Spis treści
I.

Wstęp .............................................................................................................................................. 5

II.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA POWIATU........................................................................................ 6
1. Dane geograficzne ........................................................................................................................... 6
2. Demografia ...................................................................................................................................... 6
3. Zadania powiatu .............................................................................................................................. 7
4. Finanse i budżet powiatu ................................................................................................................ 8
5. Mienie powiatu ............................................................................................................................. 13
5.1 Nieruchomości ......................................................................................................................... 14
5.2 Drogi ........................................................................................................................................ 14
5.3 Dochody z tytułu gospodarowania mieniem powiatu.............................................................. 15

III. ADMINISTRACJA POWIATOWA .................................................................................................... 16
1. Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami ....................................................... 17
1.1.

Referat Gospodarki Nieruchomościami ............................................................................ 17

1.2.

Ewidencja Gruntów i Budynków (EGiB)............................................................................. 18

1.3.

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (PODGiK) ................... 20

2. Wydział Budownictwa i Architektury ............................................................................................ 21
3. Wydział Komunikacji i Transportu ................................................................................................. 22
4. Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. .................................................................. 25
4.1. Leśnictwo ................................................................................................................................ 27
4.2. Rolnictwo ................................................................................................................................ 27
4.3. Łowiectwo .............................................................................................................................. 28
4.4. Edukacja ekologiczna .............................................................................................................. 28
IV. INWESTYCJE I POZYSKIWANIE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH ....................................................... 28
V.

DROGI I KOMUNIKACJA ................................................................................................................ 36
1. Sieć drogowa w powiecie zwoleńskim .......................................................................................... 36
1.1. Infrastruktura drogowa. ......................................................................................................... 38
2. Powiatowy Zarząd Dróg w Zwoleniu ............................................................................................. 38
2.1. Struktura organizacyjna oraz zakres działania PZD w Zwoleniu. ............................................ 38
3. Realizacja zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych w 2021 roku .................................... 40
3.1 Gmina Przyłęk. ......................................................................................................................... 40
3.2 Gmina Tczów. .......................................................................................................................... 40
3.3 Gmina Policzna. ....................................................................................................................... 41
3.4 Gmina Zwoleń.......................................................................................................................... 42
2|Strona

RAPORT O STANIE POWIATU ZWOLEŃSKIEGO ZA 2021 ROK

3.5 Gmina Kazanów ....................................................................................................................... 42
4. Wykonanie dokumentacji technicznych przebudowy dróg. ......................................................... 43
5. Podsumowanie inwestycji drogowych .......................................................................................... 43
VI. EDUKACJA...................................................................................................................................... 45
1. Szkoły publiczne ............................................................................................................................ 45
2. Szkoły niepubliczne ....................................................................................................................... 46
3. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna ..................................................................................... 47
4.

Stan zatrudnienia w placówkach oświaty ................................................................................. 48

VII. OCHRONA ZDROWIA .................................................................................................................... 49
1. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej........................................................ 49

2.

1.1

Zatrudnienie w SPZZOZ w Zwoleniu ( stan na 31 grudnia 2021 r.).................................... 51

1.2

Inwestycje w SPZZOZ w Zwoleniu w 2021 r. ..................................................................... 51

Apteki ........................................................................................................................................ 52

VIII. POMOC SPOŁECZNA ...................................................................................................................... 52
1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ......................................................................................... 52
2. Dom Pomocy Społecznej w Gródku............................................................................................... 55
3. Warsztat Terapii Zajęciowej w Wilczowoli .................................................................................... 56
IX. RYNEK PRACY ................................................................................................................................ 57
1.

Stan bezrobocia ......................................................................................................................... 57

2.

Instrumenty rynku pracy. Wydatkowanie środków FP, EFS, KFS. ............................................. 59

3. Zatrudnienie cudzoziemców.......................................................................................................... 62
X.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE ...................................................................................................... 62

XI. KULTURA, SPORT I PROMOCJA ..................................................................................................... 65
1. Kultura ........................................................................................................................................... 65
2. Sport .............................................................................................................................................. 66
3. Promocja powiatu ......................................................................................................................... 66
XII. INFORMACJE POZOSTAŁE............................................................................................................... 67
1. Współpraca z organizacjami pozarządowymi ............................................................................... 67
2. Nieodpłatna pomoc prawna .......................................................................................................... 68
3. Powiatowy Rzecznik Konsumentów .............................................................................................. 69
4. Udział powiatu w związkach i stowarzyszeniach ........................................................................... 70
4.1. Związek Powiatów Polskich .................................................................................................... 71
4.2 Stowarzyszenie S12 ................................................................................................................. 72
4.3 Stowarzyszenie Dziedzictwo i Rozwój ..................................................................................... 73
3|Strona
RAPORT O STANIE POWIATU ZWOLEŃSKIEGO ZA 2021 ROK

5. Nagrody i wyróżnienia dla powiatu ............................................................................................... 74
XIII. WYKONANIE STRATEGII I PROGRAMÓW ..................................................................................... 76
1. Realizacja/wykonanie Strategii Rozwoju Powiatu Zwoleńskiego .................................................. 77
2. Realizacja/wykonanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych .................................... 85
3. Realizacja/wykonanie Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie ................................................................................................. 86
4.

Realizacja/wykonanie Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych .. 87

5. Realizacja/wykonanie Trzyletniego powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej ............. 88
6. Realizacja/wykonanie Programu zapobiegania przestępczości oraz poprawy porządku
publicznego i bezpieczeństwa obywateli w mieście i powiecie zwoleńskim w latach 2020 – 2022 . 89
7.Realizacja/wykonanie Rocznego programu współpracy Powiatu Zwoleńskiego z organizacjami
pozarządowymi ................................................................................................................................. 90
8.Realizacja/wykonanie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Zwoleńskiego ....................... 91
XIV. WYKONANIE UCHWAŁ RADY POWIATU....................................................................................... 92
1. Wykonanie uchwał Rady Powiatu – uchwały podjęte w 2021 r. .................................................. 92
2. Uchwały podjęte przed 1 stycznia 2021 r. obejmujące swym zakresem 2021 rok .................... 105
XV. BUDŻET OBYWATELSKI................................................................................................................. 110

4|Strona
RAPORT O STANIE POWIATU ZWOLEŃSKIEGO ZA 2021 ROK

I.

Wstęp

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o samorządzie powiatowym zarząd powiatu
zobowiązany jest w terminie do 31 maja przedstawić radzie powiatu raport o stanie powiatu.
Zakres opracowanego dokumentu obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu
w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu
i budżetu obywatelskiego.
Rada powiatu rozpatruje raport, podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady
powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany
w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę.
W debacie głos mogą zabierać także mieszkańcy powiatu.
Realizując obowiązek ustawowy, po raz pierwszy, Zarząd Powiatu w Zwoleniu przygotował
Raport o stanie Powiatu Zwoleńskiego w 2019 roku. W tym roku nastąpi to już po raz czwarty.
Opracowany dokument, oprócz treści wymaganych przepisami prawa, zawiera szereg
informacji, które w sposób kompleksowy prezentują działania i efekty powiatu zwoleńskiego
w poszczególnych obszarach zadań samorządu w 2021 roku, najistotniejsze z punktu widzenia
mieszkańców. Jednocześnie ograniczona została do niezbędnego minimum prezentacja danych
finansowych, ze względu na fakt, iż odrębnie, aczkolwiek na tej samej sesji Rady Powiatu
w Zwoleniu, będzie rozpatrywane sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Zwoleńskiego
za 2021 rok.
Staraliśmy się, aby materiał ten w sposób maksymalnie czytelny, zrozumiały i przejrzysty
prezentował najważniejsze dokonania w minionym roku i aby zawierał analizę porównawczą
do raportu o stanie powiatu zwoleńskiego za poprzednie lata.
Unikaliśmy zestawiania wyłącznie suchych liczb i wskaźników, stąd większość danych
zaprezentowaliśmy w formie tabelarycznej i graficznej. Dokonaliśmy omówienia tych danych
i ich interpretacji.
Naszym założeniem było, aby materiał ten, zachowując wymogi ustawowe, stał się cennym
źródłem wiarygodnych informacji na temat funkcjonowania samorządu powiatowego. Zebrano
w nim także informacje dotyczące skutków wprowadzonego stanu epidemii i działań podjętych
w jego ramach dla gospodarki i finansów powiatu, a także jak epidemia wpłynęła na realizację
strategii i polityk oraz organizację pracy urzędu.
Prezentowany Raport składa się z piętnastu rozdziałów, z których większość podzielona jest
na punkty i podpunkty.
Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców powiatu zwoleńskiego do lektury
i konstruktywnej dyskusji podczas sesji Rady Powiatu w Zwoleniu.

Starosta Zwoleński
Stefan Bernaciak
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II.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA POWIATU
1. Dane geograficzne

Powiat zwoleński leży w południowej części województwa mazowieckiego na pograniczu
Przedgórza Iłżeckiego i Doliny Kozienickiej, w odległości 28 km od Radomia. Powiat zajmuje
powierzchnię 57 330 ha.
Powiat graniczy z następującymi powiatami:
a) z terenu województwa mazowieckiego:
- od północy z powiatem kozienickim,
- od południa z powiatem lipskim,
- od zachodu z powiatem radomskim,
b) z terenu województwa lubelskiego:
- od wschodu z powiatami: puławskim i opolskim.
W skład administracyjny powiatu wchodzą 4 gminy wiejskie: Kazanów, Policzna, Przyłęk,
Tczów i 1 miejsko-wiejska Zwoleń.

2. Demografia
Powiat zwoleński zamieszkuje 36 042 osób, liczba mieszkańców powiatu w stosunku
do roku ubiegłego zmniejszyła się o 262 osób, w stosunku do roku 2019 o 697 osób,
a w stosunku do roku 2018 o 789 osób. Ludność miejska powiatu stanowi 21 % ogółu ludności,
a przeważająca część ludności – 79 %, mieszka na obszarach wiejskich (stan na koniec 2021
roku).
Tabela 1. Dane demograficzne powiatu zwoleńskiego i gmin wchodzących w jego skład.
ludność
(stan na 31.12.2021 r.)
kobiety
mężczyźni
ogółem

miasto/gmina

powierzchnia
w km2

gęstość
zaludnienia
osób/km2

Kazanów

95

2211

2289

4500

47

Policzna

113

2807

2795

5602

50

Przyłęk

131

3010

2990

6000

46

Tczów

72

2436

2467

4903

68

Zwoleń

162

7696

7341

15037

94

OGÓŁEM
POWIAT

573

18160

17882

36042

63
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3. Zadania powiatu
Powiat wykonuje zadania publiczne o charakterze ponadgminnym, które reguluje
ustawa o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 roku.
Tabela 2. Zadania powiatu w podziale na grupy tematyczne.
GRUPA TEMATYCZNA

ZADANIA POWIATU
- edukacja publiczna,
- promocja i ochrona zdrowia,
- pomoc społeczna,
infrastruktura społeczna
- wspieranie rodziny i systemu pieczy
zastępczej,
- polityka prorodzinna,
- wspieranie osób niepełnosprawnych,
- kultura i ochrona zabytków i opieka nad
zabytkami,
- kultura fizyczna i turystyka,
- przeciwdziałanie bezrobociu oraz
aktywizacja lokalnego rynku pracy,
- ochrona praw konsumenta,
- promocja powiatu,
- współpraca z organizacjami
pozarządowymi,
- transport zbiorowy i drogi publiczne,
infrastruktura techniczna
- gospodarka nieruchomościami,
- administracja architektonicznobudowlana,
- utrzymanie powiatowych obiektów
i urządzeń użyteczności publicznej,
- działalność w zakresie telekomunikacji,
- porządek publiczny i bezpieczeństwo
obywateli,
porządek publiczny i bezpieczeństwo
- ochrona przeciwpowodziowa,
obywateli
przeciwpożarowa i zapobieganie innym
nadzwyczajnym zagrożeniom życia
i zdrowia ludzi,
- obronność,
- geodezja, kartografia i kataster,
ład przestrzenny i ekologiczny
- gospodarka wodna,
- rolnictwo, leśnictwo i rybactwo
śródlądowe,
- ochrona środowiska i przyrody.
Powiat nadzoruje także, wykonywanie zadań przez działające w ramach powiatowej
administracji zespolonej inspekcje, służby i straże, w tym powiatową komendę policji,
powiatową komendę państwowej straży pożarnej, a także inspekcję sanitarną, weterynaryjną
i nadzór budowlany.
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4. Finanse i budżet powiatu
Uchwałą budżetową na 2021 rok Rady Powiatu w Zwoleniu Nr XXVI/184/2020 z dnia
31 grudnia 2020 roku określono dochody powiatu na kwotę – 51 860 825 zł oraz wydatki
na kwotę – 53 418 571 zł.
W trakcie realizacji budżetu, uchwałami Rady Powiatu jak i Zarządu Powiatu
wprowadzono zmiany zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. W sumie Rada Powiatu
zmieniała budżet 12 razy, a 23 razy wprowadzano zmiany uchwałami Zarządu Powiatu.
Na koniec 2021 roku planowane dochody wyniosły 49 748 041,34 zł, zostały wykonane
w kwocie 51 868 040,03 zł, co stanowi 104,26 %. W porównaniu do roku 2020 nastąpił wzrost
dochodów wykonanych o kwotę 7 751 971,63 zł tj. o 17,57 %, a do 2019 roku dochody
wykonane wzrosły o kwotę 10 810 447,57 zł tj. o 26,33 %.
Tabela 3. Udział poszczególnych źródeł dochodów w wykonanych dochodach ogółem.
Lp.

Źródło dochodów

I
1

DOCHODY WŁASNE
Wpływy z podatku dochodowego od
osób fizycznych
Wpływy z podatku dochodowego od
osób prawnych
Wpływy z opłaty komunikacyjnej
Wpływy z innych lokalnych opłat – za
zajęcie pasa drogowego
Wpływy z opłat za trwały zarząd
Wpływy z opłat za koncesje
Wpływ z opłat za prawa jazdy
Wpływy z różnych opłat (opłaty
geodezyjne, holowanie i
parkingowanie pojazdów, za
korzystanie ze środowiska)
Wpływy z najmu i dzierżawy
składników majątkowych
Wpływy z odsetek
Dochody związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej
Dochody ze sprzedaży składników
majątkowych
Wpływy z różnych dochodów (zwrot
kosztów za utrzymanie dzieci w
systemie pieczy zastępczej,
refundacja z PUP za prace
interwencyjne i roboty publiczne)
Wpływy z usług

2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13

14

Plan

Wykonanie
%
dochodów
wykonania
11 250 051,00 11 858 002,71
105,40
5 545 392,00

6 002 512,00

108,24

90 000,00
816 000,00

94 087,40
874 078,00

104,54
107,12

135 000,00
4 900,00
11 100,00
120 000,00
510 405,00

143 424,86
4 922,08
11 147,70
121 380,00
526 353,64

106,24
100,45
100,43
101,15
103,12

322 400,00
1 300,00

323 931,56
3 783,12

100,48
291,01

47 700,00

47 731,12

100,07

35 416,00
521 525,00

18 234,00
614 488,40

51,49
117,83

2 962 500,00

2 942 870,25

99,34
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15

16

II
1

2

3

4

5

6

7

III
IV

Pozostałe dochody własne (sprzedaż
płodów rolnych ZSR-T, za wydawanie
zezwoleń na pracę sezonową przez
PUP)
Wpływy z tytułu grzywien,
mandatów i innych kar pieniężnych
od osób fizycznych
DOTACJE CELOWE
Na zadania zlecone z zakresu
administracji rządowej:
-bieżące
-inwestycje
Na zadania własne:
-bieżące
-inwestycje
Na zadania realizowane na
podstawie porozumień z organami
administracji rządowej
Dotacje otrzymane z budżetów
innych jst na podstawie porozumień
-na zadania bieżące
-na zadania inwestycyjne
Dotacje celowe w ramach
programów finansowanych z
udziałem środków europejskich
-na zadania bieżące
-na zadania inwestycyjne
Dotacje z funduszy celowych
-na zadania bieżące
-na zadania inwestycyjne
Dotacja otrzymana z tytułu pomocy
finansowej udzielanej między jst:
-bieżące
-majątkowe
SUBWENCJA OGÓLNA
POZOSTAŁE DOCHODY
Środki z Funduszu Pracy z
przeznaczeniem na finansowanie
wynagrodzeń i składek na
ubezpieczenia społeczne
pracowników PUP
Środki otrzymane od pozostałych
jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych:
-bieżące
-majątkowe
Ogółem

80 413,00

82 033,38

102,02

46 000,00

47 025,20

102,23

15 596 328,34
7 589 322,00

15 517 454,70
7 561 861,14

99,49
99,64

7 589 322,00
0,00
1 148 300,00
1 148 300,00
0,00

7 561 861,14
0,00
1 148 300,00
1 148 300,00
0,00

99,64
0,00
100,00
100,00
0,00

64 695,00
364 400,00

45 983,04
375 186,74

71,08
102,96

114 400,00
250 000,00
2 621 446,34

125 186,74
250 000,00
2 661 620,29

109,43
100,00
115,30

312 949,16
2 308 497,18
265 991,00
100 580,00
165 411,00
3 542 174,00

309 063,19
2 355 557,10
183 049,70
17 637,90
165 411,80
3 541 453,79

98,76
102,04
68,82
17,54
100,00
99,98

60 951,00
3 481 223,00
21 090 074,00
1 811 588,00

60 231,20
3 481 222,59
21 090 074,00
3 399 508,62

98,82
100,00
100,00
187,65

243 600,00
1 567 988,00

239 122,96
3 160 385,66

98,16
201,56

326 443,00
1 241 545,00
49 748 041,34

326 442,60
2 833 943,06
51 868 040,03

100,00
228,26
104,26
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W porównaniu do 2020 roku wzrosły dochody wykonane:
1) dochody własne o 4,68 % (głównie dochody ze sprzedaży składników majątkowych,
wpływy z usług, pozostałe dochody własne),
2) dotacje celowe o 34,13 %,
3) subwencja ogólna o 9,95 %,
4) pozostałe dochody o 66,89 % (wpływ nieplanowanych dochodów z Rządowego
Fundusz Rozwoju Dróg przeznaczonych na zadania drogowe).
Wykres 1. Udział procentowy poszczególnych źródeł dochodów w wykonanych dochodach ogółem

4,62
6,56
22,86
25,68
Dochody własne - 22,86%
25,68%
Dotacje celowe - 29,92%
26,22%
Subwencje ogólne - 40,66%
43,48%

43,48
40,66

Pozostałe dochody - 6,56%
4,62%

29,92
26,22

Plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach na 31 grudnia 2021 roku
wyniósł 50 290 842,11 zł, wykonanie 48 176 842,34 zł, co stanowiło 95,80 %. Wydatki
wykonane wzrosły do analogicznego okresu ubiegłego roku o kwotę 4 275 282,06 zł
tj. o 9,74%, a w porównaniu do 2019 roku wydatki wykonane wzrosły o kwotę 7 963 683,32 zł
tj. o 19,80 %.
W odniesieniu do 2020 roku wydatki bieżące wzrosły o kwotę 2 623 609,11 zł
tj. o 7,28 %, wzrosły również wydatki majątkowe o kwotę 1 651 446,95 zł tj. o 20,94 %.
W 2021 roku poniesiono wydatki bieżące na realizację zadań związanych
z przeciwdziałaniem i zwalczaniem wirusa COVID-19 w kwocie 137 346,16 zł z następujących
źródeł:
• środków unijnych w kwocie 55 157,58 zł (dofinansowanie wynagrodzeń pracowników
DPS w Gródku oraz zakup sprzętu ochronnego dla pensjonariuszy i pracowników),
• środków budżetu państwa w kwocie 10 914,58 zł (wkład własny w projekcie
finansowanym ze środków europejskich, dotacje na dofinansowanie wynagrodzeń
pracowników Domu Pomocy Społecznej w Gródku, środki ochrony dla pracowników
i pensjonariuszy),
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•
•
•

ze środków Funduszu Pracy w kwocie 9 315,00 zł (koszty obsługi przez pracowników
Powiatowego Urzędu Pracy zdań związanych z przeciwdziałaniem epidemii COVID-19),
ze środków własnych powiatu w kwocie 12 259,00 zł (zakup środków czystości, płynów
dezynfekcyjnych, aparatów do płynów dezynfekcyjnych, maseczek, przyłbic,
rękawiczek jednorazowych, montaż ekranów ochronnych).
środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 49 700,00 zł (dodatki
do wynagrodzeń dla pracowników DPS w Gródku oraz zakup artykułów i urządzeń
medycznych służących do zabezpieczenia przed negatywnymi skutkami zarażenia
COVID-19).

Tabela 4. Struktura wydatków wg podziału na zadania bieżące i majątkowe.
Lp.

Rodzaj wydatków

1

Wydatki bieżące
w tym:
- wynagrodzenia i
pochodne
- udzielone dotacje na
zadania bieżące
- wydatki na obsługę długu
- pozostałe wydatki (opłaty
za energię, wodę, zakupy:
materiałów biurowych,
środków czystości, paliwa,
naprawy sprzętu i drobne
remonty, opłaty pocztowe
i telekomunikacyjne,
podróże służbowe)
- wpłaty na fundusz
Wydatki majątkowe
(inwestycyjne)
- wydatki inwestycyjne
- dotacje na inwestycje
- wpłaty na fundusz
Ogółem

2

40 698 233,28

Udział w
%
wykonanych
wykonania wydatkach
ogółem w %
38 640 401,04
94,98
80,21

27 766 487,67

27 154 793,87

97,80

56,37

1 089 200,00

1 060 415,34

97,36

2,20

425 728,69
11 415 316,92

176 391,25
10 247 300,58

41,43
89,77

0,36
21,27

1 500,00
9 592 608,83

1 500,00
9 536 215,30

100,00
99,41

0,01
19,79

8 671 781,83
870 827,00
50 000,00
45 968 859,00

8 616 239,30
869 976,00
50 000,00
43 901 560,28

99,36
99,91
100,00
95,50

17,88
1,81
0,10
100,00

Plan po
zmianach

Wykonanie
wydatków

Tabela 5. Plan i wykonanie wydatków budżetu za 2021 rok w poszczególnych działach
klasyfikacji budżetowej.
Lp. Dział

Nazwa działu

1

Rolnictwo i
łowiectwo

010

Plan
wydatków

Wykonanie
wydatków

1 500,00

1 494,00

%
wykonania

% udział w
wykonanych
wydatkach
ogółem
99,60
0,00
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2
3

020
600

Leśnictwo
Transport i
łączność
4
700
Gospodarka
mieszkaniowa
5
710
Działalność
usługowa
6
750
Administracja
publiczna
8
754
Bezpieczeństwo
publiczne i
ochrona
przeciwpożarowa
9
755
Wymiar
sprawiedliwości
10 757
Obsługa długu
publicznego
11 758
Rożne rozliczenia
12 801
Oświata i
wychowanie
13 851
Ochrona zdrowia
14 852
Pomoc społeczna
15 853
Pozostałe
zadania w
zakresie polityki
społecznej
16 854
Edukacyjna
opieka
wychowawcza
17 855
Rodzina
18 900
Gospodarka
komunalna i
ochrona
środowiska
19 921
Kultura i ochrona
dziedzictwa
narodowego
20 926
Kultura fizyczna i
sport
Ogółem wydatki budżetu

276 743,00
7 736 090,00

276 742,60
7 614 162,85

100,00
98,42

0,57
15,8

118 000,00

92 898,19

78,73

0,19

956 641,00

733 385,71

76,66

1,52

6 784 374,00

6 575 049,23

96,91

13,65

5 061 121,00

5 023 592,80

99,26

10,43

132 000,00

132 000,00

100,00

0,27

425 728,69

176 391,25

41,43

0,37

199 250,00
0,00
12 833 680,00 12 118 888,92

0,00
94,43

0,00
25,16

4 075 698,31
4 755 877,11
2 154 032,00

4 043 199,85
4 718 681,06
2 109 401,91

99,20
99,22
97,93

8,39
9,79
4,38

1 798 061,00

1 668 504,53

98,27

3,46

1 874 642,00
32 117,00

1 842 280,57
13 042,23

91,66
40,61

3,82
0,03

105 600,00

91 288,61

86,45

0,19

969 687,00

945 612,03

97,52

1,96

50 290 842,11 48 176 616,34

95,80

100,00
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Wykres 2. Wykonanie wydatków budżetu za 2021 rok wg działów klasyfikacji budżetowej

5,11
15,80

600 - Transport i łączność - 15,80%

18,00

750 - Administracja publiczna - 13,65%

13,65

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa - 10,43%
801 - Oświata i wychowanie oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 28,62%

8,39

851 - Ochrona zdrowia - 8,39%
10,43
852 - Pomoc społeczna, 855 - Rodzina, 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej - 18,00%
Pozostałe - 5,11%

28,62

W 2021 roku nie wyemitowano obligacji, jednocześnie w 2021 roku wykupiono
obligacje w kwocie 800 000,00 zł.
Na 31 grudnia 2021 roku zadłużenie powiatu z tytułu emisji obligacji komunalnych
wynosiło 9 925 000,00 zł, co stanowiło 19,14 % wykonanych dochodów ogółem.
W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku zadłużenie zmalało o kwotę
800 000,00 zł tj. o 7,46 %, a w porównaniu do 2019 roku zadłużenie zmalało o kwotę
270 000,00 zł tj. o 2,65%.
Na koniec 2021 roku zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.
Wskaźnik obciążenia budżetu w roku 2021 spłatą zadłużenia wraz z odsetkami wynosił
2,97 %. Wykonane dochody bieżące za rok 2021 przewyższyły wykonane wydatki bieżące
o kwotę 4 123 270,44 zł, tym samym zachowana została relacja określona w art. 242 ust. 2
ustawy o finansach publicznych.
Tabela 6. Planowany wykup obligacji rozłożony w latach 2022-2033.
Kolejne lata
2022
2023
2024
2025
2026
wykup obligacji 825 000
900 000 900 000 900 000 900 000
Kolejne lata
wykup obligacji

2028
900 000

2029
900 000

2030
900 000

2031
900 000

2032
800 000

2027
900 000
2033
200 000

5. Mienie powiatu
Na ostatni dzień roku budżetowego tj. 31.12.2021 r. powiat zwoleński posiadał
w zasobie 315,4529 ha gruntów o uregulowanym stanie prawnym w tym:
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- nieruchomości – 108,1126 ha,
- drogi – 207,3403 ha
W stosunku do roku 2020 zasób mienia powiatu zwiększył się o 8,0576 ha
(uregulowane stany prawne nieruchomości drogowych).
5.1 Nieruchomości
W zasobie powiatu zwoleńskiego na dzień 31.12.2021 r. znajdowały się nieruchomości
o uregulowanym stanie prawnym o łącznej pow. 108,1126 ha, w tym będące w trwałym
zarządzie (Powiatowy Urząd Pracy w Zwoleniu, Dom Pomocy Społecznej w Gródku, Zespół
Szkól Rolniczo - Technicznych w Zwoleniu, Liceum Ogólnokształcące w Zwoleniu, Powiatowy
Zarząd Dróg w Zwoleniu), dzierżawie, użytkowaniu (Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Zwoleniu) oraz pozostałe nieruchomości m.in. zagospodarowane
(siedziby Starostwa Powiatowego w Zwoleniu) oraz grunty do zagospodarowania przez
powiat.
Wykres 3. Zasób powiatu zwoleńskiego w ha

22,0483
1,3411

23,7940

trwały zarząd
dzierżawa
użytkowanie
zasób do zagospodarowania

60,9292

Wartość szacunkowa nieruchomości ogółem wynosiła 20 349 711,97zł
Zostały zawarte nowe umowy dzierżawy w wyniku przeprowadzonych przetargów
nieograniczonych oraz w formie bezprzetargowej za zgodą Rady Powiatu, na mocy których
zostały wydzierżawione nieruchomości z zasobu powiatu położone w obrębie miasta Zwoleń,
Sycyna gm. Zwoleń – dzierżawa rolna oraz w Sycynie, Niwki gm. Zwoleń – dzierżawa
z przeznaczeniem na działalność gospodarczą.
Powiat zwoleński nie posiadał innych niż własność praw majątkowych,
w tym w szczególności mowa o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym,
wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach.
5.2 Drogi
W skład zasobu powiatu zwoleńskiego wchodzą również nieruchomości zajęte pod drogi
powiatowe o uregulowanym stanie prawnym o łącznej pow. 207,3403ha.
Wartość szacunkowa (księgowa) uregulowanych nieruchomości drogowych wynosiła
22 366 205,57 złotych.
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Powiat zwoleński zarządza obecnie 239,237 km dróg powiatowych.
Na dzień 31.12.2021 r. powiat zwoleński posiadał uregulowanych 157,692 km dróg
powiatowych, tj. w stosunku, do których wydane zostały decyzje Wojewody Mazowieckiego
stwierdzające nabycie z dniem 01.01.1999 r. z mocy prawa na podstawie art. 60 i art. 73
ustawy z dnia 13.10.1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację
publiczną oraz nabyte aktami notarialnymi w formie darowizny od gmin i Krajowego Ośrodka
Wsparcia Rolnictwa oraz decyzji podziałowych z art. 98 ust.1 ustawy o gospodarce
nieruchomościami. W odniesieniu do roku 2020 długość dróg z uregulowanym stanem
prawnym zwiększyła się o kolejne 6,150 km (w roku 2020 uregulowano 6,565 km). Można więc
stwierdzić, że pandemia Sars-CoV 2 nie spowodowała spowolnienia prac w tym zakresie.
Do uregulowania pozostało ok. 81,545 km dróg powiatowych.
W 2021 r. na odcinki dróg powiatowych min. Bierdzież, Piątków, Czarnolas (3 odcinki)
gm. Policzna – dot. DP 4506W Zwoleń – Sarnów, DP 4509W Władysławów - Ługi , Łagów
(2 odcinki) gm. Przyłęk – dot. DP 4526W Łagów – Przyłęk, DP 4527W Zielonka - Łaguszów
wykonano dokumentację geodezyjno – prawną i stosowne wnioski zostały złożone przez
Zarząd Powiatu w Zwoleniu do Wojewody Mazowieckiego – obecnie są w trakcie wydawania
lub już zostały wydane decyzje przez Wojewodę Mazowieckiego stwierdzające nabycie
nieruchomości z mocy prawa na dzień 01.01.1999 r. na rzecz powiatu zwoleńskiego.
5.3 Dochody z tytułu gospodarowania mieniem powiatu
W 2021 roku powiat zwoleński uzyskał dochody z tytułu gospodarowania
nieruchomościami stanowiącymi mienie powiatu w kwocie 328 853,64 zł, w tym:
− z bezpośredniego zarządu – nieruchomości oddanych w trwały zarząd w kwocie
4 922,08 zł,
− czynsz z dzierżawy gruntów rolnych i najmu lokali będących w zasobie Powiatu, obiektów
szkolnych i kulturalnych oraz pozostałych obiektów użyteczności publicznej w kwocie
323 931,56 zł.
Dochód z samych czynszów dzierżawnych w 2021 r. wyniósł kwotę 261 289,12 zł (był
o 33 706,67 zł wyższy niż w 2020 r.), natomiast z tytułu wynajmowanych obiektów szkolnych,
kulturalnych i lokali użyteczności publicznej powiatu zwoleńskiego osiągnięto dochód
62 642,44 zł (o 4 199,74 zł więcej niż w 2020 r.).
W 2021 r. dochód z tytułu gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi mienie
powiatu w porównaniu do roku 2020 zmniejszył się o kwotę 546 971,51 zł, różnica wynikała
z braku uzyskanych dochodów ze sprzedaży nieruchomości z zasobu powiatu.
Powiat zwoleński uzyskał dochody również z opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu.
W 2021 roku z tytułu sprzedanych nieruchomości Skarbu Państwa oraz opłat z tytułu
użytkowania wieczystego i trwałego zarządu w ramach 25% prowizji do budżetu powiatu
wpłynęła kwota 47 616,84 zł.
Wydatki związane z prowadzeniem mienia powiatu zwoleńskiego w zakresie gospodarki
nieruchomościami w roku 2021 wyniosły 36 335,00 zł (w szczególności na opłaty sądowe
w związku z uregulowaniem stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe
oraz wyceny nieruchomości).
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III.

