekuńczym. 

 

Świadczenia medyczne wykonane w  SP ZZOZ w Kozienicach 

w 2018r.: 

Zespół Poradni Specjalistycznych   -   36 751  
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Oddziały + SOR                              -   12 007 

NPL                                                 -   10 223         

 

Poszczególne oddziały: 

Zakaźny                      - liczba łóżek - 27, liczba leczonych –  814, 

Otolaryngologia           - liczba łóżek – 18, liczba leczonych – 1 371, 

Pediatria                       - liczba łóżek - 35, liczba leczonych –  1 280, 

Wewn. pododdz.kard.- - liczba łóżek - 55,  liczba leczonych –  1 647, 

Neurologia                    - liczba łóżek - 28,  liczba leczonych –  466, 

Ginekologia                  - liczba łóżek - 40,  liczba leczonych –  1 869, 

Chirurgia                      - liczba łóżek - 33,  liczba leczonych –  1 472, 

OAiIT                           - liczba łóżek - 5,  liczba leczonych –  85, 

Urologia                       - liczba łóżek - 20,  liczba leczonych –  871, 

Ortopedia                     - liczba łóżek - 33,  liczba leczonych –  925 

Neonatologia                - liczba łóżek - 26,  liczba leczonych –  836, 

ZPO              - liczba łóżek - 28,  liczba leczonych –  45, 

SOR                             - liczba łóżek - 6 –  porady poniżej. 

 

- Liczba  łóżek ogółem - 354 

- Liczba leczonych - 11 681 

- Liczba osobodni - 67 238 

- Średni czas pobytu - 5,76 

- Obłożenie  - 52,93% 

 

Liczba przyjętych porodów w 2018 r.   – 831 

Liczba urodzonych noworodków w 2018 r.  – 836 

Liczba zgonów w szpitalu w 2018 r.   – 345 

 

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych  w SPZZOZ w Kozienicach 

w 2018 roku:  

-specjalizacja w dziedzinie kardiologii  - 1 lekarz 

- świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie 

medycyny bólu - 1 lekarz 

- zaświadczenie o szkoleniu do samodzielnego wykonywania badań 

w zakresie immunologii transfuzjologicznej oraz do autoryzowania 

wyników- 1 diagnosta, 

- studia podyplomowe organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia - 

1 pielęgniarka, 

- dyplom mgr pielęgniarstwa - 4 pielęgniarki, 

- dyplom licencjat administracji -1 osoba, 

- dyplom specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego 

- 1 pielęgniarka, 

- kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego –

1 pielęgniarka, 

- kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego-

1 pielęgniarka, 

- kurs specjalistyczny w dziedzinie resuscytacji oddechowo-

krążeniowej noworodka- 2 pielęgniarki, 
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- kurs specjalistyczny wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarki 

i położnej – 3 pielęgniarki, 

- kurs specjalistyczny wykonanie i interpretacja zapisu 

elektrokardiograficznego dla pielęgniarek -33 pielęgniarki i położne, 

 - szkolenia przetaczanie krwi i jej składników - 31 pielęgniarek 

i położnych. 

 

W ramach RIT (Plan Inwestycyjny Regionalnych Inwestycji 

Terytorialnych dla Radomskiego Obszaru Strategicznej Interwencji) 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej 

w Kozienicach otrzymał dofinansowanie projektu pn.”Elektroniczna  

platforma gromadzenia, analizy i udostępniania danych medycznych 

w SP ZZOZ w Kozienicach”.  

Do końca 2018 roku  zostały wykonane następujące etapy 

przedmiotowego projektu: 

- rozbudowa i zakup oprogramowania, 

- rozbudowa posiadanego przez SP ZZOZ w Kozienicach systemu 

w części medycznej, 

- dostarczenie i wdrożenie systemu w części administracyjnej, 

- przeniesienie danych z systemu ERP (ang.Enterprise Resource 

Planning: klasy systemów informatycznych służących do 

wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem) obecnie użytkowanego 

przez SP ZZOZ w Kozienicach, 

- modernizacja środowiska serwerowego, 

- modernizacja pomieszczeń i infrastruktury technicznej, 

- zakup sprzętu komputerowego ( ponad 200 zestawów o różnej 

konfiguracji wraz z urządzeniami peryferyjnymi). 

Koszt realizacji ww. etapów wyniósł 4 830 390,78 zł. 

Realizacja ww. zadań przyczyni się do zwiększenia dostępności, 

stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjnych. 

Ponadto podpisano umowy o dofinansowanie na dwa kolejne projekty 

w ramach RIT: 

„Zwiększenie możliwości leczniczych  SP  ZZOZ w  Kozienicach 

w zakresie chorób układu krążenia, onkologicznych, kostno-stawowo-

mięśniowych i układu oddechowego poprzez zakup aparatury 

diagnostycznej, centralizację AOS i współpracę z POZ oraz 

uruchomienie pracowni endoskopii” oraz „Termomodernizacja SP 

ZZOZ w Kozienicach”. 

W 2018r. przyjęto nową aparaturę i sprzęt medyczny w formie 

darowizny: Uchwała 1/2018  Rady Społecznej SPZZOZ 

w Kozienicach z dn. 19 marca 2018r. na ogólną kwotę 82 770,32 zł. 

Od Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy: 

 - dla oddziału pediatrycznego: aparat do lokalizacji naczyń 

krwionośnych, aparat EKG, kardiomonitor; 

- dla ZPO: aparat do lokalizacji naczyń krwionośnych, aparat EKG, 

pompa strzykawkowa, 
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- dla oddziału neonatologicznego: urządzenie do screeningowego  

badania słuchu, komputer typ: Lenovo S 510. 

Od Dolnośląskiej Fundacji Rozwoju Ochrony Zdrowia : 

- dla bloku operacyjnego – specjalistyczne narzędzia medyczne. 

 

Prowadzono działania promujące ochronę zdrowia. W Biuletynie 

Informacyjnym „Nasz Powiat” w roku 2018 zamieszczonych zostało 

7 materiałów Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki 

Zdrowotnej w Kozienicach, które dotyczyły m.in. stacjonarnej 

rehabilitacji w Kozienicach, Laboratorium Analitycznego 

Centralnego, zaproszeń na bezpłatne badania profilaktyczne, 

modernizacji i zmiany lokalizacji Poradni Ginekologiczno-

Położniczej szpitala w Kozienicach, endoprotezoplastyki w Szpitalu 

Powiatowym w Kozienicach. Ponadto w Biuletynie zamieszczono 

materiały Fundacji Energia – Działanie, które dotyczyły akcji „Ida 

Czerwcowa. Stop Rakowi Piersi”. W telewizji „Nasz Powiat” 

wyemitowanych zostało natomiast 6 materiałów dotyczących 

promocji i ochrony zdrowia. 

Inwestycje realizowane 

w obszarze, którego 

dotyczy zadanie (jeżeli 

dotyczy) w roku 

sprawozdawczym 

1. Dofinansowanie zadania inwestycyjnego: „Elektroniczna platforma 

gromadzenia analizy i udostępniania danych medycznych w SPZZOZ 

w Kozienicach”, – 1 000 000,00 (umowa nr 1/SPZZOZ/2018) 

zrealizowano na kwotę 964 728,95 zł. 

2. Zakup sprzętu medycznego dla SPZZOZ w Kozienicach (gm. 

Głowaczów) – 6 000,00 ( umowa 1a/SPZZOZ/2018); zrealizowano 

w pełnej wysokości. 

3. Zakup i wyposażenie medyczne dla SPZZOZ (gm. Gniewoszów) – 

6 000,00 (umowa 3/SPZZOZ/2018); zrealizowano w pełnej wysokości 

4. W ramach realizacji „Programu Naprawczego  SP ZZOZ 

w Kozienicach”- przyjętego we wrześniu 2017r. dostosowano 

pomieszczenia działu Pomocy Doraźnej w SP ZZOZ w Kozienicach, 

dokonane w ramach realizacji zadania „Budowa windy zewnętrznej 

w budynku głównym SP ZZOZ do przenoszonego Oddziału 

Zakaźnego, dostosowanie pomieszczeń Nocnej i Świątecznej Opieki 

Zdrowotnej i Działu Pomocy Doraźnej.  Umowa z firmą zewnętrzną 

na kwotę  153 712,69zł. 
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Nazwa zadania Pomoc społeczna 

Czy dla zadania została 

opracowana polityka/ 

strategia/program.  

Jeżeli tak, wskazać 

nazwę/datę/tryb przyjęcia 

danego dokumentu oraz 

jego podstawowe założenia 

i stan realizacji na koniec 

2018 r. Jeżeli nie, wskazać 

czy w innym dokumencie 

powiatu o takim 

charakterze są odniesienia 

do realizacji zadania z 

danego obszaru i wskazać 

stan realizacji na koniec 

2018 r. 

1. Strategia Rozwoju  Powiatu Kozienickiego do roku 2020 została 

przyjęta przez Radę Powiatu Kozienickiego Uchwałą Nr 

XXIV/201/2012 z dnia 28 listopada 2012 r. 

Cel Strategiczny I - Rozwój infrastruktury społecznej.   

Cel Operacyjny 3. Doskonalenie pomocy społecznej   

Cel szczegółowy 3.1. Poprawa świadomości mieszkańców powiatu 

o roli i zasadach pomocy społecznej.  

Cel szczegółowy 3.2. Doskonalenie efektywności działań pomocy 

społecznej w powiecie. 

Cel strategiczny II. Rozwój infrastruktury technicznej 

Cel operacyjny 2. Rozwój infrastruktury informatycznej 

Cel szczegółowy 2.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 

 

2.Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar przemocy w Rodzinie w Powiecie Kozienickim na lata 

2015-2020 przyjęta Uchwałą  Rady Powiatu Kozienickiego 

Nr VIII/46/2015 z dnia 18 maja  2015 roku. 

  

3.Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu 

Kozienickiego na lata 2015-2020.  przyjęta Uchwałą Rady Powiatu 

Kozienickiego Nr VI/34/2015 z dnia  2 marca 2015r. 

 

4.Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie 

Kozienickim na lata 2016-2018 przyjęty Uchwałą Rady Powiatu 

Kozienickiego Nr XVII/104/2016 z dnia 14 marca  2016 roku. 

 

5.Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych  

 na lata 2016-2020 przyjęty  Uchwałą Rady Powiatu Kozienickiego 

Nr XVIII/113/2016 z dnia 18 kwietnia 2016 roku. 

Jednostki organizacyjne 

powiatu/komórki 

organizacyjne 

w jednostkach realizujące 

zadanie. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach 

Dom Pomocy Społecznej im. Kazimiery Gruszczyńskiej  

w Kozienicach   

Placówka Socjalizacyjna „PANDA” w Kozienicach 

Stanowisko ds. Funduszy Europejskich i Rozwoju Powiatu w 

Starostwie Powiatowym w Kozienicach 

Administrator Bezpieczeństwa Informacji w Starostwie Powiatowym 

w Kozienicach 

Najważniejsze informacje 

dotyczące realizacji zadania 

w 2018 r.  

Informacje nt. realizacji zadania Pomoc społeczna w 2018 r. przez 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zostały szerzej opisane 

w punkcie V. Raportu. 

 

W 2018 roku zakres usług świadczonych przez Dom Pomocy 

Społecznej im. Kazimiery Gruszczyńskiej w Kozienicach obejmował: 

1) W zakresie usług bytowych: 
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- zapewniono dla 108 osób miejsce zamieszkania w pokojach 2 i 3 

osobowych. 

2) W zakresie wyżywienia: 

- zapewniono 108 osobom co najmniej  3 posiłki  dziennie oraz 

możliwość otrzymania posiłku dodatkowego i posiłku dietetycznego 

zgodnie ze wskazaniem lekarza. 

3) W zakresie usług opiekuńczych:  

- zapewniono udzielenie pomocy w podstawowych czynnościach 

życiowych i pielęgnacyjnych oraz pomoc w załatwianiu spraw 

osobistych, tj. sprawy meldunkowe, wyrabianie dowodów osobistych, 

prowadzenie korespondencji i załatwianie spraw mieszkańców 

w organach emerytalno-rentowych, sądach, ośrodkach pomocy 

społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie, załatwianie 

spraw związanych z pogrzebami, w komisji do spraw orzekania 

o stopniu niepełnosprawności, sprawy zajęć komorniczych i w wielu 

innych instytucjach użyteczności publicznej. 

- zapewniono mieszkańcom regularny kontakt z lekarzem pierwszego 

kontaktu (internista 1x w tygodniu i psychiatra 1x na dwa tygodnie) 

oraz realizację zleconych specjalistycznych konsultacji lekarskich. 

Liczba specjalistycznych wizyt lekarskich w 2018 roku – 192. 

4) W zakresie usług wspomagających i aktywizujących: 

- zapewniono udział w terapii zajęciowej (zajęcia są prowadzone 

indywidulanie i grupowo w wymiarze nie mniejszym niż 10 godz. 

tygodniowo dla każdego mieszkańca, zajęcia są dokumentowane 

w dziennikach zajęć). 

- zorganizowano 17 spotkań na terenie domu z udziałem 

współpracujących instytucji i rodzin mieszkańców: zabawy, piknik 

rodzinny, jasełka, wspólna wigilia, wykonywanie ozdób itp.,  

1 wycieczkę do Szklarskiej Poręby, 2 wycieczki do ZOO,   3 wycieczki 

lokalne nad Jezioro Kozienickie i Królewskie Źródła, Spartakiadę dla 

osób niepełnosprawnych na stadionie sportowym w Kozienicach, 

Spartakiadę w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Przewozie, VIII 

Ogólnopolski Przegląd Piosenki Biesiadnej w CKA Kozienice, 

Turniej tenisa stołowego w Gródku, Konferencja Naukowa dot. osób 

niepełnosprawnych WSH w Radomiu, Wyjazd na Cmentarz 

Powązkowski i złożenie kwiatów na grobie patronki DPS, 

uczestnictwo w wigilii miejskiej oraz mszach w kościele parafialnym 

w intencji beatyfikacji matki Kazimiery Gruszczyńskiej, 

cotygodniowe korzystanie z pływalni ,,Delfin’’ w Kozienicach, 

wyjścia do sklepów, na targ oraz wiele innych, w których aktywnie 

uczestniczyli mieszkańcy DPS. 

 

Ponadto w ramach zadania Pomoc społeczna: 

-udzielano szczegółowych i pełnych informacji osobom  

zainteresowanym umieszczeniem w domu pomocy społecznej 
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o procedurach przyjęcia, zasadach pobytu, wachlarzu świadczonych 

usług,  

-udostępniano zainteresowanym osobom do obejrzenia pomieszczenia 

w budynkach mieszkalnych oraz teren posesji,  

- zamieszczano informacje w prasie lokalnej, internecie i mediach 

społecznościowych na temat działalności domu,  

- zapraszano rodziny mieszkańców, wolontariuszy, kluby seniora, 

młodzież szkolną, przedszkola i innych do udziału w organizowanych 

na terenie domu spotkaniach okolicznościowych i uroczystościach. 

W ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych w 2018r. 

pracownicy DPS uczestniczyli w 11 szkoleniach zewnętrznych 

płatnych o tematyce m.in. Podatek dochodowy od osób fizycznych za 

2018r ze zmianami na 2019r, Zasiłki chorobowe, macierzyńskie 

i opiekuńcze, profilaktyka i problemy.; Przygotowanie do 

obowiązkowej elektronizacji zamówień publicznych – zamówienia do 

i powyżej 30 tys. euro.; Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych; 

Pierwsze tygodnie stosowania zamówień – konieczne zmiany 

w sposobie przygotowywania i prowadzenia postępowania już od 30 

tys. euro – ochrona danych w zamówieniach publicznych.; Procedury 

w domach pomocy społecznej – przymus bezpośredni.; Trudne 

przypadki w terapii zajęciowej.  