ADMINISTRACJA POWIATOWA

Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
zarząd powiatu wykonuje uchwały rady powiatu i zadania powiatu określone przepisami
prawa. Zarząd Powiatu w Zwoleniu wykonuje swoje zadania przy pomocy Starostwa
Powiatowego w Zwoleniu oraz jednostek organizacyjnych powiatu, którymi są: Powiatowy
Zarząd Dróg, Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Samodzielny
Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, Liceum Ogólnokształcące im. Jana
Kochanowskiego, Zespół Szkół Rolniczo – Technicznych im. Bohaterów Walki z Faszyzmem,
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna oraz Dom Pomocy Społecznej w Gródku.
Starostwo Powiatowe funkcjonuje w dwóch budynkach. Budynek główny
zlokalizowany przy ul. Wł. Jagiełły 4 jest siedzibą władz powiatu. Mieszczą się tu m.in.: Wydział
Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, Wydział Finansowy, Biuro Obsługi Rady
i Zarządu Powiatu, Wydział Inwestycji i Rozwoju, Powiatowe Centrum Zarządzania
Kryzysowego oraz liczne samodzielne stanowiska pracy.
W drugim budynku, przy ul. Dr. Perzyny 86 siedzibę mają wydziały: Komunikacji
i Transportu, Budownictwa i Architektury oraz Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.
Struktura organizacyjna Starostwa Powiatowego w Zwoleniu przedstawia się
następująco:
1) Wydział Finansowy,
2) Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami (w ramach wydziału
wyodrębniono Referat Gospodarki Nieruchomościami, Powiatowy Ośrodek
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Ewidencję Gruntów i Budynków),
3) Wydział Komunikacji i Transportu,
4) Wydział Budownictwa i Architektury,
5) Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska,
6) Wydział Inwestycji i Rozwoju,
7) Referat Informatyki i Bezpieczeństwa Informacji,
8) Referat Administracyjno – Gospodarczy,
9) Radca Prawny,
10) Biuro Obsługi Rady i Zarządu Powiatu,
11) Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadrowo-Płacowych,
12) Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,
13) Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Edukacji, Spraw Społecznych i Zdrowia,
14) Stanowisko Pracy ds. Kultury, Sportu i Promocji Powiatu,
15) Sekretariat,
16) Powiatowy Rzecznik Konsumentów,
17) Audytor Wewnętrzny.
Pandemia coronawirusa nie spowodowała nawet chwilowego zaprzestania pracy Starostwa.
Pomimo licznych obostrzeń liczba spraw załatwionych w 2021 r. przez poszczególne wydziały
pozostała na podobnym poziomie, jak przed pandemią.
Na koniec 2021 r. w Starostwie Powiatowym w Zwoleniu zatrudnionych było 65 osób,
w tym 42 kobiety i 23 mężczyzn, co stanowi odpowiednio 65% oraz 35% ogółu.
Na stanowiskach urzędniczych pracowało 56 osób. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach
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urzędniczych to niemal w 99 % osoby z wykształceniem wyższym. Liczba pracowników
w stosunku do 2020 r. zwiększyła się o 1 osobę, zatrudnioną przy udziale Powiatowego Urzędu
Pracy w Zwoleniu .
Tabela 7. Stan zatrudnienia w Starostwie Powiatowym w Zwoleniu na dzień 31.12.2021 roku.
Zarząd
Powiatu

2

Stanowiska
Starsi
Inspektorzy Podinspektorzy Pozostałe Stanowiska
kierownicze inspektorzy
stanowiska pomocnicze
urzędnicze
urzędnicze
i obsługi

13

10

16

6

9

9

Średnia wieku to ponad 45 lat. Najwięcej, bo aż 23 spośród zatrudnionych
pracowników jest w przedziale wiekowym powyżej 50 roku życia. Między 41 a 50 rokiem życia
21 pracowników, z kolei między 30 a 40 rokiem życia – 16 pracowników. Poniżej 30 roku życia
zatrudnionych było 5 osób.
Urząd jest przyjazny osobom niepełnosprawnym, o czym świadczy wysoki wskaźnik
zatrudnienia osób z orzeczeniem wynoszący niemal 7,7 %.
Jedenastu pracowników pracuje w Starostwie od początku działalności, tj., od ponad
23 lat.

1. Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
W ramach struktur organizacyjnych Starostwa działa Wydział Geodezji, Katastru
i Gospodarki Nieruchomościami, który kierowany jest przez naczelnika pełniącego
jednocześnie funkcję Geodety Powiatowego. Zgodnie z ustawą Prawo Geodezyjne
i Kartograficzne prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w tym
ewidencji gruntów i budynków to zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, które
w znacznej części finansowane są ze środków własnych budżetu powiatu, a w pozostałej
z dotacji Wojewody.
Wydział został podzielony na 3 komórki organizacyjne. W wydziale w 2021 r.
zatrudnionych było 13 pracowników.
1.1.

Referat Gospodarki Nieruchomościami

Pracą referatu zarządza kierownik, mając do dyspozycji 2 pracowników. Zadania referatu
z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, na szczeblu powiatowym
realizuje Starosta.
W roku 2021 r. w zasobie znajdowało się łącznie 271 działek o łącznej powierzchni
391.5720 ha. Liczba ta z roku na rok ulega nieznacznym zmianom, które spowodowane
są m.in. zbywaniem nieruchomości, regulacją stanów prawnych gruntów dotychczas
nieuregulowanych, zwrotami nieruchomości, komunalizacją mienia przez gminy oraz
przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Od roku 2018 liczba
działek zmniejszyła się o 91.
Część gruntów Skarbu Państwa oddana została w użytkowanie wieczyste, liczba
ta w porównaniu do roku 2020 nie uległa zmianie i w 2021 wynosiła 59 działek o łącznej
powierzchni 114,4875 ha.
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W 2021 roku z zasobu zostało sprzedane 2 działki o łącznej powierzchni 0,36 ha, podczas
gdy w 2020 roku sprzedana została jedna działka o powierzchni 0,14 ha.
Spadek sprzedaży gruntów pozostających w zasobie nieruchomości Skarbu Państwa
spowodowany jest nie tylko polityką państwa dotyczącą zbywania nieruchomość ale również
spadkiem zainteresowania potencjalnych kupujących.
Łączne dochody z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w roku 2021
tj. sprzedaży, naliczanie opłat rocznych za użytkowanie wieczyste i trwały zarząd wyniosły
190 467,47 zł z czego do kasy Starostwa wpłynęła kwota 56 563,19 zł. Natomiast wpływy
w roku 2020 wynosiły odpowiednio 71 154,83 zł, z czego do kasy wpłynęła kwota
19 320,83 zł.
W Referacie Gospodarki Nieruchomościami w zakresie ochrony gruntów rolnych
w 2021 zostało wydanych 250 decyzji w sprawie wyłączenia gruntów z produkcji rolnej
do celów uzyskania pozwolenia na budowę. Liczba ta nie uległa większym zmianom,
a w porównaniu do roku poprzedniego zwiększyła się o 10.
W 2021 r. wydanych zostało 122 zaświadczenia do celów zgłoszenia robót budowlanych,
podobnie jak w przypadku decyzji liczba ta nie uległa większej zmianie, w 2020 roku wydanych
zostało 126 takich zaświadczeń.
Do budżetu województwa mazowieckiego w 2021 r. z tytułu należności i opłat rocznych
związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej przekazano kwotę 13 684 zł,
a w roku 2020 kwota ta wynosiła 4 437 zł.
Ponadto w 2021 r. wydanych zostało 336 postanowień uzgadniających projekty decyzji
o warunkach zabudowy w zakresie ochrony gruntów rolnych z terenu gmin: Policzna, Przyłęk,
Tczów, Kazanów, natomiast w roku 2020 było ich 256. Wzrost liczby wydanych postanowień
o 80 związany jest z coraz większą liczbą inwestycji w farmy fotowoltaiczne, których budowa
wymaga decyzji o warunkach zabudowy na terenie gmin, gdzie nie ma uchwalonego planu
zagospodarowania przestrzennego oraz zmianą przepisów w zakresie Prawa Budowlanego.
Ponadto referat zajmuje się regulacją stanów prawnych dróg powiatowych. Szersze
informacje na ten temat znajdują się w rozdziale „Mienie Powiatu” niniejszego raportu.
Jak wynika z powyższych danych stan epidemii COVID – 19 wpływa negatywnie na dochody
powiatu z tytułu gospodarowania gruntami Skarbu Państwa w działach gdzie powiat czerpie
wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste lub trwały zarząd.
Pomimo trwającej pandemii COVID-19 działania referatu nie zostały zakłócone
a zadania były realizowane zgodnie z terminami przewidzianymi w obowiązujących przepisach
prawa w tym zakresie.
1.2.

Ewidencja Gruntów i Budynków (EGiB)

Baza danych ewidencji gruntów i budynków prowadzona jest w systemie
informatycznym oraz utrzymywana jest w stanie ciągłej aktualności poprzez wprowadzanie
udokumentowanych zmian na podstawie ściśle określonych w prawie dokumentów.
W 2021 roku wprowadzono łącznie 3 735 zmian, o 496 mniej w stosunku do 2020 r.
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Wykres 4. Ilość wprowadzonych zmian w bazie danych ewidencji gruntów i budynków od roku
2018 do roku 2021.
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Przypuszczalnie powodem zmniejszenia liczby wprowadzonych zmian była dynamiczna
sytuacja związana z pandemią COVID-19 i związany z nią brak stabilizacji w gospodarce.
Powyższe skutkowało spadkiem zawieranych aktów notarialnych na grunty z terenu powiatu
oraz regulacją stanów prawnych gruntów prywatnych oraz nieruchomości gminnych.
Oprócz utrzymania bazy danych EGiB w aktualnym stanie, wydział zajmuje się bieżącą
obsługą interesantów. Właściciel lub osoba, która wykaże się interesem prawnym w dostępie
do takich danych może uzyskać informację na temat nieruchomości gruntowej, budynkowej
czy lokalowej położonej na terenie powiatu zwoleńskiego.
W 2021 ta komórka organizacyjna, licząca 4 pracowników wydała:
a) 2 469 wypisów z rejestru Ewidencji Gruntów i Budynków. Liczba ta w porównaniu
do roku poprzedniego zwiększyła się o 170 dokumentów,
b) 1 001 wyrysów z rejestru Ewidencji Gruntów i Budynków. Liczba ta w porównaniu do
roku poprzedniego zwiększyła się o 194 dokumenty,
c) 206 zaświadczeń z rejestru Ewidencji Gruntów i Budynków. Liczba ta w porównaniu
do roku poprzedniego zwiększyła się nieznacznie bo o 9 dokumentów,
W analizowanym okresie prowadzonych było 5 postępowań administracyjnych związanych
m.in. z uwagami do modernizacji zakończonej w roku 2014 i 2018 r. dla terenu powiatu.
Dzięki dalszej informatyzacji materiałów zasobu, czas oczekiwania na realizację wniosku
został skrócony do minimum, i tak:
a) wypisy z ewidencji gruntów i budynków wydawane są w dniu złożenia wniosku,
po uiszczeniu opłaty za wnioskowane materiały,
b) zaświadczenia oraz potwierdzenia posiadania gospodarstwa rolnego w ciągu 7 dni,
c) wyrysy z ewidencji gruntów i budynków do celów notarialnych czy do sądu
wieczystoksięgowego wydawane są do 30 dni, po weryfikacji udostępnianych
danych z danymi znajdującymi się w archiwum.
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1.3. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
(PODGiK)
Realizuje zadania z zakresu prowadzenia bazy numerycznej mapy zasadniczej,
udostępnia zawarte w niej informacje w postaci wydruków map lub kopii przechowywanych
materiałów zasobu oraz obsługuje jednostki wykonawstwa geodezyjnego.
W 2021 roku, w tej liczącej 5 pracowników komórce:
a) zrealizowano 1 793 wnioski o udostępnienie materiałów zasobu, w tym
wydruków z bazy numerycznej mapy zasadniczej z czego 146 wniosków
złożonych zostało elektronicznie, co daje 100% wzrost w stosunku do roku
poprzedniego,
b) opracowanych zostało 1 064 zgłoszeń prac geodezyjnych, w tym 854 zgłoszonych
przez platformę GEOPORTAL i 210 w wersji tradycyjnej papierowej,
c) przyjętych zostało do zasobu 998 operatów geodezyjnych, w tym w formie
papierowej 856, które zostały zeskanowane i udostępnione dla jednostek
wykonawstwa geodezyjnego oraz 142 w wersji elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
d) przeprowadzonych zostało 45 narad koordynacyjnych Zespołu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej.
W związku z uruchomieniem w 2020 roku przez Wydział Geodezji możliwości zdalnych
narad koordynacyjnych bez konieczności wizyty w urzędzie wszystkie 45 narad
koordynacyjnych zostało przeprowadzonych zdalnie z wykorzystaniem środków komunikacji
elektronicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami. Liczba przeprowadzonych narad
nie odbiega od ilości spraw w poprzednim roku zmienił się natomiast sposób ich prowadzenia.
Czas oczekiwania na zamówione materiały zasobu przedstawiał się następująco:
a) wydruki map wydawane są w dniu złożenia wniosku, po uiszczeniu opłaty
za wnioskowane materiały,
b) czas oczekiwania wykonawców prac na opracowanie zgłoszenia wynosił:
− do siedmiu dni – jeżeli praca geodezyjna została zgłoszona w sposób
tradycyjny (wniosek w formie papierowej),
− jeżeli natomiast geodeta zgłosi pracę poprzez platformę GEOPORTAL
(wniosek w formie elektronicznej) udostępnienie następuje w chwili
uiszczenia opłaty za dane,
c) weryfikacja oraz aktualizacja bazy jest ściśle określona w przepisach Ustawy Prawo
Geodezyjne i Kartograficzne i zależy od obszaru na jaki została zgłoszona praca
geodezyjna.
W roku 2021 na terenie obrębów Jedlanka oraz Koszary w gminie Zwoleń
przeprowadzona została kompleksowa modernizacja danych zawartych w ewidencji gruntów
i budynków. Przedmiotem prac było przede wszystkim protokolarne ustalenie granic działek
ewidencyjnych w terenie w obecności właścicieli wraz z podpisaniem odpowiednich
protokołów i szkiców granicznych z terenu w/w obrębów geodezyjnych.
Zasób geodezyjny prowadzony jest w całości w systemach informatycznych.
Informatyzacja zasobu oraz jego cyfryzacja była możliwa dzięki przystąpieniu powiatu
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do projektów unijnych realizowanych przez Marszałka Województwa Mazowieckiego w latach
poprzednich.
Pod adresem http://zwolenpowiat.geoportal2.pl/ Starostwo Powiatowe uruchomiło
portal mapowy, w ramach którego możliwy jest wgląd do ogólnodostępnych danych
przedmiotowych dotyczących nieruchomości położonych na terenie powiatu, m. in.: numeru
działki, jej powierzchni, użytków gruntowych oraz ujawnionych budynków ewidencyjnych.
Dostęp do pełnych danych EGiB oraz bazy mapy zasadniczej posiadają również gminy
położone na terenie powiatu. Dzięki tej funkcjonalności gmina może zweryfikować, czy
posiada aktualne dane mieszkańców niezbędne chociażby do poprawnego naliczenia podatku
od nieruchomości, bez konieczności osobistej wizyty mieszkańca w Wydziale Geodezji.
Przedstawione powyżej informacje dotyczące realizacji zadań przez Wydział Geodezji,
Katastru i Gospodarki Nieruchomościami wskazują, że sytuacja epidemiologiczna, która
w dość dużym stopniu ograniczyła możliwości funkcjonowania zarówno instytucji publicznych,
sądów, notariuszy ale i samych obywateli nie miała znaczącego wpływu na ilość wydawanych
w tym czasie dokumentów i obsługę interesantów.
Powiat zwoleński dzięki temu, że w 2019 roku w ramach działającej już platformy
GEOPORTAL uruchomił dodatkowe moduły internetowe umożliwiające obywatelowi nie tylko
elektronicznie składanie wniosków do Wydziału Geodezji, ale również bieżącą komunikację
z urzędem, znacznie ograniczył utrudnienia związane z dostępnością urzędu podczas trwającej
pandemii COVID – 19.
W związku z ograniczeniami związanymi z pandemią, jak wynika z przedstawionych
wyżej ilości, coraz bardziej popularne stały się usługi elektroniczne z których korzystają
nie tylko projektanci w zakresie wniosków ZUD ale również instytucje, wykonawcy prac
geodezyjnych oraz zwykli obywatele.

2. Wydział Budownictwa i Architektury
Starosta Zwoleński realizuje zadania rządowe z zakresu ustawy Prawo budowlane przy
pomocy Wydziału Budownictwa i Architektury mieszczącego się w Zwoleniu w budynku przy
ul. Dr. Perzyny 86. W Wydziale Budownictwa i Architektury w 2021 roku pracowało dwóch
starszych inspektorów, jeden inspektor oraz jeden podinspektor, pod kierunkiem naczelnika
Wydziału.
Do zadań Wydziału należy wydawanie pozwoleń na budowę, pozwoleń na rozbiórkę,
przyjmowanie zgłoszeń, prowadzenie spraw związanych ze zmianą sposobu użytkowania
obiektów budowlanych i wydawaniem zezwoleń na realizację inwestycji drogowych.
W 2021 roku wpłynęło 313 wniosków o wydanie pozwolenia na budowę, wydano 323
decyzje administracyjne w tym zakresie (część wniosków złożona została w roku 2020).
Przyjęto 703 zgłoszenia nie wymagające uzyskania pozwolenia na budowę (o 113 więcej
niż w 2020 roku). Wydano 16 pozwoleń na rozbiórkę i 90 innych decyzji administracyjnych.
Zarejestrowano 393 dzienniki budowy (o 49 więcej, niż w 2020 roku).
Przeważająca część wydawanych pozwoleń dotyczyła budynków mieszkalnych
jednorodzinnych. Średni czas oczekiwania na decyzję pozwolenia na budowę wynosił
do trzech tygodni i był porównywalny do roku poprzedniego. Wszystkie sprawy były
załatwiane terminowo i bez zbędnej zwłoki.
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W 2021 roku przyjęto o 113 zgłoszeń nie wymagających uzyskania pozwolenia na
budowę więcej w stosunku do roku 2020. Nie zmniejszyła się liczba obsługiwanych klientów w
skali całego roku. Wydział funkcjonował nieprzerwanie. Interesanci mieli stały kontakt z
wydziałem zarówno telefoniczny jak i drogą e-mailową, czy za pośrednictwem e-usług.

Wykres 5. Zadania pracy Wydziału Budownictwa i Architektury w liczbach za rok 2021

3. Wydział Komunikacji i Transportu
W Wydziale Komunikacji i Transportu realizowane są przede wszystkim zadania
związane z rejestracją pojazdów i wydawaniem praw jazdy, a także z zakresu transportu
drogowego (wydawaniem zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób
i rzeczy, wydawanie zaświadczeń na krajowy niezarobkowy transport drogowy na potrzeby
własne oraz wydawaniem zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób
w krajowym transporcie drogowym) oraz sprawy dotyczące usuwania z dróg, położonych
na terenie powiatu, pojazdów zagrażających w ruchu drogowym.
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Pracą wydziału kieruje naczelnik, który do realizacji zadań w 2021 r. miał do dyspozycji
6 pracowników.
Wydział Komunikacji i Transportu, prowadzi rejestry i ewidencje:
a) przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów,
b) przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców,
c) instruktorów,
d) diagnostów samochodowych.
Wiąże się to z obowiązkiem ciągłego nadzoru oraz okresowych kontroli zarejestrowanych
podmiotów.
Do wydziału komunikacji w 2021 r. wpłynęło 2 383 różnego rodzaju pism, w tym
decyzje, skierowania, zaświadczenia itp. W stosunku do 2020 roku wpłynęło o 483 więcej
korespondencji przychodzącej.
Zatrudnieni w wydziale pracownicy obsługują dużą liczbę interesantów rocznie. Sprawy
związane z obrotem pojazdami oraz wydawaniem uprawnień do prowadzenia pojazdów z roku
na rok utrzymują się na podobnym poziomie, lecz częste zmiany systemu Centralnej Ewidencji
Pojazdów i Kierowców wydłużają procesy związane z obsługą interesantów.
Średni czas rejestracji pojazdu w tut. wydziale wynosi około 40 minut.
Z raportów systemów „POJAZD” i „KIEROWCA” za 2021 r. przedstawionych liczbowo
dla niektórych z masowo załatwianych spraw wynika, że w 2021 r.:
a) zarejestrowano 4 415 pojazdów (o 675 więcej niż w 2020 r.),
b) wyrejestrowano 1 744 pojazdów (o 264 więcej niż w 2020 r.),
c) dokonano wymiany i wydania wtórników 857 dowodów rejestracyjnych (o 491 mniej
niż w 2020r.),
d) przyjęto 2 474 zawiadomień o zbyciu pojazdu (o 723 więcej niż w 2020 r.),
e) wydano 1 279 praw jazdy (o 235 więcej niż w 2020 r.),
f) wydano 735 profili kandydata na kierowcę (o 235 więcej niż w 2020 r.),
g) wydano 130 decyzji o zatrzymaniu uprawnień do kierowania pojazdami (o 19 więcej
niż w 2020 r.),
h) wydano 71 decyzje o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami (o 3 mniej
niż w 2020 r.).
Po nieznacznym spadku załatwianych spraw w stosunku do 2020 r. w 2021 roku nastąpił
niewielki wzrost załatwianych spraw. Należy jednak podkreślić, że pomimo pandemii
i wielu wprowadzonych obostrzeń klienci nadal obsługiwani byli na bieżąco, bez konieczności
oczekiwania na wyznaczenie konkretnego terminu wizyty w urzędzie.
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Wykres 6. Wybrane zadania Wydziału Komunikacji i Transportu realizowane w latach 2019
– 2021 r.
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Poza ww. czynnościami w Wydziale Komunikacji i Transportu dokonano
1 827 elektronicznych potwierdzeń danych pojazdów i właścicieli dla innych urzędów, wydano
47 zaświadczeń potwierdzających utratę lub zagubienie dowodu rejestracyjnego i karty
pojazdu, wydano 118 decyzji o czasowym wycofaniu pojazdów z ruchu drogowego,
przywrócono 20 pojazdów wycofanych z ruchu drogowego, zwrócono 71 uprawnień
do kierowania pojazdami, wydano 32 decyzje o przywróceniu uprawnień do kierowania
pojazdami, wydano 250 decyzji o nałożeniu kary pieniężnej z tytułu nieterminowego
zgłoszenia obowiązku zbycia lub nabycia pojazdu, przekazano 83 akta kierowców do innych
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urzędów, otrzymano 58 akt kierowców z innych urzędów, skierowano 45 osób na badania
lekarskie i 53 osób na badania psychologiczne w zakresie uprawnień do kierowania pojazdami
oraz skierowano 44 osoby na kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej
i przeciwdziałania narkomanii w zakresie uprawnień do kierowania pojazdami.
Należy zauważyć, w stosunku do 2020 r. zmniejszyła się liczba osób, które skierowano
na badania lekarskie (o 10 osób), na badania psychologiczne w zakresie uprawnień
do kierowania pojazdami (o 6 osób), a także o 4 osoby zmniejszyła się liczba skierowanych
na kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania
narkomanii w zakresie uprawnień do kierowania pojazdami.
Zadania z zakresu transportu drogowego to głównie prowadzenie rejestru
przedsiębiorców transportowych. Na dzień 31.12.2021 r. na terenie powiatu wpisanych
do rejestru było 76 przedsiębiorców wykonujących zarobkowy transport drogowy oraz
82 przedsiębiorców wykonujących niezarobkowy transport drogowy na potrzeby własne.
Na terenie powiatu w 2021 r. funkcjonowało czterech przewoźników wykonujących
regularny przewóz osób na 6 liniach komunikacyjnych. Część linii komunikacyjnych
istniejących na terenie powiatu nie wykazuje żadnych znamion linii komercyjnych i nie rokuje
wygenerowania zysku z tytułu sprzedaży biletów. Alternatywą dla powyższych linii jest dopłata
z budżetu samorządowego. Z deficytowych linii w przeważającej części korzysta młodzież
szkolna, likwidacja deficytowych linii w poważnym stopniu komplikuje młodzieży szkolnej
dojazdy do szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu. W 2020 r. Zarząd Powiatu, wystąpił
z wnioskiem do Wojewody o objęcie dopłatą w 2021 r. do ceny usługi nowo utworzonej linii
autobusowej o charakterze użyteczności publicznej relacji: Zwoleń – Kopiec – Zwoleń. Linia
otrzymała dofinansowanie z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych, została
uruchomiona w okresie od 01.09.2021 r. do 31.12.2021 r. ponadto w 2021 roku Powiat
Zwoleński w porozumieniu z Powiatem Radomskim oraz gminami (UG Pionki, UM Pionki
i UM Zwoleń) uruchomił linie autobusową Pionki – Suskowola – Zwoleń, którą wspólnie
dofinansowano z budżetów w/w samorządów.

4. Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, kierowany przez naczelnika,
realizuje zadania z zakresu gospodarki odpadami, ochrony środowiska wraz z ochroną
przyrody, leśnictwa, łowiectwa, rybactwa śródlądowego, rolnictwa, a także zagadnienia
wynikające z ustawy prawo geologiczne i górnicze. W 2021 r. w wydziale zatrudnionych było
5 osób. Od czerwca 2020 roku zadania Starosty jako organu administracji geologicznej
wykonywane są przez przypisanego do wydziału Geologa Powiatowego, posiadającego
potwierdzone kwalifikacje.
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Wykres 7. Wybrane zadania Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
realizowane w latach 2018 – 2021.
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Wykres 8. Wybrane zadania z zakresu ochrony środowiska, rybactwa śródlądowego, geologii
oraz ochrony przyrody realizowane w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
w latach 2018 – 2021.
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4.1. Leśnictwo
Nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa
sprawowało dwóch pracowników (leśników) Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony
Środowiska Starostwa Powiatowego w Zwoleniu.
W 2021 roku w ramach pełnionych obowiązków nadzorowi podlegało 6 655,00 ha
powierzchni leśnej. Do końca ubiegłego roku wydano w sumie 560 świadectw pozyskania
drewna. W odniesieniu do roku 2020 wydano o 163 świadectw pozyskania drewna więcej.
Wykres 9. Ilość wydanych w 2018, 2019, 2020 i 2021 roku świadectw pozyskania drewna
w poszczególnych gminach znajdujących się na terenie powiatu zwoleńskiego.
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Ponadto do końca 2021 roku wydano 524 zaświadczenia dotyczące objęcia gruntów
zapisami uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu
Państwa lub decyzjami w zakresie inwentaryzacji stanu lasu.
Przystąpiono również do opracowania nowych uproszczonych planów urządzenia lasu
oraz inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa,
położonych w granicach administracyjnych Gminy Przyłęk, o łącznej powierzchni 1 773,9646
ha. Przedmiotowe plany nie zostały wykonane przez firmę urządzeniową do końca 2021.
4.2. Rolnictwo
W ramach zagwarantowania ciągłości wypłat ekwiwalentów za wyłączenie z produkcji
gruntów rolnych i prowadzenie na nich upraw leśnych złożono do Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie cztery kwartalne wnioski o przekazanie środków
finansowych na wypłaty ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych zalesionych
w 2002 r. i w 2003 roku na podstawie ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia.
W 2021 roku na rachunek budżetu powiatu zwoleńskiego przekazano środki finansowe
w łącznej wysokość 276 742,60 zł, które to zgodnie z miesięcznymi listami wypłat
ekwiwalentów przekazano poszczególnym beneficjentom. W porównaniu do roku ubiegłego
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beneficjentom przekazano środki finansowe w kwocie wyższej o 9 102,42 zł.
4.3. Łowiectwo
W 2021 roku na terenie powiatu zwoleńskiego znajdowało się 9 polnych obwodów
łowieckich o łącznej powierzchni użytkowej równej 49 434 ha. W powyższym sezonie
łowieckim obwody te były wydzierżawione przez 7 kół łowieckich, na podstawie podpisanych
umów ze Starostą Zwoleńskim. Dane te nie uległy zmianie w stosunku do roku ubiegłego.
Łączna wysokość naliczonego w 2021 roku czynszu za dzierżawienie obwodów łowieckich
w sezonie 2021/2022 wyniosła 15 971,34 zł netto, co w porównaniu do roku 2020/2021
stanowi kwotę wyższą o 2 872,10 zł. Otrzymane na rachunek budżetowy powiatu czynsze
dzierżawne zostały rozdysponowane pomiędzy nadleśnictwami oraz gminami, na terenie
których znajdowały się dzierżawione obwody łowieckie.
4.4. Edukacja ekologiczna
W związku z wprowadzeniem na terenie kraju stanu epidemii związanego
z koronawirusem SARS-CoV-2, w 2021 roku nie został zorganizowany XIX Powiatowy Konkurs
Piosenki Turystycznej i Ekologicznej, którego inicjatorem jest Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Wł. Jagiełły w Zwoleniu, a partnerem realizacji jest Dom Kultury w Zwoleniu.

IV.

INWESTYCJE I POZYSKIWANIE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

Zadania związane z aplikowaniem o środki zewnętrzne, realizacją inwestycji oraz
zamówieniami publicznymi wykonywał czteroosobowy Wydział Inwestycji i Rozwoju. Ponadto
do zadań wydziału należy wykonywanie przeglądów okresowych budynków Starostwa oraz
jednostek organizacyjnych, koordynowanie zadań z zakresu zapewnienia dostępności osobom
ze szczególnymi potrzebami, rozliczanie paliwa zakupionego do samochodów służbowych
a także obsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
W roku 2021 Powiat Zwoleński aplikował o następujące dofinansowania:
1. w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej
MAZOWSZE 2021” na zadanie pn. „Modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół
Rolniczo – Technicznych w Zwoleniu – Etap I”
2. w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
na zadania:
1) „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 3536W
Odechów – Sienno – Ostrowiec Św. w km 7+625 wraz z przebudową
obustronnych dojazdów”,
2) „Przebudowa drogi powiatowej nr 4508W Zwoleń - Filipinów w miejscowości
Zwoleń ul. Słowackiego”,
3) „Przebudowa drogi powiatowej nr 4506W Zwoleń – Sarnów”
3. w ramach programu wyrównywania różnic między regionami obszar B na zadania:
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4.

5.

6.
7.

8.

9.

1) „Likwidacja barier architektonicznych do budynku Powiatowego Urzędu Pracy
w Zwoleniu przy ul. Ludowej 7c”,
2) „Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Zwoleniu przy
ul. Władysława Jagiełły 4 w celu zapewnienia dostępności osobom
ze szczególnymi potrzebami”;
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wniosek
o przyznanie grantu na dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników DPS
w Gródku z projektu grantowego „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom
oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy
społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”;
w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa
ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na zadania;
1) „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych
w Zwoleniu na ul. Juliusza Słowackiego i Fryderyka Chopina na drogach
nr 4508W i 450573W”,
2) „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania
jednego przejścia dla pieszych w miejscowości Grabów nad Wisłą na drodze
powiatowej nr 4527W Zielonka – Łaguszów”;
w ramach Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Przebudowa drogi
powiatowej nr 4522 Załazy – Zamość”;
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na zadanie pn. „Budowa ogólnodostępnego
kompleksu sportowo – rekreacyjnego przy ul. Żeromskiego 34 w Zwoleniu – Etap II”;
w ramach Instrumentu Wsparcia Zadań Ważnych dla równomiernego rozwoju
Województwa Mazowieckiego na zadania:
1) „Przebudowa drogi powiatowej nr 4513W Zwoleń - Kroczów - Kazanów
na odcinku o długości 916,00 mb”
2) „Modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Rolniczo – Technicznych
w Zwoleniu”,
3) „Przebudowa drogi powiatowej nr 4507W Jedlanka – Karczówka”,
4) „Przebudowa pomieszczeń SPZZOZ w Zwoleniu na potrzeby poradni
ortopedycznej i pogotowia ratunkowego”
w ramach dotacji ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie
budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na rok 2022 (z tzw.
FOGR) na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4502W Kazanów – Kopiec”

Z powyższych zadań 9 otrzymało dofinansowanie i zostało zrealizowanych bądź
są w trakcie realizacji, pozostałe są na etapie oceny przez Urząd Marszałkowski Województwa
Mazowieckiego lub Wojewodę Mazowieckiego.
Inwestycje, a w szczególności inwestycje drogowe stanowią o sile i prężności samorządu,
decydują o atrakcyjności terenu i jakości życia mieszkańców. Niestety, wielkość budżetu
powiatu nie pozwala na realizację dużych zadań inwestycyjnych bez wsparcia zewnętrznego.
Dokładając wszelkich starań aplikujemy o dodatkowe środki pozwalające przy wkładzie
własnym powiatu zrealizować tak potrzebne dla społeczeństwa inwestycje.
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W roku 2021 zostały zrealizowane następujące zadania/projekty:
1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4516W Bartodzieje – Kazanów na odcinku
od km 4+166,00 do km 8+461,00” w ramach Instrumentu Wsparcia Zadań Ważnych
dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego;
2. „Przebudowa ul. Majora Hubala w Zwoleniu w ciągu drogi powiatowej nr 4513W
Zwoleń – Kroczów – Kazanów na odcinku długości 916,00 mb w km od 1+340 do km
2+256” w ramach programu pod nazwą Fundusz Dróg Samorządowych;
3. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3536W Odechów – Sienno – Ostrowiec
Świętokrzyski” w ramach dotacji ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego
w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na rok 2021
(z tzw. FOGR);
4. „Modernizacja istniejącej infrastruktury szpitala SPZZOZ w Zwoleniu oraz zakup
sprzętu medycznego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VI „Jakość życia”, Działania 6.1
„Infrastruktura ochrony zdrowia” Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020;
5. „Poprawa efektywności działania istniejących poradni specjalistycznych
i podstawowej opieki zdrowotnej poprzez zakup sprzętu specjalistycznego I Etap”
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi
Priorytetowej VI „Jakość życia”, Działania 6.1 „Infrastruktura ochrony zdrowia”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 –
2020;
6. Grant na dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników DPS w Gródku z projektu
grantowego „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa
personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów
pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego;
7. Budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowo – rekreacyjnego przy
ul. Żeromskiego 34 w Zwoleniu – Etap I” w ramach poddziałania 19.2 wsparcie
wdrażania operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność, objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020;
8. „Termomodernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Rolniczo – Technicznych
w Zwoleniu” w ramach Rządowego Fundusz Inwestycji Lokalnych, którego częścią było
zadanie „Modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Rolniczo – Technicznych
w Zwoleniu – Etap I” współfinansowane w ramach „Mazowieckiego Instrumentu
Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021”;
9. „Likwidacja barier architektonicznych do budynku Powiatowego Urzędu Pracy
w Zwoleniu przy ul. Ludowej 7c” w ramach programu wyrównywania różnic między
regionami obszar B.
Największe nakłady finansowe majątkowe w roku 2021 zostały przeznaczone
na inwestycje drogowe.
„Przebudowa drogi powiatowej nr 4516W Bartodzieje – Kazanów na odcinku
od km 4+166,00 do km 8+461,00”
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Przedmiotem inwestycji była przebudowa drogi powiatowej nr 4516W Bartodzieje Kazanów znajdującej się na terenie gmin: Tczów i Kazanów w powiecie zwoleńskim o łącznej
długości 4 295 mb w miejscowościach Brzezinki Nowe, Dębnica, Kroczów Większy, Kazanów.
Dzięki realizacji przedmiotowej inwestycji został podniesiony standard drogi powiatowej
nr 4516W polegający na:
1) poszerzeniu drogi z 5,00 m do 5,50 m, na łukach poziomych do 6,50 m;
2) wzmocnieniu nawierzchni drogi poprzez wykonanie dwóch warstw bitumicznych:
warstwa wyrównawczo-wiążąca śr. grubość 5,80 cm oraz warstwa ścieralna gr. 4 cm.;
3) wykonaniu peronów przystankowych z kostki brukowej betonowej oddalonych
od krawędzi jezdni;
4) wykonaniu obustronnych poboczy utwardzonych z kruszywa łamanego szerokości
1,00 m;
5) wykonaniu grubowarstwowego oznakowania poziomego, wymianie i uzupełnieniu
istniejącego oznakowania pionowego (demontaż istniejących znaków, przestawienie
istniejących znaków, ustawienie nowych znaków),
6) wykonaniu parkingu wzdłuż ogrodzenia cmentarza.
Całkowita wartość zadania wyniosła 3 392 634,16 zł z czego dofinansowanie z budżetu
województwa mazowieckiego w ramach Instrumentu Wsparcia Zadań Ważnych dla
równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego opiewało na kwotę 1 973 141,59 zł.
„Przebudowa ul. Majora Hubala w Zwoleniu w ciągu drogi powiatowej nr 4513W Zwoleń –
Kroczów – Kazanów na odcinku długości 916,00 mb w km od 1+340 do km 2+256”
Przedmiotowe zadania dot. przebudowy ul. Majora Hubala w Zwoleniu stanowiło drugi
etap przebudowy drogi powiatowej 4513W Zwoleń – Kroczów – Kazanów na terenie miejskim.
Pierwszy etap zrealizowany został w 2017 roku przy udziale środków w ramach programu
Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.
Zakres prac obejmował odcinek drogi o długości 916 mb. Wykonano tu chodnik z kostki
brukowej po lewej stronie jezdni, a przy krawędzi powstał ciąg pieszo-rowerowy
z kolorowego betonu asfaltowego. Droga została poszerzona i pokryta nową nawierzchnią
z betonu asfaltowego. Wykonano też odpowiednie odwodnienie pobocza, zjazdy do posesji,
przebudowano dwa skrzyżowania i wyznaczono dwa przejścia dla pieszych o podwyższonym
standardzie. Droga zyskała oznakowanie poziomie i pionowe.
Całkowita wartość zadania wyniosła 1 140 094,70 zł, z czego 560 837,10 zł stanowi
dofinansowanie w ramach programu pod nazwą Fundusz Dróg Samorządowych.
„Przebudowa drogi powiatowej nr 3536W Odechów – Sienno – Ostrowiec Świętokrzyski”
W ramach zadania zostały wykonane zjazdy do posesji i pól o nawierzchni z kruszywa
łamanego, wymieniona została zdegradowana konstrukcja jezdni i na całej długości położona
warstwa wyrównawcza, wiążąca oraz ścieralna z betonu asfaltowego. Nową nawierzchnię
zyskały też skrzyżowania z drogami gminnymi. Wykonawca wykonał nowe pobocza
z kruszywa łamanego. Ponadto w ramach zadania udrożniono obustronne rowy oraz
wykonano nowe przepusty pod zjazdami i skrzyżowaniami. Prace zakończyły się wykonaniem
oznakowania w poziome i w pionowe.
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Całkowita wartość zadania wyniosła 651 185,68 zł, z czego 250 000,00 zł stanowiło
dofinansowanie w ramach dotacji ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego
w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na rok 2021.
Wkład własny do inwestycji z zakresu drogownictwa został w części pokryty z pozyskanych
w roku 2020 środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów w ramach
Rządowego Fundusz Inwestycji Lokalnych.
W roku 2021 powiat kontynuował realizację projektów w ochronę zdrowia, na które
otrzymał dofinansowanie w roku 2020 w kwocie 3 005 048,04 zł w ramach Osi Priorytetowej
VI „Jakość życia”, Działania 6.1 „Infrastruktura ochrony zdrowia” Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020:
1) „Modernizacja istniejącej infrastruktury szpitala SPZZOZ w Zwoleniu oraz zakup
sprzętu medycznego”,
2) „Poprawa efektywności działania istniejących poradni specjalistycznych
i podstawowej opieki zdrowotnej poprzez zakup sprzętu specjalistycznego I etap”,
3) „Poprawa efektywności działania istniejących poradni specjalistycznych
i podstawowej opieki zdrowotnej poprzez zakup sprzętu specjalistycznego II etap”.
Dzięki ww. projektom do przebudowanych wnętrz szpitala trafiły między innymi: dwa
defibrylatory, dwa aparaty EKG z osprzętem, pompy infuzyjne, urządzenia do dezynfekcji
metodą zamgławiania, elektryczny stół do masażu, zestawy do elektroterapii i laseroterapii,
autoklaw, cieplarka laboratoryjna, koncentrator tlenu, mikroskopy, wirówki laboratoryjne,
ssak, pompa żywieniowa oraz myjnie dezynfektory. Doposażone zostały także sale chorych.
Zakupiono 30 sztuk nowoczesnych łóżek medycznych z wyposażeniem i szafkami
przyłóżkowymi, 4 łóżka medyczne reanimacyjne z wyposażeniem i szafkami przyłóżkowymi,
4 wózki zabiegowe pielęgniarskie, 2 wózki do transportu chorych leżących, 6 wózków
toaletowo-kąpielowych, 4 wózki żywieniowe z funkcją utrzymywania temperatury, a także
4 zmywarki z funkcją wyparzania do kuchenek oddziałowych.
Doposażone zostały poradnie: kardiologiczna, chirurgii ogólnej, położniczoginekologiczna, chirurgii urazowo-ortopedycznej, otolaryngologiczna, okulistyczna. Nowy
sprzęt trafił także do pracowni USG, endoskopowej i rentgenodiagnostyki. Zakupiono między
innymi: zestawy reanimacyjne, aparat USG do echokardiografii z osprzętem, aparat EKG
z osprzętem, aparat do badań KTG, dwa aparaty USG z głowicami do badań, specjalistyczne
lampy, fotel ginekologiczny, stół diagnostyczno-zabiegowy, aparat do elektrokoagulacji,
kolposkop, tor wizyjny z trzema gastroskopami, akcesoria i myjnię do gastroskopu, myjkę
ultradźwiękowa do akcesoriów endoskopowych, szafę na endoskopy oraz ssak i autoklaw
do sterylizacji endoskopów.
W I kwartale 2021 roku zakończyła się realizacja projektu pn. „Poprawa efektywności
działania istniejących poradni specjalistycznych i podstawowej opieki zdrowotnej poprzez
zakup sprzętu specjalistycznego II etap”, który rozpoczęła się 6 marca 2020 roku i opiewał
na kwotę 1 093 492,15 zł.
W ramach projektu został zakupiony i przekazany do SPZZOZ nowoczesny sprzęt
medyczny oraz dostosowano pomieszczenia Pracowni Rentgenodiagnostyki pod potrzeby
zakupionego aparatu RTG. Oprócz wspomnianego aparatu RTG ze stacją lekarską i stacją
technika zakupiono następujący sprzęt medyczny: stół diagnostyczno-zabiegowy, stół
do zakładania opatrunków gipsowych, autoklaw, fotel laryngologiczny, zestaw narzędzi
laryngologicznych wraz z lampą Clara, pachymetr, fotel okulistyczny i test do badania widzenia
przestrzennego. Ponadto w ramach przedmiotowego projektu ujęty został sprzęt do pracowni
okulistyki zakupiony w latach 2018-2019 i przedstawiony do refundacji, są to: lampa
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szczelinowa, tonometr bezdotykowy typu PUFF i tablica podświetlana do badań ostrości
wzroku.
„Budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowo – rekreacyjnego przy ul. Żeromskiego 34
w Zwoleniu – Etap I”
Zadanie obejmowało wykonanie ogólnodostępnego obiektu przy ul. Żeromskiego 34, w skład
którego weszła:
1) bieżnia prosta do biegów sprinterskich czterotorowa o nawierzchni poliuretanowej
do biegów sprinterskich na dystansie 60 m,
2) pięciostanowiskowa siłownia plenerowa usytuowana w pobliżu bieżni w skład której
weszły następujące urządzenia: wyciąg + krzesełko, biegacz + orbitrek, surfer + twister,
prasa nożna +wioślarz, ławka z pedałkami (2 pary).
Urządzenia zostały zamontowane do fundamentów oraz do pylonu. Teren przeznaczony
pod realizację projektowanej siłowni plenerowej oraz teren wokół bieżni prostej zostanie
zniwelowany i wyprofilowany oraz obsiany mieszanka traw dedykowana do trawników mocno
użytkowanych.
Całkowity koszt inwestycji wyniósł 149 178,55 zł z czego dofinansowanie z PROW wyniosło
94 922,00 zł, natomiast wkład własny powiatu zwoleńskiego to kwota 54 236,55 zł.
„Termomodernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Rolniczo – Technicznych
w Zwoleniu”
Zadanie było możliwe do realizacji dzięki pozyskaniu dofinansowania z dwóch źródeł:
Rządowego Fundusz Inwestycji Lokalnych oraz „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia
Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021”.
W ramach zadania „Modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Rolniczo –
Technicznych w Zwoleniu – Etap I” współfinansowane w ramach „Mazowieckiego Instrumentu
Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021” wykonane zostały prace rozbiórkowe,
a także wymieniono stolarkę drzwiową i okienną wraz z obróbką i malowaniem glifów.
Kolejnym etapem była termomodernizacja wraz z montażem OZE obejmująca:
1) docieplenie ścian i stropodachu,
2) montaż instalacji fotowoltaicznej,
3) obróbki blacharskie (powiązane z ww. stolarka okienną i drzwiową),
4) przebudowa dojść do sali.
Łączny koszt zadania wyniósł 945 612,03 zł z czego dofinansowanie z Rządowego Fundusz
Inwestycji Lokalnych wyniosło 680 709,00 zł, z budżetu Województwa Mazowieckiego
200 000,00 zł oraz z budżetu powiatu 64 903,03 zł.
„Likwidacja barier architektonicznych do budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Zwoleniu
przy ul. Ludowej 7c” to projekt zrealizowany w ramach programu pn. ,,Program
wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze B.
W ramach umów zawartych z Wykonawcami wykonana została pochylnia dla osób
niepełnosprawnych wraz z balustradami z dostosowaniem stolarki drzwiowej (drzwi
zewnętrzne) do budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Zwoleniu przy ul. Ludowej 7c.
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Pochylnia wykonana z kostki brukowej w obrysie z palisady betonowej wraz
z wyznaczeniem miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych. Balustrady schodowe
i pochwyty wykonane zostały ze stali nierdzewnej z 4 prętami poziomymi mocowanymi
do słupków samonośnych. Zamontowane zostały drzwi aluminiowe z aluminium ciepłego
o współczynniku U ≤ 1,3 [W/ (m2· K)]. Wykonany podjazd umożliwi osobom ze szczególnymi
potrzebami - mieszkańcom Powiatu Zwoleńskiego oraz innym osobom poszukującym pracy
dostęp do urzędu. Dzięki projektowi została zlikwidowana bariera architektoniczna dzięki
której mieszkańcy uzyskali niezależność w poruszaniu się.
Prace zostały zrealizowane do dnia 28 grudnia 2021 roku.
Koszt wykonania powyższych robót budowalnych to 48 420,02 zł. ze środków PFRON
pochodzących z „Programu wyrównywania różnic między regionami III” pozyskano
15 411,80 zł, pozostała kwota pochodziła z budżetu powiatu zwoleńskiego.
W trakcie realizacji jest 5 projektów dot. przebudowy dróg powiatowych oraz
2 dotyczące przejść dla pieszych.
W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
na zadania powiat pozyskał 12 149 550,00 zł dofinansowania do 3 bardzo ważnych inwestycji
drogowych. Rzeczowa realizacja zadań rozpocznie się w II kwartale 2022 roku. Obecnie powiat
posiada promesy wstępne na realizację inwestycji uprawniające do rozpoczęcia procedur
wyboru Wykonawców.
Zadanie „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 3536W
Odechów – Sienno – Ostrowiec Św. w km 7+625 wraz z przebudową obustronnych dojazdów”
obejmuje przebudowę 1,353 km drogi w miejscowości Kowalków Kolonia, tym min.
wykonanie: przebudowy mostu, poszerzenia jezdni, wzmocnienia nawierzchni jezdni,
obustronne utwardzonych poboczy o szerokości 1 metra. Wartość robót wyceniona została
na 4 160 000,00 zł przy dofinansowaniu w kwocie 3 952 000,00 zł. Realizacja zadania potrwa
12 miesięcy od zawarcia umowy z Wykonawcą.
Zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 4508W Zwoleń - Filipinów w miejscowości
Zwoleń ul. Słowackiego”, którego wartość wyniesie ok 2 700 000,00 zł, zaś dofinansowanie
2 090 000,00 zł obejmie przebudowę 1,870 km ul. Słowackiego w Zwoleniu, w tym wykonanie
min.: poszerzenia jezdni, wzmocnienie nawierzchni jezdni, obustronnych utwardzonych
poboczy, ciągów pieszych z kostki brukowej. Realizacja zadania zakończy się jesienią 2022
roku.
Inwestycja pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4506W Zwoleń – Sarnów” została
zaplanowana w formule „zaprojektuj i buduj”. Jej realizacja potrwa ok. 2 lata a planowany
koszt wyniesie ok. 6 500 000,00 zł przy dofinansowaniu 6 107 550,00 zł. Wykonawca będzie
zobowiązany wykonać dokumentację techniczna przebudowy 5,470 km drogi
w miejscowościach Czarnolas, Piątków i Bierdzież, a następnie przeprowadzić roboty
budowlane.
„Przebudowa drogi powiatowej nr 4516W Bartodzieje – Kazanów na odcinku od km 0+003
do km 4+166”
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 4516W
Bartodzieje – Kazanów znajdującej się na terenie gminy Tczów w powiecie zwoleńskim
o łącznej długości 4 163,00 mb w miejscowościach: Bartodzieje i Brzezinki Stare.
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Początek przebudowy drogi znajduje się w km 0+003 przy skrzyżowaniu z drogą powiatową
nr 4512W Zwoleń - Tczów w miejscowości Bartodzieje, zaś koniec w km 4+166,00
za przepustem na rowie melioracyjnym.
Na całej długości przebudowywanego odcinka drogi zostanie wykonana droga o przekroju
szlakowym z jezdnią asfaltową o szerokości 5,50 m i z poboczami z kruszywa łamanego
o szerokości 1,00 m. Na łukach poziomych zwiększono szerokość jezdni do 6,50 m.
Zakres robót obejmuje między innymi:
- wymianę uszkodzonych przepustów pod koroną jezdni;
- budowę kanału technologicznego na odcinku od km 0+003 do km 4+166;
- wykonanie nowych peronów przystankowych z kostki brukowej;
- przebudowę skrzyżowań z drogami gminnymi;
- wykonanie na jezdni drogi warstwy wyrównawczo – wiążącej;
- wykonanie obustronnych poboczy szer. 1,00 m ulepszonych kruszywem łamanym
- wykonanie oznakowania poziomego jezdni.
Wartość inwestycji wynosi 2 725 618,00 zł przy dofinansowaniu w ramach Funduszu
Dróg Samorządowych w kwocie 1 362 808,98 zł.
„Przebudowa drogi powiatowej nr 3520W Suskowola - Policzna”
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej nr 3520W Suskowola – Policzna
znajdującej się na terenie gminy Policzna w powiecie zwoleńskim o łącznej długości 990 mb
w miejscowości Dąbrowa Las.
Zakres inwestycji obejmuje m.in.:
1) wykonanie zjazdów do posesji o nawierzchni z betonu asfaltowego,
2) wykonanie zjazdów do posesji z kruszywa łamanego,
3) regulacje wysokościową istniejących zjazdów z kostki brukowej,
4) wykonanie nawierzchni jezdni asfaltowej,
5) wykonanie nawierzchni asfaltowej na skrzyżowaniu z drogą gminną,
6) wykonanie wzdłuż krawędzi jezdni asfaltowej poboczy ulepszonych kruszywem
łamanym o szer. 1,0m,
7) wymianę lub udrożnienie przepustów.
Umowa z wykonawca opiewa na kwotę 447 000,91 zł, natomiast dofinansowanie
z budżetu województwa mazowieckiego w ramach Instrumentu Wsparcia Zadań Ważnych
dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego wyniesie 237 806,00 zł.
W roku 2021 powiat pozyskał również dofinansowanie na dwa zadania dot. poprawy
bezpieczeństwa ruchu pieszych:
1. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych
w Zwoleniu na ul. Juliusza Słowackiego i Fryderyka Chopina na drogach
nr 4508W i 450573W”,
2. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania jednego
przejścia dla pieszych w miejscowości Grabów nad Wisłą na drodze powiatowej
nr 4527W Zielonka – Łaguszów”;
Umowy z wykonawcami zostały zawarte w miesiącu grudniu 2021 r. a realizacja zakończy
się w III kw. 2022 r. Koszt powyższych zadań to blisko 350 000,00 zł. Łączne dofinansowanie
w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu
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pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ww. zadania wyniesie
229 587,98 zł.
Z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną w kraju realizacja zadania pn. „Zielone
Świątki w Sycynie – czyli ludowe obchody święta wiosny” współfinansowanego w ramach
poddziałania 19.2 wsparcie wdrażania operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014 – 2020 została przesunięta na rok 2022.
Podsumowując należy stwierdzić, że pandemia nie zahamowała procesów inwestycyjnych
w powiecie zwoleńskim. Zaplanowane w budżecie na 2021 r. zadania były sukcesywnie
realizowane, a wykaz przedsięwzięć aktualizowany i dostosowywany adekwatnie
do pojawiających się potrzeb i źródeł dofinansowania.

V.

DROGI I KOMUNIKACJA
1. Sieć drogowa w powiecie zwoleńskim

Powiat zwoleński ma dogodny układ drogowy, na który składają się drogi krajowe,
wojewódzkie, powiatowe i gminne. Przez teren powiatu zwoleńskiego przebiegają dwie drogi
krajowe nr 12 na dł. 24,70 km (połączenie wschód - zachód łączące Lublin z Łodzią)
i nr 79 na dł. 21 km (połączenie północ - południe łączące Warszawę z Tarnobrzegiem).
Drogi te krzyżują się w środku miasta, co jest bardzo dużym utrudnieniem
komunikacyjnym ze względu na duży ruch pojazdów ciężarowych na kierunku wschód -zachód.
Średnie natężenie ruchu na drogach krajowych na tym obszarze wynosi ok. 15-16 tys.
pojazdów umownych na dobę.
Na terenie powiatu znajdują się również dwie drogi wojewódzkie nr 733 (Zakrzew –
Wolanów – Kowala – Skaryszew – Karszówka oraz nr 787 (stacja kolejowa Pionki – Suskowola
– Sucha – Zwoleń). Łączna długość dróg wojewódzkich na terenie powiatu zwoleńskiego
wynosi 23,10 km.
Sieć dróg powiatowych na terenie powiatu zwoleńskiego liczy 239,237 km, z czego 7,419
km stanowią drogi powiatowe w granicach administracyjnych miasta Zwolenia (ul. Lubelska,
ul. Słowackiego, ul. Targowa, ul. Hubala, ul. Wiślana i ul. Żeromskiego) oraz drogi pozamiejskie
o długości 231,818 km.
Układ drogowy na terenie powiatu zwoleńskiego dotyczący dróg publicznych nie uległ
zmianie w stosunku do roku 2020.
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Wykres 10. Długość dróg na terenie powiatu zwoleńskiego z podziałem na kategorie

5%
3%

drogi krajowe

27%
65%

drogi wojewódzkie
drogi powiatowe
drogi gminne

Oprócz scharakteryzowanej powyżej istniejącej sieci drogowej na terenie powiatu
zwoleńskiego planowana jest do wykonania w najbliższych latach biegnąca przez obszar
naszego powiatu droga ekspresowa S12, czego dowodem były liczne spotkania konsultacyjne
z mieszkańcami w latach poprzednich, na których przedstawiciele GDDKiA prezentowali 3
możliwe warianty przebiegu tejże trasy przez powiat zwoleński. Na prowadzonych
spotkaniach mieszkańcy mogli wyrazić swoje opinie poprzez dyskusję oraz pisemnie na
specjalnie przygotowanych formularzach (ankietach). Pod koniec 2019 r. na spotkaniu w
siedzibie GDDKiA w Warszawie wskazano preferowany wariant przebiegu trasy S12. Jest on
akceptowalny przez samorząd powiatu zwoleńskiego i gminy Zwoleń. Z zapewnień
przedstawianych przez osoby z ramienia GDDKiA ostateczny wariant wytypowany zostanie po
analizie przez projektantów, którzy wezmą pod uwagę czynniki techniczne, ekonomiczne oraz
środowiskowe. 10 marca 2021 r. złożony został wniosek w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Warszawie.
Budowa drogi ekspresowej S12 wpisana została do Programu Budowy Dróg Krajowych
na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.).
Oprócz wyżej wymienionej drogi S12 biegnącej przez teren powiatu zwoleńskiego
w 2020 r. rozpoczęte zostały prace projektowe dotyczące obwodnicy Zwolenia w ciągu drogi
krajowej nr 79. Inwestycja ta realizowana będzie w ramach programu budowy 100 obwodnic
na lata 2020-2030.
19 października 2020 r. podpisana została umowa z Wykonawcą na opracowanie
Studium – Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowego (STEŚ). W 2021 r. przeprowadzone
zostały 2 akcje informacyjne czego konsekwencją jest planowane złożenie w I półroczu
2022 r. wniosku o uzyskanie decyzji środowiskowej. Planowane rozpoczęcie robót przypada
na 2026 r. zaś zakończenie w 2028 r.
Nowy odcinek DK 79 omijający Zwoleń będzie miał parametry drogi GP (głównej o ruchu
przyspieszonym). Obwodnica będzie rozpoczynać swój bieg po północnej stronie miasta
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Zwoleń, w rejonie wsi Strykowice Górne, koniec opracowania przewidziano na południowej
granicy miasta Zwoleń jako włączenie w istniejący ciąg drogi krajowej nr 79.
Sieć dróg powiatowych powiatu zwoleńskiego przebiega przez obszar 5 gmin: Kazanów,
Policzna, Przyłęk, Tczów i Zwoleń, a ich długość z podziałem na poszczególne gminy
przedstawia się następująco:
• Gmina Kazanów
- 46,336 km
• Gmina Policzna
- 46,167 km
• Gmina Przyłęk
- 65,199 km
• Gmina Tczów
- 33,568 km
• Gmina Zwoleń
- 47,967 km
Razem: 239,237 km
Wykres 11. Procentowy udział długości dróg powiatowych w poszczególnych gminach
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1.1. Infrastruktura drogowa.
Wśród infrastruktury drogowej znajdującej się w ciągu dróg powiatowych ważną rolę
w funkcjonowaniu transportu stanowią obiekty inżynieryjne takie jak: obiekty mostowe
w ilości 19 szt. oraz przepusty pod drogami w ilości 235 szt.

2. Powiatowy Zarząd Dróg w Zwoleniu
Jednostką organizacyjną powiatu zwoleńskiego powołaną przez Radę Powiatu
do zarządzania drogami powiatowymi jest Powiatowy Zarząd Dróg w Zwoleniu zwany dalej
PZD.
2.1. Struktura organizacyjna oraz zakres działania PZD w Zwoleniu.
PZD w Zwoleniu posiada w swojej jednostce 11 i 1/3 etatu. W strukturze organizacyjnej
jednostki istnieją takie komórki jak: Główny Księgowy, Dział Techniczny oraz Dział Regulacji
Stanów Prawnych Dróg Powiatowych. Do działu technicznego oprócz pracowników
administracyjnych należy grupa pracowników fizycznych – 4 etaty (drogowa służba liniowa).
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W okresie wiosna – jesień 2021 r. zatrudnione zostały dodatkowe 3 osoby (skierowane
przez Powiatowy Urząd Pracy w Zwoleniu), które pracowały przy utrzymaniu czystości
i porządku na drogach powiatowych oraz 1 osoba w Dziale Regulacji Stanów Prawnych.
PZD w Zwoleniu wypełnia cele i zadania określone przez uchwały Rady Powiatu
w Zwoleniu oraz przepisy ustawy o drogach publicznych.
W ramach pełnionych obowiązków w 2021 roku ilość najistotniejszych spraw
załatwianych przez PZD w Zwoleniu przedstawiała się następująco:
- w zakresie decyzji administracyjnych dotyczących zezwoleń na zajęcie pasa drogowego,
zjazdów z dróg powiatowych, pobierania opłat oraz zadrzewienia wydawano:
a) 200 decyzji lokalizacji sieci w pasie drogowym,
b) 67 decyzji na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym,
c) 44 decyzje dotyczących opłat rocznych za umieszczenie urządzeń infrastruktury
technicznej nie związanych z potrzebami zarządzania drogami,
d) 2 zezwolenia dotyczące wycinki drzew w pasie drogowym,
e) 92 decyzje dotyczące lokalizacji lub przebudowy zjazdu indywidualnego lub
publicznego z dróg powiatowych.
- w zakresie decyzji administracyjnych dotyczących inżynierii ruchu:
a) zatwierdzono 87 czasowych organizacji ruchu,
b) zatwierdzono 15 stałych organizacji ruchu.
- w zakresie decyzji administracyjnych dotyczących wydania zezwoleń na przejazd pojazdów
ponadnormatywnych oraz zezwoleń na korzystanie z dróg w sposób szczególny wydano:
a) 5 zezwoleń na przejazd pojazdów ponadnormatywnych,
b) 5 zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny.
Tabela 8. Ilość spraw załatwianych przez PZD w roku 2021 w odniesieniu do lat 2018-2020.
Zakres załatwianych spraw

2018

2019

2020

2021

70

86

43

200

28

52

42

67

34

55

37

44

28

39

5

2

76

64

55

92

57
66
8

41
86
18

38
84
12

64
87
15

Wydane decyzje o lokalizacji sieci w pasie drogowym
dróg powiatowych
Wydane decyzje na zajęcie pasa drogowego w celu
prowadzenia robót w pasie drogowym dróg
powiatowych
Wydane decyzje dotyczące opłat rocznych za
umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej nie
związanych z potrzebami zarządzania drogami
powiatowymi
Wydane zezwolenia dotyczące wycinki drzew w pasie
drogowym dróg powiatowych
Wydane decyzje dotyczące lokalizacji lub przebudowy
zjazdu indywidualnego lub publicznego z dróg
powiatowych
Inne decyzje administracyjne
Zatwierdzone czasowe organizacje ruchu
Zatwierdzone stałe organizacje ruchu
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Wydane zezwolenia na przejazd pojazdów
nienormatywnych
Wydane pozwolenia na wykorzystanie dróg w sposób
szczególny

1

3

5

5

13

9

2

5

Zestawienie ilość spraw załatwianych przez PZD w Zwoleniu w roku 2021 wykazuje
na tendencję zwyżkową w stosunku do lat poprzednich.
Bardzo znaczący wzrost ilości spraw odnosi się do pozycji związanych z wydawaniem
decyzji o lokalizacji sieci w pasie drogowym (w szczególności budowy sieci teletechnicznej
w ramach Projektu Operacyjnego Polska Cyfrowa w celu wyrównania różnic terytorialnych
dostępu do szybkiego Internetu światłowodowego – 182 spraw), natomiast nieznaczny wzrost
odnotowano w pozostałych pozycjach.

3. Realizacja zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych w 2021 roku
Znaczna część realizowanych przedsięwzięć w 2021 roku była tożsama z celami
strategicznymi rozwoju infrastruktury drogowej przyjętymi w Strategii Rozwoju Powiatu
Zwoleńskiego na lata 2016-2022 w części VIII, załączniku nr 1. Trwająca nadal pandemia
coronawirusa nie zahamowała dotychczasowej dynamiki inwestycji drogowych na drogach
powiatu zwoleńskiego.

3.1 Gmina Przyłęk.
Na terenie Gminy Przyłęk w 2021 roku realizowane było zadanie inwestycyjne
pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu na terenie gminy Przyłęk poprzez wyznaczenie
4 szt. przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4528W Zwoleń – Baryczka wraz
z wykonaniem ciągu pieszego z kostki brukowej na długości 45,00 mb oraz montażem 3 lamp
solarnych”.
Zakres robót obejmował wykonanie ciągu pieszego z kostki brukowej betonowej (dojście
do sklepu DINO w Przyłęku), wyznaczeniu przejść dla pieszych wraz z wykonaniem
oznakowania poziomego i pionowego oraz montaż lamp solarnych.
Inwestycja zrealizowana przy udziale środków Urzędu Gminy Przyłęk w wysokości
25 000,00 zł, środków własnych w wysokości 24 712,20 zł.

3.2 Gmina Tczów.
Na terenie Gminy Tczów w 2021 roku realizowane były dwa zadania inwestycyjne.
Pierwsze zadanie polegało na „Przebudowie drogi powiatowej nr 4516W Bartodzieje –
Kazanów od km 4+166 do km 8+461”. Zakres przebudowy drogi na terenie Gminy Tczów
obejmował odcinek długości 1,272 km, zaś na terenie Gminy Kazanów – 3,023 km.
Prowadzone roboty polegały na budowie kanału technologicznego, wykonaniu
poszerzenia jezdni wraz z nowymi warstwami z betonu asfaltowego. W ramach poprawy
bezpieczeństwa ruchu drogowego powstał nowy peron przystankowy, ustawiona została
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bariera ochronna wzdłuż istniejącej. skarpy rowu. Na całym odcinku przebudowanej drogi
wykonane zostało oznakowanie poziome i pionowe.
Udział finansowy Gminy Tczów na realizację zadania wyniósł 200 000,00 zł.
Drugą inwestycją realizowaną na terenie Gminy Tczów była „Przebudowa drogi
powiatowej nr 4515W Tczów – Wincentów”. Przebudowa drogi na odcinku 0,690 km była
dokończeniem robót na ciągu drogowym Tczów – Brzezinki Nowe rozpoczętych w poprzednich
latach.
Na powyższym odcinku poszerzona jezdnia zyskała nowe warstwy z betonu asfaltowego
oraz oznakowanie poziome. Wzdłuż całego odcinka podczyszczono istniejący rów przydrożny,
powstały obustronne pobocza z kruszywa łamanego oraz wykonane zostały zjazdy do pól.
W ramach poprawy bezpieczeństwa wykonane zostało nowe oznakowanie pionowe. Wartość
inwestycji opiewała na kwotę 351 269,78 zł, zaś udział finansowy Gminy Tczów wyniósł
150 000,00 zł.

3.3 Gmina Policzna.
Na terenie Gminy Policzna w 2021 roku zrealizowane zostało jedno zadanie inwestycyjne
w zakresie zakupów materiałów (kostki brukowej, obrzeży betonowych oraz kruszywa
łamanego) z przeznaczeniem na budowę ciągu pieszego – chodnika przy drodze powiatowej
nr 4505W Policzna – Chechły do drogi krajowej nr 12. Wartość zakupionych materiałów
to 89 021,25 zł.
Zgodnie z ustaleniami materiały zostały przekazane do Gminy Policzna, która własnymi
siłami będzie sukcesywnie wykonywała powyższy ciąg pieszy.
Ponadto w 2021 roku podpisana została umowa z Wykonawcą na „Przebudowę drogi
powiatowej nr 3520W Suskowola – Policzna”. Zadanie to będzie realizowana w 2022 r przy
udziale środków z budżetu Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie w ramach programu pod
nazwą: „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa
mazowieckiego” w wysokości 237 806,00 zł oraz Gminy Policzna – 104 597,00 zł.
Zakres robót na długości 990,00 mb obejmował będzie wykonanie nowych warstw
nawierzchni jezdni (warstwa wyrównawcza i ścieralna) wraz z przebudowę skrzyżowania
z drogą gminną. Przebudowane zostaną przepusty pod koroną drogi wraz z wykonaniem
podczyszczenia istniejącego rowu przydrożnego. Pobocza gruntowe zostaną zastąpione
poboczami utwardzonymi z kruszywa łamanego.
Termin wykonanie robót zgodnie z zawartą umową z Wykonawcą upływa w dniu
15.07.2022r.
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3.4 Gmina Zwoleń
Na terenie Gminy Zwoleń w 2021 roku zrealizowana została inwestycja polegająca
na „Przebudowie ul. Majora Hubala w Zwoleniu w ciągu drogi powiatowej nr 4513W Zwoleń
– Kroczów – Kazanów na odcinku długości 916,00 mb w km od 1+340 do km 2+256”.
Inwestycja realizowana była przy udziale środków Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie
w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg” w wysokości
560 837,10 zł oraz Urzędu Gminy Zwoleń w wysokości 289 081,00 zł.
Całkowita wartość inwestycji ustalona została na kwotę 1 140 094,70 zł.
Zakres prac polegał na poszerzeniu jezdni do 5,50 m, wykonaniu nowych warstw
bitumicznych nawierzchni jezdni oraz utwardzeniu poboczy kruszywem łamanym. Ponadto
zrobione zostało kompleksowe odwodnienie jezdni poprzez przebudowę istniejącego
przepustu pod koroną drogi, wykonanie wpustów deszczowych z przykanalikami oraz
oczyszczenie rowu.
Dodatkowo na powyższym odcinku wykonany został ciąg pieszy z kostki brukowej
betonowej oraz ścieżka rowerowa z dopuszczeniem ruchu pieszych z betonu asfaltowego
kolorowego szer. 3,00 m.
Poprawiając bezpieczeństwo ruchu pieszych wykonano 2 przejścia dla pieszych
o podwyższonym standardzie oraz wymieniono istniejące oprawy lamp oświetlenia ulicznego
na energooszczędne typu LED.
Na całym odcinku przebudowywanej drogi wykonano nowe oznakowanie poziome
i pionowe.