Pracownicy zatrudnieni w Dziale Opiekuńczo-Terapeutycznym 

odbywają szkolenia wewnętrzne 1 x w miesiącu.  

 

Placówka Socjalizacyjna „PANDA” w 2018 roku w celu 

organizowania wychowankom ciekawych form spędzania wolnego 

czasu współpracowała: 

- z młodzieżą z Publicznego Gimnazjum w Warce młodzież z Warki 

organizowała dla wychowanków atrakcyjne formy spędzania wolnego 

czasu były to warsztaty plastyczne, teatralne, zajęcia ruchowe, 

integracyjne,  zabawy, spotkania okazjonalne i konkursy.  

- z młodzieżą i pracownikami Zespołu Szkół nr 1 w Kozienicach 

(pomoc wolontariuszy w odrabianiu prac domowych, prezenty od św. 

Mikołaja), 

- z firmą ochroniarską z Warszawy Grupa DSF, firma ta ogłaszała dla 

wychowanków „PANDY” konkursy z nagrodami, organizowała 

spotkania z ciekawymi ludźmi, uczestniczyła w imprezach 

organizowanych przez Placówkę, firma  pokrywa również całoroczny 

koszt ochrony Placówki.  

- z fundacją RENKA w Kozienicach, 

- z Hotelem Sielanka nad Pilicą, 

- z grupą  BMW 3 ER FEST – właściciele samochodów BMW. 

 

 W ramach form atrakcyjnego spędzania czasu wolnego 

wychowankowie uczestniczyli również w: 
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- IX Mistrzostwach Polski dzieci z Domów Dziecka w piłce nożnej 

„Nadzieja na Mundial”, 

- Turnieju Domów Dziecka w halowej piłce  nożnej, 

- w zimowisku w Murzasichlu k. Zakopanego, 

- obiedzie z gwiazdami w restauracji Jeffs w Warszawie, 

- wycieczce do Warszawy – zwiedzanie Pałacu Prezydenckiego, 

- zawodach kickboxingu – Torwar Warszawa, 

- wycieczce do Grecji (w ramach konkursu Podróże marzeń”  

organizowanego przez uczniów Publicznego Gimnazjum w Warce, 

w wycieczce uczestniczyło 3 wychowanków w terminie 

21- 30.05.2018r.), 

- wycieczce do Warki, integracja z młodzieżą z Gimnazjum w Warce, 

zwiedzanie Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego, 

- wycieczce do Mniszewa z Okazji Dnia Dziecka organizowana przez 

Związek Zawodowy Pracowników Zmianowych Enea Wytwarzanie 

oraz pracowników Urzędu Miejskiego  w Kozienicach, 

- kolonii letniej w Murzasichlu k. Zakopanego 

- pieszych i rowerowych wycieczkach po Puszczy Kozienickiej, 

- spotkaniu z uczestnikami Uniwersytetu III Wieku, 

- spektaklach profilaktycznych (alkohol, narkotyki, dopalacze), 

- spektaklu teatralnym „Spełnione sny – niepodległa”, 

- spotkaniu z funkcjonariuszem policji (bezpieczeństwo 

i odpowiedzialność karna), 

- zajęciach z robotyki zorganizowanych przez Fundację Energia 

Działanie, 

- w roli wolontariuszy w akcji „Ida czerwcowa”. 

 

W ramach zadania Pomoc Społeczna wykonano działania związane  

z trwałością projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 

w Powiecie Kozienickim”, tj.: 

- kontrola prawidłowości użytkowanego sprzętu (82 kontrole 

u beneficjentów), 

- serwis użyczonego sprzętu komputerowego, 

- monitoring wskaźników realizacji projektu (roczne sprawozdanie), 

- aktualizację dokumentów. 

Był to ostatni rok trwałości projektu w ramach którego zakupiono 97 

zestawów komputerowych wraz z dostępem do internetu dla 80 

gospodarstw domowych z terenu Powiatu Kozienickiego zagrożonych 

wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub 

niepełnosprawności oraz dwóch instytucji, tj. Domu Pomocy 

Społecznej dla Dorosłych w Kozienicach i Placówki Socjalizacyjnej 

"Panda" w Kozienicach. 
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Nazwa zadania Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej 

Czy dla zadania została 

opracowana polityka/ 

strategia/program.  

Jeżeli tak, wskazać 

nazwę/datę/tryb przyjęcia 

danego dokumentu oraz 

jego podstawowe założenia 

i stan realizacji na koniec 

2018 r. Jeżeli nie, wskazać 

czy w innym dokumencie 

powiatu o takim charakterze 

są odniesienia do realizacji 

zadania z danego obszaru i 

wskazać stan realizacji na 

koniec 2018 r. 

1 Strategia Rozwoju  Powiatu Kozienickiego do roku 2020 została 

przyjęta przez Radę Powiatu Kozienickiego Uchwałą 

Nr XXIV/201/2012 z dnia 28 listopada 2012 r. 

Cel strategiczny I. Rozwój infrastruktury społecznej 

Cel operacyjny 3. Doskonalenie pomocy społecznej 

Cel szczegółowy 3.1. Poprawa świadomości mieszkańców powiatu 

o roli i zasadach pomocy społecznej 

Cel szczegółowy 3.2. Doskonalenie efektywności działań pomocy 

społecznej w powiecie.  

 

2) Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu 

Kozienickiego na lata 2015-2020 przyjęta Uchwałą Rady Powiatu 

Kozienickiego  Nr VI/34/2015 z dnia 2 marca 2015r. 

 

3) Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie 

Kozienickim na lata 2016-2018 przyjęty Uchwałą Rady Powiatu 

Kozienickiego Nr XVII/104/2016 z dnia 14 marca 2016 roku. 

Jednostki organizacyjne 

powiatu/komórki 

organizacyjne 

w jednostkach realizujące 

zadanie. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach 

Najważniejsze informacje 

dotyczące realizacji zadania 

w 2018 r.  

Szerzej opisano w punkcie V. Raportu w Powiatowym Programie 

Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Kozienickim na lata 2016-

2018. 

 

 

Nazwa zadania Polityka prorodzinna 

Czy dla zadania została 

opracowana polityka/ 

strategia/program.  

Jeżeli tak, wskazać 

nazwę/datę/tryb przyjęcia 

danego dokumentu oraz 

jego podstawowe założenia 

i stan realizacji na koniec 

2018 r. Jeżeli nie, wskazać 

czy w innym dokumencie 

powiatu o takim charakterze 

są odniesienia do realizacji 

zadania z danego obszaru i 

wskazać stan realizacji na 

koniec 2018 r. 

Strategia Rozwoju  Powiatu Kozienickiego do roku 2020 została 

przyjęta przez Radę Powiatu Kozienickiego Uchwałą Nr 

XXIV/201/2012 z dnia 28 listopada 2012 r. 

Cel strategiczny I.  Rozwój infrastruktury społecznej 

Cel operacyjny 3. Doskonalenie pomocy społecznej 

Cel szczegółowy 3.2. Doskonalenie efektywności działań pomocy 

społecznej w powiecie. 

 

Obszar dotyczy realizacji  rządowych programów „ Program 500+”  

i „Dobry start”. Środki na realizację zadania przekazywane są 

z budżetu państwa w formie dotacji celowej.  
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Jednostki organizacyjne 

powiatu/komórki 

organizacyjne 

w jednostkach realizujące 

zadanie. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach 

Najważniejsze informacje 

dotyczące realizacji zadania 

w 2018 r.  

1) W ramach „Programu 500+” płacone są świadczenia wychowawcze 

na każde dziecko przebywające w rodzinie zastępczej po 500,00 zł 

miesięcznie. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe 

pokrycie wydatków związanych  z wychowywaniem dziecka, w tym 

z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. W 2018 

roku wypłacono dodatki wychowawcze w  kwocie 224 163,95 zł dla 

37 dzieci. 

 

2) Program „Dobry Start” to jednorazowe wsparcie dla wszystkich 

uczniów rozpoczynających rok szkolny niezależnie od dochodów. 

Świadczenie w kwocie 300,00 zł przysługuje raz w roku na 

rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. 

Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do 

ukończenia przez nie 24 roku życia. Dla 34 dzieci przebywających 

w rodzinie zastępczej wypłacono 10 200,00 złotych. 

 

 

Nazwa zadania Wspieranie osób niepełnosprawnych 

Czy dla zadania została 

opracowana polityka/ 

strategia/program.  

Jeżeli tak, wskazać 

nazwę/datę/tryb przyjęcia 

danego dokumentu oraz 

jego podstawowe założenia 

i stan realizacji na koniec 

2018 r. Jeżeli nie, wskazać 

czy w innym dokumencie 

powiatu o takim charakterze 

są odniesienia do realizacji 

zadania z danego obszaru i 

wskazać stan realizacji na 

koniec 2018 r. 

1. Strategia Rozwoju  Powiatu Kozienickiego do roku 2020 została 

przyjęta przez Radę Powiatu Kozienickiego Uchwałą Nr 

XXIV/201/2012 z dnia 28 listopada 2012 r. 

Cel strategiczny I. Rozwój infrastruktury społecznej 

Cel operacyjny 3. Doskonalenie pomocy społecznej 

Cel szczegółowy 3.1.Poprawa świadomości mieszkańców powiatu 

o roli i zasadach pomocy społecznej 

Cel szczegółowy 3.2. Doskonalenie efektywności działań pomocy 

społecznej w powiecie 

Cel strategiczny III. Aktywizacja gospodarki lokalnej 

Cel operacyjny 3. Wzrost zatrudnienia i aktywności zawodowej osób 

bezrobotnych oraz poszukujących pracy z terenu Powiatu 

Kozienickiego  

Cel szczegółowy 3.1. Zwiększenie dostępności usług pośrednictwa 

pracy i poradnictwa zawodowego w powiecie kozienickim oraz 

podniesienie poziomu jakości tych usług  

Cel szczegółowy 3.2. Dostosowanie kwalifikacji zawodowych 

bezrobotnych i poszukujących pracy do potrzeb i wymogów rynku 

pracy  

Cel szczegółowy 3.3. Wsparcie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości  

Cel szczegółowy 3.4. Wzrost aktywności zawodowej wśród 

bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy  
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2. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu 

Kozienickiego na lata 2015-2020  

Cel główny - Stworzenie systemu wsparcia i rozwoju 

przeciwdziałającego wykluczeniu społecznemu mieszkańców oraz 

wspierającego wszechstronny rozwój Powiatu  

Cel 2 - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich 

rodzin w tym niepełnosprawnych oraz starszych) przyjętej Uchwałą 

Nr VI/34/2015 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 2 marca 2015 r.  

3) Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych  

na lata 2016-2020. 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 

2017r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły 

orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno- 

pedagogicznych. 

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 

2017r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania 

i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych 

społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym. 

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 

2017r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju 

dzieci. 

Jednostki organizacyjne 

powiatu/komórki 

organizacyjne 

w jednostkach realizujące 

zadanie. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach 

Dom Pomocy Społecznej im. Kazimiery Gruszczyńskiej 

w Kozienicach. 

Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach 

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Kozienicach 

Wydział Organizacyjny i Kadr w Starostwie Powiatowym 

w Kozienicach 

Najważniejsze informacje 

dotyczące realizacji zadania 

w 2018 r.  

Informacje nt. realizacji zadania Wspieranie osób niepełnosprawnych 

w 2018 r. przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zostały 

szerzej opisane w punkcie V. Raportu w Powiatowym Programie 

Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych  na lata 2016-2020. 

 

Działania Domu Pomocy Społecznej im. Kazimiery Gruszczyńskiej 

w Kozienicach dotyczące realizacji tego zadania zostały opisane 

w punkcie VII. Raportu w zadaniu Pomoc społeczna. 

 

W ramach środków PFRON PUP dysponował kwotą 78 200zł 

i w ramach tych środków sfinansowano dla osób niepełnosprawnych 

5 staży oraz zrefundowano koszty 1 stanowiska pracy (wydatkowano 

łącznie 77 764,02 zł). 

 

W 2018 roku Zespół Orzekający Poradni Psychologiczno- 

Pedagogicznej w Kozienicach wydał 118 orzeczeń o potrzebie 

kształcenia specjalnego z uwagi na różnego typu niepełnosprawności 

oraz 15 opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. 
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W 2018 roku terapią w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju 

Dziecka objętych było 45 dzieci z różnymi typami 

niepełnosprawności. 

 

W Starostwie Powiatowym w Kozienicach w ramach projektu 

,,Monitoring jednostek administracji Województwa Mazowieckiego 

pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach 

osób niepełnosprawnych” finansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego prowadzona jest koordynacja wdrażania 

Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.  

W ramach tej koordynacji został przeprowadzony monitoring, który 

określił  dostępność budynków Starostwa Powiatowego, Powiatowego 

Centrum pomocy Rodzinie, Powiatowego Urzędu Pracy, I Liceum 

Ogólnokształcącego oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru 

Budowlanego w Kozienicach.  

W 2018r. w ramach rekomendacji: 

- dostosowano struktury Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu 

Kozienickiego dla potrzeb osób niepełnosprawnych, 

- dostosowano sposób umieszczania informacji publicznej 

z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych, 

- oznakowano ciągi schodów w budynku, 

- wnioskowano o oznakowanie miejsc dla osób niepełnosprawnych 

przy jednostkach organizacyjnych. 

 

 

Nazwa zadania Transport zbiorowy i drogi publiczne 

Czy dla zadania została 

opracowana polityka/ 

strategia/program.  

Jeżeli tak, wskazać 

nazwę/datę/tryb przyjęcia 

danego dokumentu oraz 

jego podstawowe założenia 

i stan realizacji na koniec 

2018 r. Jeżeli nie, wskazać 

czy w innym dokumencie 

powiatu o takim charakterze 

są odniesienia do realizacji 

zadania z danego obszaru i 

wskazać stan realizacji na 

koniec 2018 r. 

Strategia Rozwoju  Powiatu Kozienickiego do roku 2020 została 

przyjęta przez Radę Powiatu Kozienickiego Uchwałą 

Nr XXIV/201/2012 z dnia 28 listopada 2012 r. 

Cel strategiczny I. Rozwój infrastruktury społecznej. 

Cel operacyjny 4. Działania na rzecz bezpieczeństwa publicznego 

Cel szczegółowy 4.1. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców powiatu. 

Cel strategiczny II. Rozwój infrastruktury technicznej.  

Cel operacyjny 1. Poprawa infrastruktury  drogowej i komunikacyjnej.  

Cel szczegółowy 1.1 Budowa, przebudowa, remont dróg powiatowych 

i ciągów pieszych i rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 

Cel szczegółowy 1.3. Transport zbiorowy i komunikacja 

Jednostki organizacyjne 

powiatu/komórki 

organizacyjne 

Wydział Gospodarki Mieniem Powiatu w Starostwie Powiatowym 

w Kozienicach 

Wydział Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatowym 

w Kozienicach 
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w jednostkach realizujące 

zadanie. 

Zarząd Dróg Powiatowych w Kozienicach 

Stanowisko ds. Funduszy Europejskich i Rozwoju Powiatu 

w Starostwie Powiatowym w Kozienicach 

Najważniejsze informacje 

dotyczące realizacji zadania 

w 2018 r.  

W 2018r. usunięto z drogi 126 pojazdów. Wydano 11 decyzji 

w sprawie naliczenia opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu na 

parkingu strzeżonym. 

Opracowano i zrealizowano 11 uchwał Zarządu Powiatu w sprawie 

likwidacji i przekazania do stacji demontażu pojazdów usuniętych 

z dróg publicznych. 

Wykonano 11 wycen pojazdów usuniętych z dróg publicznych. 

 

W ramach zadania Wydział Komunikacji i Transportu w 2018r. 

prowadził: 

1. Sprawy związane z rejestrowaniem i wyrejestrowywaniem 

pojazdów.  

Ilość pojazdów zarejestrowanych ogółem 69 091. 