3.5 Gmina Kazanów
Największą inwestycją realizowaną na terenie powiatu w 2021 r była „Przebudowa drogi
powiatowej nr 4516W Bartodzieje – Kazanów od km 4+166 do km 8+461” na długości
4,295 km (przebiegająca przez Gminę Tczów i Kazanów).
Wartość inwestycji wyniosła 3 310 342,96 zł z czego samorząd powiatu zwoleńskiego
pozyskał dofinansowanie z budżetu Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie, które opiewa
na kwotę 1 973 141,59 zł. Zostało ono przyznane w ramach programu pod nazwą: „Instrument
wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”.
Udział finansowy Gminy Kazanów wyniósł 469 000,00 zł, zaś Gminy Tczów 200 000,00 zł.
Zakres robót obejmował poszerzenie jezdni na całym odcinku do 5,50 m. Wykonane
zostały nowe warstwy nawierzchni jezdni (warstwa wyrównawcza i ścieralna) wraz
z przebudową skrzyżowań z drogami powiatowymi i gminnymi. Wymienione zostały przepusty
pod koroną drogi.
Zamierzona inwestycja miała na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu pieszym
i kołowym poprzez wykonanie bramy wjazdowej do miejscowości (wyspy rozdzielającej), azylu
z przejściem dla pieszych oraz nowych ciągów pieszych z kostki brukowej betonowej. Powstały
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również nowe zatoki postojowe z równoległymi miejscami do parkowania w okolicach
przedszkola w Kazanowie oraz cmentarza. W zakresie robót znalazło się również nowe
oznakowanie pionowe oraz poziome. Obustronne pobocza zyskały nawierzchnie z kruszywa.
Drugą inwestycją zrealizowaną przy udziale środków z Gminy Kazanów w 2021 roku
była „Przebudowa drogi powiatowej nr 3536W Odechów – Sienno – Ostrowiec Św.”
na odcinku długości 990,00 mb.
Zakres robót objął naprawę przełomów drogi poprzez wymianę konstrukcji podbudowy,
wykonanie trzech warstw nawierzchni z betonu asfaltowego i obustronnych poboczy
z kruszywa łamanego. Droga zyskała także nowe oznakowanie poziome. Wykonano również
podczyszczenie rowów przydrożnych wraz z przepustami pod zjazdami które umocniono
kruszywem łamanym oraz skrzyżowaniami z drogami gminnymi o nawierzchni asfaltowej.
Całkowity koszt inwestycji wyniósł 651 185,68 zł. Samorząd powiatu zwoleńskiego
pozyskał wsparcie finansowe dla tej inwestycji z Urzędu Marszałkowskiego w zakresie budowy
i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w wysokości 250 000,00 zł oraz z Gminy
Kazanów w wysokości 150 000,00 zł.

4. Wykonanie dokumentacji technicznych przebudowy dróg.
Oprócz zadań stricte budowlanych polegających na przebudowie dróg w 2021 roku
wykonane zostały następujące dokumentacje projektowe:
- „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania 1 przejścia
dla pieszych w Grabowie nad Wisłą na drodze powiatowej nr 4527W Zielonka - Łaguszów”
o wartości 6 150,00 zł;
-„Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 4522W Załazy –
Zamość” na długości 1,910 km o wartości 11 070,00 zł;
-„Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 4508W Zwoleń –
Filipinów w miejscowości Zwoleń ul. Słowackiego” na długości 1,870 km o wartości
39 852,00 zł.
-„Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 4521W
Szczęście -Babin” na długości 1,393 km o wartości 39 975,00 zł.
Dokumentacje wykonane zostały z myślą o przyszłych inwestycjach drogowych
planowanych w kolejnych latach. Wykonanie dokumentacji sfinansowane zostało w 100%
ze środków własnych powiatu i wyniosło łącznie 97 047,00 zł.

5. Podsumowanie inwestycji drogowych
Jak wynika z przedstawionego poniżej zestawienia, w roku 2021, pomimo wciąż
panującej pandemii przebudowano porównywalną ilość km dróg powiatowych w stosunku
do 2020 r. Porównując rok 2021 z 2020 bardzo znacząco wzrosła wartość środków
pozyskanych z zewnątrz, która opiewa na kwotę 4 067 059,69 zł, co stanowi 71,49% kosztów
wykonanych zadań inwestycyjnych.
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Tabela 9. Środki finansowe wydatkowane na drogi w latach 2018 - 2021
Rok budżetowy
Długość przebudowanych
dróg (w km)

2018

2019

2020

2021

11,152

1,708

6,985

6,891

573 885,90

1 283 081,00

2 437 898,00

2 783 978,69

739 796,44

1 621 613,88

3 751 580,34

5 688 673,57

Środki finansowe pozyskane
z gmin (w zł)

1 682 000,00

778 893,21

Środki pozyskane z funduszy
zewnętrznych (w zł)

2 625 824,00

1 006 613,00

Wkład własny (w zł)

2 095 087,04

940 745,28

6 402 911,04

2 726 251,49

RAZEM:

Bardzo dobra współpraca powiatu z gminami sprawiła, że partycypowały one
w kosztach wykonania zadań drogowych. Dzięki tej owocnej współpracy mogliśmy wykonywać
kosztowne inwestycje infrastrukturalne oraz aplikować po środki zewnętrzne, które co roku
udaje nam się skutecznie pozyskiwać. Środki te stanowią duży wkład w realizację zadań,
co ma bezpośredni wpływ na rozwój lokalnej infrastruktury drogowej.
Tabela 10. Środki finansowe wydatkowane na obiekty mostowe w latach 2018 - 2021
Rok budżetowy

2018

2019

2020

2021

0

1

0

0

Środki finansowe pozyskane z gmin
(w zł)

0,00

475 000,00

0,00

0,00

Środki pozyskane z funduszy
zewnętrznych (w zł)

0,00

746 613,00

0,00

0,00

Wkład własny (w zł)

0,00

481 265,10

0,00

0,00

0,00

1 702 878,10

0,00

0,00

Przebudowane obiekty inżynierskie
(mosty w szt.)

RAZEM:
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VI.

EDUKACJA
1. Szkoły publiczne

Łącznie w szkołach prowadzonych przez Powiat wg stanu na 30 września 2021 roku uczyło
się 1105 uczniów w 43 oddziałach, tj. o 55 osób i 2 oddziały mniej niż w roku poprzednim
oraz o 72 uczniów i 3 oddziały mniej w stosunku do roku 2019. Różnica w roku 2019 wynika
z rozpoczęcia z dniem 1 września nauki w szkołach średnich podwójnych roczników, na które
złożyły się uczniowie ostatniej już klasy wygaszonych gimnazjów i absolwenci szkół
podstawowych.
W Zespole Szkół Rolniczo- Technicznych kształciło się 782 uczniów w 31 oddziałach,
to o 23 uczniów i 2 oddziały mniej w stosunku do roku poprzedniego i o 33 uczniów i 3 oddziały
mniej niż w roku 2019, w następujących typach szkół i kierunkach:
1) Technikum: technik geodeta, technik rolnik, technik architektury krajobrazu, technik
ekonomista, technik spedytor, technik informatyk;
2) Branżowej Szkole I Stopnia: mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych,
mechanik pojazdów samochodowych, klasy wielozawodowe;
3) Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych- brak słuchaczy na 30 września 2021 roku.
W Centrum Kształcenia Zawodowego ZSR-T w Zwoleniu odbyły się turnusy dokształcania
zawodowego:
1) I stopnia w zawodzie kucharz- 14 uczniów;
2) III stopnia w zawodzie fryzjer- 11 uczniów.
28 słuchaczy w Zespole Szkół Rolniczo- Technicznych w Zwoleniu rozpoczęło 18 września
2021 roku 3 semestralny zaoczny kurs kwalifikacji zawodowych dla dorosłych w zawodzie
rolnik, kwalifikacja RL.03- prowadzenie produkcji rolniczej.
Szkoła posiada internat, w którym mieszkało 26 uczniów.
W Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kochanowskiego w Zwoleniu kształciło się
w 12 oddziałach 323 uczniów, tj. o 32 uczniów mniej niż w roku poprzednim i 39 uczniów mniej
niż w roku 2019.
Wykres 12. Liczba uczniów w poszczególnych typach szkół.

323
523

Technikum w ZSR-T [523]
Branżowa Szkoła I Stopnia w
ZSR-T [259]

259
LO im. Jana Kochanowskiego
[323]

45 | S t r o n a
RAPORT O STANIE POWIATU ZWOLEŃSKIEGO ZA 2021 ROK

Do szkół średnich na nowy rok szkolny 2021/2022 przyjęto łącznie 254 uczniów,
tj. o 40 osób mniej niż w roku poprzednim i o 303 uczniów mniej niż w roku 2019, w którym
był „podwójny nabór”. W Liceum Ogólnokształcącym utworzono 3 klasy pierwsze, w których
naukę rozpoczęło 64 uczniów. W ZSR-T naukę rozpoczęło 190 uczniów w 7 klasach pierwszych
(Technikum- 121 uczniów i 4 oddziały, Branżowa Szkoła I Stopnia- 69 uczniów i 3 oddziały).
Do egzaminu maturalnego w roku 2021 przystąpiło łącznie 202 uczniów (LO - 94,
ZSR-T - 108), z których zdało 184 absolwentów (LO - 93, ZSR-T- 91). Z uwagi na panującą
w kraju epidemię tak jak w roku ubiegłym, absolwenci nie musieli przystępować do dwóch
egzaminów ustnych: z języka polskiego i języka obcego. Do egzaminu w części ustnej mogły
przystąpić osoby, którym wynik z tej części był potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym
do szkoły wyższej za granicą. Egzamin maturalny w 2021 roku z języka polskiego, języka obcego
nowożytnego oraz matematyki został przeprowadzony na podstawie wymagań
egzaminacyjnych z grudnia 2020 roku, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy
programowej. Przystąpienie do egzaminu na poziomie rozszerzonym było nieobowiązkowe.
Absolwenci mogli przystąpić do egzaminu na poziomie rozszerzonym maksymalnie
z 6 przedmiotów dodatkowych - bez progu zaliczenia.
W szkołach prowadzących kształcenie zawodowe uczniowie zdawali egzaminy
potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. W Technikum łącznie do 9 kwalifikacji przystąpiło
169 uczniów, z których zdało 102. Niektórzy uczniowie mogli zdawać kilka kwalifikacji w danej
sesji. W Branżowej Szkole I Stopnia do 2 kwalifikacji przystąpiło 25 uczniów, z których zdało
egzamin 15.
Uczniowie naszych szkół uczestniczyli i osiągali sukcesy w olimpiadach, konkursach
i zawodach o różnym zasięgu i na różnych szczeblach. Bardzo chętnie angażowali się w liczne
akcje i imprezy organizowane przez szkoły oraz środowisko lokalne.
Za wyniki w nauce oraz osiągnięcia w konkursach i olimpiadach przedmiotowych
nagradzani byli nagrodami Starosty Zwoleńskiego, które otrzymały 2 osoby (LO-1 os.,
ZSR-T- 1 os.).
W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa Sars-Cov-2, na mocy Rozporządzenia MEN
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, szkoły ponadpodstawowe
rok 2021 rozpoczęły nauką zdalną, realizując zadania z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość, która trwała do 16 maja 2021 roku. Z zajęć w formie konsultacji
organizowanych w szkole mogli korzystać jedynie uczniowie klas maturalnych i przystępujący
do egzaminów zawodowych. Od 17 do 30 maja 2021 r. odbywała się nauka w trybie
hybrydowym. Uczniowie powrócili do regularnej nauki stacjonarnej z dniem 31 maja 2021
roku. Nowy rok szkolny 2021/2022 dla wszystkich uczniów rozpoczął się nauką w formie
stacjonarnej. Jej zawieszenie i powrót do nauki zdalnej nastąpił z dniem 20 grudnia 2021 roku
z pominięciem okresu świątecznego.

2. Szkoły niepubliczne
Na terenie powiatu funkcjonowały szkoły wpisane do ewidencji szkół i placówek
niepublicznych prowadzonej przez Starostwo Powiatowe.
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Tabela 11. Wykaz szkół niepublicznych działających w 2021 r.
Jednostka
Szkoła
prowadząca szkołę
1.

Zakład Doskonalenia
Zawodowego
w Kielcach,
Zwoleń ul. Dr. Perzyny 86

Niepubliczne Liceum
Ogólnokształcące dla Dorosłych
w Zwoleniu
Niepubliczna Szkoła Policealna
w Zwoleniu – w zawodzie technik
bhp i technik administracji

Liczba
uczniów
67

Uprawnienia
szkoły
publicznej
Posiada

48

Posiada

Stan liczby słuchaczy kształtował się na podobnym poziomie, jak w latach ubiegłych.

3. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Zwoleniu w roku 2021 przyjęła łącznie
446 dzieci. Wydanych zostało 218 opinii (w tym 18 o potrzebie wczesnego wspomagania
rozwoju dziecka) i 64 orzeczenia, w tym o potrzebie indywidualnego nauczania 11 oraz
o potrzebie kształcenia specjalnego 53.
Placówka prowadziła działalność diagnostyczną, tj.:
pedagogiczną - 258, logopedyczną - 139 oraz lekarską - 11.

psychologiczną

-

284,

Przeprowadzono terapie indywidualne/grupowe: psychologiczne indywidualne - 39,
pedagogiczne - 18, logopedyczne - 25 oraz 9 indywidualnych interwencji kryzysowych.
Z warsztatów, szkoleń i prelekcji w liczbie 60 spotkań skorzystało 1 227 osób (w tym 236
uczniów, 449 rodziców i 542 nauczycieli), udzielono 160 konsultacji (w tym 136
psychologicznych, 21 pedagogicznych i 3 logopedyczne), przeprowadzono pogadanki,
świadczono pomoc merytoryczną.
Liczba udzielonych porad, wydanych opinii i orzeczeń była nieco większa, niż w roku
poprzednim.
W ofercie PPP znalazło się kilka rekomendowanych programów profilaktycznych:
1) Szkoła dla Rodziców i Wychowawców - program profilaktyki uniwersalnej
ukierunkowany na przeciwdziałanie zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży
oraz podnoszenie kompetencji wychowawczych rodziców i nauczycieli,
2) Szkolna Interwencja Profilaktyczna – program przygotowujący szkoły/nauczycieli
do podejmowania działań interwencyjnych wobec uczniów sięgających po substancje
psychoaktywne.
Poradnia prowadziła wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w ramach Wiodącego
Ośrodka Koordynacyjno - Rehabilitacyjno- Opiekuńczego dla Powiatu zwoleńskiego, którego
wsparciem objętych było 8 dzieci i ich rodziny. Realizowane były zajęcia logopedyczne,
psychologiczne i pedagogiczne z elementami Weroniki Sherborne. Rodzice dzieci otrzymywali
zalecenia do pracy w domu, udzielano im instruktażu i porad.
Placówka cały rok pracowała w trybie stacjonarnym z zachowaniem reżimu sanitarnego
i wszelkich zasad bezpieczeństwa w zakresie przeciwdziałania pandemii COVID-19.
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4. Stan zatrudnienia w placówkach oświaty
W szkołach i placówce oświatowej prowadzonych przez powiat zatrudnionych było
wg stanu na 30 września 2021 roku 104 nauczycieli (w pełnym wymiarze 88 i niepełnym
wymiarze 16), tj. o 2 osoby mniej niż w roku poprzednim.
Wykres 13. Liczba nauczycieli wg stopni awansu zawodowego.
stażysta ZSR-T [2]
1

1
6

2

kontraktowy ZSR-T [13]

13
6

24

mianowany ZSR-T [6]
dyplomowany ZSR-T [43]
stażysta LO [1]
kontraktowy LO [2]

43

mianowany LO [4]
dyplomowany LO [24]

4
2

kontraktowy PPP [1]

1

mianowany PPP [1]
dyplomowany PPP [6]

W przeliczeniu na etaty:
- ZSR-T- 62,12 (stażysta- 2,00; kontraktowy- 11,72; mianowany- 6,00; dyplomowany- 42,40),
- LO – 26,67 (stażysta- 0,14; kontraktowy- 1,03; mianowany- 2,92; dyplomowany- 22,58),
- PPP - 7,50 (stażysta- 0,00; kontraktowy- 1,00; mianowany- 0,50; dyplomowany- 6,00).
Liczba etatów nauczycielskich w stosunku do roku 2020 zmalała o 1,45 etatu, tj.: ZSR-T o 0,75;
LO o 0,7; PPP bez zmian.
Liczba pracowników niepedagogicznych zatrudnionych wg stanu na 30 września 2021 roku
to 41 osób (ekonomiczno- administracyjni- 10, obsługa- 31).
Wykres 14. Liczba pracowników niepedagogicznych.

2

1

ekonomiczno-administracyjni
ZSR-T [5]

5

6

obsługa ZSR-T [24]

3

ekonomiczno-administracyjni LO
[3]
24

obsługa LO [6]
ekonomiczno-administracyjni
PPP [2]
obsługa PPP [1]
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W przeliczeniu na etaty:
- ZSR-T- 28,33 (ekonomiczno-administracyjni-5, obsługa- 23,33),
- LO- 9 (ekonomiczno-administracyjni-3, obsługa- 6),
- PPP- 1,6 (ekonomiczno-administracyjni-1,1, obsługa- 0,5).
Liczba etatów z uwzględnieniem 8 osób zatrudnionych na czas określony w ramach prac
interwencyjnych i robót publicznych nie zmieniła się w stosunku do roku ubiegłego.
Powiat zwoleński był realizatorem rządowego programu kompleksowego wsparcia dla
rodzin „Za życiem”, w zakresie:
1) przygotowania i utrzymania miejsca w internacie dla uczennic w ciąży, w formie
odrębnego, jednoosobowego pokoju, w którym są zapewnione komfortowe warunki
pobytu uczennicy do czasu urodzenia dziecka (ZSR-T w Zwoleniu),
2) zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno opiekuńczego na obszarze powiatu oraz doposażenia placówki pełniącej funkcję tego
ośrodka (PPP w Zwoleniu).
W 2021 roku przyznana dotacja na ten cel wyniosła 31 500 zł. Łączna kwota dotacji na lata
2017-2021 na realizację zadania to 117 680 zł.
Wysokość subwencji oświatowej otrzymanej przez Powiat w 2021 roku wyniosła
10 699 359 zł, tj. o 195 208 zł więcej niż w 2020 roku, zaś kwota całkowitych wydatków
na oświatę przekroczyła nieznacznie 13 mln zł. W stosunku do roku ubiegłego nastąpił wzrost
wydatków o niecałe 500 tys. zł. W 2021 r. do zadań oświatowych z budżetu powiatu
zwoleńskiego została dołożona kwota 2 334 506 zł.

VII. OCHRONA ZDROWIA
1. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Rada Powiatu w Zwoleniu jest organem założycielskim dla Samodzielnego Publicznego
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zwoleniu. Jednostka działa na podstawie przepisów
ustawy o działalności leczniczej, statutu oraz innych przepisów dotyczących samodzielnych
publicznych zakładów opieki zdrowotnych oraz państwowych jednostek organizacyjnych.
Istniejące poradnie specjalistyczne:
1) Diabetologiczna,
2) Dermatologiczna,
3) Endokrynologiczna,
4) Kardiologiczna,
5) Chirurgii ogólnej,
6) Neurologiczna,
7) Okulistyczna,
8) Reumatologiczna,
9) Medycyny pracy,
10) Zdrowia psychicznego,
11) Terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu,
12) Położniczo-ginekologiczna,
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13) Otolaryngologiczna,
14) Chirurgii urazowo-ortopedycznej,
15) Gruźlicy i chorób płuc,
16) Onkologiczna.
Wykonanie świadczeń w SPZZOZ w Zwoleniu w 2021 roku przedstawiało się
następująco:
1) w podstawowej opiece zdrowotnej udzielono - 50 156 porad,
2) w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej udzielono – 41 744 porad,
3) w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej udzielono 3 111 porad,
4) w Szpitalu Rejonowym przyjęto :
a) w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym 36 pacjentów,
b) w Oddziale Chorób Wewnętrznych 947 pacjentów,
c) w Oddziale Medycyny Paliatywnej 163 pacjentów.
Nastąpił wzrost udzielonych porad w poradniach specjalistycznych o około 10 000
wizyt i wzrost w pozostałych o 8 539.
Szpital przyjął większą liczbę pacjentów to jest o 341 osób więcej, niż w ubiegłym roku.
W związku z ogłoszeniem od dnia 20 marca 2020 r. na obszarze Rzeczypospolitej
Polskiej stanu epidemii związanej z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, w celu minimalizacji
ryzyka transmisji COVID-19, nastąpiło ograniczenie do minimum lub czasowe zawieszenie
udzielania świadczeń medycznych. Porady odbywały się przez telefon w formie teleporady.
W ramach walki z epidemią został z dniem 21 września 2020 r. utworzony punkt
pobierania wymazów do badania w kierunku Covid-19 , zaś z dniem 31 grudnia 2020 r. punkt
szczepień.
Na terenie powiatu zwoleńskiego funkcjonowały dwa podstawowe zespoły ratownictwa
medycznego: w Zwoleniu, ul. Ludowa 7 oraz w Policznie, ul. Osiedlowa 1a.

Tabela 12. Liczba wyjazdów karetek oraz ilość przejechanych km w 2021 roku.
Miejsce stacjonowania karetki

Ilość wyjazdów

Ilość przejechanych km

Zwoleń
Policzna

1 729
1 267

77 174
75 774

W stosunku do roku poprzedniego nastąpił spadek o 563 wyjazdów karetek oraz znaczny
spadek przejechanych kilometrów o 12 476 km.
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1.1 Zatrudnienie w SPZZOZ w Zwoleniu ( stan na 31 grudnia 2021 r.)
Wykres 15. Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2021 r.
9 7 13

5

61

17
15
12

22
85
31
Lekarze [61]
19
Ratownicy medyczni [19]
Obsługa administracyjna [22]
Rejestratorki/sekretarki medyczne [15]
Psycholog/logopega/dietetyk/kapelan[9]
Dział techniczny [13]

Pielęgniarki/położne [85]
Salowe/sanitariusze szpitalni [31]
Laboranci/diagności/technik analityki [12]
Fizjoterapeuci/rehabilitanci [17]
Technicy medyczni [7]
Opiekun medyczny [5]

Stan zatrudnienia wyniósł 296 osób, w porównaniu z rokiem ubiegłym uległ zmniejszeniu
o 5 osób.
1.2 Inwestycje w SPZZOZ w Zwoleniu w 2021 r.
W roku 2021 powiat kontynuował realizację projektów w ochronę zdrowia, na które
otrzymał dofinansowanie w roku 2020 w kwocie 3 005 048,04 zł w ramach Osi Priorytetowej
VI „Jakość życia”, Działania 6.1 „Infrastruktura ochrony zdrowia” Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020:
4) „Modernizacja istniejącej infrastruktury szpitala SPZZOZ w Zwoleniu oraz zakup
sprzętu medycznego”,
5) „Poprawa efektywności działania istniejących poradni specjalistycznych
i podstawowej opieki zdrowotnej poprzez zakup sprzętu specjalistycznego I etap”,
6) „Poprawa efektywności działania istniejących poradni specjalistycznych
i podstawowej opieki zdrowotnej poprzez zakup sprzętu specjalistycznego II etap”.
Dzięki ww. projektom do przebudowanych wnętrz szpitala trafiły między innymi: dwa
defibrylatory, dwa aparaty EKG z osprzętem, pompy infuzyjne, urządzenia do dezynfekcji
metodą zamgławiania, elektryczny stół do masażu, zestawy do elektroterapii i laseroterapii,
autoklaw, cieplarka laboratoryjna, koncentrator tlenu, mikroskopy, wirówki laboratoryjne,
ssak, pompa żywieniowa oraz myjnie dezynfektory. Doposażone zostały także sale chorych.
Zakupiono 30 sztuk nowoczesnych łóżek medycznych z wyposażeniem i szafkami
przyłóżkowymi, 4 łóżka medyczne reanimacyjne z wyposażeniem i szafkami przyłóżkowymi,
4 wózki zabiegowe pielęgniarskie, 2 wózki do transportu chorych leżących, 6 wózków
toaletowo-kąpielowych, 4 wózki żywieniowe z funkcją utrzymywania temperatury, a także
4 zmywarki z funkcją wyparzania do kuchenek oddziałowych.
Doposażone zostały poradnie: kardiologiczna, chirurgii ogólnej, położniczoginekologiczna, chirurgii urazowo-ortopedycznej, otolaryngologiczna, okulistyczna. Nowy
sprzęt trafił także do pracowni USG, endoskopowej i rentgenodiagnostyki. Zakupiono między
innymi: zestawy reanimacyjne, aparat USG do echokardiografii z osprzętem, aparat EKG
z osprzętem, aparat do badań KTG, dwa aparaty USG z głowicami do badań, specjalistyczne
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lampy, fotel ginekologiczny, stół diagnostyczno-zabiegowy, aparat do elektrokoagulacji,
kolposkop, tor wizyjny z trzema gastroskopami, akcesoria i myjnię do gastroskopu, myjkę
ultradźwiękowa do akcesoriów endoskopowych, szafę na endoskopy oraz ssak i autoklaw
do sterylizacji endoskopów.
W I kwartale 2021 roku zakończyła się realizacja projektu pn. „Poprawa efektywności
działania istniejących poradni specjalistycznych i podstawowej opieki zdrowotnej poprzez
zakup sprzętu specjalistycznego II etap”, który rozpoczęła się 6 marca 2020 roku i opiewał
na kwotę 1 093 492,15 zł.
W ramach projektu został zakupiony i przekazany do SPZZOZ nowoczesny sprzęt
medyczny oraz dostosowano pomieszczenia Pracowni Rentgenodiagnostyki pod potrzeby
zakupionego aparatu RTG. Oprócz wspomnianego aparatu RTG ze stacją lekarską i stacją
technika zakupiono następujący sprzęt medyczny: stół diagnostyczno-zabiegowy, stół
do zakładania opatrunków gipsowych, autoklaw, fotel laryngologiczny, zestaw narzędzi
laryngologicznych wraz z lampą Clara, pachymetr, fotel okulistyczny i test do badania widzenia
przestrzennego. Ponadto w ramach przedmiotowego projektu ujęty został sprzęt do pracowni
okulistyki zakupiony w latach 2018-2019 i przedstawiony do refundacji, są to: lampa
szczelinowa, tonometr bezdotykowy typu PUFF i tablica podświetlana do badań ostrości
wzroku.

2. Apteki
Zgodnie z prawem farmaceutycznym rozkład godzin pracy aptek na danym terenie
określiła rada powiatu po zasięgnięciu opinii wójtów i burmistrzów gmin z terenu powiatu oraz
samorządu aptekarskiego. Rozkład został dostosowany do potrzeb mieszkańców powiatu
zwoleńskiego. Zapewniono dostępność świadczeń w porze nocnej, niedzielę, święta i inne dni
wolne od pracy.
Na terenie Miasta Zwolenia funkcjonowało siedem aptek, i po jednej w Tczowie, Policznie,
Przyłęku oraz punkt apteczny w Kazanowie. Przyjęto, że dyżury nocne oraz w święta pełnić
będą apteki na terenie miasta Zwolenia. Ustalono tygodniowy grafik dyżurów.
Rozkład godzin pracy aptek oraz dyżurów udostępniono na stronie www.zwolenpowiat.pl

VIII. POMOC SPOŁECZNA
1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Zadania Powiatu w zakresie pomocy społecznej realizuje Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Zwoleniu. Kadrę jednostki w roku 2021 stanowiło 9 pracowników, zatrudnionych
w wymiarze 8,5 etatu ( tyle samo co w roku poprzednim).
W 2021 roku z powodu zagrożenia COVID-19 mając na uwadze bezpieczeństwo
pracowników jak i klientów PCPR jednostka obsługiwała wszystkich klientów przy zachowaniu
szczególnych zasad bezpieczeństwa, co umożliwiło realizację większości zadań ustawowych.
Pomimo trudności nie wpłynęło to jednak na poziom świadczonych usług.
PCPR w Zwoleniu w styczniu 2021 roku zakończyło realizację projektu ze środków Unii
Europejskiej pn. ,,Wsparcie w lepszym starcie”. Celem głównym projektu była aktywna
integracja 34 osób (26 osób z niepełnosprawnością, 4 pełnoletnich wychowanków z rodzin
zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych i 4 dzieci z rodzin zastępczych). Całkowita
wartość projektu wyniosła 471.492,40 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 376.292,40 zł,
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zaś 95.200,00 zł to wkład własny powiatu. W ramach realizowanego projektu działało
poradnictwo prawne, psychologiczne i socjalne. Uczestnicy projektu wzięli udział
w jednodniowym wyjeździe szkoleniowo- rehabilitacyjnym, skorzystali z karnetów na basen
oraz odnowy biologicznej.
Od 1 września 2021 roku mając na uwadze poważne potrzeby mieszkańców w tym
zakresie zwiększono liczbę godzin pracy psychologa do 3 dni w miesiącu (o dwa dni więcej niż
w roku ubiegłym), jako poradnictwo psychologiczne. Poradnictwo prawne realizowane było
w każdy piątek w godzinach przedpołudniowych przez punkt nieodpłatnej pomocy prawnej,
który zlokalizowany jest w siedzibie PCPR. Poradnictwo socjalne realizowane było przez
pracownika socjalnego zatrudnionego w naszej jednostce. Wszyscy pracownicy PCPR
w ramach swoich obowiązków udzielali informacji o prawach i uprawnieniach przysługujących
mieszkańcom naszego powiatu. Problematyka zagadnień przekraczająca kompetencje kadry
była kontynuowana przez wyspecjalizowane służby, do których kierowano zainteresowanych.
Działania te uzupełniano: wydawaniem wniosków, informatorów, broszur czy zamieszczając
komunikaty na tablicach informacyjnych, stronach internetowych itp.
W ramach realizacji zapisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
dwóch koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej podejmowało szereg działań
nakierowanych m.in. na: udzielanie pomocy rodzinom zastępczym, przygotowywali plany
pomocy dziecku, zapewniali pomoc rodzinom i dzieciom w dostępie do specjalistycznego
poradnictwa, pomocy psychologicznej, edukacyjnej i rehabilitacyjnej, organizowali opiekę nad
dziećmi, zgłaszali do ośrodków adopcyjnych dzieci z uregulowaną sytuacją prawną, udzielali
wsparcia pełnoletnim wychowankom, dokonywali ocen funkcjonowania rodzin zastępczych.
W 2021 roku pracownicy PCPR koordynowali akcję ,,Szlachetna paczka”, dla czterech
najbardziej potrzebujących rodzin , zorganizowali również upominki świąteczne dla wszystkich
dzieci w rodzinach zastępczych, aktywnie włączyli się w akcję ,,Niebieska gwiazdka” angażując
tym samym mieszkańców powiatu, organizacje pozarządowe, przedsiębiorców, jak i innych
pracowników starostwa.
Realizacja zadań PCPR w roku 2021 była możliwa dzięki współpracy z: sądami,
placówkami oświatowymi, ośrodkami pomocy społecznej, policją , ośrodkami adopcyjnymi,
placówkami opiekuńczymi, poradniami zatrudniającymi wyspecjalizowaną kadrę
czy organizacjami pozarządowymi.
Sprawozdawczość z prowadzonej działalności przekazywana była zarówno w wersji
papierowej, jak i elektronicznej za pomocą systemu „Pomost”, ,,CAS” które mają za zadanie
gromadzenie i przetwarzanie informacji o klientach Pomocy Społecznej w całym kraju,
stanowiąc również narzędzie sprawozdawczości z realizowanych zadań i przedkładanie
ich do Wojewody czy Ministra. Uzyskane dane umożliwiają optymalnie wykorzystywać środki,
kierując je do najbardziej potrzebujących. Sprawozdanie z realizacji Projektu finansowanego
przez UE przekazywano za pomocą systemu MEWA 2.
W 2021 roku PCPR został poddany zadaniu audytowemu - ,,Ocena realizacji zadań
z zakresu polityki społecznej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu”, wynik
kontroli dla jednostki był pozytywny.
Na podstawie art. 187a ust.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej PCPR nie realizowało już rządowego programu wsparcia rodzin
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zastępczych z dziećmi w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego
polegających na przeznaczeniu na dziecko raz w roku świadczenia ,,Dobry start” w wysokości
300 zł przysługującego bez względu na dochód rodziny. Od 2021 roku świadczenie takie
wypłaca ZUS. Na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu
dzieci zwanej 500 + wszystkie dzieci umieszczone w systemie pieczy zastępczej otrzymywały
co miesiąc dodatek wychowawczy. W 2021 roku PCPR wypłaciło 512 takich świadczeń
(o 87 więcej niż w roku ubiegłym i o 157 więcej niż w roku 2019), na kwotę 251 119,00 zł
(o 40 288,00 zł więcej niż w roku 2020 i o 75 420,00 zł więcej niż w roku 2019).
PCPR w Zwoleniu udziela wszechstronnej pomocy wszystkim rodzinom zastępczym,
do których skierowane zostały dzieci na podstawie wydanych postanowień sądowych,
po uprzednim złożeniu pisemnego wniosku rodziny zastępczej o udzielenie comiesięcznej
pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej.
Najczęstszym powodem tworzenia rodzin zastępczych w 2021 r. na terenie powiatu
zwoleńskiego były między innymi uzależnienia rodziców biologicznych a wraz z nimi
bezrobocie, bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i w prowadzeniu
gospodarstwa domowego oraz rodzina niepełna i przemoc.
Na koniec grudnia 2021 r. w Powiecie Zwoleńskim funkcjonowało 33 rodziny zastępcze
(o 3 więcej niż w roku 2020 i o 10 więcej niż w roku 2019) i dwa Rodzinne Domy Dziecka,
w których umieszczonych zostało łącznie 61 dzieci (o 10 więcej niż w roku 2020 i o 18 więcej
niż w roku 2019). 24 rodziny to rodziny spokrewnione (o 3 więcej niż w roku 2020 i o 8 więcej
niż w roku 2019), w których przebywało 39 dzieci (o 7 więcej ni w roku 2020 i o 8 więcej
niż w roku 2019), natomiast 9 rodzin to rodziny niezawodowe (o 2 więcej niż w roku 2020
i o 3 więcej niż w roku 2019) z 13 dziećmi (o 2 więcej niż w roku 2020 i o 3 więcej niż w roku
2019). W Rodzinnych Domach Dziecka na koniec grudnia 2021 r. przebywało 9 dzieci
(o 1 więcej niż w roku ubiegłym).
W 2021 r. do PCPR w Zwoleniu wpłynęły postanowienia sądu w sprawie ustanowienia
na terenie Powiatu Zwoleńskiego 8 nowych rodzin zastępczych spokrewnionych dla 14 dzieci
oraz 2 rodziny niezawodowe dla 2 dzieci. Czworo dzieci pochodzących z innych powiatów
zamieszkały w rodzinach zastępczych na terenie powiatu zwoleńskiego. W placówkach
opiekuńczo – wychowawczych w 2021 r. przebywało 8 dzieci (o 1 mniej niż w roku 2020
i o 2 mniej niż w roku 2019).
W 2021 roku PCPR po raz dziesiąty był realizatorem programu „Aktywny samorząd”
skierowanego do osób niepełnosprawnych, którzy m.in. realizują obowiązek szkolny,
są aktywni zawodowo lub podnoszą swoje kwalifikacje. Łączna kwota przeznaczona przez
PFRON w 2021 r. to: 163 498,00 zł (o 25 000,00 zł mniej niż w roku ubiegłym i o 3 244 ,00 zł
więcej ni 2 lata temu).
W ramach Modułu II podpisano 18 umów dotyczących pomocy w uzyskaniu
wykształceniu na poziomie wyższym.
W 2021 roku PCPR dysponując środkami PFRON zabezpieczonymi zgodnie
z algorytmem, a przekazanymi nam w dyspozycję przez Radę Powiatu świadczyło usługi
na rzecz osób indywidualnych.
W 2021 roku do PCPR wpłynęło 298 wniosków osób niepełnosprawnych
o dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki
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pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym (o 142 więcej niż w roku ubiegłym).
Dofinansowania udzielono 159 osobom na łączną kwotę 157 873,20 złotych (w roku 2020
to 168 408,91 zł, a w roku 2019 to 182 411,61 zł).
Dofinansowanie
likwidacji
poszczególnych
barier
przysługuje
osobom
niepełnosprawnym, które w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku nie uzyskały
odpowiednio dofinansowania ze środków Funduszu na ten cel. Ze względu na zmniejszone
środki wnioski rozpatrywano wg obowiązujących kryteriów w 2021 roku:
a) bariery architektoniczne – dofinansowanie do wysokości 3.500,00 złotych,
w przypadku likwidacji barier wewnątrz budynku i 5 000,00 zł w przypadku likwidacji
barier na zewnątrz budynku;
b) bariery techniczne – dofinansowanie do wysokości 2 000,00 złotych;
c) bariery w komunikowaniu się – dofinansowanie w wysokości 2 000,00 złotych.
W 2021 roku do PCPR wpłynęło 25 wniosków na dofinansowanie do likwidacji barier
architektonicznych i w komunikowaniu się oraz technicznych. Zrealizowano 20 wniosków.
Zawarto z osobami niepełnosprawnymi lub ich rodzicami 21 umów: 9 umów
na likwidację barier architektonicznych i 8 umów na bariery w komunikowaniu się oraz
3 bariery techniczne.
Ogółem na likwidację barier funkcjonalnych w 2021 roku wykorzystano kwotę
52 274,22 zł (o 10 000,00 zł mniej niż w roku 2020 i o 8 480,00 zł więcej niż w roku 2019).