W 2018r. zarejestrowano 6 374 pojazdy, wyrejestrowano 1 235 

pojazdów, natomiast 1 800 pojazdów zostało przerejestrowanych do 

innych organów rejestrujących. 

2. Zadania związane z wydawaniem, zatrzymywaniem 

i przywracaniem uprawnień do kierowania pojazdami. 

Ilość osób posiadających ważne prawo jazdy ogółem 55 644. W 2018r. 

wydano 1 817 praw jazdy, 20 międzynarodowych praw jazdy, 

1 pozwolenie do kierowania tramwajem, 29 zezwoleń na kierowanie 

pojazdami uprzywilejowanymi. Wydano 137 decyzji 

o cofnięciu uprawnień, 113 decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy (w tym 

84 za przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym o więcej niż 

50 km/h), 140 decyzji o skierowaniu na badania lekarskie, 156 decyzji 

o skierowaniu na badania psychologiczne, 137 decyzji o skierowaniu 

na kurs reedukacyjny, 8 decyzji o skierowaniu na kontrolne 

sprawdzenie kwalifikacji za przekroczenie 24 punktów karnych. 

3. Sprawy związane z nadzorowaniem działalności stacji kontroli 

pojazdów – ewidencja diagnostów. 

Na terenie powiatu kozienickiego w roku 2018 funkcjonowało 

10 stacji kontroli pojazdów w tym 5 okręgowych i 5 podstawowych. 

W ramach nadzoru nad prawidłowością przeprowadzania badań 

technicznych pojazdów oraz sprawdzenia zgodności stacji 

z wymogami przeprowadzono kontrolę w każdej z wymienionych 

stacji. Uprawnienia do wykonywania zawodu diagnosty posiada 

ogółem 33 mieszkańców naszego powiatu.  

4. Sprawy związane z nadzorem działalności ośrodków szkolenia 

kierowców – ewidencja instruktorów. 

Na terenie powiatu kozienickiego w roku 2018 funkcjonowało 

7 ośrodków szkolenia kierowców. 
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W ramach nadzoru przeprowadzono kontrole w ośrodkach w zakresie 

spełniania przez przedsiębiorcę określonych przepisami prawa 

wymagań oraz w zakresie zgodności prowadzonego kursu 

z określonymi wymogami. Uprawnienia instruktora nauki jazdy 

posiada ogółem 33 instruktorów. 

5. Zadania związane z wydawaniem uprawnień do wykonywania 

przewozów drogowych. 

W 2018r. 26 przedsiębiorców z powiatu kozienickiego posiadało 

uprawnienia do wykonywania transportu drogowego osób i 87 do 

wykonywania transportu drogowego rzeczy, w tym 8 na pośrednictwo 

przy przewozie rzeczy; 5 przewoźników wykonywało przewozy 

regularne osób na 13 liniach powiatowych tj. łączących Kozienice 

z gminami powiatu kozienickiego. Niezarobkowy przewóz drogowy 

rzeczy pojazdami o d.m.c. ponad 3,5 t wykonywało 

78 przedsiębiorców i 1 przedsiębiorca – niezarobkowy (na potrzeby 

własne przedsiębiorstwa) przewóz osób autobusem. 

W 2018r. wydano 13 nowych uprawnień do wykonywania przewozu 

drogowego i dokonano 30 zmian w dotychczasowych uprawnieniach. 

Wydano 12 zezwoleń, w których dokonano 2 zmian, na przewóz 

regularny osób na liniach powiatowych. Odnośnie linii wojewódzkich 

10 razy uzgadniano z marszałkiem województwa mazowieckiego 

wydanie lub zmianę zezwoleń na przewozy pasażerskie. W związku 

z utworzeniem przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego 

centralnej ewidencji przedsiębiorców wykonujących zawód 

przewoźnika drogowego zwanej KREPTD wystosowano 134 wnioski 

o umieszczenie w tej ewidencji wymaganych danych 

o przedsiębiorcach. Do CEIDG dla 24 przedsiębiorców wprowadzono 

informacje o posiadanych uprawnieniach. Ponadto przekazano do 

różnych instytucji oraz osób fizycznych 18 pisemnych informacji 

i wyjaśnień. Wystosowano 9 pism związanych z interwencją starosty 

dotyczącą uregulowania komunikacji pasażerskiej zakłóconej 

upadłością PKS-u w Kozienicach. 

6. Zadania z zakresu zarządzania ruchem na drogach powiatowych 

i gminnych. 

W 2018r. w zakresie zarządzania ruchem na drogach powiatowych 

i gminnych odnośnie stałej organizacji ruchu załatwiono 19 spraw, 

w tym zatwierdzono 12 projektów organizacji ruchu, zaopiniowano 

7 projektów. W zakresie czasowej organizacji ruchu załatwiono 

92 sprawy w tym zatwierdzono 89 projektów organizacji ruchu, 

zaopiniowano 3 projekty. Wspólnie z Komendą Powiatowa Policji 

w Kozienicach w 5 sprawach dokonano analizy organizacji ruchu 

w miejscach wystąpienia wypadków na drogach powiatowych 

i gminnych. Rozpatrzono 24 wnioski dotyczące zmian organizacji 

ruchu dotyczące ogółem 48 spraw. Rozpatrzono 19 spraw z zakresu 

wydawania zezwoleń i uzgodnień w zakresie przeprowadzania 

zawodów sportowych i uroczystości religijnych. 
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7. Wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych. 

W 2018 r. wydano 4 zezwolenia na przejazd pojazdów 

nienormatywnych 

Ogółem w 2018r. w Wydziale Komunikacji i Transportu rozpatrzono 

16 260 spraw. 

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Kozienicach w ramach swojej 

działalności wykonał prace remontowe na kwotę 220 647,32 PLN. 

 

Podjęto współpracę z Samorządem Województwa Mazowieckiego, 

Powiatem Garwolińskim, Gminą Maciejowice i Gminą Kozienice 

w celu przygotowania i realizacji przedsięwzięcia w ramach 

Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej 

Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów (Uchwała 

Nr XLIV/287/2018 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 10 września 

2018r.) 

Inwestycje realizowane 

w obszarze, którego 

dotyczy zadanie (jeżeli 

dotyczy) w roku 

sprawozdawczym. 

Inwestycje zrealizowane w roku 2018: 

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1710W  Grabów n/Pilicą-

Dziecinów (635 112,71 PLN), 

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1740W Molendy-Garbatka-

Letnisko w m. Molendy (1 274 839,83PLN), 

- Budowa chodnika w m. Bogucin (49 981,05 PLN), 

- Budowa chodnika w m. Śmietanki w ciągu drogi powiatowej 

nr 1727W Kozienice- Śmietanki (349 999,60 PLN), 

- Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1709W Zakrzew-

Mniszew w m. Mniszew (37 047,60 PLN), 

- Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1709W Zakrzew-

Mniszew w m. Rozniszew (198 54,78 PLN), 

 - Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1744W Regów 

Stary – Markowola z drogą gminną w m. Boguszówka 

(42 710,22 PLN), 

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1712W Ryczywół – Brzóza, 

odcinek Wola Chodkowska – Brzóza, dł. 6 120mb 

(2 884 272,65 PLN), 

- Budowa chodnika w m. Sieciechów – ul.11-go Listopada – droga 

powiatowa 1731W Sieciechów – Gniewoszów (107 815,90 PLN), 

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1738W Borek – Gniewoszów 

(535 038,49 PLN), 

- Likwidacja zastoiska wodnego w ciągu drogi powiatowej 1712W 

Opatkowice-Holendry Piotrkowskie w m. Holendry Kuźmińskie 

(48 046,57 PLN), 

- Przebudowa drogi powiatowej 1704W Magnuszew - Moniochy 

Wykonanie projektu budowlanego branży mostowej i drogowej 

(30 000,00 PLN), 

- Przebudowa drogi powiatowej 4506W Zwoleń -Sarnów, wykonanie 

projektu branża mostowa, dot. Gm. Gniewoszów (29 766,00 PLN), 
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- Rozbudowa drogi powiatowej nr 1730W w zakresie budowy 

chodnika w m. Brzeźnica- wykonanie dokumentacji projektowo-

kosztorysowej (4 920,00 PLN). 

 

 

Nazwa zadania Kultura oraz ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 

Czy dla zadania została 

opracowana polityka/ 

strategia/program.  

Jeżeli tak, wskazać 

nazwę/datę/tryb przyjęcia 

danego dokumentu oraz 

jego podstawowe założenia 

i stan realizacji na koniec 

2018 r. Jeżeli nie, wskazać 

czy w innym dokumencie 

powiatu o takim 

charakterze są odniesienia 

do realizacji zadania z 

danego obszaru i wskazać 

stan realizacji na koniec 

2018 r. 

1. Strategia Rozwoju  Powiatu Kozienickiego do roku 2020 została 

przyjęta przez Radę Powiatu Kozienickiego Uchwałą 

Nr XXIV/201/2012 z dnia 28 listopada 2012 r. 

Cel strategiczny I. Rozwój infrastruktury społecznej 

Cel operacyjny 1. Rozwój edukacji i kultury  

Cel szczegółowy 1.3. Rozwój placówek kultury i działalności 

kulturalnej  

 

2. Program Opieki nad Zabytkami w Powiecie Kozienickim na lata 

2017 – 2020 przyjęty Uchwałą Nr XXXIII/205/2017 Rady Powiatu 

Kozienickiego z dnia 30 sierpnia 2017 r.  

Cel strategiczny I. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej powiatu 

poprzez wyeksponowanie zabytków i jego walorów przestrzenno-

krajobrazowych.  

Cel operacyjny I.1. Popularyzacja i upowszechnianie wiedzy 

o zabytkach i ich ochronie. 

Cel szczegółowy I.1.2. Wypracowanie form przekazywania 

i popularyzacji wiedzy o zabytkach lokalnej społeczności. 

Cel szczegółowy I.1.3. Promocja dziedzictwa kulturowego i tradycji 

regionu.  

Cel szczegółowy I.1.4. Tworzenie tras i produktów turystycznych 

w oparciu o zabytki architektury i pasma przyrodniczo-kulturowe.  

Cel strategiczny II. Stymulowanie rozwoju gospodarczego i życia 

społeczno-kulturowego powiatu w oparciu o jego dziedzictwo 

kulturowe.  

Cel szczegółowy II.1. Budowa tożsamości mieszkańców powiatu 

w oparciu o lokalne dziedzictwo kulturowe.  

Cel szczegółowy II. 1.1. Wspieranie inicjatyw kreujących tożsamości 

regionu.  

Jednostki organizacyjne 

powiatu/komórki 

organizacyjne 

w jednostkach realizujące 

zadanie. 

Wydział Promocji i Kultury Starostwa Powiatowego w Kozienicach 

Najważniejsze informacje 

dotyczące realizacji zadania 

w 2018 r.  

Działania prowadzone w ramach ochrony zabytków i opieki nad 

zabytkami zostały szerzej opisane w punkcie V. Raportu w Programie 

Opieki nad Zabytkami w Powiecie Kozienickim na lata 2017 – 2020. 

Realizując zadanie Kultura współpracowano z Biblioteką Publiczną 

Gminy Kozienice im. ks. Franciszka Siarczyńskiego, która jest 
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jednocześnie Biblioteką Powiatową.  W 2018 roku pomiędzy 

Powiatem Kozienickim a Gminą Kozienice zostało zawarte 

porozumienie nr OIN.031.1.2018 Zarządu Powiatu Kozienickiego 

z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie powierzenia przez Powiat Kozienicki 

Gminie Kozienice zadań w zakresie prowadzenia powiatowej 

biblioteki publicznej. Zarząd Powiatu postanowił przeznaczyć na ten 

cel kwotę 44.000,00 zł. Środki te przeznaczone zostały na 

sfinansowanie kosztów wynagrodzeń, w tym instruktora w wymiarze 

czasu pracy 0,5 etatu i informatyka na umowę – zlecenie. Pozostałe 

środki przeznaczone zostały na szkolenia, promocję czytelnictwa, 

działalność kulturalną, podróże służbowe, zakup czasopism 

bibliotekarskich oraz materiałów biurowych.  

W ramach zadania w 2018 r. zorganizowano: 

- Obchody 74. Rocznicy Bitwy pod Studziankami i walk o przyczółek 

warecko-magnuszewski – 12.08.2018 r., 

- XV Dożynki Powiatu Kozienickiego „Grabów nad Pilicą 2018” - 

01.09.2018 r., 

- a także Powiat Kozienicki był współorganizatorem Narodowego 

Święta Niepodległości połączonego z odsłonięciem Pomnika 

Niepodległości – 11.11.2018 r. 

Ww. przedsięwzięcia odgrywają istotną rolę w rozwoju kultury, 

integracji społeczeństwa, kreując pozytywne wzory kulturowe.  

Realizacja ww. zadań sprzyja także integracji społeczeństwa powiatu 

kozienickiego w poczuciu utożsamiania się z zamieszkiwanym 

terenem oraz wzmocnieniu więzi kulturowo-społecznych w regionie. 

 

 

Nazwa zadania Kultura fizyczna i turystyka 

Czy dla zadania została 

opracowana polityka/ 

strategia/program.  

Jeżeli tak, wskazać 

nazwę/datę/tryb przyjęcia 

danego dokumentu oraz 

jego podstawowe założenia 

i stan realizacji na koniec 

2018 r. Jeżeli nie, wskazać 

czy w innym dokumencie 

powiatu o takim 

charakterze są odniesienia 

do realizacji zadania z 

danego obszaru i wskazać 

stan realizacji na koniec 

2018 r. 

Strategia Rozwoju  Powiatu Kozienickiego do roku 2020 została 

przyjęta przez Radę Powiatu Kozienickiego Uchwałą 

Nr XXIV/201/2012 z dnia 28 listopada 2012 r. 

Cel strategiczny I. Rozwój infrastruktury społecznej 

Cel operacyjny 5. Rozwój kultury fizycznej i sportu: 

Cel strategiczny 5.1. Polepszenie warunków uprawiania sportu 

Cel strategiczny IV. Wykorzystanie zasobów i walorów 

przyrodniczo-turystycznych i kulturowych. 

Cel operacyjny 1. Rozwój turystyki i rekreacji. 

Cel szczegółowy 1.1. Zwiększenie atrakcyjności turystyczno-

wypoczynkowej powiatu. 

Cel szczegółowy 1.2 Informacja i promocja turystyczna. 
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Jednostki organizacyjne 

powiatu/komórki 

organizacyjne 

w jednostkach realizujące 

zadanie. 

Wydział Zdrowia Edukacji i Sportu Starostwa Powiatowego 

w Kozienicach 

Wydział Promocji i Kultury w Starostwie Powiatowym 

w Kozienicach 

Najważniejsze informacje 

dotyczące realizacji zadania 

w 2018 r.  

1. W 2018 roku z Fundacją Orły Sportu została podpisana umowa o 

przyznanie dofinansowania w ramach projektu Lokalny Animator 

Sportu. Umowa dotyczyła udostępniania boiska Orlik dla 

zainteresowanych i sprawowania nadzoru nad boiskiem przez dwóch 

animatorów sportu zgodnie z harmonogramem pracy animatora. 

2. Stan stowarzyszeń kultury fizycznej w 2018r. : 

- UKS - 14 

- stowarzyszenia sportowe nie prowadzące działalności gospodarczej 

– 21 

3. Zorganizowano VIII Powiatowy Rajd Rowerowy „Śladami 

Historii” - 26.05.2018 r. oraz współorganizowano Legia MTB 

Maraton – 16.09.2018 r.  

4. W ramach współpracy z Mazovia Team współpracowano przy 

wytyczaniu tras Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Dookoła 

Mazowsza oraz wyścigów kolarskich z cyklu Legia MTB Maraton. 

Dzięki tej współpracy oprócz profesjonalistów w 2018 roku w wyścigu 

mogli wziąć udział również amatorzy/mieszkańcy powiatu 

kozienickiego, którzy nie musieli wnosić opłaty startowej.  