2. Dom Pomocy Społecznej w Gródku
Zadania z zakresu pomocy społecznej realizuje także Dom Pomocy Społecznej w Gródku
(DPS) przeznaczony dla osób przewlekle psychicznie chorych, który dysponuje miejscami dla
77 osób. W ciągu prawie całego 2021 roku dysponował jednym lub dwoma wolnymi
miejscami. Średnia wieku kobiet przebywających w tej placówce wynosiła 67 lat, a mężczyzn
60 lat. Najstarsza mieszkanka ukończyła 89 lat, zaś najmłodszy mieszkaniec 36 lat. W 2021
roku Dom Pomocy Społecznej w Gródku w okresie pandemicznym pracował w dużym reżimie
sanitarnym. Był to trudny czas zarówno dla pracowników, jak i mieszkańców domu. Z powodu
sytuacji epidemicznej mieszkańcy, którzy wracali ze szpitala i ci, którzy byli nowo kierowani
mieli wykonywane testy na SARS-COV-2 i pozostawali w izolacji. Wdrożone procedury, praca
z użyciem środków ochrony osobistej, częste wykonywanie testów pracownikom
i mieszkańcom a także systematyczna dezynfekcja i wykorzystanie sprzętu do dezynfekcji
uchroniło mieszkańców domu przed pandemią. Dzięki takim działaniom w DPS był tylko jeden
przypadek zachorowania na COVID-19 i nie doszło do szerszej transmisji wirusa. Zespół
opiekuńczo-terapeutyczny pracował w systemie 12-godzinnym.
Na dzień 31.12.2021 r. w DPS w Gródku przebywało 77 osób (o 2 więcej, niż w roku
poprzednim), w tym 23 dotowanych przez wojewodę, pobyt pozostałych mieszkańców był
finansowany przez jednostki samorządu gminnego. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Zwoleniu prowadzi rejestr osób oczekujących na umieszczenie w DPS Gródek. W 2021 r.
osoby, które były kierowane przez ośrodki pomocy społecznej do DPS Gródek przez PCPR były
umieszczane na bieżąco. W placówce tej zatrudnionych było łącznie 51 osób. Usługi
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opiekuńcze świadczył dział opiekuńczo – terapeutyczny zatrudniający: pielęgniarki,
opiekunów, pokojowe, terapeutę zajęciowego, pracownika kulturalno – oświatowego,
fizjoterapeutę, psychologa, pracowników socjalnych oraz kierownika działu. Pomimo
pandemii stale podnoszone były kwalifikacje kadry, poprzez uczestnictwo w szkoleniach
i kursach. Dom zapewniał mieszkańcom korzystanie z zajęć rehabilitacyjnych, codziennej
gimnastyki porannej, a w okresie wiosenno – letnim ze spacerów z kijami nordic walking.
Mieszkańcy brali udział w terapii zajęciowej oraz włączani byli w działalność kulturalno –
oświatową. Aktywizacja uczestników terapii zajęciowej obejmowała wszystkie możliwe
zakresy, od czynności samoobsługowych i porządkowych w najbliższym otoczeniu,
po czynności na rzecz innych mieszkańców. W procesie aktywizacji każdy uczestnik sam
wybierał formę zajęć, która najbardziej odpowiada jego potrzebom, zainteresowaniom
i możliwościom. W pracowni terapii zajęciowej mieszkańcy mieli możliwość poznania różnych
technik malarskich, rzeźbiarskich, a także innych form rękodzieła: dekupage, wiklina
papierowa, kartki i ozdoby świąteczne. Mieszkańcy mogli korzystać z 3 komputerów i sieci
internet. Dom posiada konto na portalu społecznościowym Facebook, gdzie publikowane
są ważniejsze wydarzenia z życia tej placówki. Mieszkańcy wraz z zespołem terapeutycznym
wydawali gazetkę pt. „ Nasz Dom Gródek”. Ze względów epidemicznych życie kulturalno –
oświatowe bardzo ucierpiało, bowiem ograniczone były wyjazdy integracyjne do innych
placówek, odwiedziny dzieci i młodzieży ze szkół a także kontakty z rodzinami i znajomymi.
Dom Pomocy w Gródku stale współpracował z jednostkami gminnego samorządu
terytorialnego, dbał o dobre imię i wizerunek. Systematycznie prowadzona była działalność
informacyjna i promocyjna związana z funkcjonowaniem domu. Miesięczny koszt utrzymania
mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Gródku w 2021 r. wynosił 4 284,78 zł (w 2020 r.
wynosił 3 980,68 zł ,w 2019 r. – 3 751,48 zł ).
3. Warsztat Terapii Zajęciowej w Wilczowoli
Na terenie powiatu zwoleńskiego funkcjonuje Warsztat Terapii Zajęciowej w Wilczowoli,
który jest prowadzony przez Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie
i Poszkodowanym w Wypadkach Komunikacyjnych w Zwoleniu realizujące zadania powiatu
z zakresu rehabilitacji społeczno – zawodowej i zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
Jest on przeznaczony dla 50 osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenia o stopniu
niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
ze wskazaniem do uczestnictwa w terapii zajęciowej. Obecnie Warsztat funkcjonuje
w budynku po byłej Szkole Podstawowej w Wilczowoli, gdzie działa 10 pracowni:
1. Kulinarna i Nauki Samoobsługi,
2. Rehabilitacyjna,
3. Informatyczna,
4. Ceramiczna,
5. Biżuteryjno-Witrażowa,
6. Muzyczna,
7. Stolarska,
8. Tkacko-Wikliniarska,
9. Haftu,
10. Plastyczno-Introligatorska.
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Kadra warsztatu (podobnie jak w latach poprzednich) stanowi 15,5 etatu. Wykształcenie
zatrudnionych osób spełnia wymogi określone przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej i Biura
Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.
W roku 2021 Warsztat Terapii Zajęciowej z powodu COVID – 19 pracował w systemie
hybrydowym, zachowując wszystkie zasady bezpieczeństwa epidemicznego. Tak jak w roku
2020 z powodu COVID – 19 w roku 2021 oprócz pracy bezpośredniej z uczestnikiem była
kontynuowana praca zdalna. Ogólna frekwencja udziału uczestników w zajęciach
terapeutycznych w roku 2021 wynosiła ponad 88%. To składowa obecność w placówce 57 %
i pracy zdalnej 31%.
Od 1 stycznia 2021 roku do 20 lutego 2021 roku w placówce była prowadzona praca
zdalna. Pozostałe miesiące w systemie stacjonarnym.
W 2021 roku Warsztat Terapii Zajęciowej został dofinansowany w wysokości 1 205 350,00
zł. (w 2020 roku – 1 138 700,00 zł) z czego 1 084 800,00 zł, ze środków PFRON (2020 roku –
1 024 800,00 zł) co stanowi 90 % kosztów finansowania, natomiast 120 550,00 zł (w 2020 roku
– 113 900,00 zł ) ze środków Starostwa Powiatowego co stanowi 10% środków funkcjonowania
WTZ.

IX.

RYNEK PRACY
1. Stan bezrobocia

Powiatowy Urząd Pracy realizuje zadania w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia
skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej określone w ustawie z dnia 20 kwietnia
2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Liczba bezrobotnych w powiecie zwoleńskim na dzień 31.12.2021 r. wynosiła
1 584 osób (na dzień 31.12.2020 - 1 770), w tym 779 kobiet (49,2% ogółu bezrobotnych).
Zasiłek dla bezrobotnych pobierało 196 osób (12,4%). Zdecydowana większość bezrobotnych
to mieszkańcy wsi – 1 242 osoby, tj. 78,4% ogółu.
W ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych przeważają osoby długotrwale
bezrobotne – 60,4% tj. 956 osób. Najwięcej zarejestrowanych osób było w wieku mobilnym
zawodowo pomiędzy 18 a 44 rokiem życia – 68,7% (1 088 osób). Osoby: w wieku 18 – 24 lata
stanowiły 18,2% (289 osób), w wieku 25 – 34 lata 29,7% (471 osób), w wieku 35 – 44 lata 20,7%
(328 osób), w wieku 45 – 54 lata 16,4% (259 osób), w wieku 55 – 59 lat 9,1% (144 osoby)
wszystkich zarejestrowanych. Najmniejszą grupę stanowiły osoby powyżej 60 roku życia –
5,9% (93 osoby).
W ogólnej liczbie bezrobotnych pozostających w ewidencji na koniec 2021 r. przeważały
osoby z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej – 28,3% (448 osób) oraz z zasadniczym
zawodowym – 26,2% (415 osób). Osoby z wykształceniem wyższym stanowiły 11,8% (187
osób) wszystkich zarejestrowanych. Znaczny odsetek stanowiły osoby z wykształceniem
policealnym i średnim zawodowym – 21,0% (333 osoby). Z wykształceniem średnim ogólnym
– 12,7% (201 osób).
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Wykres 16. Stan bezrobocia w poszczególnych miesiącach w 2021 r.

Tabela 13. Stan bezrobocia w latach 2015-2021
Lp.

Gmina

Gmina Zwoleń (bez
1
miasta)
2 Miasto Zwoleń
3 Kazanów
4 Policzna
5 Przyłęk
6 Tczów
Ogółem

2015
556

Liczba osób bezrobotnych
2016 2017 2018 2019 2020
443

343

307

299

375

2021
348

611
492
388
366
316
416
329
409
336
266
229
211
236
227
505
363
264
277
238
276
255
403
297
241
217
167
221
187
408
348
226
192
197
246
238
2 892 2 279 1 728 1 588 1 428 1 770 1 584

Jak wynika z powyższej tabeli na przestrzeni lat 2015 – 2020 liczba bezrobotnych
wykazuje wyraźnie malejącą tendencję. W ciągu lat 2014 - 2019 nastapił spadek liczby
bezrobotnych o ok. 55,2%, tj. 1 757 osób (stan na 31.12.2014 r. – 3 185 osób). Wyjątkowy był
2020 rok z powodu pandemii Covid-19. Mimo szeroko prowadzonej pomocy w ramach Tarczy
Antykryzysowej epidemia spowodowała wzrost bezrobocia.
W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił spadek liczby
bezrobotnych o ok. 10,5% tj. 186 osób (31.12.2020 r. – 1 770 osób).
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Wykres 17. Stopa bezrobocia w latach 2015 - 2021 na tle województwa i kraju.

Na ptrzestrzeni lat 2015-2021 odnotowano spadek stopy bezrobocia o 8,1 punktów
procentowych (2015 r. – 18,9%, 2021 r. – 10,8%), w kraju o 4,3 punktów procentowych
(2015 r. – 9,8%, 2021 r. – 5,5%). Na przestrzeni 2021 r. malejąca tendencja została
przywrócona najprawdopodobniej z powodu spadku intensywności pandemii Covid-19.
Wykres 18. Stopa bezrobocia w poszczególnych miesiącach 2021 roku.

2. Instrumenty rynku pracy. Wydatkowanie środków FP, EFS, KFS.
Na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w 2021 roku, bez wydatków na Tarczę
Antykryzysową Covid-19, wydatkowano 6 300 385,85 zł (w 2020 – 3 941 552,45 zł, w 2019 –
4 011 156,49 zł, w 2018 – 6 072 078,82 zł), w tym:
a) 3 150 477,74 zł – Europejski Fundusz Społeczny (PO WER i RPO WM)
b) 3 149 908,11 zł – Fundusz Pracy (FP) łącznie z KFS,
w tym KFS – 377 949,40 zł
Dodatkowo na pomoc w ramach Tarczy Antykryzysowej wydatkowano 1 925 446,07 zł.
Wydatki na finansowanie instrumentów rynku pracy przedstawiały się następująco:
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Tabela 14. Limity i wydatki na instrumenty rynku pracy w podziale na źródła finansowania

Lp.

Instrumenty
Rynku Pracy

Limit (w zł)
OGÓŁEM
(FP, PO WER,
RPO
REZERWA)
w zł

Wydatki
OGÓŁEM

Wydatki FP
(Fundusz
Pracy)

w zł

w zł

Wydatki RPO

Wydatki
PO WER

w zł
w zł

1

Szkolenia

143 065,42

142 221,71

29 159,33

48 917,22

64 145,16

2

KFS

379 200,00

377 949,40

377 949,40

–

–

522 265,42

520 171,11

407 108,73

48 917,22

Szkolenia z KFS
razem
3

Studia
podyplomowe

7 800,00

7 711,59

7 711,59

–

–

4

Prace
interwencyjne

910 000,00

909 876,35

909 876,35

–

–

5

Roboty
publiczne

458 982,70

455 334,97

455 334,97

–

–

6

Staże

2 542 719,33

2 525 194,73

815 584,17

692 915,79

1 016 694,77

7

Rozpoczęcie
działalności
gospodarczej
(dotacje)

1 544 600,00

1 533 299,10

424 864,30

528 890,00

579 544,80

8

Refundacja
kosztów
wyposażenia
i doposażenia
stanowisk pracy

237 428,00

236 798,00

129 428,00

107 370,00

–

9

Bon na
zasiedlenie

120 000,00

112 000,00

–

–

112 000,00

10

COVID-19

2 100 000,00

1 925 446,07

1 853 651,94

0,00

71 794,13

RAZEM

8 443 795,45

8 225 831,92

5 003 560,05

1 378 093,01

1 844 178,86
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Tabela 15. Osoby bezrobotne zaktywizowane w ramach w/w środków (FP i EFS) w latach 20152021
Wyszczególnienie
Szkolenia
Bon szkoleniowy
Studia podyplomowe
Prace interwencyjne
Roboty publiczne
Prace społecznie
użyteczne
Staże
Bon stażowy
Rozpoczęcie działalności
gospodarczej
Refundacja kosztów
wyposażenia
i doposażenia stanowiska
pracy
Bon na zasiedlenie
Bon zatrudnieniowy
Refundacja wynagrodzeń
osób do 30 roku życia
RAZEM

Liczba osób
2015 r.
47
15
9
169
131

2016 r.
74
0
0
109
192

2017 r.
53
0
5
144
145

2018 r.
26
0
3
114
8

2019 r.
30
0
1
141
20

2020 r.
21
0
1
63
24

2021 r.
30
0
2
112*
31

0

9

0

0

0

0

0

364
38

373
5

303
0

225
0

228
0

162
0

196**
0

41

52

60

47

42

38

59

39

22

17

7

8

6

10

12
1

17
0

13
0

15
0

10
0

11
0

14
0

-

80

99

27

0

0

0

866

933

839

472

480

326

454

* 101 utworzonych stanowisk pracy (osoby rezygnowały z zatrudnienia i na ich miejsce zostały zatrudnione
inne)
** dodatkowo 5 osoby poszukujące pracy podjęły staż finansowany z PFRON

Jak wynika z powyższej tabeli została zaktywizowana większa liczba osób bezrobotnych
w stosunku do roku ubiegłego. Wynika to z większej ilości przekazanych środków
na aktywizację bezrobotnych w 2021 r. (więcej o 2 358 833,40 zł, czyli o ok. 37,4%).
Największym zainteresowaniem cieszyły się staże – 40,1% wszystkich wydatkowanych
środków. Popularną formę aktywizacji stanowiły dotacje 24,3%, następnie prace
interwencyjne – 14,4%, szkolenia (w tym KFS) – 8,3%, roboty publiczne 7,2%, refundacja
kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy – 3,8%, bon na zasiedlenie – 1,8%,
studia podyplomowe – 0,1%.
Na uwagę zasługuje KFS (Krajowy Fundusz Szkoleniowy) – jest to instrument rynku
pracy wprowadzony w 2014 r. Jego istotą jest wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników
jak i pracodawców. Od początku wprowadzenia cieszy się dużym zainteresowaniem.
W 2021 roku w ramach KFS wydatkowano 377 949,40 zł i sfinansowano kształcenie
ustawiczne 250 pracowników zatrudnionych u 58 pracodawców (w 2020 roku wydatkowano
282 609,00 zł – 217 pracowników u 41 pracodawców, 2019 roku wydatkowano 314 962,48 zł
– 198 pracowników u 51 pracodawców, w 2018 roku wydatkowano 145 110,40 zł – 74
pracowników u 17 pracodawców).
Rok 2021 był kolejnym rokiem szczególnym z powodu trwania epidemii Covid-19.
Był to kolejny rok realizowania zadań w ramach Tarczy Antykryzysowej przez urzędy pracy.
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3. Zatrudnienie cudzoziemców
W 2021 roku wpłynęły 2 093 wnioski o wydanie zezwolenia na pracę sezonową
cudzoziemców, w tym 2 087 wniosków dla obywateli Ukrainy, 3 dla obywateli Rosji,
2 dla obywateli Armenii i 1 dla obywatela Białorusi.
Na tej podstawie w omawianym okresie wydano 1 036 decyzji w sprawie wydania
zezwolenia/przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową. Umorzono 1 021 postępowań
w sprawie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową. Uchylono 66 decyzji o wydanie
zezwolenia na pracę sezonową. Wydano 3 decyzje o odmowie wydania zezwolenia na pracę
sezonową. Bez rozpoznania pozostawiono 31 wniosków. W toku (na dzień 31.12.2021 r.)
pozostaje 19 spraw. Wszystkie złożone wnioski dotyczyły prac sezonowych w rolnictwie.
W omawianym okresie złożono 165 oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy
cudzoziemcom, w tym 155 dla obywateli Ukrainy, 8 dla obywateli Białorusi oraz
2 dla obywateli Gruzji. Z tego wpisano do ewidencji 119 oświadczeń o powierzeniu
wykonywania pracy cudzoziemcom. Wydano 14 decyzji o odmowie wpisu do ewidencji oraz
22 decyzje o umorzeniu postępowania w sprawie wpisu oświadczenia do ewidencji.
Bez rozpoznania pozostawiono 10 oświadczeń.
Dla porównania w roku 2020 wpłynęły 2 432 wnioski o wydanie zezwolenia na pracę
sezonową cudzoziemców oraz 193 oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy
cudzoziemcom.

X.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Powiat wykonuje zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie
obronności, ochrony przeciwpożarowej, ochrony przeciwpowodziowej, zapobiegania innym
nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska. Do zakresu działania
powiatu należy także wykonywanie zadań przez działające w ramach powiatowej administracji
zespolonej inspekcje, służby i straże, w tym powiatową komendę policji, powiatową komendę
państwowej straży pożarnej, a także inspekcję sanitarną, weterynaryjną i nadzór budowlany.
W Starostwie Powiatowym w Zwoleniu większość zadań z tego obszaru realizuje
Wieloosobowe Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, w którym
zatrudnionych jest 2 pracowników.
Realizując obowiązek nałożony na Starostę Zwoleńskiego przez art. 38a ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi
służbami, inspekcjami i strażami oraz innymi jednostkami związanymi z szeroko rozumianym
bezpieczeństwem, Zarządzeniem Starosty Zwoleńskiego Nr 1/2019 z dnia 3 stycznia 2019 r.
powołana została Komisja Bezpieczeństwa i Porządku.
Dla prawidłowej realizacji zadań powiatu w zakresie zapewnienia porządku publicznego
i bezpieczeństwa obywateli Rada Powiatu w Zwoleniu przyjęła do realizacji wypracowany
przez Komisję Bezpieczeństwa i Porządku, uchwałą Nr XVI/114/2019 z 20 grudnia 2019 r.
„Program zapobiegania przestępczości oraz poprawy porządku publicznego i bezpieczeństwa
obywateli w mieście i powiecie zwoleńskim w latach 2020 – 2022”. Wszystkie podmioty
szczebla gminnego i powiatowego realizują cele i zadania programu na dobrym poziomie,
co przynosi wymierne efekty dla systematycznej poprawy stanu bezpieczeństwa naszego
powiatu.
Na terenie powiatu zwoleńskiego w 2021 r. stwierdzono łącznie 586 przestępstw (↑36),
z czego 480 miały charakter kryminalny (↑122).
62 | S t r o n a
RAPORT O STANIE POWIATU ZWOLEŃSKIEGO ZA 2021 ROK

Wykres 19. Przestępstwa kryminalne wg 7 kategorii.
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Stwierdzono również 39 przestępstw narkotykowych (↑2) oraz 42 przestępstw w ruchu
drogowym (↓6), a także 77 przestępstw o charakterze gospodarczym (↑20). W ramach
przeciwdziałania przemocy w rodzinie wypełniono 68 formularzy „Niebieskiej karty” (↓12),
z czego w 52 przypadkach wszczęto odpowiednie procedury (↓3) oraz odnotowano
20 kolejnych przypadków przemocy w rodzinie (↑1). Odnotowano łącznie 2054 wykroczenia
(↑980), z czego w 1306 przypadkach nałożono mandaty karne (↑666), zastosowano
748 pouczeń (↑299), a w 215 sytuacjach skierowano wnioski do sądu (↑7). Odnotowywana
jest stała, duża ilość przyjmowanych zgłoszeń w ramach Krajowej Mapy Zagrożeń
Bezpieczeństwa, z czego w 2021 r. było ich 317 (↓29), a 169 potwierdzonych (↓6).
Jednostki ochrony przeciwpożarowej naszego powiatu w 2021 r. usuwały skutki
774 zdarzeń (↓94).
Wykres 20. Zdarzenia, których skutki usuwały jednostki ochrony przeciwpożarowej.
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Nie odnotowano pożarów dużych (↓0), odnotowano 16 pożarów średnich (↑8)
i 107 małych (↓16). Kilkukrotnie w ciągu roku przez teren powiatu przechodziły gwałtowne
fronty atmosferyczne z porywistymi wiatrami i intensywnymi opadami, z czego najbardziej
dotkliwe były zdarzenia z 24 czerwca 2021 r., powodujące łącznie 96 zdarzeń (↑6). Wśród
miejscowych zagrożeń, ze względu na rodzaj obiektu, 135 dotyczyło obiektów mieszkalnych
(↑55), 68 była związana ze środkami transportu (↓2), 162 z obiektami użyteczności publicznej
(↓232), a pozostałe z innymi obiektami. Nie odnotowano przypadków zatrucia tlenkiem
węgla. Z analizy zdarzeń wynika spadek ilości pożarów oraz miejscowych zagrożeń.
W związku z rozwojem zagrożenia związanego z zachorowaniem dzików afrykańskim
pomorem świń (ASF) na terenie województwa mazowieckiego, wszystkie gminy z terenu
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powiatu zwoleńskiego nadal znajdują się w strefie różowej. Realizując obowiązki związane
z wprowadzeniem odstrzału sanitarnego dzików, utrzymywano chłodnię oraz zamrażarki
do zabezpieczenia tusz zwierząt, których próbki wysyła się do badania. Urządzenia chłodnicze
funkcjonują w dwóch punktach: w Czarnolesie i Baryczce.
Działania podjęte w związku z wystąpieniem ognisk zakażenia pszczół bakterią zgnilca
amerykańskiego na terenie powiatu zwoleńskiego przyniosły pozytywny efekt, ponieważ
do chwili obecnej nie odnotowano ognisk tej choroby w pasiekach naszego powiatu.
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zwoleniu zintensyfikował działania prewencyjne:
przeprowadził łącznie 1238 kontroli (↑171), wydał 1531 decyzji (↓314) na usunięcie
nieprawidłowości, wydano 94 zaświadczenia, wystawiono 1455 świadectw zdrowia, pobrano
5949 próbek, przebadano 25325 zwierząt rzeźnych, nałożył 79 mandatów karnych (↓23)
na kwotę 7 660 zł, a 26 spraw skierował do ścigania przez policję (↑10).
Wykres 21. Działania prewencyjne PIW w Zwoleniu
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Rok 2021 był wyjątkowy jeżeli chodzi o zagrożenie epidemiologiczne ze względu
na występowanie pandemii COVID-19. Na terenie powiatu zwoleńskiego zarejestrowano
łącznie 9 643 przypadki chorób zakaźnych i pasożytniczych (↑3 502), w tym 7 439 zachorowań
na grypę i infekcje grypopodobne (↑1 530), 2 157 zakażenia koronawirusem COVID-19
(↑1 237) oraz 3 zachorowania na gruźlicę płuc (↓3). W związku ze zgłoszonymi
zachorowaniami przeprowadzono 2 217 dochodzeń epidemiologicznych (↑1 229). W 2021
roku zarejestrowano 52 zgony z powodu zakażeń i chorób zakaźnych (↑17), z czego 51 osoby
na COVID-19, a 1 w wyniku posocznicy wywołanej przez bakterie Gram (-). PSSE w Zwoleniu
prowadziła działania profilaktyczne przeciw rozprzestrzenianiu COVID-19 - liczba osób
objętych nadzorem epidemiologicznym wyniosła 717 a kwarantanną objęto łącznie
6 029 osób. Prowadzone były badania jakości wody, gdzie pobrano łącznie 152 próbki wody
(↑17) w tym 44 próbki w ramach nadzoru oraz 108 na umowę/zlecenie. Przebadano
232 próbki kału na nosicielstwo (↓14).
Nadzór budowlany jako administracja zespolona, wykonuje funkcje inspekcyjno–
kontrolne oraz zadania związane z użytkowaniem obiektów budowlanych, w tym: kontrolę
przestrzegania i stosowania prawa budowlanego, kontrolę działania organów administracji
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architektoniczno-budowlanej j.s.t. oraz badania powstania katastrof budowlanych. W 2021 r.
PINB w Zwoleniu wydał 23 postanowienia i 41 decyzji (↑32), przeprowadził: 47 kontroli
w użytkowanych obiektach budowlanych (↓7), 50 kontroli robót budowlanych (↑37) w tym:
18 kontroli budów, 3 kontrole obowiązkowe. Organ nie nakładał grzywien w celu
przymuszenia. Wydano 1 postanowienie o nałożeniu opłaty legalizacyjnej w wys. 50 000zł.
Mniejsza ilość kontroli oraz działań nadzorczych spowodowana była wystąpieniem
w analizowanym roku pandemii COVID-19 oraz wprowadzonymi z tego względu obostrzeniami
sanitarnymi.

XI.

KULTURA, SPORT I PROMOCJA
1. Kultura

Powiat zwoleński w 2021 roku zrealizował tylko połowę zaplanowanych wydarzeń
w dziedzinie kultury ze względu na pandemię COVID-19 i obostrzenia z nią związane. W sumie
odbyło się 11 z planowanych 22 przedsięwzięć stałych lub jednorazowych o charakterze
kulturalnym, konkursowym, edukacyjnym, jubileuszowym i upamiętniającym najważniejsze
daty z kart historii naszego kraju oraz regionu, podczas których powiat zwoleński był
organizatorem lub współorganizatorem zadań. W 2021 roku w powiecie zwoleńskim nie
odbyło się sztandarowe i charakterystyczne dla naszego regionu wydarzenie kulturalne: Dni
Sycyny. Budżet wykorzystany na realizację ww. celów w 2021 roku wyniósł 71 288,61 zł.
W porównaniu do roku 2020 był większy o 64 984,49 zł.
Wykres 22. Wydatki przeznaczone na cele kulturalne w latach 2018, 2019, 2020 i 2021.
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W roku 2021 po rocznej przerwie odbyły się XXII Dożynki Powiatowe. Ze względu
na obostrzenia związane z COVID-19 miały one formę koncertu pn. „Dziękujemy Rolnikom”,
podczas którego wystąpiły zespoły: Kazanowianki znad Iłżanki, cygański zespół Romanca oraz
Top Girls – czołowy zespół nurtu disco polo.
Na terenie powiatu zwoleńskiego działa wiele stowarzyszeń a także kół gospodyń
wiejskich.
Powiat zwoleński nie posiada własnego ośrodka kultury, za pomocą którego mógłby
realizować działania związane z rozpowszechnianiem i promocją kultury. Jednostka
samorządu terytorialnego jaką jest Starostwo Powiatowe w Zwoleniu ściśle jednak
współpracuje z Domem Kultury w Zwoleniu. Część wydarzeń organizowanych
lub współorganizowanych w 2021 przez powiat zwoleński odbywała się w Kinie Świt
w Zwoleniu.
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2. Sport
Powiat zwoleński od początku istnienia realizuje zadania w obszarze sportowym.
W 2021 roku nie odbyły się żadne z 27 zaplanowanych zawodów i wydarzeń sportowych. Było
to spowodowane obostrzeniami związanymi z COVID-19 oraz prowadzoną w większości roku
szkolnego nauką zdalną.
Powiat zwoleński czynnie pomaga I-ligowej drużynie szczypiornistów Orlęta Zwoleń.
Mecze domowe zwoleńskich szczypiornistów odbywały się w hali sportowej należącej
do Zespołu Szkół Rolniczo-Technicznych w Zwoleniu.
W 2021 roku nie odbył się słynny, ogólnopolski bieg „Wokół gniazda ojczystego Jana
Kochanowskiego”. Zawody te są ściśle związane z imprezą kulturalną pn. „Dni Sycyny”,
a te z kolei nie odbyły się ze względu na pandemię COVID-19 i obostrzenia z nią związane.
Wykres 23. Wydatki przeznaczone na cele o charakterze sportowym w latach 2018, 2019,
2020 i 2021.
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W roku 2021 środki finansowe wykorzystane na promocję powiatu wyniosły 57 833,90 zł i były
wyższe o 16 267,78 zł w porównaniu do roku 2020.
Nasza jednostka regularnie umieszcza artykuły promujące inwestycje i działania
powiatu, wydarzenia sportowe oraz kulturalne w kwartalniku Głos Ziemi Zwoleńskiej.
Promocja naszego powiatu odbywa się także za pośrednictwem Tygodnika Radomskiego
oraz dziennika Echo Dnia, który ma zasięg ponadregionalny.
Powiat zwoleński posiada oficjalny profil na Facebooku. Konto na portalu
społecznościowym służy do prezentowania bieżących informacji dotyczących działalności
naszej jednostki. Jest narzędziem promowania najważniejszych wydarzeń na terenie powiatu
zwoleńskiego. Poza tym często służy jako komunikator w relacjach z mieszkańcami informując
i odpowiadając na zadawane pytania. W 2021 roku otrzymaliśmy 409 „polubień” naszego
profilu. Łączna liczba polubień na koniec roku 2021 wyniosła 1 954. Liczba osób obserwujących
nasze poczynania w social mediach wzrosła o 439 w porównaniu do roku 2020. Na koniec roku
2021 oficjalny profil facebookowy powiatu zwoleńskiego obserwowało 2020 osób (z czego
69% stanowią kobiety, a 31% mężczyźni). Liczba postów opublikowanych na naszym profilu
w 2021 roku wyniosła 124, co daje średnio 10,3 posta na miesiąc. W 2021 roku liczba osób,
które kontaktowały się z powiatem zwoleńskim za pomocą komunikatora „Messenger”
wyniosła 13.
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Wykres 24. Osoby obserwujące oficjalny profil Powiatu Zwoleńskiego z podziałem na płeć i wiek.

Powiat zwoleński prowadzi także stronę internetową, na której umieszcza artykuły
informacyjne i promujące działania powiatu. informacje prezentowane na profilu Facebook.
Nasza jednostka regularnie zaopatruje się w gadżety promocyjne m.in. portfele,
ręczniki, długopisy, które Są one znacznie bardziej rozbudowane niż krótkie
są oznaczone herbem powiatu zwoleńskiego. Wydawane są w formie upominków, nagród lub
podziękowań podczas uroczystości, konkursów, podpisywaniu umów i podobnych wydarzeń.