5. Oprócz organizowania rajdów rowerowych wytyczano także nowe 

szlaki rowerowe.  

6. W 2018 roku wydana została publikacja pn. „Śladami historii... 

rowerem po powiecie kozienickim”, w której zawarte zostały 

wszystkie trasy rajdów. Publikacja ta trafiła nie tylko do osób 

mieszkających na terenie naszego powiatu, ale także do osób 

mieszkających poza naszym powiatem. W ten sposób aktywnie 

wspieramy i promujemy na arenie ogólnokrajowej rozwój turystyki 

naszego regionu.  

7. Czynnie wspierano i promowano organizowane przedsięwzięcia, co 

służy kreowaniu polityki powiatu w zakresie rozwoju kultury 

fizycznej i sportu, a poprzez to podnosi atrakcyjność i prestiż powiatu 

na arenie zarówno lokalnej jak i ogólnokrajowej.  

8. Promowano aktywnie ofertę turystyczną powiatu. Na stronie 

internetowej www.kozienicepowiat.pl zamieszczony został spis 

gospodarstw agroturystycznych działających na ziemi kozienickiej. 

Wiele miejscowości posiada wspaniałe walory krajobrazowe. Cenne 

obiekty przyrodnicze, zabytkowe i urozmaicony krajobraz stwarzają 

korzystne warunki do rozwoju turystyki zarówno rowerowej, jak 

i pieszej.  

9. W październiku 2018 r. została wydana Mapa Turystyczno-

Administracyjna powiatu kozienickiego. Mapa, oprócz kartograficznej 

strony, na której oznaczone są miejsca pamięci, kościoły, zabytki, 

http://www.kozienicepowiat.pl/
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szlaki turystyczne, punkty widokowe itp., zawiera stronę tekstową (na 

rewersie) z opisem Gmin, imprez cyklicznych, informacji dotyczących 

turystyki i rekreacji, walorów przyrodniczych, a także historii Powiatu 

Kozienickiego. Mapa opatrzona jest także licznymi fotografiami, które 

zachęcają turystów oraz mieszkańców powiatu do odwiedzenia 

szczególnych miejsc zlokalizowanych na terenie Ziemi Kozienickiej. 

Znaleźć na niej można również dane teleadresowe jednostek 

organizacyjnych Powiatu Kozienickiego, Służb, Inspekcji i Straży, 

Jednostek Kultury, Hoteli i Restauracji oraz Parafii z terenu powiatu. 

Mapa przekazana została do zbiorów bibliotek o zasięgu 

ogólnokrajowym, a także Biblioteki Powiatowej, Bibliotek Gminnych 

z terenu powiatu kozienickiego, bibliotek szkolnych I LO im. Stefana 

Czarnieckiego i Zespołu Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich 

w Kozienicach. Przeznaczona  jest również na upominki w wielu 

konkursach organizowanych w powiecie kozienickim. Mapę 

otrzymały także gospodarstwa agroturystyczne działające na terenie 

powiatu kozienickiego.  

10. W ramach promocji turystyki współpracowano z PTTK oraz DTP 

System. 

 

 

Nazwa zadania Geodezja, kartografia i kataster 

Czy dla zadania została 

opracowana polityka/ 

strategia/program.  

Jeżeli tak, wskazać 

nazwę/datę/tryb przyjęcia 

danego dokumentu oraz 

jego podstawowe założenia 

i stan realizacji na koniec 

2018 r. Jeżeli nie, wskazać 

czy w innym dokumencie 

powiatu o takim 

charakterze są odniesienia 

do realizacji zadania z 

danego obszaru i wskazać 

stan realizacji na koniec 

2018 r. 

Strategia Rozwoju  Powiatu Kozienickiego do roku 2020 została 

przyjęta przez Radę Powiatu Kozienickiego Uchwałą 

Nr XXIV/201/2012 z dnia 28 listopada 2012 r. 

Cel strategiczny I - Rozwój infrastruktury społecznej. 

Cel operacyjny 7 - Rozwój kapitału ludzkiego. 

Cel szczegółowy 7.1 - Doskonalenie kadry urzędniczej 

i wychowawczo-nauczycielskiej. 

Cel strategiczny II - Rozwój infrastruktury technicznej. 

Cel operacyjny 2 - Rozwój infrastruktury informatycznej. 

Cel szczegółowy 2.1 - Informatyzacja urzędu i jednostek 

organizacyjnych oraz rozbudowa informacji elektronicznej. 

Cel operacyjny 3. – Dbałość o bazę obiektów użyteczności 

publicznej i mieszkalnej. 

Cel szczegółowy 3.3 - Wyposażenia obiektów użyteczności 

publicznej, budynków i pomieszczeń mieszkalnych. 

Jednostki organizacyjne 

powiatu/komórki 

organizacyjne 

w jednostkach realizujące 

zadanie. 

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości 

w Starostwie Powiatowym w Kozienicach 

Powiatowy Ośrodek dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 

w Starostwie Powiatowym w Kozienicach 
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Najważniejsze informacje 

dotyczące realizacji zadania 

w 2018 r.  

Sprawy z zakresu ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne: 

- opracowano 2109 zgłoszeń prac geodezyjnych lub kartograficznych, 

- zrealizowano 2945 wniosków na udostępnienie materiałów 

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, 

- przyjęto 1911 operatów technicznych do pzgik, 

- uzgodniono 115 projektów sieci uzbrojenia terenu, 

- wykonano 3065 wypisów z rejestru gruntów i budynków, 

- wykonano 373 wyrysy z mapy ewidencyjnej, 

- wydano 260 zaświadczeń potwierdzających informacje zawarte 

w rejestrze ewidencji gruntów i budynków, 

- wydano 7 decyzji w sprawie zmiany klasyfikacji gruntów, 

- wydano 95 decyzji o wprowadzeniu zmian do operatu ewidencji 

gruntów i budynków, 

- udostępniono 70 informacji z Rejestru Cen i Wartości 

Nieruchomości, 

- udostępniono 419 informacji z rejestru ewidencji gruntów 

i budynków na podstawie art.24 ust.5 ustawy pgik, 

- wprowadzono 4132 zmiany do bazy danych ewidencji gruntów 

i budynków, w tym: gm. Garbatka Letnisko 335 zmian, gm. 

Głowaczów 658 zmian, gm. Gniewoszów 353 zmiany, gm. Grabów 

n/Pilicą 446 zmian, gm. Sieciechów 252 zmiany, gm. Kozienice 902 

zmiany, miasto Kozienice 643 zmiany, gm. Magnuszew 543 zmiany, 

- w wyniku umowy  nr 1.SZP.272.2.2018 z dnia 05.09.2018 r. na 

„Realizację projektu technicznego modernizacji i uzupełnienia 

szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej na obszarze 

Powiatu Kozienickiego – etap I i II” zastabilizowano 495 punktów 

szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej. 

W 2018 roku zmodernizowana została infrastruktura informatyczna 

poprzez: 

- zakup 11 jednostek komputerowych oraz profesjonalnego skanera do 

archiwizacji materiałów pzgik, 

- zakup niezbędnego oprogramowania (EWOPIS 7,STRATEG). 

W 2018 roku GEOPORTAL powiatu kozienickiego został 

rozbudowany o informacje pochodzące z zewnętrznych usług (plany 

zagospodarowania przestrzennego, Szczegółowa Mapa Geologiczna, 

Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych, Generalna Dyrekcja 

Ochrony Środowiska, Obszary zagrożone podtopieniami, Państwowy 

Rejestr Granic - Adresy). Liczba osób korzystających z portalu 24h 

w 2018 roku wyniosła 13 619, w tym w trybie publicznym - 7747 

i niepublicznym -5872. 

Ponadto w celu podniesienia jakości pracy i doskonalenia umiejętności 

zawodowych 16 pracowników brało udział w szkoleniach lub 

naradach geodezyjnych. 

W ramach projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza 

dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie 

e- dministracji i geoinformacji" zrealizowane zostały 2 umowy: 
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1.Umowa Nr CG-R-II.ZP.U.273.1.2017.AP z dnia 17.08.2017 r. na 

"Cyfryzację danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego 

i Kartograficznego oraz utworzenia metadanych i usług dla zbiorów 

i usług danych przestrzennych, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1, 

2, 3 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji 

przestrzennej w powiecie kozienickim". 

Przedmiotem umowy była cyfryzacja danych państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego w powiecie kozienickim, w celu ich 

publikacji, w zakresie utworzenia zbiorów danych przestrzennych 

i opisowych BDOT500, powiatowej bazy GESUT i mapy zasadniczej 

na podstawie odpowiednich zbiorów danych. W rezultacie 

w Starostwie Powiatowym w Kozienicach do systemu 

teleinformatycznego do prowadzenia baz danych wprowadzone 

zostały nowe zbiory danych BDOT500 i GESUT. Ponadto 

opracowane zostały pliki metadanych dla zbiorów: EGIB, BDOT500, 

GESUT, BDSOG w celu ich publikacji. 

2.Powiat Kozienicki zawarł umowę Nr CG-R-

II.ZP.U.273.30.2017.LB z dnia 09.11.2017r. część IV  na „Kontrolę 

i monitoring realizacji zamówienia na cyfryzację danych 

Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (PZGiK) oraz 

utworzenie metadanych i usług dla zbiorów i usług danych 

przestrzennych, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy 

z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej – tura 

I" 

Przedmiotem umowa była kontrola i monitoring przebiegu realizacji 

ww. umowy na cyfryzację. 

 

 

Nazwa zadania Gospodarka nieruchomościami 

Czy dla zadania została 

opracowana polityka/ 

strategia/program.  

Jeżeli tak, wskazać 

nazwę/datę/tryb przyjęcia 

danego dokumentu oraz 

jego podstawowe założenia 

i stan realizacji na koniec 

2018 r. Jeżeli nie, wskazać 

czy w innym dokumencie 

powiatu o takim 

charakterze są odniesienia 

do realizacji zadania z 

danego obszaru i wskazać 

stan realizacji na koniec 

2018 r. 

Strategia Rozwoju  Powiatu Kozienickiego do roku 2020 została 

przyjęta przez Radę Powiatu Kozienickiego Uchwałą 

Nr XXIV/201/2012 z dnia 28 listopada 2012 r. 

Cel strategiczny II. Rozwój infrastruktury technicznej 

Cel operacyjny 1 – Poprawa infrastruktury drogowej 

i komunikacyjnej. 

Cel szczegółowy 1.1 Budowa, przebudowa, remont dróg powiatowych 

i ciągów pieszych i rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 

Cel operacyjny 3. Dbałość o bazę obiektów użyteczności publicznej 

i mieszkalnej 

Cel szczegółowy 3.1. Budowa, rozbudowa, adaptacja i remonty 

budynków i obiektów użyteczności publicznej wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą 

Cel szczegółowy 3.2. Budowa, rozbudowa, adaptacja i remonty 

budynków i pomieszczeń mieszkalnych wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą  
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Cel operacyjny 4. Poprawa zaopatrzenia w energię. 

Cel szczegółowy 4.2 Modernizacja sieci energetycznej i efektywność 

energetyczna.  

Jednostki organizacyjne 

powiatu/komórki 

organizacyjne 

w jednostkach realizujące 

zadanie. 

Wydział Gospodarki Mieniem Powiatu w Starostwie Powiatowym 

w Kozienicach 

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości 

w Starostwie Powiatowym w Kozienicach 

Najważniejsze informacje 

dotyczące realizacji zadania 

w 2018 r.  

1. Zawarto umowę najmu na czas nieoznaczony lokalu użytkowego 

w budynku Starostwa przy ul. Kochanowskiego 28 w Kozienicach. 

2. Zawarto umowę dzierżawy na okres do dnia 14.07.2027r. 

niezabudowanej działki przy Al. Sikorskiego w Kozienicach. 

3. Zawarto umowę sprzedaży Rep. A Nr 7368/2018  z dnia 

31.12.2018r.  w sprawie niezabudowanej nieruchomości przy Al. 

Solidarności w Kozienicach. Cena sprzedaży 596 000 zł. 

4. Sprzedaż w trybie przetargu nieograniczonego za cenę 75.750 zł 

lokalu mieszkalnego o pow. 64,49 m² powierzchni użytkowej 

zlokalizowanego w Aleksandrówce przy ul. Serdecznej 3. Rep. A Nr 

4451/2018 z dnia 27.08.2018r. 

5. Sprzedaż Województwu Mazowieckiemu za cenę 18.180 zł tj. 1% 

wartości rynkowej nieruchomości zabudowanej obiektami Zespołu 

Szkół Ponadgimnazjalnych w Garbatce Letnisku. Rep. A Nr 574/2018 

z dnia 31.01.2018r. 

6. Przeprowadzenie bieżących remontów i napraw pomieszczeń 

biurowych w budynku Starostwa przy ul. Kochanowskiego 28. 

7. Przeprowadzenie remontu lokalu mieszkalnego nr 10 w budynku 

mieszkalnym przy ul. Kochanowskiego 28A w Kozienicach. 

8. Opracowano i zrealizowano 3 uchwały Zarządu Powiatu w sprawie 

ustalenia ceny wywoławczej do sprzedaży lokalu mieszkalnego. 

9. Opracowano i zrealizowano 3 uchwały Zarządu Powiatu w sprawie 

ustalenia procedury przetargowej do sprzedaży lokalu mieszkalnego. 

Ogłoszenia o przetargach i przeprowadzenie procedury przetargowej. 

10. Opracowano i zrealizowano uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie 

ustalenia ceny wywoławczej czynszu dzierżawy niezabudowanej 

działki gruntu. Ogłoszenie przetargu i przeprowadzenie procedury 

przetargowej. 

11. Przeprowadzono procedurę związaną z ubezpieczeniem mienia 

Powiatu. 

 

Sprawy z zakresu ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości: 

Sporządzono wykaz nieruchomości Skarbu Państwa na obszarze 

powiatu kozienickiego dla Krajowego Zasobu Nieruchomości.  

Sprawy z zakresu ustawy o gospodarce nieruchomościami: 

- wydano 380 decyzji w sprawie ustalenia odszkodowań za grunty 

przejęte pod budowę dróg gminnych; 
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- wydano 4 decyzje w sprawie  ograniczenia sposobu korzystania 

z nieruchomości w związku z budową lub rozbudową sieci 

energetycznej; 

- ewidencjonowano nieruchomości Skarbu Państwa i nieruchomości 

Skarbu Państwa oddanych w użytkowanie wieczyste, 

- prowadzono postępowania: 

- 61 dotyczących aktualizacji opłat z tytułu prawa użytkowania 

wieczystego,  

- 1 dotyczące zwrotu działki siedliskowej, 

- 3 dotyczące darowizny nieruchomości na rzecz Gmin: 

Sieciechów, Garbatka-Letnisko i Kozienice, 

- 4 dotyczące ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, 

- 2 dotyczące udostępnienia nieruchomości, 

- 1 dotyczące przejęcia nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa, 

- 2 dotyczące czasowego zajęcia nieruchomości, 

- 1 dotyczące sprzedaży prawa użytkowania wieczystego, 

- 1 dotyczące uregulowania stanu prawnego nieruchomości Skarbu 

Państwa, 

- 1 dotyczące sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa w drodze 

bezprzetargowej, 

- 2 dotyczące wydzierżawienia nieruchomości Skarbu Państwa. 

 

Ponadto w 2018 r. złożono w Wydziale Ksiąg Wieczystych: 

- 2 wnioski o zmianę treści księgi wieczystej, 

- 3 wnioski o założenie nowej księgi wieczystej, 

- 1 wniosek o zamknięcie księgi wieczystej,  

Uczestniczono w 8 sprawach prowadzonych przez Sąd Rejonowy 

w Kozienicach. 

W 2018 r. sporządzono „Plan wykorzystania zasobu nieruchomości 

Skarbu Państwa na lata 2018-2020” przyjęty Zarządzeniem 

Nr 19/2018 Starosty Kozienickiego z dnia 18 kwietnia 2018 r. 

Plan nakreśla główne kierunki działań związanych 

z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa poprzez udostępnianie 

oraz nabywanie nieruchomości do zasobu. Działania te były 

realizowane w trybie użytkowania, dzierżawy, najmu, użyczenia 

zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz pod 

kątem oceny możliwości udostępniania nieruchomości ze względu na 

położenie, możliwość zagospodarowania oraz gospodarność 

i racjonalność działania. 

Czynności te były podejmowane na wniosek osób fizycznych, osób 

prawnych oraz państwowych jednostek organizacyjnych nie 

posiadających osobowości prawnej. 

Wg stanu na dzień 01.01.2018 r. powierzchnia nieruchomości Skarbu 

Państwa przedstawiała się następująco: 

powierzchnia ogólna 1092,3995 ha, w tym : 

• w trwałym zarządzie - 5,8200  ha, 
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• w użytkowaniu wieczystym - 1036,3035 ha, 

• czysty zasób - 50,1960 ha,  

• w dzierżawie - 0,0007 ha, 

• oddane w najem- 0,0793 ha. 

Wg stanu na dzień 31.12.2018 r. powierzchnia nieruchomości Skarbu 

Państwa przedstawia  się następująco: 

powierzchnia ogólna  1104,5026  ha, w tym  : 

• w trwałym zarządzie - 5,8200  ha, 

• w użytkowaniu wieczystym - 1036,3035 ha, 

• czysty zasób - 62,2291  ha,  

• w dzierżawie - 0,0007  ha, 

• oddane w najem- 0,0793 ha. 

 

 

Nazwa zadania Administracja architektoniczno-budowlana 

Czy dla zadania została 

opracowana polityka/ 

strategia/program.  

Jeżeli tak, wskazać 

nazwę/datę/tryb przyjęcia 

danego dokumentu oraz 

jego podstawowe założenia 

i stan realizacji na koniec 

2018 r. Jeżeli nie, wskazać 

czy w innym dokumencie 

powiatu o takim 

charakterze są odniesienia 

do realizacji zadania z 

danego obszaru i wskazać 

stan realizacji na koniec 

2018 r. 

Strategia Rozwoju  Powiatu Kozienickiego do roku 2020 została 

przyjęta przez Radę Powiatu Kozienickiego Uchwałą 

Nr XXIV/201/2012 z dnia 28 listopada 2012 r. 

Cel strategiczny II. Rozwój infrastruktury technicznej 

Cel operacyjny 3. Dbałość o bazę obiektów użyteczności publicznej 

i mieszkalnej. 

Cel szczegółowy 3.1. Budowa, rozbudowa, adaptacja i remonty 

budynków i obiektów użyteczności publicznej wraz z infrastruktura 

towarzyszącą. 

Cel szczegółowy 3.2. Budowa, rozbudowa, adaptacja i remonty 

budynków i pomieszczeń mieszkalnych wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą. 

Cel operacyjny 4. Poprawa zaopatrzenia w energię. 

Cel szczegółowy 4.1. Rozbudowa sieci gazowej. 

Cel szczegółowy 4. 2. Modernizacja sieci energetycznej i efektywność 

energetyczna 

Jednostki organizacyjne 

powiatu/komórki 

organizacyjne 

w jednostkach realizujące 

zadanie. 

Wydział Budownictwa i Architektury w Starostwie Powiatowym 

w Kozienicach 

Najważniejsze informacje 

dotyczące realizacji zadania 

w 2018 r.  

W 2018 roku wydano 628 decyzji o pozwoleniu na budowę 

w tym: 

207 – budynki mieszkalne jednorodzinne 

25 – budynki gospodarcze dla rolnictwa 

31 – budynki gospodarcze i garażowe 

10 – budynki magazynowe 

8 – budynki handlowo – usługowe 

32 – sieci gazowe średniego ciśnienia 

12 – sieci elektroenergetyczne SN 
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2 – sieci wodociągowe 

4 – stacje bazowe telefonii komórkowej (wieże) 

4 – obiekty na terenie ENEA Wytwarzanie 

2 – roboty budowlane w obiektach zabytkowych 

41 – rozbudowa, nadbudowa budynków mieszkalnych 

jednorodzinnych 

138 – wewnętrzne instalacje gazowe w budynkach mieszkalnych   

jednorodzinnych 

24 – rozbiórka budynków 

19 – budowa i rozbudowa dróg gminnych na podstawie  specustawy 

drogowej 

oraz 28 decyzji o zmianie decyzji o pozwoleniu na budowę i 29 decyzji 

o przeniesieniu decyzji pozwolenia na budowę na innego inwestora. 

Przyjęto 37 zgłoszeń z projektem na budowę sieci, w tym: 

9 – na przebudowę i rozbudowę sieci elektroenergetycznej NN 

12 – na budowę, przebudowę i rozbudowę sieci kanalizacji  sanitarnej 

14 – na budowę i rozbudowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji  

sanitarnej 

2 – na budowę sieci wodociągowej 

Przyjęto 403 zgłoszenia budowy obiektów budowlanych i robót 

budowlanych nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę, 

w tym: 

17 – przebudowa dróg publicznych 

92 – remonty budynków (termomodernizacja, wymiana pokrycia  

dachów z eternitu) 

134 – budowa budynków gospodarczych, garażowych 

i  przydomowych ganków 

20 – budowa budynków rekreacji indywidualnej  

20 – budowa i przebudowa sieci energetycznej, wodociągowej,  

kanalizacji sanitarnej i ciepłowniczej 

21 – budowa obiektów małej architektury ogrodowej w miejscach  

publicznych 

23 – budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 

6 – budowa boisk sportowych 

24 – instalacje zbiornikowe gazu 

15 – zmiana sposobu użytkowania budynków na budynki  

 mieszkalne jednorodzinne 

14 – budowa zbiorników na ścieki sanitarne 

5 – silosy zbożowe 

Przyjęto 64 zgłoszenia rozbiórek budynków, w tym: 

18 – budynki mieszkalne jednorodzinne 

28 – budynki gospodarcze w rolnictwie 

27 – budynki gospodarcze 

3 – budynki garażowe 
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4 – budynki przemysłowe 

 

 

Nazwa zadania Gospodarka wodna 

Czy dla zadania została 

opracowana polityka/ 

strategia/program.  

Jeżeli tak, wskazać 

nazwę/datę/tryb przyjęcia 

danego dokumentu oraz 

jego podstawowe założenia 

i stan realizacji na koniec 

2018 r. Jeżeli nie, wskazać 

czy w innym dokumencie 

powiatu o takim 

charakterze są odniesienia 

do realizacji zadania z 

danego obszaru i wskazać 

stan realizacji na koniec 

2018 r. 

Strategia Rozwoju  Powiatu Kozienickiego do roku 2020 została 

przyjęta przez Radę Powiatu Kozienickiego Uchwałą 

Nr XXIV/201/2012 z dnia 28 listopada 2012 r. 

Cel strategiczny V. Działania proekologiczne i ochrona środowiska 

Cel operacyjny 1. Poprawa Gospodarki wodno-ściekowej 

Cel szczegółowy 1.1. Zwiększenie dostępności do systemu kanalizacji 

zbiorczej 

Cel szczegółowy 1.2. Zapewnienie właściwego oczyszczania ścieków 

Cel szczegółowy 1.3. Zwiększenie dostępności do sieci  

wodociągowej i zapewnienie dostarczania wody o odpowiednich 

parametrach  

 

Jednostki organizacyjne 

powiatu/komórki 

organizacyjne 

w jednostkach realizujące 

zadanie. 

Wydział Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska w Starostwie 

Powiatowym w Kozienicach 

Najważniejsze informacje 

dotyczące realizacji zadania 

w 2018 r.  

Sprawy z zakresu ustawy Prawo wodne - wydano 13 decyzji 

administracyjnych oraz 1 w sprawie likwidacji Gminnej Spółki 

Wodnej w Gniewoszowie. 

Inwestycje realizowane 

w obszarze, którego 

dotyczy zadanie (jeżeli 

dotyczy) w roku 

sprawozdawczym. 

Łączne przyznane dotacje na gospodarkę wodno-ściekową 

w wysokości – 1 138 631 zł w tym: 

– dotacja dla Gminy Głowaczów 132 000 zł (0,407 km sieci)   

– dotacja dla Gminy Garbatka Letnisko 200 000 zł (0,31km sieci) 

– dotacja dla Gminy Magnuszew 270 631 zł (modernizacja 

8 przepompowni ścieków), 118.000 zł (zakup wozu asenizacyjnego) 

– dotacja dla Gminy Grabów n/Pilicą 50 000 zł (wybudowano 

24 przydomowe oczyszczalnie ścieków) 

– dotacje dla Gminy Głowaczów łącznie 368 000 zł (łącznie 

wybudowano 5,689.km sieci) 
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Nazwa zadania Ochrona środowiska i przyrody 

Czy dla zadania została 

opracowana polityka/ 

strategia/program.  

Jeżeli tak, wskazać 

nazwę/datę/tryb przyjęcia 

danego dokumentu oraz 

jego podstawowe założenia 

i stan realizacji na koniec 

2018 r.. Jeżeli nie, wskazać 

czy w innym dokumencie 

powiatu o takim 

charakterze są odniesienia 

do realizacji zadania z 

danego obszaru i wskazać 

stan realizacji na koniec 

2018 r. 

Strategia Rozwoju  Powiatu Kozienickiego do roku 2020 została 

przyjęta przez Radę Powiatu Kozienickiego Uchwałą 

Nr XXIV/201/2012 z dnia 28 listopada 2012 r. 

Cel strategiczny II. Rozwój infrastruktury technicznej 

Cel operacyjny 4. Poprawa zaopatrzenia w energię 

Cel szczegółowy 4.3. Alternatywne źródła energii Cel strategiczny 

V. Działania proekologiczne i ochrona środowiska 

Cel operacyjny 3. Rozwój edukacji ekologicznej 

Cel szczegółowy 3.2. Zwiększenie świadomości ekologicznej 

Cel szczegółowy 3.3. Zastosowanie właściwych metod ochrony 

środowiska, przyrody i krajobrazu. 

 

Jednostki organizacyjne 

powiatu/komórki 

organizacyjne 

w jednostkach realizujące 

zadanie. 

Wydział Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska w Starostwie 

Powiatowym w Kozienicach 

Najważniejsze informacje 

dotyczące realizacji zadania 

w 2018 r.  

Sprawy z zakresu ustawy o ochronie przyrody - wydano 65 decyzji 

dotyczących usunięcia drzew, zarejestrowano 11 zwierząt 

podlegających przepisom CITES, Wydział Rolnictwa Leśnictwa 

i Ochrony Środowiska brał czynny udział w spotkaniach  dotyczących 

opracowywania Planu Ochrony Kozienickiego Parku 

Krajobrazowego. 

Sprawy z zakresu ustawy z Prawo ochrony środowiska - wydano 

2 decyzje administracyjne oraz przyjęto 28 zgłoszeń instalacji. 

Sprawy związane z ochroną przed hałasem- wydano 1 decyzję 

Sprawy związane z ustawą Prawo geologiczne i górnicze - udzielono 

dwóch koncesji na pobór kruszywa naturalnego (gm. Głowaczów, 

Gniewoszów) oraz wydano 17 innych decyzji. 

Udzielono dotacji dla I Liceum Ogólnokształcące w Kozienicach, 

Zespołu Szkół Nr 1w Kozienicach, Placówki Socjalizacyjnej PANDA, 

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Opactwie łącznie 

na kwotę 10 000 zł na cele związane ze  zwiększeniem świadomości 

ekologicznej. 

Inwestycje realizowane 

w obszarze, którego 

dotyczy zadanie (jeżeli 

dotyczy) w roku 

sprawozdawczym. 

Udzielono dotacji Gminie Kozienice na kwotę 400 000 zł (94 oprawy 

energooszczędne). 
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Nazwa zadania Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo śródlądowe 

Czy dla zadania została 

opracowana polityka/ 

strategia/program.  

Jeżeli tak, wskazać 

nazwę/datę/tryb przyjęcia 

danego dokumentu oraz 

jego podstawowe założenia 

i stan realizacji na koniec 

2018 r. Jeżeli nie, wskazać 

czy w innym dokumencie 

powiatu o takim 

charakterze są odniesienia 

do realizacji zadania z 

danego obszaru i wskazać 

stan realizacji na koniec 

2018 r. 

Strategia Rozwoju  Powiatu Kozienickiego do roku 2020 została 

przyjęta przez Radę Powiatu Kozienickiego Uchwałą 

Nr XXIV/201/2012 z dnia 28 listopada 2012 r. 

Cel strategiczny III. Aktywizacja gospodarki lokalnej 

Cel operacyjny 2. Wzmocnienie aktywności i konkurencyjności 

obszarów wiejskich 

Cel szczegółowy 2.1. Trwały i zrównoważony rozwój rolnictwa. 

Cel strategiczny V. Działania proekologiczne i ochrona środowiska 

Cel operacyjny 3. Rozwój edukacji ekologicznej 

Cel szczegółowy 3.3. Zastosowanie właściwych metod ochrony 

środowiska, przyrody i krajobrazu 

Jednostki organizacyjne 

powiatu/komórki 

organizacyjne 

w jednostkach realizujące 

zadanie. 

Wydział Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska 

w Starostwie Powiatowym w Kozienicach 

Najważniejsze informacje 

dotyczące realizacji zadania 

w 2018 r.  

1. Nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa na 

powierzchni 10 834,00 ha (wydając 37 decyzji administracyjnych oraz 

622 świadectwa legalizacji drzew), z których pozyskano ogółem 

5 777,95 m3 drewna. 

2. Sprawy o objęciu lub nieobjęciu działki(ek) uproszczonym planem 

urządzenia lasu - wydano 570 zaświadczeń (niezbędnych do 

podpisania aktu notarialnego sprzedaży gruntu). 

3. Sprawy związane z zabezpieczeniem środków z ARiMR - 

sporządzono 4 wnioski oraz przygotowano 12 zestawień dla Wydziału 

Budżetowo- Finansowego. Przygotowano wystąpienie do ARiMR 

o przesłanie aneksu do umowy w sprawie przekazywania 

ekwiwalentu.  

4. Sprawy związane z ustawą Prawo łowieckie - wyliczono i rozesłano 

zawiadomienia do 7 kół łowieckich o wysokości czynszu 

dzierżawnego. 

5. Sprawy związane z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych -

wydano 265 decyzji administracyjnych, w tym wyłączono 1,18 ha 

gruntów klas I-III oraz 7 decyzji w sprawie ustalenia kierunku 

rekultywacji gruntów zdegradowanych i zdewastowanych. 

6. Sprawy związane z ustawą o zagospodarowaniu przestrzennym - 

zaopiniowano 426 projektów decyzji o warunkach zabudowy 

i zagospodarowaniu przestrzennym. 

7. Sprawy związane z wydawaniem kart wędkarskich - wydano 

123 karty 
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8. Sprawy związane z rejestracją sprzętu pływającego - zarejestrowano 

28 szt. 

 

 

Nazwa zadania Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli 

Czy dla zadania została 

opracowana polityka/ 

strategia/program.  

Jeżeli tak, wskazać 

nazwę/datę/tryb przyjęcia 

danego dokumentu oraz 

jego podstawowe założenia 

i stan realizacji na koniec 

2018 r. Jeżeli nie, wskazać 

czy w innym dokumencie 

powiatu o takim 

charakterze są odniesienia 

do realizacji zadania z 

danego obszaru i wskazać 

stan realizacji na koniec 

2018 r. 

Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony 

Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na terenie 

Powiatu Kozienickiego został przyjęty przez Radę Powiatu 

Kozienickiego Uchwałą Nr XX/133/2016 z dnia 27 czerwca 2016r. 