XII. INFORMACJE POZOSTAŁE
1. Współpraca z organizacjami pozarządowymi
W 2021 r. na terenie powiatu zwoleńskiego funkcjonowało: 39 stowarzyszeń,
2 fundacje oraz 33 ochotnicze straże pożarne, zarejestrowane w krajowym rejestrze
sądowym. W ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń
nieprowadzących działalności gospodarczej oraz uczniowskich klubów sportowych
zarejestrowano 13 organizacji. W stosunku do roku poprzedniego nastąpił wzrost liczby
organizacji, gdyż zarejestrowano 1 nową fundację.
Starosta Zwoleński sprawuje nadzór na stowarzyszeniami mającymi siedzibę na terenie
powiatu zwoleńskiego. Z zakresu nadzoru sprawdza zgodność ich działania z przepisami prawa
i postanowieniami statutu. W razie stwierdzenia nieprawidłowości organ nadzoru ma prawo
wystąpić do sądu o udzielenie upomnienia, uchylenia niezgodnej z prawem uchwały,
rozwiązanie stowarzyszenia.
Rada Powiatu w Zwoleniu przyjęła roczny program współpracy określający zasady
współpracy powiatu zwoleńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Ogłoszono konsultacje społeczne.
W wyznaczonym terminie nie wpłynął jednak żaden wniosek.
Ogłoszono jeden konkurs ofert na powierzenie zadania z zakresu udzielania
nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
Dofinansowanie zostało przyznane Fundacji „Instytut Spraw Publicznych” ul. Zegara
Słonecznego 2/1, 26-600 Radom w wysokości 64 020 zł.
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W ramach wsparcia pozafinansowego pracownik stanowiska pracy ds. edukacji, spraw
społecznych i zdrowia udzielał wsparcia merytorycznego organizacjom, udostępniano salę
narad w budynku Starostwa na spotkania organizacyjne, wykonywano potrzebne kserokopie
i wydruki dokumentów.

2. Nieodpłatna pomoc prawna
W związku z realizacją ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz poradnictwa
obywatelskiego i edukacji prawnej w powiecie zwoleńskim funkcjonowały dwa punkty
nieodpłatnej pomocy prawnej. Jeden punkt został powierzony adwokatom i radcom
prawnym, drugi organizacji pozarządowej wybranej w konkursie ofert.
W celu zapewnienia mieszkańcom powiatu jak najłatwiejszego dostępu do porad
prawnych ustalono dyżury adwokatów i radców prawnych we wszystkich urzędach gmin
naszego powiatu (jeden punkt został wyznaczony w pięciu lokalizacjach, każdego dnia
tygodnia w innym miejscu). Porad udzielało łącznie 7 osób - adwokatów i radców prawnych.
Każdy punkt pełnił dyżur w wymiarze 4 godzin dziennie. Łącznie w dwóch punktach pomoc
prawną uzyskało 308 osób, gdzie w odniesieniu do roku poprzedniego nastąpił wzrost liczby
porad o 128. Wzrost wynika z tego, że znaczną część roku prawnicy pracowali stacjonarnie
(przez 2 miesiące funkcjonowała praca zdalna).
Na realizację tego zadania wykorzystano dotację przyznaną przez Wojewodę
Mazowieckiego w kwocie 132 000,00 zł., przy czym 91% przeznaczono na wynagrodzenia
z tytułu umów z adwokatami, radcami prawnymi oraz organizacją pozarządową,
6% na pokrycie kosztów obsługi organizacyjno-technicznej oraz 3% na edukację prawną.
Uprawnione osoby mogły uzyskać informacje między innymi z zakresu prawa pracy,
cywilnego, karnego, spadkowego. Pomoc nie obejmowała spraw z zakresu prawa celnego,
dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej
rozpoczęcia.
Fundacja „Instytut Spraw Publicznych” z siedzibą w Radomiu w ramach realizacji
ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej
przeprowadziła konwersacje i prelekcje edukacyjne z zakresu elementarnej wiedzy prawnej
dla uczniów szkół średnich. Tematem były: zawody prawnicze, dziedziczenie ustawowe
i testamentowe oraz edukacja prawna.
Z rocznej informacji zbiorczej o wykonaniu zadania wynika, iż osoby korzystające
z powyższych porad w dużym stopniu są to kobiety, w wieku 35-75 lat z wykształceniem
podstawowym, zasadniczo-zawodowym oraz średnim zawodowym, o dochodzie netto
na osobę w gospodarstwie domowym w przedziale od 600 zł do 1000 zł i liczbie osób
w gospodarstwie domowym od 2 do 4. Najwięcej porad udzielono z dziedzin prawa takich jak:
prawo rzeczowe, rodzinne, spadkowe i cywilne.
Na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
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wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - porady i pomoc za pośrednictwem środków
porozumiewania się na odległość mogły być świadczone okresowo. Starosta podejmował
decyzje o charakterze pracy w zależności od stanu panującej epidemii.
Od dnia 2 stycznia do 21 marca - praca w trybie stacjonarnym. Od dnia 22 marca do 23 maja
– praca zdalna. Pozostałą część roku praca odbywała się w trybie stacjonarnym.

3. Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Powiatowy rzecznik konsumentów realizuje zadania samorządu w zakresie ochrony praw
konsumentów jako zadania własne na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie powiatowym.
Podstawę prawną działalności rzecznika konsumentów stanowią przepisy art. 37 - 43
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, które wskazują,
że podstawowym i nadrzędnym celem rzecznika konsumentów jest ochrona praw i interesów
konsumentów. Zadanie to realizowane jest między innymi poprzez: zapewnienie bezpłatnych
porad i informacji prawnej w zakresie ochrony konsumentów, występowanie
do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów, współdziałanie
z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
Rzecznikiem Finansowym, Urzędem Komunikacji Elektronicznej, Urzędem Regulacji
Energetyki, Państwową Inspekcją Handlową oraz organizacjami konsumenckimi.
Oprócz ww. zadań i kompetencji rzecznik konsumentów może również:
1) wytaczać powództwa na rzecz konsumentów oraz wstępować, za ich zgodą
do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów
(art. 42 pkt 2 uokik);
2) występować jako oskarżyciel publiczny w sprawach o wykroczenia na szkodę
konsumentów w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania w sprawach
o wykroczenia;
3) występować do Prezesa UOKIK z zawiadomieniem dotyczącym podejrzenia stosowania
praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów;
4) wytaczać powództwa grupowe jako reprezentant grupy, w zakresie przysługujących
mu uprawnień;
5) występować do sądu rejonowego z wnioskiem o nałożenie kary grzywny na podmiot
naruszający obowiązek udzielenia rzecznikowi wyjaśnień i informacji będących
przedmiotem wystąpienia rzecznika lub ustosunkowania się do uwag i opinii rzecznika.
Rzecznik Konsumentów podporządkowany jest bezpośrednio staroście, któremu
w terminie do 31 marca każdego roku przedkłada do zatwierdzenia sprawozdanie ze swej
działalności za rok poprzedni, a następnie przekazuje do Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów.
W powiecie zwoleńskim usytuowanie rzecznika konsumentów określa Regulamin
Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Zwoleniu (Uchwała nr 124/2020 Zarządu Powiatu
w Zwoleniu z dnia 1 października 2020 r.), zgodnie z którym powiatowy rzecznik konsumentów
stanowi wyodrębnioną organizacyjnie komórkę - jednoosobowe stanowisko pracy.
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Mieszkańcy powiatu zwoleńskiego mają zapewnioną pomoc prawną w zakresie praw
konsumenckich raz w tygodniu, tj. w każdy czwartek w godzinach 730 – 1530 w budynku
Starostwa. Poradnictwo konsumenckie realizowane jest także telefonicznie pod
nr tel.: 48 677 96 00 oraz za pośrednictwem skrzynki elektronicznej pod adresem:
konsument@zwolenpowiat.pl .
W 2021 r. z pomocy Rzecznika Konsumentów skorzystało 71 mieszkańców powiatu
zwoleńskiego. Struktura tematyczna pomocy prawnej dotyczyła umów sprzedaży
stacjonarnej, na odległość np. przez Internet, umów o dzieło, umów telekomunikacyjnych,
dotyczących sektora energetycznego, turystyki i rekreacji, urządzeń gospodarstwa
domowego, artykułów wyposażenia domu, mebli, umów finansowych, związanych z opieką
zdrowotną. Konsultowane były umowy dotyczące usług pod katem niedozwolonych klauzul
umownych, np. montażu instalacji fotowoltaicznej i umów ubezpieczeniowych. Po poradę
zwracały się również osoby w sprawach niemających charakteru konsumenckiego,
np. z zakresu stosunków rodzinnych, prawa pracy, funduszy emerytalnych. W powyższych
przypadkach, w miarę możliwości rzecznik służył pomocą, np. w przygotowaniu stosownego
pisma , a w sprawach bardziej skomplikowanych wskazywane były właściwe instytucje.
W 22 przypadkach miały miejsce wystąpienia Rzecznika do przedsiębiorców na rzecz
konsumentów, którzy nie byli w stanie samodzielnie obronić swoich interesów. Interwencja
rzecznika okazywała się skuteczna. Przedsiębiorcy wymieniali wadliwy towar na nowy lub
dokonywali naprawy, obniżali cenę, uznawali odstąpienia od umowy za zasadne,
co skutkowało zwrotem gotówki.
W roku sprawozdawczym Powiatowy Rzecznik Konsumentów nie wszczynał
postepowań sądowych, ani przed sądami powszechnymi, ani przed sądami polubownymi.
Ze względu na panujący stan epidemiczny, konsumenci w mniejszym zakresie niż w latach
poprzednich, podejmowali decyzje o zakupach towarów i usług i rzadziej zgłaszali problemy
w tym zakresie.
W 2021 roku odbyło się spotkanie Rzecznika Konsumentów z młodzieżą Liceum
Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Zwoleniu pod hasłem „Świadomy Młody
Konsument”. Młodzież miała okazję zapoznać się z definicją konsumenta, poznać instytucje
i organizacje konsumenckie oraz dowiedzieć się o swoich prawach do reklamacji wadliwego
towaru.
Ponadto rzecznik współpracował z innymi podmiotami zajmującymi się statutowo
zapobieganiem powstawania problemów konsumenckich oraz ochroną interesów
konsumentów, rozpowszechniając broszury, ulotki i poradniki o tematyce konsumenckiej.

4. Udział powiatu w związkach i stowarzyszeniach
Powiat Zwoleński jest członkiem trzech stowarzyszeń: Związku Powiatów Polskich,
Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego na Rzecz Budowy Drogi Powiatowej S12
oraz Stowarzyszenia Dziedzictwo i Rozwój.
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4.1. Związek Powiatów Polskich
Kluczowe znaczenie w dwudziestoletniej historii samorządu powiatowego odgrywa
Związek Powiatów Polskich, w którego szeregach powiat zwoleński jest od 1999 r.,
tj. od początku działalności. Jest to stowarzyszenie, którego celem jest wspieranie idei
samorządu terytorialnego, integrowanie i obrona wspólnych interesów powiatów,
kształtowanie wspólnej polityki, wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju i promocji powiatów,
wymiana doświadczeń oraz upowszechnianie modelowych rozwiązań w zakresie rozwoju
i zarządzania w powiatach. Związek reprezentuje interesy zrzeszonych powiatów. Siedzibą
stowarzyszenia jest Warszawa.
Do realizacji celów statutowych Związek Powiatów Polskich powołał 16 Konwentów,
w tym Konwent Województwa Mazowieckiego. Zadaniem Konwentu jest reprezentowanie
interesów członków Związku w danym regionie. Konwent pełni rolę doradczą względem
organów ZPP i może w szczególności przyjmować własne stanowiska lub opinie oraz kierować
do Zarządu ZPP pisma o podjęcie interwencji w sprawach związanych z celami statutowymi
Związku. Ponadto Konwent Powiatów może współpracować z organami administracji
rządowej i samorządowej w danym województwie.
Związek Powiatów Polskich jest wydawcą bezpłatnego internetowego portalu
informacyjnego Dziennik Warto Wiedzieć, zlokalizowanego pod
adresem
www.wartowiedziec.pl, który był bardzo chętnie odwiedzany przez pracowników Starostwa
Powiatowego i jednostek powiatu. ZPP każdego roku organizuje bezpłatne szkolenia i wydaje
bezpłatne wydawnictwa dot. problematyki samorządowej. W 2021 r. wydano 6 publikacji dot.
m.in. kluczowych pojęć i praw przysługujących obywatelom a także zadań władz publicznych
wynikających z realizacji obowiązku zapewnienia ochrony zdrowia w związku z pandemią
wywołaną wirusem Sars CoV-2.
Siłą Związku Powiatów Polskich jest mocny mandat, jaki dają mu powiaty i miasta
na prawach powiatu – Członkowie Związku. Dzięki temu wsparciu Związek ma możliwość
odważnego reprezentowania powiatowego środowiska samorządowego. W 2021 roku
Zgromadzenie Ogólne ZPP przyjęło 9 stanowisk w kluczowych kwestiach dotyczących
działalności powiatów, jak choćby w sprawie: szpitali powiatowych, prawnego uregulowania
zasad stwierdzenia zgonu, konieczności zmiany art. 130a ustawy – Prawo o ruchu drogowym,
100-lecia Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej, wynagradzania
pielęgniarek w domach pomocy społecznej, pozycji jednostek samorządu terytorialnego
w kształtowaniu lokalnej polityki oświatowej, finansowania pediatrii w Polsce, konieczności
zapewnienia długoterminowej perspektywy działań w zakresie publicznego transportu
zbiorowego, zabezpieczenia dochodów jednostek samorządu terytorialnego. Zarząd Związku
Powiatów Polskich w analizowanym okresie przyjął 6 stanowisk, m.in. w sprawie Krajowego
Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, potrzeby systemowego wsparcia dla gmin
i powiatów turystycznych i uzdrowiskowych, wytycznych Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji w sprawie zasad i trybu udzielania jednostkom samorządu terytorialnego
dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych
z remontem, przebudową i odbudową obiektów budowlanych zniszczonych i uszkodzonych
w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, wzmocnienia potencjału
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inwestycyjnego jednostek samorządu terytorialnego, nowelizacji Prawa oświatowego
w zakresie tzw. Edukacji domowej, planów Ministra Zdrowia dotyczących restrukturyzacji
podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne.
W 2021 r. roku pracownicy Biura ZPP przeanalizowali kilkaset projektów aktów
prawnych, przygotowując do większości z nich szczegółową opinię prawną. Analiza projektów
odbywała się we współpracy z samorządami, w tym również powiatem zwoleńskim.
4.2 Stowarzyszenie S12
Stowarzyszenie Jednostki Samorządu Terytorialnego Na Rzecz Budowy Drogi
Ekspresowej S12, którego prezesem jest Prezydent Miasta Radomia zrzesza jednostki
samorządu terytorialnego z województwa mazowieckiego, łódzkiego i lubelskiego, tj.: Gminę
Miasta Radomia, Miasto Pionki, Powiat Zwoleń, Gminę Zwoleń, Gminę Opoczno, Gminę
Przysucha, Gminę Wieniawa, Gminę Gózd, Gminę Gielniów, Gminę Wolanów, Gminę Orońsko.
Ma siedzibę w Radomiu.
Jego głównym celem jest wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz obrona
wspólnych interesów podmiotów będących członkami stowarzyszenia; inicjowanie,
propagowanie, przygotowanie i realizacja na terenie zrzeszonych w stowarzyszeniu jednostek
samorządu terytorialnego wspólnych przedsięwzięć służących rozwojowi współpracy
samorządów na rzecz budowy trasy ekspresowej S12, koordynowanie i wspieranie współpracy
na rzecz budowy trasy S12, realizacja innych przedsięwzięć promujących budowę trasy
ekspresowej S12.
Trasa S12 to bardzo ważna i strategiczna droga. Docelowo połączy trzy województwa.
Inwestorem jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Nowa trasa S12 jest
projektowana na odcinku od węzła Radom Południe (gdzie połączy się z budowaną właśnie
trasą S7) do węzła Bronowice przy obwodnicy Puław (gdzie dołączy do istniejącej już drogi S12
w kierunku Lublina i granicy wschodniej.
W październiku 2019 r. władze powiatu zwoleńskiego wzięły udział w spotkaniu
w oddziale GDDKiA w Warszawie, podczas którego został przedstawiony preferowany wariant
przebiegu trasy S12. GDDKiA wskazała na wariant B z ewentualnym podwiariantem AB
w miejscowości Paciorkowa Wola Nowa. Jest to rozwiązanie zadawalające władze gminy
Zwoleń i Policzna. Całość wariantu B nie spełnia jednak oczekiwań mieszkańców gminy Tczów,
którzy wolą wariant A przebiegu tej trasy.
Po spotkaniu w GDDKiA w Warszawie, w związku z niezadowoleniem przedstawicieli
władz gmin: Radom, Gózd i Tczów zwołano kolejne zebranie, tym razem w Starostwie
Powiatowym w Radomiu. Podczas debaty została wystosowana prośba, aby każdy samorząd
odniósł się na piśmie do przedstawionej w Warszawie propozycji przebiegu trasy S12.
W związku z tym władze powiatu zwoleńskiego oraz gminy Zwoleń wypracowały wspólne
stanowisko w tej sprawie. Mówi ono o tym, że samorządy akceptują wariant A
z podwiariantem AB w miejscowości Paciorkowa Wola Nowa, czyli opcję, za którą optują także
gminy Policzna i Tczów.
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W oficjalnym piśmie, Starosta Zwoleński wraz z Burmistrzem Zwolenia zwrócili
się także z prośbą o zaprojektowanie bezpośredniego połączenia drogi gminnej nr 450526W
na trasie Podzagajnik-Podlinówek-Linów, z drogą krajową DK12 w miejscowości Podzagajnik.
– Drogą gminną przebiega stała trasa kursującego codziennie autobusu szkolnego, a odcięcie
bezpośredniego połączenia z drogą krajową spowoduje przymus pokonywania codzienne
dodatkowej trasy, dłuższej o 12 kilometrów. Ponadto połączenie drogi gminnej z krajówką
stanowi ważne połączenie dla mieszkańców kilku miejscowości. Mowa tu o wsiach:
Podlinówek, Linów, Niwki, Męciszów oraz Koszary.
Kolejnym etapem planowania przebiegu drogi S12 będzie wybór ostatecznego
wariantu przez Komisję Oceny Przygotowania Inwestycji i poddanie go ocenie przez
Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska.
Pod koniec 2020 r. Komisja Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI) przy
Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad zatwierdziła Studium techniczno –
ekonomiczno - środowiskowe wraz z materiałami do uzyskania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla budowy drogi ekspresowej nr 12 na odcinku węzeł Radom Południe
(z węzłem) – Puławy. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała,
że zweryfikowana została dokumentacja projektowa, w tym również analiza wielokryterialna,
gdzie w oparciu o kryteria środowiskowe, społeczne, ekonomiczne i techniczne został
wskazany najkorzystniejszy wariant przebiegu przyszłej trasy.
W marcu 2021 roku GDDKiA złożyła Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
w Warszawie wniosek o uzyskanie decyzji środowiskowej, wskazując jako preferowany
Wariant B z podwariantem AB. Wariant o długości około 67 km przebiegać będzie przez tereny
miast i gmin Orońsko, Kowala, Radom, Skaryszew, Gózd, Tczów, Zwoleń, Policzna i Puławy.
Przyszła droga ekspresowa S12 Radom-Puławy będzie posiadała dwie jezdnie po dwa pasy
ruchu, a dostępność do niej odbywać się będzie poprzez siedem węzłów: Radom Południe,
Radom Kowala, Radom Skaryszew, Tczów, Zwoleń, Czarnolas i Puławy Zachód (dawniej
Bronowice). Wniosek został jednak z przyczyn formalnych zwrócony do Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad.
Kolejnym etapem prac realizowanym w ramach umowy przez konsorcjum firm
Schuessler Plan Inżynierzy oraz Safage będzie uszczegółowienie rozwiązań oraz prace
związane z rozpoznaniem geologicznym podłoża dla wariantu, dla którego RDOŚ wyda decyzję
środowiskową. Zakończenie wszystkich prac przewidziane zostało do 2021 roku.
Kolejnym krokiem, po uzyskaniu środków finansowych na realizację, będzie ogłoszenie
przetargu na wybór wykonawcy w systemie „Projektuj i buduj”. Chociaż budowa całej trasy
ma zielone światło i finansowanie ze strony rządu, to trudno spodziewać się szybkiej realizacji
inwestycji.
4.3 Stowarzyszenie Dziedzictwo i Rozwój
Stowarzyszenie Dziedzictwo i Rozwój jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym
zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych o celach nie zarobkowych, działającym jako Lokalna
Grupa Działania (LGD) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu
73 | S t r o n a
RAPORT O STANIE POWIATU ZWOLEŃSKIEGO ZA 2021 ROK

rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich. Ma na celu m.in.: realizację lokalnej strategii rozwoju
opracowaną przez Lokalną Grupę Działania, promocję obszarów wiejskich, wspieranie rozwoju
społeczeństwa obywatelskiego, upowszechnienie sportu i turystyki na obszarach wiejskich
i małych miastach oraz troskę o dziedzictwo kulturowe, w tym lokalne produkty regionalne.
Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Zwoleń.
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój” w ramach
prowadzonych naborów wniosków rozdysponowuje środkami Europejskiego Funduszu
Rolnego na Rzecz Obszarów Wiejskich. W roku 2021 Stowarzyszenie ogłosiło 2 nabory
wniosków: podejmowanie działalności gospodarczej oraz infrastruktura turystyczna,
kulturalna i rekreacyjna.
W ramach naboru w zakresie infrastruktury rekreacyjnej powiat zwoleński aplikował
o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” na realizację operacji
pt. „Budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowo – rekreacyjnego przy ul. Żeromskiego
34 w Zwoleniu – Etap II”. Wniosek na dzień 31.12.2021 znajdował się na etapie oceny
w Stowarzyszeniu Dziedzictwo i Rozwój. Ponadto w 2021 roku rozliczono wcześniej złożone
wnioski: wniosek złożony w 2018 r. pn. „Budowa ogólnodostępnego kompleksu sportoworekreacyjnego przy ul. Wojska Polskiego 78 w Zwoleniu” oraz wniosek złożony w 2020 r.
pn. „Budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Żeromskiego 34
w Zwoleniu – etap I”.
Tabela 17. Udział powiatu w związkach i stowarzyszeniach.
Lp.
Nazwa organizacji
Rok
Rola
Wysokość
przystąpienia
powiatu w
składki
organizacji członkowskiej
za 2021 roku

1.

Związek Powiatów Polskich

1999 r.

Członek

6 484,68 zł

2.

Stowarzyszenie Jednostki Samorządu
Terytorialnego Na Rzecz Budowy
Drogi Ekspresowej S12
Stowarzyszenie „Dziedzictwo i
Rozwój”

2006 r.

Członek

0 zł

2008 r.

Członek

3.

3.000 zł

5. Nagrody i wyróżnienia dla powiatu
W 2021 roku powiat zwoleński po raz szósty znalazł się w gronie nagrodzonych
samorządów z całego regionu radomskiego. Powiat zwoleński otrzymał tytuł Lidera Regionu
w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. W roku 2021 samorząd powiatu zwoleńskiego sięgnął
po ogromną kwotę rzędu 13,5 miliona złotych z rządowej i unijnej kasy na realizację ważnych
dla mieszkańców inwestycji.
W obszarze drogownictwa wykonywane były bardzo kosztowne zadania, na realizację
których samorząd powiatu pozyskał dofinansowania w łącznej kwocie 5,5 miliona złotych.
Jednym z nich jest przebudowa drogi Bartodzieje-Kazanów etap pierwszy na odcinku blisko
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czterech kilometrów. Prowadzone były prace budowlane na czterokilometrowym odcinku
drogi Bartodzieje -Kazanów w ramach etapu drugiego. Kolejna droga, która została
przebudowana to ulica Majora Hubala w Zwoleniu. Zmodernizowany został odcinek o długości
916 metrów bieżących. Została przebudowana również droga powiatowa nr 3536W OdechówSienno-Ostrowiec Świętokrzyski w miejscowości Wólka Gonciarska. Ponadto samorząd
pozyskał środki na budowę bezpiecznego przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulic
Słowackiego i Chopina w Zwoleniu, a także wsparcie na budowę podjazdu dla osób
niepełnosprawnych przy Urzędzie Pracy w Zwoleniu.
W obszarze służby zdrowia samorząd powiatu postawił w tym roku na doposażenie
oddziałów miejscowego szpitala, a także poradni specjalistycznych w nowoczesny sprzęt
medyczny. Na ten cel pozyskał ogromne środki zewnętrzne z funduszy unijnych w łącznej
kwocie 3 004 792 zł. Dzięki tym pieniądzom do szpitala i przychodni trafiły urządzenia
ułatwiające szybką i trafną diagnostykę. Pozyskano też dofinansowanie do wynagrodzeń
pielęgniarek pracujących w Domu Pomocy Społecznej w Gródku.
Duże środki z zewnątrz w kwocie blisko miliona złotych trafiły w tym roku również
do placówek oświatowych. W ich ramach realizowane jest m.in. duże zadanie
termomodernizacji budynku sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Rolniczo-Technicznych
w Zwoleniu. Prowadzony jest też projekt pn. „Euro Zawodowcy” finansowany ze środków
unijnych. Kolejnym zadaniem w obszarze oświaty, na które pozyskano środki zewnętrzne jest
budowa
ogólnodostępnego
kompleksu
sportowo-rekreacyjnego
przy
Liceum
Ogólnokształcącym w Zwoleniu.
Ponadto samorząd powiatu pozyskał także ponad 3 mln zł na aktywizację osób młodych
oraz w wieku 30 i więcej lat pozostających bez pracy w powiecie zwoleńskim. Środki
przeznaczone są między innymi na: szkolenia, staże, jednorazowe środki na rozpoczęcie
działalności gospodarczej oraz wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy.
Warto dodać, że jest to już kolejne wyróżnienie przyznane powiatowi zwoleńskiemu
na przestrzeni lat przez kapitułę plebiscytu. W 2014 roku do powiatu zwoleńskiego trafiła
statuetka Lidera Regionu w kategorii „Inwestycja Roku”, która została przyznana za budowę
bardzo nowoczesnego budynku dydaktycznego i sali sportowej Zespołu Szkół Rolniczo –
Technicznych w Zwoleniu. W 2017 roku powiat zwoleński otrzymał tytuł Lidera Regionu
w kategorii „Powiat Przyjazny Środowisku” za realizację ogromnego, trzyletniego projektu,
w ramach którego gruntowną termomodernizację przeszły cztery budynki użyteczności
publicznej: szpital, przychodnia, Zespół Szkół Licealnych w Zwoleniu oraz Dom Pomocy
Społecznej w Gródku. We wrześniu 2018 roku powiat zwoleński otrzymał tytuł Lider Regionu
2018, tym razem w kategorii Lider Wykorzystania Środków Unijnych. Na ten sukces złożyły się
wszystkie dotychczasowe zrealizowane przez powiat projekty unijne. W minionym
dwudziestoleciu na projekty pozyskano w sumie 81 milionów 600 tysięcy złotych, z czego
62 miliony 300 tysięcy złotych stanowiły środki z Unii Europejskiej. Na koniec 2020 r. bilans
pozyskanych przez powiat zwoleński środków zewnętrznych wynosi 90 636 218,79 zł, z czego
65 769 979,57 zł stanowią środki unijne.
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W 2019 roku powiat zwoleński po raz czwarty znalazł się w gronie nagrodzonych
samorządów z całego regionu radomskiego. Tytuł „Lidera Regionu” został przyznany
w kategorii „Powiat przyjazny mieszkańcom” za mądre inwestycje, mające na względzie
przede wszystkim podnoszenie komfortu życia oraz bezpieczeństwa mieszkańców, w tym
również zdrowotnego. Doceniona została inwestycja polegająca na gruntownym remoncie
zwoleńskiego szpitala, zakup nowoczesnego ambulansu, budowa i modernizacja kompleksów
sportowych, czy liczne inwestycje drogowe, w tym przebudowa mostu w Tczowie.
Tytuł „Lidera Regionu” dla Powiatu Zwoleńskiego w 2020 roku został przyznany
w kategorii „Powiat - zdrowie” za liczne działania na rzecz lokalnej służby zdrowia i poprawę
warunków leczenia i ochrony zdrowia na tym terenie. Doceniona została inwestycja
polegająca na gruntownym remoncie i przebudowie zwoleńskiego szpitala o wartości ponad
5 mln zł, pozyskanie dwóch karetek pogotowia i nowoczesnego aparatu USG, otwarcie
szkolnego gabinetu dentystycznego i poszerzenie świadczonych w nim usług o ortodoncję,
a także pozyskanie ponad 3 mln zł na doposażenie zwoleńskiego szpitala i poradni
specjalistycznych w sprzęt i aparaturę medyczną najnowszej generacji.

XIII. WYKONANIE STRATEGII I PROGRAMÓW
W powiecie w 2021 roku obowiązywały następujące dokumenty strategiczne i programy:
1) Strategia Rozwoju Powiatu Zwoleńskiego na lata 2016 - 2022;
2) Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Zwoleńskiego na lata 2021
– 2027;
3) Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie w Powiecie Zwoleńskim na lata 2021 - 2027;
4) Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Zwoleńskim
na lata 2021-2027;
5) Trzyletni powiatowy programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Zwoleńskim
na lata 2021-2023;
6) Program zapobiegania przestępczości oraz poprawy porządku publicznego
i bezpieczeństwa obywateli w mieście i powiecie zwoleńskim w latach 2020 -2022;
7) Roczny program określającego zasady współpracy Powiatu Zwoleńskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego – na 2021 rok;
8) Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Zwoleńskiego na lata 2021-2024
z uwzględnieniem perspektywy do roku 2028.
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1. Realizacja/wykonanie Strategii Rozwoju Powiatu Zwoleńskiego
Nazwa dokumentu
Tryb i data przyjęcia
(ze wskazaniem
ewentualnych zmian
dokumentów)

Podstawowe założenia

Lp.
1.

2.

3.
4.

5.

6.

Strategia Rozwoju Powiatu Zwoleńskiego na lata 2016-2022
Uchwała Nr XI/83/2015 Rady Powiatu w Zwoleniu
z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji
Strategii Rozwoju Powiatu Zwoleńskiego na lata 2016 - 2022
W Strategii przyjęto cele strategiczne rozwoju dla trzech
Priorytetów:
Priorytet 1 . Dynamiczny rozwój infrastruktury i poprawa
komfortu życia mieszkańców;
Priorytet 2. Rozwój turystyki i rekreacji oraz kształtowanie
wizerunku powiatu;
Priorytet 3. Rozwój kapitału społecznego i gospodarki, w tym
rolnictwa.
Dla powyższych Priorytetów wskazano 21 celów operacyjnych,
a w ramach nich zadania.
Ponadto w Strategii w Części VIII. Załączniki określono
Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów
inwestycyjnych i społecznych zawierający 99 zadań.

Realizacja założeń przyjętych w dokumencie wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.
Nazwa zadania ujętego w Strategii
Uwagi
Zakończenie zadania inwestycyjnego „Modernizacja Zakończono w 2021 r.
i rozbudowa budynku magazynowo garażowego Komendy
Powiatowej PSP w Zwoleniu”
Zakupy samochodów pożarniczych i wymiana lub Częściowo
uzupełnienie normatywu przez Komendę Powiatową PSP zrealizowane:
w Zwoleniu: ratowniczo-gaśniczy (GBA), operacyjny 2 szt. samochód operacyjny
kwatermistrzowski, quad, przyczepa samochodowa
1 szt.
Modernizacja placu wewnętrznego KPPSP w Zwoleniu, Niezrealizowane
wykonanie kanalizacji burzowej z separatorami oleju
Podjęcie działań zmierzających do świadczenia usług Częściowo
publicznych
przez
KPPSP
drogą
elektroniczną zrealizowane
z uwzględnieniem funkcjonowania PCZK
Poprawa dysponowania sił i środków do działań ratowniczych Częściowo
Komendy Powiatowej PSP w Zwoleniu na terenie powiatu: zrealizowane
wymiana komputerów na Stanowisko Kierowania
Komendanta Powiatowego PSP, rejestrator rozmów oraz
centrali telefonicznej, modernizacja bezprzewodowej
łączności: konserwacja masztu, przeniesienie sterowania
Zwiększenie kompetencji kadry KPPSP: podwyższenie Realizowane
kwalifikacji zawodowych pracowników do wymagań sukcesywnie
wynikających ze struktury organizacyjnej (studia kierunkowe
i podyplomowe) – dofinansowanie w ramach wydatków
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7.