Jednostki organizacyjne 

powiatu/komórki 

organizacyjne 

w jednostkach realizujące 

zadanie. 

Wydział Bezpieczeństwa, Spraw Społecznych i Obywatelskich w 

Starostwie Powiatowym w Kozienicach 

Najważniejsze informacje 

dotyczące realizacji zadania 

w 2018 r.  

Informacje nt. realizacji zadania Porządek publiczny i 

bezpieczeństwo obywateli w 2018 r. zostały opisane w punkcie V. 

Raportu w Powiatowym Programie Zapobiegania Przestępczości oraz 

Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na 

terenie Powiatu Kozienickiego 

 

 

Nazwa zadania 

Ochrona przeciwpowodziowa, w tym wyposażenie i utrzymanie 

powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, 

przeciwpożarowa i zapobieganie innym nadzwyczajnym 

zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska 

Czy dla zadania została 

opracowana polityka/ 

strategia/program.  

Jeżeli tak, wskazać 

nazwę/datę/tryb przyjęcia 

danego dokumentu oraz 

jego podstawowe założenia 

Strategia Rozwoju  Powiatu Kozienickiego do roku 2020 została 

przyjęta przez Radę Powiatu Kozienickiego Uchwałą 

Nr XXIV/201/2012 z dnia 28 listopada 2012 r. 

Cel strategiczny I. Rozwój infrastruktury społecznej  

Cel Operacyjny 4. Działania na rzecz bezpieczeństwa publicznego 

Cel szczegółowy 4.1. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców powiatu. 
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i stan realizacji na koniec 

2018 r. Jeżeli nie, wskazać 

czy w innym dokumencie 

powiatu o takim 

charakterze są odniesienia 

do realizacji zadania z 

danego obszaru i wskazać 

stan realizacji na koniec 

2018 r. 

Jednostki organizacyjne 

powiatu/komórki 

organizacyjne 

w jednostkach realizujące 

zadanie. 

Wydział Bezpieczeństwa, Spraw Społecznych i Obywatelskich 

w Starostwie Powiatowym w Kozienicach 

Najważniejsze informacje 

dotyczące realizacji zadania 

w 2018 r.  

W 2018 roku nie wystąpiły zagrożenia powodziowe od rzek. 

Wystąpiły lokalne podtopienia w wyniku gwałtownych opadów 

atmosferycznych w gminie Głowaczów. Uszkodzona została droga 

powiatowa koło miejscowości Lipa. Uszkodzenia zgłoszono do 

Wojewody Mazowieckiego. Komisja Wojewody nie zakwalifikowała 

szkód do sfinansowania z budżetu wojewódzkiego. 

Katastrofalne zatopienia nie wystąpiły. 

Prowadzony jest monitoring w ramach wiosennych i jesiennych 

przeglądów wałów. Uczestniczono w 6 wyjazdach komisji kontrolnej. 

Skierowano do Prezesa Wód Polskich 2 wnioski o podjęcie działań 

zapobiegawczych (wał przeciwpowodziowy w m. Stary Regów oraz 

obwałowania Zagożdżonki) . 

 

 

Nazwa zadania Przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku 

pracy 

Czy dla zadania została 

opracowana polityka/ 

strategia/program.  

Jeżeli tak, wskazać 

nazwę/datę/tryb przyjęcia 

danego dokumentu oraz 

jego podstawowe założenia 

i stan realizacji na koniec 

2018 r. Jeżeli nie, wskazać 

czy w innym dokumencie 

powiatu o takim 

charakterze są odniesienia 

do realizacji zadania z 

danego obszaru i wskazać 

1 Strategia Rozwoju  Powiatu Kozienickiego do roku 2020 została 

przyjęta przez Radę Powiatu Kozienickiego Uchwałą 

Nr XXIV/201/2012 z dnia 28 listopada 2012 r. 

Cel strategiczny III. Aktywizacja gospodarki lokalnej 

Cel operacyjny 3. Wzrost zatrudnienia i aktywności zawodowej osób 

bezrobotnych oraz poszukujących pracy z terenu powiatu 

kozienickiego 

Cele szczegółowe 3.1. Zwiększenie dostępności usług pośrednictwa 

pracy i poradnictwa zawodowego w powiecie kozienickim oraz 

podniesienie poziomu jakości tych usług  

Cel szczegółowy 3.2. Dostosowanie kwalifikacji zawodowych 

bezrobotnych i poszukujących pracy do potrzeb i wymogów rynku 

pracy  

Cel szczegółowy 3.3. Wsparcie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości  
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stan realizacji na koniec 

2018 r. 

Cel szczegółowy 3.4. wzrost aktywności zawodowej wśród 

bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy 

 

2. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu 

Kozienickiego na lata 2015 – 2020 przyjęta przez Radę Powiatu 

Kozienickiego Uchwałą  Nr VI/34/2015r. z dnia 2 marca 2015r.  

 Cel główny - Stworzenie systemu wsparcia i rozwoju 

przeciwdziałającego wykluczeniu społecznemu mieszkańców oraz 

wspierającego wszechstronny rozwój Powiatu  

Cel 2 - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich 

rodzin w tym niepełnosprawnych oraz starszych). 

Powyższe strategie będą realizowane do roku 2020. Podstawowym 

aktem prawnym regulującym działalność Powiatowego Urzędu Pracy 

jest  ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy oraz akty wykonawcze do tej ustawy. 

Działalność PUP realizowana jest także w oparciu o ustawę z dnia 

27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Zadania realizowane przez 

PUP regulują również akty prawne i wytyczne dotyczące 

wydatkowania środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii 

Europejskiej. Przedmiot działalności PUP (promocja zatrudnienia, 

łagodzenie skutków bezrobocia, aktywizacja zawodowa) został 

opisany w Statucie PUP przejętym Uchwałą Rady Powiatu NR 

VI/36/2015 w dniu 2 marca 2015 roku. Powiatowy Urząd Pracy 

w Kozienicach realizuje zadania na rzecz aktywizacji lokalnego rynku 

pracy wynikające zarówno z przytoczonych powyżej aktów prawnych, 

Uchwał Rady Powiatu, jak i dokumentów planistycznych przyjętych 

uchwałami na poziomie powiatu. W szczególności istotne są tu 

uchwały zatwierdzające budżet realizowany przez PUP. 

Jednostki organizacyjne 

powiatu/komórki 

organizacyjne 

w jednostkach realizujące 

zadanie. 

Wydział Organizacyjny oraz pozostałe wydziały Starostwa 

Powiatowego w Kozienicach 

Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach 

Najważniejsze informacje 

dotyczące realizacji zadania 

w 2018 r.  

Podstawą realizacji aktywnej polityki rynku pracy jest obejmowanie 

osób bezrobotnych (oraz innych uprawnionych) zróżnicowanymi 

formami aktywizacji zawodowej (usługami i instrumentami rynku 

pracy).  

Formy aktywizacji zawodowej finansowane są z różnych źródeł 

i w roku 2018 przedstawiało się to następująco:  

Fundusz pracy Algorytm – 2 148 216,52 zł,  

Program regionalny Mazowsze 2018 – 783 100 zł,  

Program staży w ARIMR - 23 700 zł,  

Program aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych – 

163 300 zł,  
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Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych w regionach 

wysokiego bezrobocia – 460 800 zł,  

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (projekt realizowany 

przez PUP zatwierdzony Uchwałą Zarządu Powiatu 272/2018) – 2 232 

536,65 zł,  

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 

(projekt realizowany przez PUP zatwierdzony Uchwałą Zarządu 

Powiatu 157/2017) – 1 683 646,83 zł, 

Instrument aktywizacji osób do 30 roku życia – 550 000 zł. 

Projekty unijne (PO WER, RPO WM) realizowane są na podstawie 

Uchwały nr XX/177/2004 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 

10 listopada 2004. Łącznie w 2018 roku PUP posiadał na aktywizację 

osób bezrobotnych środki w kwocie 8 045 300 zł a wydatkowano  

7 982 928,45 zł. Dzięki tym środkom finansowano następujące formy 

aktywizacji (wg sprawozdania MRPIPS-02): staże (657 osób), 

jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej (62), roboty 

publiczne (111), prace interwencyjne (101), szkolenia (81), refundacje 

kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy (13), bon na 

zasiedlenie (15), prace społecznie użyteczne (54), bon szkoleniowy 

(5), refundacja kosztów dojazdu do pracy (21), studia podyplomowe 

(1), refundacja składek ZUS dla spółdzielni socjalnej (1), bon stażowy 

(1) – razem 1123 osoby.  

W ramach dofinansowania miejsc pracy osób do 30 roku życia 

finansowano 47 osób.  

W ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego PUP 

dysponował środkami w kwocie 214 000 zł dzięki czemu 

dofinansowano szkolenia dla 81 osób pracujących i wydatkowano 

100% tych środków. 

Pozostałe wydatki fakultatywne Funduszu Pracy (zakup 

pozostałych środków trwałych, opłaty pocztowe, bankowe, szkolenia 

pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii 

elektrycznej, remonty sprzętu informatycznego, dodatki do 

wynagrodzeń, zakup usług informatycznych, cykl konferencji 

partnerstwa lokalnego, koszty pośrednie do projektu PO WER,  itp.) 

stanowiły kwotę 528 859,80 zł (limit 572 200 zł). 

Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach dokonał w 2018 roku ze 

środków Funduszu Pracy wydatków obligatoryjnych (zasiłki dla 

bezrobotnych, dodatki aktywizacyjne, koszty prowadzenia rachunku 

bankowego) na kwotę 4 138 593,82 zł.  

W zakresie ubezpieczenia zdrowotnego osób bezrobotnych bez 

prawa do zasiłku wydatkowano 1 638 094,74 zł. W roku 2018 

przeciętnie miesięcznie objęto ubezpieczeniem zdrowotnym 2320 

osób bezrobotnych.  

 W zakresie czynności związanych z legalnością zatrudnienia 

cudzoziemców w 2018 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy 

w Kozienicach  złożono 3 746 wniosków o wydanie zezwolenia na 
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pracę sezonową, z czego 1318 umorzono postępowanie. W 2018 r. 

wydano 2 315 zezwoleń na pracę sezonową. W 2018 r. złożono 1649 

oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy, z czego 1518 zostało 

wpisanych do ewidencji, 65 zostało bez rozpoznania, 44 zostało 

anulowanych i dokonano 22 odmowy wpisu do ewidencji oświadczeń. 

W związku z powyższym PUP przekazał do Starostwa Powiatowego 

w Kozienicach dochody w kwocie 167 310 zł, z tego wpłaty dokonane 

w związku z wydaniem zezwolenia na pracę sezonową lub 

oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi 

stanowią dochody państwa i powiatu po 50%).   

W ramach poradnictwa zawodowego zrealizowano 1279 wizyt 

w ramach porad indywidualnych, 14 osób skorzystało z porad 

grupowych,  udzielono 1393 indywidualne informacje zawodowe, a 37 

osób skorzystało z informacji grupowych. W roku ubiegłym 

zrealizowano około 1200 usług pośrednictwa pracy. Zrealizowano 

1454 wizyty marketingowe. 

Oprócz w/w działań Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach 

zrealizował cykl sześciu konferencji lokalnego ożywienia 

gospodarczego. W konferencjach tych udział wzięło około 300 osób 

(przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, samorządowcy). Dzięki 

tym spotkaniom wypracowano założenia pięciu projektów, których 

realizacja będzie mieć pozytywny wpływ na lokalną gospodarkę 

i lokalny rynek pracy.  

W listopadzie 2018 roku PUP w Kozienicach organizował 

również Europejskie Dni Pracodawców 2018. W ramach tej inicjatywy 

zorganizowano dwudniowe spotkania konsultacyjne z pracodawcami 

oraz młodzieżą szkolną (poza siedzibą PUP) a także dzień otwarty 

w siedzibie Urzędu Pracy. W wydarzeniach tych wzięło udział ponad 

90 osób.  

Spotkania dla młodzieży szkolnej, przybliżające problematykę 

rynku pracy zrealizowano w roku 2018 również w dwóch szkołach 

podstawowych oraz w jednej szkole średniej (spotkanie z firmą ENEA 

mówiące o łączeniu staży z PUP z późniejszym zatrudnieniem 

w ENEA Wytwarzanie).  

 

W 2018r. w Starostwie Powiatowym w Kozienicach 20 osób 

odbywało staż absolwencki, 8 osób zatrudnionych było w ramach 

robót publicznych,4 osoby odbywały praktyki studenckie. 
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Nazwa zadania Ochrona praw konsumenta 

Czy dla zadania została 

opracowana polityka/ 

strategia/program.  

Jeżeli tak, wskazać 

nazwę/datę/tryb przyjęcia 

danego dokumentu oraz 

jego podstawowe założenia 

i stan realizacji na koniec 

2018 r. Jeżeli nie, wskazać 

czy w innym dokumencie 

powiatu o takim 

charakterze są odniesienia 

do realizacji zadania z 

danego obszaru i wskazać 

stan realizacji na koniec 

2018 r. 

 

Strategia Rozwoju  Powiatu Kozienickiego do roku 2020 została 

przyjęta przez Radę Powiatu Kozienickiego Uchwałą 

Nr XXIV/201/2012 z dnia 28 listopada 2012 r. 

Cel strategiczny 1. Rozwój infrastruktury społecznej 

Cel operacyjny 4. Działania na rzecz bezpieczeństwa publicznego  

Cel szczegółowy 4.1. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców powiatu 

 

Jednostki organizacyjne 

powiatu/komórki 

organizacyjne 

w jednostkach realizujące 

zadanie. 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów  

Najważniejsze informacje 

dotyczące realizacji zadania 

w 2018 r.  

Poradnictwo konsumenckie i informację prawną dla konsumentów 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów zapewnił w pełnym zakresie 

określonym ustawami. Były one wykonywane osobiście przez 

Rzecznika. Poradnictwo było prowadzone w Starostwie Powiatowym 

trzy razy w tygodniu raz przez 7 godzin (poniedziałek) a dwa razy 

(wtorek i czwartek) przez 6,5 godziny – Powiatowy Rzecznik 

Konsumentów jest zatrudniony na ½ etatu. Porady są także udzielane 

drogą telefoniczną i elektroniczną.  

Ilość spraw zgłoszonych osobiście (potwierdzonych pisemnie) – 

142 porady pisemne i 48 wystąpień na  piśmie do przedsiębiorców.  

Ilość spraw wyjaśnianych telefonicznie wyniosła ponad 400.  

Należy podkreślić, że liczby podane w sprawozdaniu nie dotyczą 

spraw z roku poprzedniego tj. 2017, które były kontynuowane 

w bieżącym okresie sprawozdawczym.  

Rzecznik przyjął i wysłał 501 pism. 

Rzecznik na bieżąco współpracuje z Inspekcją Handlową w Radomiu, 

przekazując uwagi i zastrzeżenia do placówek handlowych. 

W zakresie edukacji konsumentów z powiatu kozienickiego Rzecznik 

współpracuje z Telewizją lokalną „KRONIKA KOZIENICKA”  

lokalnym programem telewizyjnym w Kozienicach. W trakcie 

wywiadów przekazuje aktualne informacje z zakresu ochrony praw 

konsumentów a w szczególności zachodzące zmiany w tym zakresie. 

Wywiady te są inicjowane przez pracowników programu jak i przez 

Rzecznika. Materiały z dziedziny ochrony interesów konsumentów 
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przygotowane przez Rzecznika są publikowane w Biuletynie 

Informacyjnym „Nasz Powiat” Starostwa Powiatowego 

w Kozienicach. Na stronie internetowej Powiatu jest zakładka „pomoc 

konsumentom”, w której są zawarte podstawowe informacje dla 

konsumentów, łącznie z wzorami skargi do rzecznika i zgłoszenia 

reklamacyjnego na podstawie obowiązujących przepisów o rękojmi 

oraz linki do stron internetowych mogących pomóc konsumentom 

w różnych sprawach. 

W zakresie postępowań sądowych Powiatowy Rzecznik 

Konsumentów uczestniczył w 41 sprawach na różnych etapach. 

 

 

Nazwa zadania Nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna 

Czy dla zadania została 

opracowana polityka/ 

strategia/program.  

Jeżeli tak, wskazać 

nazwę/datę/tryb przyjęcia 

danego dokumentu oraz 

jego podstawowe założenia 

i stan realizacji na koniec 

2018 r. Jeżeli nie, wskazać 

czy w innym dokumencie 

powiatu o takim 

charakterze są odniesienia 

do realizacji zadania z 

danego obszaru i wskazać 

stan realizacji na koniec 

2018 r. 

Strategia Rozwoju  Powiatu Kozienickiego do roku 2020 została 

przyjęta przez Radę Powiatu Kozienickiego Uchwałą 

Nr XXIV/201/2012 z dnia 28 listopada 2012 r. 

Cel strategiczny I. Rozwój infrastruktury społecznej 

Cel Operacyjny 1. Rozwój edukacji i kultury  

Cel szczegółowy 1.1 Podnoszenie poziomu edukacji kwalifikacji 

zawodowych 

Jednostki organizacyjne 

powiatu/komórki 

organizacyjne 

w jednostkach realizujące 

zadanie. 

Wydział Organizacyjny i Kadr w Starostwie Powiatowym w 

Kozienicach 

Najważniejsze informacje 

dotyczące realizacji zadania 

w 2018 r.  

W 2018r. na terenie Powiatu Kozienickiego funkcjonowało 7  punktów 

nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzonych przez adwokatów, 

radców prawnych oraz organizację pozarządową, w których łącznie 

udzielono nieodpłatnej pomocy prawnej 439 osobom. 

Główną dziedziną prawa, z której udzielono największej ilości  

nieodpłatnej pomocy prawnej były sprawy z zakresu prawa cywilnego, 

z wyłączeniem spraw z zakresu prawa rzeczowego i spadkowego, 

sprawy dotyczące alimentów, prawa rzeczowego, prawo rodzinne 

z wyłączeniem rozwodów separacji i alimentów, sprawy z zakresu 

ubezpieczeń społecznych, prawa do opieki zdrowotnej, z zakresu 

prawa karnego. Pozostałe dotyczyły prawa spadkowego, rozwodów 
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separacji, prawa pracy oraz prawa administracyjnego z wyjątkiem 

prawa podatkowego. 

Formą udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej było głównie 

wskazanie osobie uprawnionej, sposobu rozwiązania jej problemu 

prawnego, poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym 

stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub 

spoczywających na niej obowiązkach. W mniejszych przypadkach 

było to sporządzenie projektu pism o zwolnienie od kosztów sądowych 

lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym 

lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego czy doradcy 

podatkowego. Projekt Pisma w sprawach, o których mowa w art.3 ust. 

1 i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej 

oraz edukacji prawnej.  

W gronie osób korzystających z nieodpłatnej pomocy prawnej 

znalazły się osoby posiadające kartę dużej rodziny, osoby z odpisem 

decyzji lub zaświadczeniem o przyznaniu świadczenia z pomocy 

społecznej, kobiety w ciąży, i inni.  Korzystającymi z nieodpłatnej 

pomocy prawnej w większości były osoby w wieku 65 lat i powyżej, 

następnie osoby w wieku 27-64 lat a  najmniej osób korzystających 

z nieodpłatnej pomocy prawnej to osoby w wieku 18-26 lat oraz osoby 

poniżej 18 lat. 

Średni czas trwania porady to od 15 do 30 min. 

 

 

Nazwa zadania Utrzymanie powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności 

publicznej oraz obiektów administracyjnych 

Czy dla zadania została 

opracowana polityka/ 

strategia/program.  

Jeżeli tak, wskazać 

nazwę/datę/tryb przyjęcia 

danego dokumentu oraz 

jego podstawowe założenia 

i stan realizacji na koniec 

2018 r. Jeżeli nie, wskazać 

czy w innym dokumencie 

powiatu o takim 

charakterze są odniesienia 

do realizacji zadania z 

danego obszaru i wskazać 

stan realizacji na koniec 

2018 r. 

Uchwała Rady Powiatu Kozienickiego Nr XXIV/201/2012 z dnia 28 

listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu 

Kozienickiego do roku 2020.  

Cel  strategiczny II. Rozwój infrastruktury technicznej 

Cel operacyjny 2. Rozwój infrastruktury informatycznej 

Cel szczegółowy 2.1. Informatyzacja urzędu i jednostek 

organizacyjnych oraz rozbudowa informacji elektronicznej 

Cel operacyjny 3. Dbałość o bazę obiektów użyteczności publicznej 

i mieszkalnej.  

Cel szczegółowy 3.1. Budowa, rozbudowa, adaptacja i remonty 

budynków i obiektów użyteczności publicznej wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą,  

Cel szczegółowy 3.3. Wyposażenie obiektów użyteczności publicznej, 

budynków i pomieszczeń mieszkalnych 

Jednostki organizacyjne 

powiatu/komórki 

organizacyjne 

Wydział Organizacyjny w Starostwie Powiatowym w Kozienicach 

Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach 
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w jednostkach realizujące 

zadanie. 

I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego 

w Kozienicach 

Zespół Szkół Nr 1 w Kozienicach 

SOSW w Opactwie 

Placówka Socjalizacyjna „PANDA” w Kozienicach 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kozienicach 

SPZZOZ w Kozienicach 

Stanowisko ds. Funduszy Europejskich i Rozwoju Powiatu 

w Starostwie Powiatowym w Kozienicach 

Najważniejsze informacje 

dotyczące realizacji zadania 

w 2018 r.  

W celu poprawy obsługi klientów Starostwa Powiatowego 

w Kozienicach na bieżąco udoskonalane są systemy funkcjonujące 

w urzędzie. W 2018 roku: 

• w kasie Starostwa wprowadzono system umożliwiający klientom 

dokonywanie opłat za czynności administracyjne za pomocą kart 

płatniczych oraz smartfonów.  

• wdrożono system umożliwiający transmisję obrad sesji i komisji rady 

powiatu przez Internet i archiwizację nagranych materiałów z tych 

posiedzeń. Integralną częścią systemu informatycznego służącego do 

obsługi posiedzeń rady powiatu jest moduł mieszkańca zawierający 

kompletne informacje o pracy rady, a także moduł obsługi radnych 

powiatu zapewniający im natychmiastowy dostęp do wszystkich 

porządków obrad, zarówno sesji, jak i komisji wraz z materiałami na 

te posiedzenia.  

• zmodernizowano urządzenia powielająco-drukujące, co pozwoliło 

zredukować koszty związane z wydrukiem oraz eksploatacją drukarek 

użytkowanych w Starostwie. 

• unowocześniono łącze zapewniające dostęp do Internetu w obu 

budynkach Starostwa z wykorzystaniem technologii światłowodowej, 

co spowodowało zmniejszenie kosztów utrzymania usługi. 

• zakupiono oprogramowanie niezbędne do bieżącej działalności 

urzędu. 

• zakupiono niszczarki- dostosowanie do wymogów przepisów prawa 

dotyczącego ochrony danych osobowych  

• zmieniono operatora świadczącego usługi telekomunikacyjne co 

pozwoliło zmniejszyć koszty usługi. Oszczędności związane ze 

zmianą dostawcy usług teleinformatycznych to ok. 70 000,00 zł 

rocznie. 

 

W roku 2018 w pomieszczeniach Powiatowego Urzędu Pracy 

w Kozienicach dokonano niezbędnych remontów pomieszczeń 

biurowych oraz zakupiono i zamontowano niezbędne wyposażenie 

(m.in. meble, zestawy komputerowe, niszczarki, klimatyzatory). 

Remonty mające na celu przywrócenie stanu pierwotnego to: 

• remont 14 pomieszczeń (wymiana drzwi, malowanie ścian 

i sufitów,  malowanie grzejników, rurek i parapetów, 

położenie wykładziny PCV wraz z olistwowaniem),  
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• wymiana drzwi (wymiana drzwi w dwóch pomieszczeniach  

przeznaczonych na archiwum w Powiatowym Urzędzie Pracy 

w Kozienicach oraz wymiana drzwi pomiędzy Urzędem Pracy 

i internatem oraz pomiędzy Urzędem Pracy i ARMIR). 

Zakupy: 

- zakupiono klimatyzatory do 20 pomieszczeń. 

Sprzęt komputerowy i oprogramowanie: 

- sprzęt komputerowy- 6 komputerów stacjonarnych i 1 laptop, 

- drukarka, 

- dysk zewnętrzny, 

- licencje na oprogramowanie ESET ENDPOINT ANTIVIRUS (10 

szt.) oraz przedłużenie licencji ESET ENDPOINT ANTIVIRUS (45 

szt.).  

Meble i wyposażenie: 

- szafa na dokumenty 1 szt., 

- biurko 1 szt., 

- biurko narożne 2 szt., 

- dostawka do biurka 2 szt., 

- kontener przybiurkowy 2 szt., 

- wózek na komputer, 2 szt., 

- szafka 4 szt., 

- szafa 1 szt., 

- szafka narożna 1 szt., 

Drobne zakupy i naprawy: 

 - niszczarka 2 szt., 

- oznaczenie miejsca parkingowego dla osoby z niepełnosprawnością, 

- naprawy dwóch zaworów CO, 

- 2 krzesła biurowe, 

- rolety okienne – 4 szt.  

Na powyższe cele wydatkowano z  budżetu JST oraz Funduszu Pracy 

ponad 200 tys. złotych. 

 

W Zespole Szkół Nr 1 w Kozienicach w 2018 r. wykonano: 

1. Wymianę sieci wodnej i kanalizacyjnej w Internacie – 40 000 zł, 

2. Wymianę elektryki i oświetlenia w salach lekcyjnych – 30 000 zł, 

3. Konserwację boiska pełnowymiarowego–  47 000 zł. 

W I Liceum Ogólnokształcącym w Kozienicach w 2018 r. wykonano: 

1. Remont szatni uczniowskich i pomieszczeń użytkowych w szatni. 

2. Remont instalacji elektrycznej w szatni, w tym wymiana i montaż 

lamp oświetleniowych i oświetlenia awaryjnego. 

3. Prace remontowe w pomieszczeniach w piwnicy, polegające na 

osuszaniu zagrzybionych ścian metodą iniekcji krystalicznej, 

ozonowaniu i kompleksowej naprawie ścian. 

4. Remont holu głównego w budynku szkoły. 
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W 2018 r. szkoła zakupiła sprzęt nagłaśniający i oświetleniowy na 

obsługę szkolnych wydarzeń  szkoleniowych i kulturalno-

artystycznych. 

W Placówce Socjalizacyjnej „PANDA” w Kozienicach w 2018 r. 

zakupiono: 

1.Meble za kwotę 21 800,00 zł (kwota pozyskana od sponsorów). 

2.Dwa komputery za kwotę 5 142,00 zł (kwota pozyskana od 

sponsorów). 

W 2018 roku do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 

w Kozienicach zakupiono metody i narzędzia diagnostyczne oraz 

wyposażenie gabinetów terapeutycznych  w łącznej kwocie 29 367,53 

m.in. laptop, zestaw komputerowy, Karty Oceny Logopedycznej 

Dziecka KOLD, test IDS-2, zestaw pomocy do diagnozy 

funkcjonalnej PEP-R wraz z abonamentem, przewijaki, teczki 

indywidualne, pomoce i narzędzia do ćwiczeń rehabilitacyjnych, 

arkusze testowe, pomoce terapeutyczne, zabawki, materiały do pracy 

z dziećmi, gry, pomoce dydaktyczne, gry terapeutyczne.W SOSW w 

Opactwie wykonano: 

1.System sygnalizacji pożarowej oraz wymianę drzwi o wymaganej 

klasie odporności ogniowej w budynku SOSW w Opactwie”. 

2.Prace remontowe w obiekcie SOSW w Opactwie” na kwotę  11 992 

zł.  

3.Przeniesienie 2 istniejących szafek hydrantowych. 

4.Instalację 2 nowych szafek hydrantowych z zaworem 25 mm 

z wężem 30 metrów. 

5.Przeróbkę instalacji wodnej. 

 

SPZZOZ w Kozienicach w 2018 r. wykonał remonty we własnym 

zakresie: 

na oddziale otolaryngologii – 11 245,47zł,  

na oddziale ginekologiczno-położniczym - 237,44zł,  

w poradni ginekologiczno-położniczej -9 535,38zł, firma zewn.-

14 553,72zł 

w pracowni rtg- 339,75zł,  

w pomocy doraźnej – 347,02zł,  

na oddziale wewnętrznym -6 554,76zł,  

na oddziale urologii – 812,77 zł,  

na oddziale ortopedii – 2 606,15zł,  

na oddziale neonatologii – 1 298,79 zł,  

w aptece – 2 128,66 zł,  

na bloku operacyjnym – 1 539,61 zł,  

dachy- budynki garażowe „Meditrans” – 8 550,84 zł. 

Razem remonty we własnym zakresie 68 425,75 zł. 

 



Raport o stanie Powiatu Kozienickiego za 2018 rok 

  

STANOWISKO DS. FUNDUSZY EUROPEJSKICH 

I ROZWOJU POWIATU 
108 

 

108 

Zakończono realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynku 

administracyjnego Starostwa Powiatowego w Kozienicach”. W 2018 

r. został złożony wniosek o płatność końcową oraz  przygotowano 

raport z monitorowania wielkości wskaźników rezultatu osiągniętych 

w roku 2018: 

- zużycie ciepła przed modernizacją zgodnie z wynikami audytu ex-

post: 2332,17 GJ/rok, 

- zużycie ciepła po modernizacji zgodnie z wynikami audytu ex-post: 

622,86 GJ/rok, 

- oszczędność ciepła zgodnie z wynikami audytu ex-post: 1709,31 

GJ/rok, 

- zużycie ciepła przed modernizacją zgodnie z wynikami audytu ex-

post: 2332,17 GJ/rok, 

- zużycie ciepła po modernizacji zgodnie z zestawieniem danych 

z faktur: 674,00 GJ/rok, 

- oszczędność ciepła zgodnie z wynikami audytu ex-post i danymi 

z faktur: 1658,17 GJ/rok. 

- produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji 

wykorzystujących OZE: 7,98 MWh/rok. 

Zakończył się okres trwałości projektu pn. „Budowa budynku 

mieszkalnego dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej dla 

Dorosłych w Kozienicach”.  

Wykonano:  

- monitoring wskaźników realizacji projektu (roczne sprawozdanie), 

- aktualizację dokumentów. 

 

 

Nazwa zadania Obronność 

Czy dla zadania została 

opracowana polityka/ 

strategia/program.  

Jeżeli tak, wskazać 

nazwę/datę/tryb przyjęcia 

danego dokumentu oraz 

jego podstawowe założenia 

i stan realizacji na koniec 

2018 r. Jeżeli nie, wskazać 

czy w innym dokumencie 

powiatu o takim 

charakterze są odniesienia 

do realizacji zadania z 

danego obszaru i wskazać 

stan realizacji na koniec 

2018 r. 

Strategia Rozwoju  Powiatu Kozienickiego do roku 2020 została 

przyjęta przez Radę Powiatu Kozienickiego Uchwałą 

Nr XXIV/201/2012 z dnia 28 listopada 2012 r. 

Cel strategiczny 1. Rozwój infrastruktury społecznej  

Cel Operacyjny 4. Działania na rzecz bezpieczeństwa publicznego 

Cel szczegółowy 4.1. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców powiatu. 

Jednostki organizacyjne 

powiatu/komórki 

Wydział Bezpieczeństwa, Spraw Społecznych i Obywatelskich 

w Starostwie Powiatowym w Kozienicach 
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organizacyjne 

w jednostkach realizujące 

zadanie. 