8.
9.

rzeczowych, zakup „Fantoma” do ćwiczeń z ratownictwa
medycznego
Ograniczenia emisji CO² przez Komendę Powiatową PSP
w Zwoleniu: zamontowanie sterowania systemu centralnego
ogrzewania i ciepłej wody, wymiana pieca c.o., montaż
solarów,
wymiana
oświetlenia
na
ledowe,
termomodernizacja
budynku
garażowo–magazynowo
administracyjnego
Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w
Zwoleniu
Budowa drogi dojazdowej do nowej siedziby KPP wraz
z parkingami

10. Zakup
pojazdów
służbowych
oznakowanych
i nieoznakowanych dla Policji.
11. Zakup specjalistycznego pojazdu do obsługi zdarzeń
drogowych dla KPP.
12. Budowa monitoringu w miejscach głównych dróg wylotowych
z miasta oraz w miejscach zagrożonych
13. Zakup specjalistycznego sprzętu policyjnego
14. Zakup centrali telefonicznej i modernizacja sieci telefonicznej
w Powiatowym Urzędzie Pracy.
15. Wymiana dachów na budynkach PUP w Zwoleniu
16. Termomodernizacja budynku głównego Powiatowego
Urzędu Pracy
17. Wymiana instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą
kotłowni na gazową w Powiatowym Urzędzie Pracy

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Częściowo
zrealizowane

Zadanie zrealizowane
w 2020 r.
Zadanie w trakcie
realizacji
Zrealizowane - zakup
2 szt. 2016 i 2018 r.
Zrealizowane - zakup
1 szt. 2019 r.
Częściowo
zrealizowane
Niezrealizowane
Zrealizowane w 2016
roku
Niezrealizowane
Niezrealizowane

Częściowo
zrealizowane –
wykonana
dokumentacja
techniczna
Remont instalacji wodno – kanalizacyjnej w Powiatowym Niezrealizowane
Urzędzie Pracy
Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych Zrealizowane w 2021
w Powiatowym Urzędzie Pracy
roku
Wymiana instalacji elektrycznej w Powiatowym Urzędzie Niezrealizowane
Pracy
Podniesienie
kwalifikacji
pracowników
Poradni Realizowane
Psychologiczno-Pedagogicznej w Zwoleniu
w sposób ciągły
Remont gabinetów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Zrealizowane w 2018
w starym budynku
roku
Wymiana instalacji elektrycznej w starym budynku Poradni Zrealizowane w roku
Psychologiczno-Pedagogicznej
szkolnym 2015/2016
Uzupełnienie wyposażenia nowych pomieszczeń Poradni Częściowo
Psychologiczno-Pedagogicznej
zrealizowane w 2017
roku
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25. Zakup
testów
diagnostycznych
(psychologiczno- Zrealizowane w 2017
pedagogiczno-logopedycznych) oraz pomocy naukowych roku. Specjalistyczne
dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
testy dokupiono także
w 2019 roku.
26. Rozbudowa infrastruktury pomocy społecznej w tym m.in.: Częściowo
Placówki
opiekuńczo
–
wychowawczej
typu zrealizowane:
instytucjonalnego, Placówki opiekuńczo - wychowawczej Gmina
Zwoleń
typu rodzinnego, Środowiskowego domu samopomocy, utworzyła
Dzienny
Świetlicy środowiskowej, Domu dziennego pobytu dla osób Dom Senior +
60+, Centrum stowarzyszeniowego, Ośrodka interwencji Rodzinę
zastępczą
kryzysowej
zawodową
przekwalifikowano
na rodzinny dom
dziecka.
27. Rozwój integracji społecznej nakierowanej na osoby Realizowane
niepełnosprawne świadczonej przez Powiatowe Centrum w sposób ciągły,
Pomocy Rodzinie: kursy kształcenia zawodowego, od 2019 roku realizuje
rehabilitacja, doradztwo
się
te zadania również
poprzez
programy
unijne.
28. Doskonalenie zawodowe kadry pomocy społecznej
Realizowane
w sposób ciągły.
29. Zakup i montaż pieca c.o., oraz wymienników c.o. w Domu Zrealizowane w roku
Pomocy Społecznej w Gródku
2017 – montaż pomp
ciepła w miejsce pieca
c.o.
30. Wymiana windy w Domu Pomocy Społecznej w Gródku
Zrealizowane w 2017
roku
31. Remont piwnic – stary budynek Domu Pomocy Społecznej Częściowo
w Gródku
zrealizowane w 2017
roku
32. Zakup i montaż drzwi przeciwpożarowych w Domu Pomocy Zrealizowane w 2017
Społecznej w Gródku
roku
33. Ułożenie terakoty w pokojach mieszkańców w Domu Pomocy Częściowo
Społecznej w Gródku
zrealizowane w 2018 i
w 2019 roku
34. Adaptacja poddasza w Domu Pomocy Społecznej w Gródku
Niezrealizowane
35. Remont schodów zewnętrznych w Domu Pomocy Społecznej Zrealizowane w 2017
w Gródku
roku
36. Termomodernizacja, wymiana okien i drzwi zewnętrznych Zrealizowane w 2017
w Domu Pomocy Społecznej w Gródku
roku
37. Naprawa i malowanie elewacji budynku Domu Pomocy Zrealizowane w 2017
Społecznej w Gródku
roku
38. Zakup samochodu transportowego dla Domu Pomocy Zadanie zrealizowane
Społecznej w Gródku
w roku 2020
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39. Szkolenia pracowników w Domu Pomocy Społecznej w
Gródku
40. Budowa altany i zagospodarowanie terenu wokół Domu
Pomocy Społecznej w Gródku
41. Budowa nowej siedziby Powiatowego Inspektoratu
Weterynarii w Zwoleniu
42. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników
Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Zwoleniu: kursy
języków obcych, studia podyplomowe oraz szkolenia
w zakresie: archiwum, kadr, księgowości, bezpieczeństwa
żywności, pasz i utylizacji, zwalczania chorób zakaźnych
zwierząt, zdrowia i ochrony zwierząt, identyfikacji i rejestracji
zwierząt oraz wymogów wzajemnej zgodności
43. Przebudowa lub budowa dróg powiatowych:
4528 W Zwoleń Baryczka
4511W Miodne – Bartodzieje
4502W Kazanów – Kopiec
1742W Garbatka – Czarnolas
4529W Jasieniec – Mierziączka
4513W Zwoleń - Kroczów – Kazanów

4515W Tczów – Wincentów

4509W Władysławów – Ługi

4508W Zwoleń – Filipinów

3520W Suskowola – Policzna
4506W Zwoleń – Sarnów

Realizowane
w sposób ciągły
Zrealizowane
Niezrealizowane
Realizowane
w sposób ciągły

Zrealizowane:
2008 – 2018 r. – dł.
18,00 km
2016 r. - dł. 3,494 km
2017 r. - dł. 2,020 km;
2018 r. - dł. 0,950 km
2017 r. - dł. 4,00 km
2016 r. - dł. 0,528 km
2017 r. - dł. 1,87 km;
2018 r. – dł. 0,40 km;
2019 r. – dł. 0,408 km
2021r. – dł. 0,916 km
2016 r. - dł. 0,730 km;
2018 r. – dł. 1,277 km;
2019 r. – przebudowa
obiektu mostowego
wraz z obustronnymi
dojazdami
2021 r. – 0,690 km
2018 r, - dł. 1,30 km;
2019 r. – rozpoczęcie
przebudowy odcinka
o dł. 5,005 km
2020 r. – zakończenie
przebudowy odcinka
o dł. 5,005 km
2018 r. - dł. 1,08 km
2021 r. – wykonanie
dokumentacji
dla
odcinka o dł. 1,870
km
2016 r. - dł. 0,452 km
Niezrealizowane
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4521W Nowa Zielonka – Łaguszów

2016 r. - dł. 0,537 km;
2018 r. - dł. 0,26 km
4526W Łagów – Przyłęk
2020 r. – dł. 0,990 km
4522W Załazy – Zamość
2019 r. – wykonanie
dokumentacji
dla
odcinka o dł. 1,895
km
4530W Babin – Tymienica
Niezrealizowane
3569W Sucha – Męciszów
2017 r. - dł. 0,979 km
4518W Kazanów – Ostrownica – Kowalków
Niezrealizowane
3548W Iłża – Wólka Gonciarska
2019 r. – dł. 0,990 km
2020 r. – dł. 0,990 km
4503W Policzna – Gródek
Niezrealizowane
4516W Bartodzieje – Kazanów
2016 r. - dł. 0,140 km
2019 r. – wykonanie
dokumentacji
dla
odcinka o dł. 4,130
km
2020 r. – wykonanie
dokumentacji
projektowej
dla
odcinka o dł. 4,272
km
2021 r. – dł. 4,295 km
4521W Szczęście – Grabów – Babin
2021 r. – wykonanie
dokumentacji
dla
odcinka o dł. 1,393
km
4507W Jedlanka – Karczówka
Niezrealizowane
4514W Droga przez wieś Sydół
Niezrealizowane
44. Budowa i przebudowa chodników przy drogach powiatowych Realizowane
sukcesywnie:
2018 r. – dł. 3 km;
2019 r. – 0,550 km
2020 r. – 0,854 km
2021 r. – 0,040 km
45. Przebudowa i remonty mostów i przepustów w ciągach dróg Przepusty
powiatowych
realizowane
sukcesywnie, obiekty
mostowe 2 szt., w tym
1 most w 2019 r.
46. Budowa ciągów komunikacji rowerowej na terenie powiatu
2017 r. - ciąg przy
ul. Targowej
w Zwoleniu dł. 1,340
km
2021 r. – ciąg przy
ul. Majora Hubala
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47. Realizacja budowy przejść bezkolizyjnych
48. Budowa parkingów

49. Regulacja stanów prawnych dróg powiatowych
50. Przebudowa drogi S-8 i S-12 na drogę ekspresową
51. Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej
i ekologicznej budynku Zespołu Szkół Licealnych w Zwoleniu
52. Budowa bieżni i renowacja boiska przy Zespole Szkół
Licealnych w Zwoleniu

53. Modernizacja klatki schodowej w Zespole Szkół Licealnych
w Zwoleniu

54. Renowacja podłóg (parkietu) w salach lekcyjnych w Zespole
Szkół Licealnych w Zwoleniu
55. Wymiana instalacji elektrycznej w Zespole Szkół Licealnych
w Zwoleniu
56. Malowanie, remont łazienek i nawierzchni na balkonie sali
sportowej Zespołu Szkół Licealnych w Zwoleniu
57. Termomodernizacja budynku Samodzielnego Publicznego
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zwoleniu
58. Termomodernizacja budynku Sali gimnastycznej w Zespole
Szkół Rolniczo – Technicznych w Zwoleniu
59. Modernizacja istniejącej infrastruktury SPZZOZ w Zwoleniu
oraz zakup sprzętu medycznego

w Zwoleniu dł. 0,916
km
Realizowanie
sukcesywnie
Realizowane
sukcesywnie
w 2021 r. parking przy
SPZZOZ
w Zwoleniu
Realizowane
sukcesywnie
Niezrealizowane
Zrealizowane
w latach 2016-2017
2019
rok
–
modernizacja boiska
wielofunkcyjnego
2021 rok – budowa
bieżni
i
siłowni
plenerowej
Budowa
boiska
do piłki nożnej niezrealizowane
Klatka
schodowa
na sali sportowej
wykonana w roku
2018
Zrealizowane
Niezrealizowane
Zrealizowane w roku
2018
Zrealizowane
w latach 2015-2017
Zrealizowane
w roku 2021
Zrealizowane
w latach 2018 - 2021

60. Poprawa efektywności działania poprzez modernizację Zrealizowane
Poradni oraz zakup sprzętu medycznego
w latach 2020 – 2021
61. Zakup wyposażenia do sal lekcyjnych w Zespole Szkół Realizowane
Licealnych w Zwoleniu
w sposób ciągły
W
roku
2021
wyposażono
sale
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62.

63.

64.

65.

66.

67.
68.
69.
70.

71.
72.

73.
74.
75.

76.
77.

w 3 interaktywne
monitory dotykowe
Podnoszenie kwalifikacji pracowników z zakresu Kodeksu Zadanie realizowane
Postępowania Administracyjnego, obsługi systemów w sposób ciągły
informatycznych,
zamówień
publicznych,
ustaw
obejmujących zakres działań Starostwa, Gmin oraz jednostek
podległych
Przygotowanie
urzędów
Gmin
oraz
jednostek Zadanie w trakcie
do elektronicznego obiegu dokumentów i rozwoju realizacji
elektronicznych usług świadczonych dla ludności
Rozszerzenie (unowocześnienie, modernizacja, rozbudowa) Zadanie w trakcie
oraz włączenie instytucji publicznych do usług internetowych realizacji
nie posiadających infrastruktury teleinformatycznej
Organizacja zajęć wyrównawczych oraz z kompetencji Zadanie w ZSR-T
kluczowych dla uczniów ZSL oraz ZSR-T
realizowane
w sposób ciągły
Montaż kolektorów słonecznych na ciepłą wodę w szkole W 2021 r. wykonano
i internacie Zespołu Szkół Rolniczo - Technicznych
na sali gimnastycznej
w starej części szkoły
Dokończenie budowy bieżni lekkoatletycznej w Zespole Szkół Zrealizowane w 2019
Rolniczo - Technicznych
roku
Budowa boiska do piłki nożnej, rozbiegu i skoczni w dal Zrealizowane w 2019
i wzwyż w Zespole Szkół Rolniczo - Technicznych
roku
Zakup ciągnika dużej mocy dla Zespołu Szkół Rolniczo - Niezrealizowane
Technicznych
Zakup wyposażenia pracowni do aktualnych kierunków Częściowo
kształcenia i nowo tworzonych, pod kątem utworzenia zrealizowane w 2019
stanowisk egzaminacyjnych do realizacji nowej podstawy roku
programowej w Zespole Szkół Rolniczo - Technicznych
Szkolenie kadry pedagogicznej w celu nabycia nowych Realizowane
kwalifikacji lub podniesienia posiadanych kwalifikacji
w sposób ciągły
Szkolenia dla uczniów w celu przygotowania do egzaminów Zadanie realizowane
potwierdzających kwalifikacje w zawodach i egzaminów w sposób ciągły
maturalnych
Szkolenia dla uczniów poszerzające nabyte kwalifikacje Zadanie realizowane
i zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych
w sposób ciągły
Zakup nowego wyposażenia do pokoi mieszkalnych Internat ZSR-T został
w internacie Zespołu Szkół Rolniczo - Technicznych
przeniesiony
Doposażenia kuchni w internacie Zespołu Szkół Rolniczo - do budynku przy
Technicznych w nowy sprzęt AGD zgodnie z nowymi ul. Kościuszki - brak
konieczności
wymaganiami ministra zdrowia
Remont łazienek w części mieszkalnej internatu Zespołu Szkół wykonania zadań
Rolniczo - Technicznych
Renowacja podłóg w pokojach mieszkalnych w internacie
Zespołu Szkół Rolniczo - Technicznych
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78. Renowacja ścian w ciągu komunikacyjnym w budynku szkoły
dostosowanie do potrzeb Zespołu Szkół Rolniczo Technicznych
79. Zabezpieczenie tarketu przed nadmiernym ścieraniem
w budynku Zespołu Szkół Rolniczo - Technicznych
80. Zakup ławek na korytarze i przed obiekty szkolne Zespołu
Szkół Rolniczo - Technicznych
81. Zakup stojaków na rowery przed obiektami Zespołu Szkół
Rolniczo - Technicznych
82. Budowa parkingów i drogi dojazdowej wzdłuż małej hali
sportowej w Zespole Szkół Rolniczo - Technicznych
83. Dokończenie ogrodzenia od ulicy Sienkiewicza
84. Budowa parkingów przed budynkami szkoły od ul. Wojska
Polskiego
85. Rewitalizacja zespołu dworskiego w Sycynie (wiata
magazynowa) - pod potrzeby rekreacyjno-wystawowe
związane z życiem i twórczością Jana Kochanowskiego
86. Zakup, doposażenie i wymiana sprzętu medycznego
i aparatury medycznej SPZZOZ w Zwoleniu
87. Dostosowanie obiektów SPZZOZ do wymogów PPOŻ,
sanitarnohigienicznych, rozporządzeń Ministra Zdrowia
i innych rozporządzeń w tym zakresie, poprawa standardu
pobytu pacjentów i pracy personelu
88. Termomodernizacja obiektów przychodni przy ul. Ludowej,
wymiana systemu grzewczego na gazowe, zamontowanie
ekologicznych źródeł pozyskiwania energii (ogniwa
fotowoltaiczne, kolektory słoneczne)
89. Wymiana windy głównej w budynku szpitala

90. Rozbudowa przychodni z przeniesieniem pomieszczeń Rtg,
Pogotowia, Poradni chorób płuc, Poradni chirurgii urazowoortopedycznej i Ambulatorium Ogólnego z ul. Ludowej

91. Organizacja szkoleń, kursów dla pracowników SPZZOZ w celu
podnoszenia kwalifikacji zawodowych
92. Zakup, wymiana karetek pogotowia i innych środków
transportu wraz z wyposażeniem pod potrzeby SPZZOZ
93. Rozbudowa budynków szpitala

Zrealizowane w 2017
roku
Częściowo
zrealizowane w 2017
roku
Zrealizowane w 2015
roku
Zrealizowane w 2016
roku
Częściowo
zrealizowane
Zrealizowane w 2015
roku
Niezrealizowane
Niezrealizowane

Zrealizowane
w latach 2020 - 2021
Zrealizowane
w latach 2018 - 2021

Niezrealizowane

Przeprowadzona
został modernizacja
istniejącej windy.
Zadanie w trakcie
realizacji
–
przebudowano
pomieszczenia
pracowni RTG oraz
zakupiono
aparat
RTG.
Zadanie realizowane
w sposób ciągły
Zrealizowane w 2019
roku – zakupiono
2 ambulanse
Przeprowadzono
przebudowę szpitala
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94.
95.
96.

97.

98.

99.

– brak konieczności
rozbudowy obiektu.
Adaptacja i zagospodarowanie terenu wokół obiektów Częściowo
SPZZOZ
zrealizowane
Remont dodatkowego ujęcia wody dla szpitala i dodatkowego Zrealizowane 2017
zasilania energetycznego
Zakup i wymiana sprzętu SPZZOZ, oprogramowania, licencji Częściowo
do istniejącej infrastruktury informatycznej, dostosowanie zrealizowane
do obecnych wymogów
Pozyskanie środków na wykonywanie programów Realizowano
zdrowotnych dla pacjentów SPZZOZ
Narodowy Program
Szczepień
przeciw
Covid-19
Wdrażanie alternatywnych form opieki nad pacjentem (w tym Niezrealizowane
dzienne domy opieki medycznej i inne) przez SPZZOZ
w Zwoleniu
Remont kostnicy szpitalnej i jej wyposażenie
Zrealizowane

2. Realizacja/wykonanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu
Zwoleńskiego na lata 2021 -2027
Uchwała Rady Powiatu w Zwoleniu Nr XXVI/178/2020 z dnia
31 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Strategii
Tryb i data przyjęcia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Zwoleńskiego
(ze wskazaniem
na lata 2021-2027.
ewentualnych zmian
Uchwała Rady Powiatu w Zwoleniu Nr XXX/214/2021 z dnia 25
dokumentów)
czerwca 2021 r, zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu
Zwoleńskiego na lata 2021-2027.
- zintegrowany system wsparcia rodziny,
- ograniczenie skutków bezrobocia,
- aktywizacja i integracja grup zagrożonych wykluczeniem
Podstawowe założenia
społecznym,
-przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,
- partnerstwo na rzecz aktywności obywatelskiej.
- zapewniono opiekę stacjonarną w domach pomocy społecznej;
Realizacja założeń
- wspomagano i stymulowano rozwój osób niepełnosprawnych;
przyjętych
- współpracowano z instytucjami oraz organizacjami
w dokumencie wg
pozarządowymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych;
stanu na dzień
- poprawiono efektywność, jakość i dostępność usług
31 grudnia 2021 roku
informacyjno-doradczych;
- realizowano programy celowe.
Nazwa dokumentu
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- zapewniono opiekę stacjonarną w domach pomocy społecznej;
Najważniejsze działania
- wspomagano i stymulowano rozwój osób niepełnosprawnych;
podejmowane
- realizacja projektu ze środków UE skierowanego do osób
w 2021 roku
niepełnosprawnych i dzieci w systemie pieczy zastępczej.

3. Realizacja/wykonanie Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Nazwa dokumentu
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie
Zwoleńskim na lata 2021 - 2027
Uchwała Rady Powiatu w Zwoleniu Nr XXIV/167/2020 z dnia
Tryb i data przyjęcia
30 października 2020 roku w sprawie przyjęcia Powiatowego
(ze wskazaniem
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony
ewentualnych zmian
Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Zwoleńskim na lata
dokumentów)
2021-2027.
- podejmowanie działań profilaktycznych w zakresie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- zwiększenie świadomości i wrażliwości społecznej na temat
zjawiska przemocy w rodzinie oraz zagrożeń wynikających
z przemocy w rodzinie,
- udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży z rodzin zagrożonych
i dotkniętych przemocą w rodzinie,
Podstawowe założenia - podniesienie jakości świadczonych usług przez instytucje
działające w sferze przemocy w rodzinie,
- zwiększenie dostępu do specjalistycznej pomocy i wsparcia dla
ofiar przemocy,
- redukcja zachowań agresywnych i nabycie nowych umiejętności
służących rozwiązaniu konfliktów bez użycia przemocy,
- podnoszenie kompetencji służb zajmujących się problematyką
przemocy w rodzinie.
- podejmowano działania profilaktyczne w zakresie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
- zwiększano świadomość i wrażliwość społeczną na temat
Realizacja założeń
zjawisk przemocy w rodzinie oraz zagrożeń wynikających
przyjętych
z przemocy w rodzinie;
w dokumencie
- udzielano pomocy dzieciom i młodzieży zagrożonych
wg stanu na dzień
i dotkniętych przemocą w rodzinie;
31 grudnia 2021 roku
- podniesiono jakość świadczonych usług przez instytucje
działające w sferze przemocy w rodzinie;
- zwiększono dostęp do specjalistycznej pomocy i wsparcia
dla ofiar przemocy.
- podejmowano działania profilaktyczne w zakresie
Najważniejsze działania przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
podejmowane
- zwiększano świadomość i wrażliwość społeczną na temat
w 2021 roku
zjawisk przemocy w rodzinie oraz zagrożeń wynikających
z przemocy w rodzinie;
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- udzielano pomocy dzieciom i młodzieży zagrożonych
i dotkniętych przemocą w rodzinie;
- zwiększono dostęp do specjalistycznej pomocy i wsparcia dla
ofiar przemocy.

4. Realizacja/wykonanie Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych
Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych w Powiecie Zwoleńskim na lata 2021-2027
Tryb i data przyjęcia Uchwała Rady Powiatu w Zwoleniu Nr XXIV/166/2020 z dnia
(ze wskazaniem
30 października 2020 roku w sprawie przyjęcia Powiatowego
ewentualnych zmian
Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
dokumentów)
w Powiecie Zwoleńskim na lata 2021 - 2027.
- stworzenie korzystnych warunków w środowisku lokalnym
na rzecz aktywnego i samodzielnego funkcjonowania osób
niepełnosprawnych,
- likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się
i technicznych,
Podstawowe założenia
- aktywizacja zawodowa, zatrudnienie i przeciwdziałanie skutkom
bezrobocia wśród osób niepełnosprawnych,
- ułatwienie dostępu osobom niepełnosprawnym do rehabilitacji
medycznej i pomocy terapeutycznej,
- wyrównanie szans edukacyjnych osób niepełnosprawnych.
- osoby niepełnosprawne skorzystały z wyboru dróg aktywizacji
zawodowej, szkoleń i przekwalifikowań zawodowych,
- zatrudniano osoby niepełnosprawne w normalnym środowisku
pracy,
Realizacja założeń
- udzielano dotacji na działalność gospodarczą osobom
przyjętych
niepełnosprawnym,
w dokumencie wg
- dofinansowano uczestnictwo w turnusach rehabilitacyjnych,
stanu na dzień
- udzielono różnorodnej pomocy rodzinom posiadającym
31 grudnia 2021 roku
niepełnosprawne dzieci,
- nawiązano współpracę z organizacjami pozarządowymi
działającymi na rzecz rodzin zastępczych.
Nazwa dokumentu

- stworzono korzystne warunki w środowisku lokalnym na rzecz
aktywnego
i
samodzielnego
funkcjonowania
osób
niepełnosprawnych,
- likwidowano bariery architektoniczne, w komunikowaniu się
Najważniejsze działania i techniczne,
podejmowane
- aktywizowano zawodowo osoby niepełnosprawne, zatrudniano
w 2021 roku
i
przeciwdziałano skutkom bezrobocia wśród osób
niepełnosprawnych,
- ułatwiano dostęp osobom niepełnosprawnym do rehabilitacji
medycznej i pomocy terapeutycznej,
- dofinansowano uczestnictwo w turnusach rehabilitacyjnych,
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- udzielono różnorodnej pomocy rodzinom posiadającym
niepełnosprawne dzieci.

5. Realizacja/wykonanie Trzyletniego powiatowego programu rozwoju pieczy
zastępczej
Trzyletni powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej
w Powiecie Zwoleńskim na lata 2021 -2023
Tryb i data przyjęcia Uchwała Rady Powiatu w Zwoleniu Nr XXIV/165/2020 z dnia
(ze wskazaniem
30 października 2020 roku w sprawie przyjęcia trzyletniego
ewentualnych
zmian powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie
dokumentów)
Zwoleńskim na lata 2021-2023.
- organizowanie systemu rodzinnej oraz instytucjonalnej pieczy
zastępczej,
- zapewnienie profesjonalnego wsparcia rodzinom zastępczym,
Podstawowe założenia - zapewnienie wsparcia dla osób usamodzielnianych,
zapewnienie
wsparcia
rodzinom
biologicznym,
- doskonalenie zawodowe kadr w zakresie pomocy dziecku
i rodzinie.
- zorganizowano dzieciom z pieczy zastępczej opiekę w rodzinach
zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz placówkach
opiekuńczo-wychowawczych,
- zatrudniono zgodnie z ustawą wymaganą liczbę koordynatorów
rodzinnej pieczy zastępczej,
- przeprowadzono nabór kandydatów do pełnienia funkcji
rodziny zastępczej,
- zorganizowano szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji
rodziny zastępczej,
- przyznawano świadczenia na miesięczne utrzymanie dzieci
w rodzinach zastępczych,
- zapewniono środki na wynagrodzenia dla rodzin zastępczych
Realizacja założeń
zawodowych, kontynuowanie nauki, usamodzielnienie oraz
przyjętych
zagospodarowanie,
w dokumencie wg
- zapewniono środki na dofinansowanie do wypoczynku dzieci
stanu na dzień
w wieku 6-18 lat,
31 grudnia 2021 roku
- przyznano jednorazowe świadczenia na pokrycie niezbędnych
wydatków związanych z przyjmowaniem dziecka,
- prowadzono poradnictwo i terapię dla osób prowadzących
rodzinną pieczę zastępczą oraz dzieci umieszczonych w pieczy
zastępczej,
- współpracowano z terenowymi ośrodkami pomocy społecznej,
sądami, organizacjami pozarządowymi na rzecz rodzinnej pieczy
zastępczej,
- dochodzono należności od rodziców biologicznych za pobyt ich
dzieci w pieczy zastępczej,
- pozyskiwano środki zewnętrzne na realizację programów
celowych.
Nazwa dokumentu
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- organizowanie systemu rodzinnej i instytucjonalnej pieczy
zastępczej,
Najważniejsze działania - zapewnienie profesjonalnego wsparcia rodzinom zastępczym,
podejmowane
- zapewnienie wsparcia dla osób usamodzielnianych,
w 2021 roku
- zapewnienie wsparcia rodzinom biologicznym,
- doskonalenie zawodowe kadr w zakresie pomocy dziecku
i rodzinie.

6. Realizacja/wykonanie Programu zapobiegania przestępczości oraz poprawy
porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli w mieście i powiecie
zwoleńskim w latach 2020 – 2022

Nazwa dokumentu

Tryb i data przyjęcia
(ze wskazaniem
ewentualnych
zmian
dokumentów)

Podstawowe założenia

Najważniejsze działania
podejmowane w roku
2021 r.

Program zapobiegania przestępczości oraz poprawy porządku
publicznego i bezpieczeństwa obywateli w mieście i powiecie
zwoleńskim w latach 2020 -2022
Uchwała Rady Powiatu w Zwoleniu Nr XVI/114/2019
z 20 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu zapobiegania
przestępczości
oraz
poprawy
porządku
publicznego
i bezpieczeństwa obywateli w mieście i powiecie zwoleńskim
w latach 2020 – 2022”.
Dnia 20 grudnia 2019 r. Rada Powiatu w Zwoleniu podjęła
Uchwałę Nr XVI/114/2019 w sprawie przyjęcia „Programu
zapobiegania przestępczości oraz poprawy porządku publicznego
i bezpieczeństwa obywateli w mieście i powiecie zwoleńskim
w latach 2020 – 2022”.
- bezpieczeństwo i porządek publiczny poprzez poprawę ładu
i porządku publicznego oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym;
- przeciwdziałanie przestępczości poprzez jej zapobieganie
i ograniczanie;
- bezpieczeństwo dzieci i młodzieży poprzez edukację,
zagospodarowanie czasu wolnego oraz zapobieganie
przestępczości wśród nieletnich;
- ochrona rodziny poprzez zapobieganie przemocy w rodzinie
oraz zwalczanie narkomanii, alkoholizmu i innych uzależnień;
- bezpieczeństwo powszechne poprzez poprawę stanu
sanitarnego,
bezpieczeństwa
pożarowego
i
ochronę
przeciwpowodziową;
- ochrona środowiska poprzez utrzymanie porządku i czystości
środowiska;
- ochrona zabytków poprzez tworzenie sprawnych systemów
ochrony.
- działania na rzecz zapobiegania przestępstwom i wykroczeniom,
ujawnianie sprawców oraz ich ukaranie,
- ujawnianie i eliminowanie z ruchu nietrzeźwych użytkowników
dróg,
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- działania wobec kierujących niestosujących się do ograniczeń
prędkości jazdy w ruchu drogowym,
- poprawa oraz utrzymanie w należytym stanie infrastruktury
drogowej w tym instalowanie w miejscach zagrożonych
rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo,
- monitorowanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa,
- prowadzenie doradztwa i udzielanie pomocy osobom
potrzebującym,
- prowadzenie nadzoru nad bezpieczeństwem żywności, żywienia
oraz wody,
- zapobieganie powstawaniu chorób zakaźnych i zawodowych,
w tym przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się koronawirusa
COVID-19,
- kontrola targowisk i bazarów oraz gospodarstw rolnych w celu
eliminowania zagrożeń zaistnienia epidemii np. „ptasiej grypy”,
afrykańskiego
pomoru
świń
ASF
i
podejmowanie
natychmiastowych działań w celu eliminacji ognisk choroby,
- aktualizacja powiatowego i gminnych programów opieki
i ewidencji zabytków.
Postanowienia Programu realizują wszystkie podmioty szczebla
gminnego i powiatowego.

7.Realizacja/wykonanie Rocznego programu współpracy Powiatu Zwoleńskiego
z organizacjami pozarządowymi
Roczny program współpracy Powiatu Zwoleńskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których
Nazwa dokumentu
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie
Uchwała Rady Powiatu w Zwoleniu Nr XXIV/163/2020 z dnia
Tryb i data przyjęcia
30 października 2020 r. w sprawie uchwalenia rocznego
(ze wskazaniem
programu współpracy Powiatu Zwoleńskiego z organizacjami
ewentualnych
zmian
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
dokumentów)
działalność pożytku publicznego na 2021 rok.
Kształtowanie demokratycznego ładu społecznego w środowisku
lokalnym, poprzez budowanie partnerstwa pomiędzy
administracją publiczną a organizacjami pozarządowymi.
Podstawowe założenia Celem szczegółowym jest umacnianie w świadomości lokalnej
poczucia odpowiedzialności za otoczenie, wspólnotę oraz
tradycję, stworzenie warunków do powstania inicjatyw i struktur
funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnej.
Realizacja założeń
przyjętych
w dokumencie
Współpraca finansowa i pozafinansowa.
wg stanu na dzień
31 grudnia 2021 r.
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W obszarze zadań publicznych ogłoszono konkursu ofert
na realizację zadania publicznego z zakresu powierzenia
Najważniejsze działania prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub
podejmowane
świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
w roku 2021 r.
powiatu zwoleńskiego.
Udzielono wsparcia pozafinansowego w postaci użyczenia
sprzętu i bezpłatnego udostępniania sal urzędu.

8.Realizacja/wykonanie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu
Zwoleńskiego
Nazwa dokumentu
Tryb i data przyjęcia
(ze wskazaniem
ewentualnych
zmian
dokumentów)

Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Zwoleńskiego
Uchwała Rady Powiatu w Zwoleniu Nr XXVIII/200/2021 z dnia
11 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia programu ochrony
środowiska dla powiatu zwoleńskiego.

Jest to dokument planowania strategicznego zawierający cele
i kierunki polityki prowadzanej przez powiat zwoleński
i określający wynikające z nich działania. Program nie jest
dokumentem prawa lokalnego, nie mniej jednak wykorzystywany
jest jako podstawowy dokument zarządzania powiatem
Podstawowe założenia w zakresie ochrony środowiska oraz przesłanka do planowania
budżetu. Zadania w nim wyszczególnione, będące
przedsięwzięciami prowadzącymi do realizacji wyznaczonych
celów, mają charakter krótkookresowy, obejmujący okres
czterech lat (lata 2021 - 2024), a także obejmowały perspektywę
długoterminową do roku 2028.
Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku
Prawo Ochrony Środowiska, Starosta Zwoleński co 2 lata
Realizacja założeń
przedstawia Radzie Powiatu Raport z realizacji Programu
przyjętych
Ochrony Środowiska. Po przedstawieniu ww. raportu Radzie
w dokumencie
Powiatu, zostanie on skierowany do organu wykonawczego
wg stanu na dzień
województwa.
31 grudnia 2021 r.
Raport z realizacji zadań tego dokumentu obejmujący okres
2021-2022 zostanie opracowany w 2023 roku.
W celu przedstawienia stopnia realizacji Programu Ochrony
Środowiska
oraz
zobrazowania
zmian
zachodzących
w środowisku na terenie Powiatu Zwoleńskiego, należy
posługiwać się wyznaczonymi wskaźnikami monitoringu.
Najważniejsze działania Wskaźniki te determinują wyznaczone zadania, których realizacja
podejmowane
przyczyni się do poprawy stanu środowiska na terenie Powiatu
w roku 2021 r.
Zwoleńskiego.
Kontrola realizacji Programu Ochrony Środowiska wymaga oceny
zarówno stopnia realizacji celów i zadań, jak i terminowości
ich wykonania. Istotne znaczenie ma tu również analiza
rozbieżności pomiędzy założeniami a realizacją.
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Ocena realizacji programu polega na monitorowaniu zmian
w wielu wzajemnie powiązanych strefach.
System monitorowania w celu uzyskiwania kompatybilnych
informacji w skali regionu będzie uwzględniać następujące
działania:
• zebranie danych liczbowych,
• uporządkowanie, przetworzenie, analiza zebranych
danych,
• przygotowanie raportu,
• analiza porównawcza,
• aktualizacja.
W celu kontroli nad terminową realizacją zadań określonych
w niniejszym programie zostanie dokonywania analiza realizacji
zadań Programu z uwzględnieniem mierników zestawionych
w tabeli nr 51.
Analiza w postaci raportu z realizacji zadań tego dokumentu
za okres 2021-2022 zostanie opracowana w 2023 roku.

XIV. WYKONANIE UCHWAŁ RADY POWIATU
1. Wykonanie uchwał Rady Powiatu – uchwały podjęte w 2021 r.
W 2021 roku Rada Powiatu podjęła 79 uchwał, z czego 54 przekazała do wykonania
Zarządowi Powiatu w Zwoleniu.
Lp.