 

Najważniejsze informacje 

dotyczące realizacji zadania 

w 2018 r.  

Uczestniczono w 12 treningach uderzeń z powietrza za pośrednictwem 

Systemu Łączności Radiowej Wojewody Mazowieckiego. 

Uczestniczono w ćwiczeniach "Sarex - Renegade 2018". 

Przeprowadzono 5 szkoleń w ramach powiatu. 

Uczestniczono w 2 szkoleniach  szczebla wojewódzkiego. 

Głównym celem szkolenia obronnego w 2018 roku było 

kontynuowanie przygotowania kadry kierowniczej i zespołów 

zadaniowych wchodzących w skład stanowiska kierowania Starosty 

Kozienickiego do działania w sytuacji wystąpienia zewnętrznego 

zagrożenia państwa oraz kształtowanie umiejętności współdziałania 

samorządu powiatowego, gminnych oraz powiatowych jednostek 

organizacyjnych z administracją wojskową i jednostkami 

organizacyjnymi Sił Zbrojnych.  

Cel ten osiągnięto poprzez realizację następujących celów 

cząstkowych w ramach 2 szkoleń: 

a) przygotowanie kadry kierowniczej, grup i zespołów stanowiska 

kierowania starosty realizujących zadania obronne do współdziałania 

z elementami militarnymi i pozamilitarnymi; 

b) doskonalenie kadry kierowniczej i pracowników wykonujących 

zadania obronne na szczeblu powiatu z terenowymi organami 

administracji wojskowej w zakresie CIMIC i HNS. 

c) przygotowanie pracowników bezpośrednio wykonujących zadania 

obronne na szczeblu powiatu do współdziałania pozamilitarnych 

ogniw obronnych z terenowymi organami administracji wojskowej 

w zakresie mobilizacyjnego i operacyjnego rozwinięcia wojsk; 

d) doskonalenie umiejętności obsady osobowej Akcji Kurierskiej do 

wykonywania zadań związanych doręczaniem kart powołania w trybie 

AK. 

Obsada Akcji Kurierskiej Starosty Kozienickiego uczestniczyła w 3 - 

dniowych ćwiczeniach organizowanych przez Wojskową Komendę 

Uzupełnień w Radomiu. 

 

 

Nazwa zadania Promocja powiatu 

Czy dla zadania została 

opracowana polityka/ 

strategia/program.  

Jeżeli tak, wskazać 

nazwę/datę/tryb przyjęcia 

danego dokumentu oraz 

jego podstawowe założenia 

i stan realizacji na koniec 

Strategia Rozwoju  Powiatu Kozienickiego do roku 2020 została 

przyjęta przez Radę Powiatu Kozienickiego Uchwałą 

Nr XXIV/201/2012 z dnia 28 listopada 2012 r. 

Cel strategiczny I. Rozwój infrastruktury społecznej. 

Cel operacyjny 1. Rozwój edukacji i kultury. 

Cel szczegółowy 1.1. Podnoszenie poziomu edukacji i kwalifikacji 

zawodowych. 
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2018 r. Jeżeli nie, wskazać 

czy w innym dokumencie 

powiatu o takim 

charakterze są odniesienia 

do realizacji zadania z 

danego obszaru i wskazać 

stan realizacji na koniec 

2018 r. 

Cel szczegółowy 1.3. Rozwój placówek kultury i działalności 

kulturalnej. 

Cel operacyjny 3. Doskonalenie pomocy społecznej. 

Cel szczegółowy 3.1. Poprawa świadomości mieszkańców powiatu 

o roli i zasadach pomocy społecznej.  

Cel operacyjny 4. Działania na rzecz bezpieczeństwa publicznego. 

Cel szczegółowy 4.1. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców powiatu.   

Cel strategiczny III. Aktywizacja gospodarki lokalnej 

Cel operacyjny 1. Stworzenie warunków dla inwestorów lokalnych 

i zewnętrznych 

Cel szczegółowy 1.2. Promocja gospodarcza i innowacyjność.  

Cel strategiczny III. Aktywizacja gospodarki lokalnej 

Cel operacyjny 3. Wzrost zatrudnienia i aktywności zawodowej osób 

bezrobotnych oraz poszukujących pracy z terenu powiatu 

kozienickiego.  

Cel szczegółowy 3.3. Wsparcie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości.  

Jednostki organizacyjne 

powiatu/komórki 

organizacyjne 

w jednostkach realizujące 

zadanie. 

Wydział Promocji i Kultury w Starostwie Powiatowym w 

Kozienicach 

Najważniejsze informacje 

dotyczące realizacji zadania 

w 2018 r.  

• W ramach zadania Promocja powiatu aktywnie wspierano działania 

związane z pomocą społeczną. W 2018 roku w Biuletynie 

Informacyjnym „Nasz Powiat” zamieszczone zostały 3 materiały 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach dotyczące 

Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, Projektu „Bliżej samodzielności” 

oraz akcji Zostań Rodziną Zastępczą! W TV „Nasz Powiat” 

wyemitowano 6 materiałów dotyczących tematyki pomocy społecznej. 

Ponadto wspierano działalność Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie projektując oraz drukując plakaty i broszury informacyjne. 

• W ramach wsparcia osób niepełnosprawnych w 2018 roku 

w Biuletynie Informacyjnym „Nasz Powiat” zamieszczona została 

informacja PCPR o projekcie „Bliżej samodzielności”.  Ponadto, 

materiał z podsumowania ww. projektu został wyemitowany przez TV 

„Nasz Powiat”, działającą w strukturach Wydziału Promocji i Kultury. 

Także strona internetowa www.kozienicepowiat.pl, jest dostosowana 

do potrzeb osób niepełnosprawnych.    

• Powiat Kozienicki był organizatorem XV Dożynek Powiatu 

Kozienickiego „Grabów nad Pilicą 2018”. Podczas Święta Plonów 

prowadził politykę promującą rolnictwo. Wyróżniający się rolnicy 

z terenu wszystkich gmin wchodzących w skład powiatu 

kozienickiego na wniosek Zarządu Powiatu Kozienickiego otrzymali 

odznakę honorową „Zasłużony dla Rolnictwa” przyznawaną przez 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Ponadto w TV „Nasz Powiat” 

wyemitowany został materiał promujący Starostów Dożynkowych 

oraz relacja z Powiatowego Święta Plonów, składająca się z 3 części. 
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W Biuletynie Informacyjnym „Nasz Powiat” w wydaniu sierpniowym 

zamieszczony został artykuł dotyczący Starostów Dożynkowych oraz 

materiał informacyjny dotyczący rolnictwa w powiecie kozienickim 

z podziałem na gminy. W wydaniu wrześniowym natomiast 

zamieszczony został artykuł pn. „W podzięce za plony”. 

• Systematycznie w Biuletynie Informacyjnym „Nasz Powiat” ukazują 

się materiały Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach skierowane 

do osób bezrobotnych. W 2018 r. zamieszczono w Biuletynie cykl 

materiałów dotyczących Kozienickiego Partnerstwa Lokalnego 2018, 

a także nowych zasad zatrudniania cudzoziemców, nowych projektach 

PUP skierowanych do osób bezrobotnych, Europejskich  Dni 

Pracodawców, zaproszenia do udziału w projektach w roku 2019. 

W TV „Nasz Powiat” natomiast wyemitowano cykl programów 

dotyczących Kozienickiego Partnerstwa Lokalnego 2018 na rzecz 

ożywienia społeczno-gospodarczego i aktywizacji rynku pracy na 

terenie Powiatu Kozienickiego. Organizatorami cyklu konferencji 

z udziałem przedstawicieli samorządu lokalnego, przedsiębiorców, III 

sektora, sektora ekonomii społecznej i aktywnych mieszkańców 

powiatu kozienickiego, byli: Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach 

oraz Starostwo Powiatowe w Kozienicach. 

• Prowadzono działania promujące Punkt Nieodpłatnej Pomocy 

Prawnej. Działa on na terenie wszystkich gmin wchodzących w skład 

powiatu kozienickiego. W 2018 roku na prowadzenie tego zadania 

przeznaczona została kwota 125.000,00 zł. Wydział Promocji 

i Kultury promował zadanie zarówno w Biuletynie Informacyjnym 

„Nasz Powiat” oraz na stronie internetowej www.kozienicepowiat.pl 

w zakładce Darmowa Pomoc Prawna. 

• W zakresie promocji obronności zrealizowano Program TV pn. 

Kwalifikacja wojskowa 2018, który wyemitowany został 6 lutego 

2018 r., a w Biuletynie informacyjnym „Nasz Powiat” zamieszczono 

artykuł pn. „Kwalifikacja wojskowa 2018” oraz artykuł pn. „Obrona 

terytorialna współdziałała z lotnikami”. 

• Zorganizowano także uroczystości Rocznicy Bitwy pod 

Studziankami i walk o przyczółek warecko-magnuszewski, XV 

Dożynek Powiatu Kozienickiego „Grabów nad Pilicą 2018”, a także 

współorganizowano Narodowe Święto Niepodległości połączone 

z odsłonięciem Pomnika Niepodległości. 

• Powiat uczestniczył w realizacji wielu projektów i przedsięwzięć 

współpracując ze stowarzyszeniami działającymi na terenie powiatu 

kozienickiego m.in.: Kozienickim Stowarzyszeniem Rekonstrukcji 

Historycznych, Stowarzyszeniem Kobiet Ziemi Kozienickiej, 

Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka”, 

Stowarzyszeniem „Pamięć i Przyszłość”, Związkiem Piłsudczyków 

RP Oddział w Kozienicach, Związkiem Weteranów i Rezerwistów 

Wojska Polskiego im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” Oddział 

w Kozienicach, Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów 
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Oddział w Kozienicach, Polskim Związkiem Niewidomych Koło 

w Kozienicach, PTTK. 

• W ramach zadania współpracowano również z Komendą Powiatową 

Policji w Kozienicach, Komendą Powiatową Państwowej Straży 

Pożarnej w Kozienicach.  

• W Starostwie Powiatowym realizowany jest program TV „Nasz 

Powiat”, który promuje wydarzenia o charakterze kulturalnym, 

patriotycznym, sportowym, edukacyjnym, organizowane na terenie 

wszystkich gmin powiatu.  

• W ramach współpracy z gminami powiatu kozienickiego w 2018 r. 

wydawany był Biuletyn Informacyjny „Nasz Powiat”, na łamach 

którego promowane były wszelkie przedsięwzięcia realizowane przez 

poszczególne gminy powiatu oraz sam Powiat Kozienicki. Tematyka 

redagowanych i przyjmowanych do publikacji artykułów poruszała 

zarówno sprawy bieżące, jak i zagadnienia o tematyce historycznej. 

W Biuletynie zamieszczane były także materiały dotyczące pracy 

Rady i Zarządu Powiatu Kozienickiego. 

• W ramach promocji powiatu prowadzona jest strona internetowa 

www.kozienicepowiat.pl, na której zamieszczane są relacje 

z wydarzeń, aktualne informacje, a także podstawowe wiadomości 

z zakresu działalności Wydziałów, a także jednostek organizacyjnych 

Powiatu. Na stronie internetowej znajdują się także informacje 

o powiecie i jego gminach, jak również wersje elektroniczne Biuletynu 

Informacyjnego „Nasz Powiat” oraz programy realizowane przez TV 

„Nasz Powiat”. Programy te dostępne są także na kanale Powiatu 

Kozienickiego w serwisie youtube.com 

• Wspierając stowarzyszenia i inne organizacje pozarządowe 

działające na terenie powiatu kozienickiego projektuje się oraz drukuje 

zaproszenia, plakaty, broszury, foldery. Informacje na temat ich 

przedsięwzięć promujemy na stronie internetowej 

www.kozienicepowiat.pl oraz realizując programy telewizyjne, 

a także zamieszczając artykuły na ten temat w biuletynie. 

• W 2018 r. w ramach zawartej Umowy partnerskiej pomiędzy 

Stowarzyszeniem Kobiet Ziemi Kozienickiej a Powiatem 

Kozienickim Powiat współpracował w zakresie realizacji projektu 

dotyczącego wydania publikacji „Powiat Kozienicki subiektywnie... 

1999 – 2018”. W ramach realizacji ww. projektu pracownicy 

Wydziału Promocji i Kultury uczestniczyli wspólnie ze 

Stowarzyszeniem Kobiet Ziemi Kozienickiej w przygotowaniu 

wniosku do Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Kozienicka” celem 

uzyskania dofinansowania przeznaczonego na wydanie publikacji.  

• Wydano w marcu 2018 r. publikację pn. „Śladami Historii... 

Rowerem po powiecie kozienickim”, w październiku 2018 r. Mapę 

Turystyczno-Administracyjną powiatu kozienickiego, a w grudniu 

2018 r. „Powiat Kozienicki subiektywnie... 1999 – 2018”.  
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• Współpraca z mediami o zasięgu regionalnym i ogólnokrajowym, 

m.in. kozienice24.pl oraz Echo Dnia.  

• Starosta Powiatu Kozienickiego sprawował patronat honorowy nad 

25 uroczystościami organizowanymi przez samorządy, instytucje 

i organizacje. Dodatkowo, TV „Nasz Powiat” oraz Biuletyn 

Informacyjny „Nasz Powiat” sprawuje wielokrotnie patronat medialny 

nad tymi uroczystościami. 

 

 

Nazwa zadania 

Współpraca i działalności na rzecz organizacji pozarządowych 

oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie 

Czy dla zadania została 

opracowana polityka/ 

strategia/program.  

Jeżeli tak, wskazać 

nazwę/datę/tryb przyjęcia 

danego dokumentu oraz 

jego podstawowe założenia 

i stan realizacji na koniec 

2018 r. Jeżeli nie, wskazać 

czy w innym dokumencie 

powiatu o takim 

charakterze są odniesienia 

do realizacji zadania z 

danego obszaru i wskazać 

stan realizacji na koniec 

2018 r. 

 

Uchwała Rady Powiatu Kozienickiego Nr XXIV/201/2012 z dnia 28 

listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu 

Kozienickiego do roku 2020.  

Cel  strategiczny 1. Rozwój infrastruktury społecznej 

Cel operacyjny 7. Rozwój kapitału ludzkiego 

Cel szczegółowy 7.3. Wzmocnienie i promowanie dialogu 

z organizacjami pozarządowymi działającymi w powiacie 

 

Wieloletni Program Współpracy Powiatu Kozienickiego 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi 

w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie na lata 2018-2022 został przyjęty przez Radę 

Powiatu Uchwałą nr XXXIII/206/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 roku. 

Głównym celem programu jest wprowadzenie jasnych i czytelnych 

rozwiązań włączających organizacje w system lokalnej demokracji. 

Aktywna działalność organizacji pozarządowych jest istotnym 

elementem spajającym i aktywizującym miejscową społeczność. 

Współpraca między władzami samorządowymi i organizacjami 

odbywa się na zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, 

partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji, i jawności. Efektem 

tej współpracy ma być lepsze wykorzystanie środków budżetowych 

powiatu oraz środków własnych organizacji. Niniejszy program jest 

propozycją dla wszystkich, którzy wyrażają chęć w działaniach na 

rzecz naszego Powiatu i jego mieszkańców. 

Jednostki organizacyjne 

powiatu/komórki 

organizacyjne 

w jednostkach realizujące 

zadanie. 

Wydział Budżetowo-Finansowy  w Starostwie Powiatowym 

w Kozienicach 

Wydział Organizacyjny i Kadr w Starostwie Powiatowym 

w Kozienicach 
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Najważniejsze informacje 

dotyczące realizacji zadania 

w 2018 r.  

Informacje nt. realizacji zadania Współpraca i działalności na rzecz 

organizacji pozarządowych w 2018 r. zostały opisane w punkcie V. 

Raportu w Wieloletnim Programie Współpracy Powiatu 

Kozienickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na lata 2018-2022. 
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