Uchwała (numer/data
podjęcia/przedmiot

Informacja o wykonaniu
Dokonano zmian w Uchwale Wieloletniej Prognozy
Finansowej na 2021 r.:
- zwiększono dochody budżetu o kwotę 243 533 zł
Dochody po zmianie wyniosły 52 104 358 zł
- zwiększono wydatki budżetu o kwotę 1 084 639 zł
Wydatki po zmianie wyniosły 54 503 210 zł
Deficyt budżetu po zmianie wyniósł 2 398 852 zł
- zwiększono przychody budżetu o kwotę 841 106 zł
Przychody budżetu po zmianie wyniosły 3 198 852 zł
Dokonano zmian w Uchwale budżetowej na 2021 r.:
- zwiększono dochody budżetu o kwotę 243 533 zł
Dochody po zmianie wyniosły 52 104 358 zł
- zwiększono wydatki budżetu o kwotę 1 084 639 zł
Wydatki po zmianie wyniosły 54 503 210 zł
Deficyt budżetu po zmianie wyniósł 2 398 852 zł
Przychody budżetu po zmianie wyniosły 3 198 852 zł

1.

Nr XXVII/187/2021
z dnia 29 stycznia 2021 r.
w sprawie : zmian
Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu
Zwoleńskiego na lata 20212033

2.

Nr XXVII/188/2021
z dnia 29 stycznia 2021 r.
w sprawie zmian
w uchwale budżetowej
na rok 2021

3.

Nr XXVII/189/2021
Utraciła moc Uchwałą Rady Powiatu w Zwoleniu
z dnia 29 stycznia 2021 r.
Nr XXXIV/233/2021 z dnia 29 października 2021 r.
w sprawie sprzedaży
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4.

5.

6.

z zasobu powiatu
nieruchomości rolnych
niezabudowanych
w formie przetargu
Nr XXVIII/197/2021
z dnia 11 marca 2021 r.
w sprawie nieodpłatnego
nabycia w formie
darowizny prawa
własności nieruchomości
z zasobu Skarbu Państwa
na rzecz Powiatu
Zwoleńskiego
Nr XXVII/198/2021
z dnia 11 marca 2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody
na nieodpłatne
przekazanie w formie
darowizny prawa
własności nieruchomości
powiatu na rzecz Skarbu
Państwa

Nr XXVIII/199/2021
z dnia 11 marca 2021 r.
w sprawie określenia
zadań i wysokości środków
Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
przeznaczonych
na realizację zadań
z zakresu rehabilitacji
zawodowej i społecznej
oraz zatrudniania osób
niepełnosprawnych
w Powiecie Zwoleńskim
w 2021 roku

Wykonana. W dniu 20 kwietnia 2022 r. został
podpisany akt notarialny – umowa darowizny.

Wykonana. Dnia 2 czerwca 2021 r. został podpisany
akt notarialny – umowa darowizny.

Plan finansowy PFRON na 2021:
Wydatki ogółem: 1 461 790,00 zł
Finansowanie wydatków na instrumenty i usługi
rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych
poszukujących
pracy
i
nie
pozostających
w zatrudnieniu : 85 000,00 zł
Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania
warsztatów terapii zajęciowej:1 084 800,00
Dofinansowanie
uczestnictwa
osób
niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach
rehabilitacyjnych : 70 000,00 zł
Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki
osób niepełnosprawnych : 0,00
Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych
,w komunikowaniu się i technicznych, w związku
z
indywidualnymi
potrzebami
osób
niepełnosprawnych : 60 000,00 zł
Dofinansowanie
zaopatrzenia
w
sprzęt
rehabilitacyjny, ortopedyczny i środki pomocnicze
przyznane osobom niepełnosprawnym na podstawie
odrębnych przepisów: 161 990,00 zł
Razem rehabilitacja społeczna: 1 376 790,00 zł
Razem rehabilitacja zawodowa i społeczna:
1 461 790,00 zł
Koszt obsługi: 36 544,75 zł
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7.

8.

9.

10.

11.

W 2021 roku podjęto realizację zapisów programu
ochrony środowiska dla powiatu zwoleńskiego,
będącego dokumentem planowania strategicznego
zawierającym cele i kierunki polityki prowadzanej
Nr XXVIII/200/2021
przez powiat zwoleński i określający wynikające
z dnia 11 marca 2021 r. z nich działania. Program wykorzystywany jest jako
w sprawie przyjęcia
podstawowy dokument zarządzania powiatem
programu ochrony
w zakresie ochrony środowiska oraz przesłanka
środowiska dla powiatu do planowania budżetu. Zadania w nim
zwoleńskiego
wyszczególnione,
będące
przedsięwzięciami
prowadzącymi do realizacji wyznaczonych celów,
mają charakter krótkookresowy, obejmujący okres
czterech lat (lata 2021 - 2024), a także obejmują
perspektywę długoterminową do roku 2028.
Nr XXVIII/201/2021
Dokonano zmiany zapisów Statutu Powiatowego
z dnia 11 marca 2021 r.
Zarządu Dróg w Zwoleniu w związku z potrzebą
zmieniająca uchwałę
dostosowania
Statutu
w
zakresie
zadań
w sprawie nadania Statutu
wykonywanych przez Dział Techniczny oraz przez
Powiatowego Zarządu
Dział Regulacji Stanów Prawnych Dróg Powiatowych.
Dróg w Zwoleniu
Dokonano zmian w Uchwale Wieloletniej Prognozy
Finansowej na 2021 r.:
Nr XXVIII/202/2021
- zwiększono dochody budżetu o kwotę 24 138 zł
z dnia 11 marca 2021 r. Dochody po zmianie wyniosły 52 128 496 zł
w sprawie: zmian
- zwiększono wydatki budżetu o kwotę 591 970,95 zł
Wieloletniej Prognozy
Wydatki po zmianie wyniosły 55 095 180,95 zł
Finansowej Powiatu
Deficyt budżetu po zmianie wyniósł 2 966 684,95 zł
Zwoleńskiego na lata - zwiększono przychody budżetu o kwotę
2021-2033
567 832,95 zł
Przychody
budżetu
po
zmianie
wyniosły
3 766 684,95 zł
Dokonano zmian w Uchwale budżetowej na 2021 r.:
- zwiększono dochody budżetu o kwotę 153 126 zł
Nr XXVIII/203/2021
Dochody po zmianie wyniosły 52 128 496 zł
z dnia 11 marca 2021 r.
- zwiększono wydatki budżetu o kwotę 720 958,95 zł
w sprawie zmian
Wydatki po zmianie wyniosły 55 095 180,95 zł
w uchwale budżetowej
Deficyt budżetu po zmianie wyniósł 2 966 684,95 zł
na rok 2021
Przychody
budżetu
po
zmianie
wyniosły
3 766 684,95 zł
Dokonano zmian w Uchwale Wieloletniej Prognozy
Nr XXIX/207/2021
Finansowej na 2021 r.:
z dnia 28 kwietnia 2021 r.
- zwiększono dochody budżetu o kwotę 127 521 zł
w sprawie : zmian
Dochody po zmianie wyniosły 52 256 017 zł
Wieloletniej Prognozy
- zwiększono wydatki budżetu o kwotę 457 870 zł
Finansowej Powiatu
Wydatki po zmianie wyniosły 55 553 050,95 zł
Zwoleńskiego na lata
Deficyt budżetu po zmianie wyniósł 3 297 033,95 zł
2021-2033
- zwiększono przychody budżetu o kwotę 330 349 zł
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12.

13.

14.

15.

16.

Nr XXIX/208/2021
z dnia 28 kwietnia 2021 r.
w sprawie zmian
w uchwale budżetowej
na rok 2021
Nr XXX/211/2021
z dnia 25 czerwca 2021 r.
w sprawie uchwalenia
Oceny Zasobów Pomocy
Społecznej za rok 2020
dla Powiatu Zwoleńskiego
Nr XXX/212/2021
z dnia 25 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia
zgody na wydzierżawienie
nieruchomości położonych
w Zwoleniu gm. Zwoleń
w drodze przetargu
Nr XXX/213/2021
z dnia 25 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia
zgody na odstąpienie
od przetargu
i wydzierżawienie
nieruchomości
zabudowanej położonej
w Sycynie gm. Zwoleń

Przychody
budżetu
po
zmianie
wyniosły
4 097 033,95 zł
Dokonano zmian w Uchwale budżetowej na 2021 r.:
- zwiększono dochody budżetu o kwotę 52 416 zł
Dochody po zmianie wyniosły 52 256 017 zł
- zwiększono wydatki budżetu o kwotę 382 765 zł
Wydatki po zmianie wyniosły 55 553 050,95 zł
Deficyt budżetu po zmianie wyniósł 3 297 033,95 zł
Przychody
budżetu
po
zmianie
wyniosły
4 097 033,95 zł
Zasoby pomocy społecznej Powiatu Zwoleńskiego
określane w załączniku do niniejszej uchwały
obejmują w szczególności infrastrukturę, kadrę,
organizacje pozarządowe i nakłady finansowe
na zadania pomocy społecznej w oparciu o analizę
lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.

Wykonana – umowa dzierżawy zawarta w dniu
21.10.2021 r.

Wykonana – umowa dzierżawy zawarta w dniu
5 sierpnia 2021 r.

Dokument ten został przygotowany przez
pracowników PCPR we współudziale z ośrodkami
pomocy społecznej naszego powiatu.
W roku 2021 z zaplanowanych w strategii działań
Nr XXX/214/2021
zrealizowano między innymi:
z dnia 25 czerwca 2021 r.
a)zapewnienie opieki stacjonarnej w domach pomocy
zmieniająca uchwałę
społecznej ;
w sprawie uchwalenia
b)wspomaganie i stymulowanie rozwoju osób
Strategii Rozwiązywania
niepełnosprawnych;
Problemów Społecznych
c)współpracę z instytucjami oraz organizacjami
Powiatu Zwoleńskiego
pozarządowymi działającymi na rzecz osób
na lata 2021-2027
niepełnosprawnych;
d)poprawę efektywności, jakości i dostępności usług
informacyjno-doradczych;
e)realizację programów celowych.
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17.

Nr XXX/215/2021
z dnia 25 czerwca 2021 r.
zmieniająca uchwałę
w sprawie określenia
zadań i wysokości środków
Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
przeznaczonych
na realizację zadań
z zakresu rehabilitacji
zawodowej i społecznej
oraz zatrudniania osób
niepełnosprawnych
w Powiecie Zwoleńskim
w 2021 roku

18.

Nr XXX/216/2021
z dnia 25 czerwca 2021 r.
w sprawie: zmian
Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu
Zwoleńskiego na lata
2021-2033

19.

Nr XXX/217/2021
z dnia 25 czerwca 2021 r.
w sprawie zmian
w uchwale budżetowej
na rok 2021

Jednostką odpowiedzialną za realizację wyżej
wymienionych priorytetów nakreślonych
w strategii było między innymi PCPR w Zwoleniu.
Plan finansowy PFRON na 2021:
Wydatki ogółem: 1 461 790,00 zł
Finansowanie wydatków na instrumenty i usługi
rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych
poszukujących
pracy
i
nie
pozostających
w zatrudnieniu : 85 000,00 zł
Jednorazowe środki na podjęcie działalności
gospodarczej lub wniesienie wkładu do spółdzielni
socjalnej ( zmiany -27 000,00 zł )
Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania
warsztatów terapii zajęciowej: 1 084 800,00 zł
Dofinansowanie
uczestnictwa
osób
niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach
rehabilitacyjnych : 70 000,00 zł
Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki
osób niepełnosprawnych : 0,00
Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych,
w komunikowaniu się i technicznych, w związku
z
indywidualnymi
potrzebami
osób
niepełnosprawnych : 60 000,00 zł
Dofinansowanie
zaopatrzenia
w
sprzęt
rehabilitacyjny , ortopedyczny i środki pomocnicze
przyznane osobom niepełnosprawnym na podstawie
odrębnych przepisów: 161 990,00 zł
Razem rehabilitacja społeczna: 1 376 790,00 zł
Razem rehabilitacja zawodowa i społeczna:
1 461 790,00 zł
Koszt obsługi: 36 544,75 zł
Dokonano zmian w Uchwale Wieloletniej Prognozy
Finansowej na 2021 r.:
-zmniejszono dochody budżetu o kwotę 1 902 489 zł
Dochody po zmianie wyniosły 50 353 528 zł
- zmniejszono wydatki budżetu o kwotę 250 513 zł
Wydatki po zmianie wyniosły 55 330 140,95 zł
Deficyt budżetu po zmianie wyniósł 4 976 612,95 zł
- zwiększono przychody budżetu o kwotę
1 677 579 zł
Przychody
budżetu
po
zmianie
wyniosły
5 776 612,95 zł
Dokonano zmian w Uchwale budżetowej na 2021 r.:
- zmniejszono dochody budżetu o kwotę
1 930 092 zł
Dochody po zmianie wyniosły 50 353 528 zł
- zmniejszono wydatki budżetu o kwotę 250 513 zł
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Wydatki po zmianie wyniosły 55 330 140,95 zł
Deficyt budżetu po zmianie wyniósł 4 976 612,95 zł
Przychody
budżetu
po
zmianie
wyniosły
5 776 612,95 zł

20.

21.

22.

Nr XXXI/221/2021
z dnia 30 czerwca 2021 r.
w sprawie pokrycia straty
finansowej netto
Samodzielnego
Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Zwoleniu
za rok 2019
Nr XXXI/222/2021
z dnia 30 czerwca 2021 r. w
sprawie zmian w uchwale
budżetowej na rok 2021
Nr XXXII/223/2021
z dnia 28 lipca 2021 r.
w sprawie oceny sytuacji
ekonomiczno-finansowej
Samodzielnego
Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Zwoleniu
za rok 2020

23.

Nr XXXII/225/2021
z dnia 28 lipca 2021 r.
w sprawie: zmian
Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu
Zwoleńskiego za lata
2021-2033

24.

Nr XXXII/226/2021
z dnia 28 lipca 2021 r.
w sprawie zmian
w uchwale budżetowej
na rok 2021

25.

Nr XXXIII/227/2021
z dnia 29 września 2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody

Pokryto stratę finansową netto Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zwoleniu
za rok 2019 w wysokości 217 271,31 zł ze środków
budżetu Powiatu Zwoleńskiego.

Dokonano zmian w Uchwale budżetowej na 2021 r.
Dokonano
przesunięć
między
wydatkami
o kwotę 217 271,31 zł
Wydatki po zmianie wyniosły 55 404 252,11 zł
Zgodnie z art.53a ust.4 ustawy o działalności
leczniczej dokonano oceny sytuacji ekonomicznofinansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zwoleniu za rok 2020
na podstawie raportu o sytuacji ekonomicznofinansowej przedłożonego przez Dyrektora SPZZOZ
w Zwoleniu
Dokonano zmian w Uchwale Wieloletniej Prognozy
Finansowej na 2021 r.:
- zwiększono dochody budżetu o kwotę 380 790,16 zł
Dochody po zmianie wyniosły 50 734 318,16 zł
- zwiększono wydatki budżetu o kwotę 538 790,16 zł
Wydatki po zmianie wyniosły 55 868 931,11 zł
Deficyt budżetu po zmianie wyniósł 5 134 612,95 zł
- zwiększono przychody budżetu o kwotę 158 000 zł
Przychody
budżetu
po
zmianie
wyniosły
5 934 612,95 zł
Dokonano zmian w Uchwale budżetowej na 2021 r.
- zwiększono dochody budżetu o kwotę 283 668 zł
Dochody po zmianie wyniosły 50 734 318,16 zł
- zwiększono wydatki budżetu o kwotę 441 668 zł
Wydatki po zmianie wyniosły 55 868 931,11 zł
Deficyt budżetu po zmianie wyniósł 5 134 612,95 zł
Przychody
budżetu
po
zmianie
wyniosły
5 934 612,95 zł
Uchwała wykonana, porozumienie w sprawie
powierzenia przez Powiat Radomski zadania
z zakresu organizacji publicznego transportu
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na zawarcie porozumienia
pomiędzy Powiatem
Zwoleńskim a Powiatem
Radomskim w zakresie
powierzenia Powiatowi
Zwoleńskiemu zadania
organizacji publicznego
transportu zbiorowego

zbiorowego osób zostało zawarte w dniu
18 października 2021 r. Na mocy porozumienia
Powiat Zwoleński został organizatorem powiatowych
przewozów pasażerskich na linii komunikacyjnej
relacji Pionki – Suskowola – Zwoleń. Porozumienie
zawarto do 31 grudnia 2021 r.

26.

Nr XXXIII/228/2021
z dnia 29 września 2021 r.
zmieniająca uchwałę
w sprawie określenia
zadań i wysokości środków
Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
przeznaczonych
na realizację zadań
z zakresu rehabilitacji
zawodowej i społecznej
oraz zatrudniania osób
niepełnosprawnych
w Powiecie Zwoleńskim
w 2021 roku

Plan finansowy PFRON na 2021:
Wydatki ogółem: 1 461 790,00 zł
Finansowanie wydatków na instrumenty i usługi
rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych
poszukujących
pracy
i
nie
pozostających
w zatrudnieniu : 58 000,00 zł
Jednorazowe środki na podjęcie działalności
gospodarczej lub wniesienie wkładu do spółdzielni
socjalnej 27 000,00 zł
Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania
warsztatów terapii zajęciowej: 1 084 800,00 zł
Dofinansowanie
uczestnictwa
osób
niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach
rehabilitacyjnych : 85 000,00 zł
Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki
osób niepełnosprawnych : 0,00
Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych,
w komunikowaniu się i technicznych, w związku
z
indywidualnymi
potrzebami
osób
niepełnosprawnych : 45 000,00 zł
Dofinansowanie
zaopatrzenia
w
sprzęt
rehabilitacyjny, ortopedyczny i środki pomocnicze
przyznane osobom niepełnosprawnym na podstawie
odrębnych przepisów: 161 990,00 zł
Razem rehabilitacja społeczna: 1 376 790,00 zł
Razem rehabilitacja zawodowa i społeczna:
1 461 790,00 zł
Koszt obsługi: 36 544,75 zł.

27.

Nr XXXIII/229/2021
z dnia 29 września 2021 r.
w sprawie uchwalenia
rocznego programu
określającego zasady
współpracy Powiatu
Zwoleńskiego
z organizacjami
pozarządowymi oraz
innymi podmiotami
prowadzącymi działalność

Przyjęto Program, którego celem szczegółowym jest
umacnianie w świadomości lokalnej poczucia
odpowiedzialności za otoczenie, wspólnotę oraz
tradycję, stworzenie warunków do powstania
inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz
społeczności lokalnej.
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pożytku publicznego
– na 2022 rok

28.

Nr XXXIII/230/2021
z dnia 29 września 2021 r.
w sprawie : zmian
Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu
Zwoleńskiego na lata
2021-2033

29.

Nr XXXIII/231/2021
z dnia 29 września 2021 r.
w sprawie zmian
w uchwale budżetowej
na rok 2021

30.

Nr XXXIII/232/2021
z dnia 29 września 2021 r.
w sprawie emisji obligacji
oraz zasad ich zbywania,
nabywania i wykupu

31.

32.

Nr XXXIV/233/2021
z dnia 29 października
2021 r. w sprawie
udzielenia zgody
na odstąpienie
od przetargu
i wydzierżawienie
nieruchomości rolnej
położonej w Niwkach
gm. Zwoleń w formie
bezprzetargowej
Nr XXXIV/234/2021
z dnia 29 października
2021 r. w sprawie
udzielenia zgody
na wydzierżawienie
nieruchomości rolnych
położonych w Sycynie
gm. Zwoleń w drodze
przetargu

Dokonano zmian w Uchwale Wieloletniej Prognozy
Finansowej na 2021 r.:
- zwiększono dochody budżetu o kwotę 391 267 zł
Dochody po zmianie wyniosły 51 125 585,16 zł
- zwiększono wydatki budżetu o kwotę 536 730 zł
Wydatki po zmianie wyniosły 56 405 661,11 zł
Deficyt budżetu po zmianie wyniósł 5 280 075,95 zł
- zwiększono przychody budżetu o kwotę 145 463 zł
Przychody
budżetu
po
zmianie
wyniosły
6 080 075,95 zł
Dokonano zmian w Uchwale budżetowej na 2021 r.:
- zwiększono dochody budżetu o kwotę 156 663 zł
Dochody po zmianie wyniosły 51 125 585,16 zł
- zwiększono wydatki budżetu o kwotę 302 126 zł
Wydatki po zmianie wyniosły 56 405 661,11 zł
Deficyt budżetu po zmianie wyniósł 5 280 075,95 zł
Przychody
budżetu
po
zmianie
wyniosły
6 080 075,95 zł
Podjęto decyzję o emisji obligacji w kwocie
900 000 zł, środki uzyskane z emisji obligacji zostaną
przeznaczone na sfinansowanie planowanego
deficytu budżetu Powiatu Zwoleńskiego w 2021 roku,
w związku z realizacją zadań inwestycyjnych oraz
spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

Wykonana – umowa przedwstępna dzierżawy
zawarta w dniu 17 grudnia 2021 r.

Wykonana – umowa dzierżawy zawarta w dniu
27 stycznia 2022 r.
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33.

34.

35.

Nr XXXIV/235/2021
z dnia 29 października
2021 r. w sprawie
zatwierdzenia programu
naprawczego
Samodzielnego
Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Zwoleniu
Nr XXXIV/236/2021
z dnia 29 października
2021 r. w sprawie
określenia rozkładu godzin
pracy aptek
ogólnodostępnych
na
terenie
powiatu
zwoleńskiego na rok 2022
Nr XXXIV/239/2021
z dnia 29 października
2021 r. w sprawie
określenia zakresu i formy
informacji z przebiegu
wykonania budżetu
Powiatu Zwoleńskiego,
informacji o kształtowaniu
się wieloletniej prognozy
finansowej oraz informacji
o przebiegu wykonania
planu finansowego
samodzielnego
publicznego zakładu opieki
zdrowotnej za I półrocze
roku budżetowego.

36.

Nr XXXIV/240/2021 z dnia
29 października 2021 r.
w sprawie: zmian
Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu
Zwoleńskiego na lata
2021-2033

37.

Nr XXXIV/241/2021
z dnia 29 października
2021 r. w sprawie zmian

Zatwierdzono plan naprawczy SPZZOZ w Zwoleniu
na lata 2021-2022, z uwzględnieniem raportu
o sytuacji ekonomiczno-finansowej.

Przyjęto rozkład godzin pracy aptek na podstawie
aktualnie działających aptek na terenie powiatu
zwoleńskiego, po zaopiniowaniu wójtów i burmistrza
z terenu powiatu zwoleńskiego, a także samorządu
aptekarskiego.

Przyjęto informację z przebiegu wykonania budżetu
Powiatu Zwoleńskiego, informację o kształtowaniu
się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację
o przebiegu wykonania planu finansowego
samodzielnego
publicznego
zakładu
opieki
zdrowotnej za I półrocze roku budżetowego.

Dokonano zmian w Uchwale Wieloletniej Prognozy
Finansowej na 2021 r.:
- zwiększono dochody budżetu o kwotę 1 026 245 zł
Dochody po zmianie wyniosły 52 151 830,16 zł
- zwiększono wydatki budżetu o kwotę 813 300 zł
Wydatki po zmianie wyniosły 57 218 961,11 zł
Deficyt budżetu po zmianie wyniósł 5 067 130,95 zł
- zmniejszono przychody budżetu o kwotę
212 945 zł
Przychody
budżetu
po
zmianie
wyniosły
5 867 130,95 zł
Dokonano zmian w Uchwale budżetowej na 2021 r.:
- zwiększono dochody budżetu o kwotę 352 605 zł
Dochody po zmianie wyniosły 52 151 830,16 zł
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w uchwale
na rok 2021

38.

39.

40.

41.

42.

budżetowej - zwiększono wydatki budżetu o kwotę 139 660 zł
Wydatki po zmianie wyniosły 57 218 961,11 zł
Deficyt budżetu po zmianie wyniósł 5 067 130,95 zł
Przychody
budżetu
po
zmianie
wyniosły
5 867 130,95 zł
Nr XXXV/243/2021
Dokonano zmian w Uchwale Wieloletniej Prognozy
z dnia 22 listopada 2021 r.
Finansowej na 2021 r.:
w sprawie: zmian
- zwiększono dochody budżetu o kwotę 240 794 zł
Wieloletniej Prognozy
Dochody po zmianie wyniosły 52 392 624,16 zł
Finansowej Powiatu
- zwiększono wydatki budżetu o kwotę 240 794 zł
Zwoleńskiego na lata
Wydatki po zmianie wyniosły 57 459 755,11 zł
2021-2033
Nr XXXV/244/2021
Dokonano zmian w Uchwale budżetowej na 2021 r.:
z dnia 22 listopada 2021 r.
Dokonano
przesunięć
między
wydatkami
w sprawie zmian
o kwotę 6 150 zł
w uchwale budżetowej
Wydatki po zmianie wyniosły 57 459 755,11 zł
na rok 2021
Nr XXXVI/245/2021
z dnia 29 listopada 2021 r.
w sprawie wyboru firmy
audytorskiej
Zgodnie z art. 66 ust.4 ustawy z dnia 29 września
do przeprowadzenia
1994 r. o rachunkowości dokonano wyboru firmy
badania rocznego
audytorskiej do przeprowadzenia badania rocznego
sprawozdania
sprawozdania
finansowego
Samodzielnego
finansowego
Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
Samodzielnego
w Zwoleniu dla którego Powiat Zwoleński
Publicznego Zespołu
jest podmiotem tworzącym za rok obrotowy 2021
Zakładów Opieki
i 2022
Zdrowotnej w Zwoleniu
za rok obrotowy 2021
i 2022
Nr XXXVI/246/2021
Podjęcie uchwały wynika ze zmiany ustawy
z dnia 29 listopada 2021 r.
o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze
w sprawie ustalenia zasad
stanowiska państwowe oraz niektórych innych
przyznawania i wysokości
ustaw, która podwyższyła krotność kwoty bazowej,
diet dla radnych Rady
stanowiącej postawę wyliczeń diet radnych.
Powiatu w Zwoleniu
Uchwała wykonana, porozumienie
w sprawie
Nr XXXVI/248/2021
powierzenia przez Powiat Zwoleński zadania
z dnia 29 listopada 2021 r.
z zakresu organizacji publicznego transportu
w sprawie wyrażenia zgody
zbiorowego osób Powiatowi Lipskiemu zostało
na zawarcie porozumienia
zawarte w dniu 9 grudnia 2021 r. Na mocy
pomiędzy Powiatem
porozumienia Powiat Lipski został organizatorem
Zwoleńskim a Powiatem
powiatowych przewozów pasażerskich na linii
Lipskim w zakresie
komunikacyjnej relacji Lipsko – Radom przez Zwoleń.
powierzenia Powiatowi
Porozumienie zawarto od 2 stycznia 2022 r.
Lipskiemu zadania
do 31 grudnia 2022 r.
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43.

organizacji
publicznego
transportu zbiorowego
Nr XXXVI/250/2021
z dnia 29 listopada 2021 r.
uchylająca uchwałę
w sprawie emisji obligacji
oraz zasad ich zbywania,
nabywania i wykupu

44.

Nr XXXVI/251/2021
z dnia 29 listopada 2021 r.
w sprawie: zmian
Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu
Zwoleńskiego na lata
2021-2033

45.

Nr XXXVI/252/2021
z dnia 29 listopada 2021 r.
w sprawie zmian
w uchwale budżetowej
na rok 2021

46.

Nr XXXVII/253/2021
z dnia 13 grudnia 2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie porozumienia
pomiędzy Powiatem
Zwoleńskim a Powiatem
Radomskim w zakresie
powierzenia Powiatowi
Zwoleńskiemu zadania
organizacji publicznego
transportu zbiorowego

47.

Nr XXXVII/254/2021
z dnia 13 grudnia 2021 r.
zmieniająca uchwałę
w sprawie określenia
zadań i wysokości środków

Uchylono w całości Uchwałę nr XXXIII/232/2021
z dnia 29 września 2021 roku w sprawie emisji
obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania
i wykupu
Dokonano zmian w Uchwale Wieloletniej Prognozy
Finansowej na 2021 r.:
- zmniejszono dochody budżetu o kwotę
3 040 748,69 zł
Dochody po zmianie wyniosły 49 351 875,47 zł
- zmniejszono wydatki budżetu o kwotę 7 030 240 zł
Wydatki po zmianie wyniosły 50 429 515,11 zł
Deficyt budżetu po zmianie wyniósł 1 077 639,64 zł
- zmniejszono przychody budżetu o kwotę
3 989 491,31 zł
Przychody
budżetu
po
zmianie
wyniosły
1 877 639,64 zł
Dokonano zmian w Uchwale budżetowej na 2021 r.:
- zmniejszono dochody budżetu o kwotę
3 040 748,47 zł
Dochody po zmianie wyniosły 49 351 875,47 zł
- zmniejszono wydatki budżetu o kwotę 7 030 240 zł
Wydatki po zmianie wyniosły 50 429 515,11 zł
Deficyt budżetu po zmianie wyniósł 1 077 639,64 zł
Przychody budżetu powiatu po zmianie wyniosły
1 877 639,64 zł
Uchwała wykonana, porozumienie w sprawie
powierzenia przez Powiat Radomski zadania
z zakresu organizacji publicznego transportu
zbiorowego osób zostało zawarte w dniu
13 grudnia 2021 r. Na mocy porozumienia Powiat
Zwoleński został organizatorem powiatowych
przewozów pasażerskich na linii komunikacyjnej
relacji Pionki – Suskowola – Zwoleń. Porozumienie
zawarto od 02.01.2022 r. do 31.12.2022 r. pod
warunkiem otrzymania przez Organizatora dopłaty
do ceny usługi ze środków państwowego funduszu
celowego – Fundusz rozwoju przewozów
autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
Plan finansowy PFRON na 2021 rok:
Wydatki ogółem: 1 461 790,00 zł
Finansowanie wydatków na instrumenty i usługi
rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych
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Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
przeznaczonych
na realizację zadań
z zakresu rehabilitacji
zawodowej i społecznej
oraz zatrudniania osób
niepełnosprawnych
w Powiecie Zwoleńskim
w 2021 roku

48.

Nr XXXVII/256/2021
z dnia 13 grudnia 2021 r.
w sprawie : zmian
Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu
Zwoleńskiego na lata
2021-2033

49.

Nr XXXVII/257/2021
z dnia 13 grudnia 2021 r.
w sprawie zmian
w uchwale budżetowej
na rok 2021

50.

Nr XXXVIII/260/2021
z dnia 29 grudnia 2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody

poszukujących
pracy
i
nie
pozostających
w zatrudnieniu : 57 171,08 zł
Jednorazowe środki na podjęcie działalności
gospodarczej lub wniesienie wkładu do spółdzielni
socjalnej 27 000,00 zł
Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania
warsztatów terapii zajęciowej:
1 084 800,00 zł
Dofinansowanie uczestnictwa osób
niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach
rehabilitacyjnych : 84 073,00 zł
Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki
osób niepełnosprawnych : 0,00
Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych,
w komunikowaniu się i technicznych, w związku
z
indywidualnymi
potrzebami
osób
niepełnosprawnych : 52 495,00 zł
Dofinansowanie
zaopatrzenia
w
sprzęt
rehabilitacyjny, ortopedyczny i środki pomocnicze
przyznane osobom niepełnosprawnym na podstawie
odrębnych przepisów: 161 990,00 zł
Razem rehabilitacja społeczna: 1 377 618,92 zł
Razem rehabilitacja zawodowa i społeczna:
1 461 790,00 zł
Koszt obsługi: 36 544,75 zł
Dokonano zmian w Uchwale Wieloletniej Prognozy
Finansowej na 2021 r.:
- zwiększono dochody budżetu o kwotę 310 046 zł
Dochody po zmianie wyniosły 49 661 921,47 zł
- zwiększono wydatki budżetu o kwotę 168 734 zł
Wydatki po zmianie wyniosły 50 598 249,11 zł
Deficyt budżetu po zmianie wyniósł 936 327,64 zł
- zmniejszono przychody budżetu o kwotę
141 312 zł
Przychody
budżetu
po
zmianie
wyniosły
1 736 327,64 zł
Dokonano zmian w Uchwale budżetowej na 2021 r.:
- zwiększono dochody budżetu o kwotę 247 812 zł
Dochody po zmianie wyniosły 49 661 921,47 zł
- zwiększono wydatki budżetu o kwotę 106 500 zł
Wydatki po zmianie wyniosły 50 598 249,11 zł
Deficyt budżetu po zmianie wyniósł 936 327,64zł
Przychody
budżetu
po
zmianie
wyniosły
1 736 327,64 zł
Określone w uchwale linie komunikacyjne w 2022 r.
Zwoleń – Kopiec – Zwoleń oraz Pionki – Suskowola –
Zwoleń mają ułatwić dostęp lokalnej społeczności
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na zawarcie umowy
o świadczenie usług
w zakresie publicznego
transportu zbiorowego
w 2022 r.

51.

Nr XXXVIII/261/2021
z dnia 29 grudnia 2021 r.
w sprawie: zmian
Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu
Zwoleńskiego na lata
2021-2033

52.

Nr XXXVIII/262/2021
z dnia 29 grudnia 2021 r.
w sprawie zmian
w uchwale budżetowej
na rok 2021

53.

Nr XXXVIII/263/2021
z dnia 29 grudnia 2021 r.
w sprawie Wieloletniej
Prognozy
Finansowej
Powiatu
Zwoleńskiego
na lata 2022-2034

54.

Uchwała budżetowa
na 2022 rok
Nr XXXVIII/264/2021
z dnia 29 grudnia 2021 r.

do zaspokojenia podstawowych potrzeb tj. dojazdów
do pracy, szkół, placówek zdrowia oraz Urzędów.
W związku z brakiem dopłaty do ceny usługi
ze środków państwowego funduszu celowego
tj. Funduszu rozwoju przewozów autobusowych
o charakterze użyteczności publicznej umowy
z operatorami nie zostały podpisane.
Dokonano zmian w Uchwale Wieloletniej Prognozy
Finansowej na 2021 r.:
- zwiększono dochody budżetu o kwotę 86 119,87 zł
Dochody po zmianie wyniosły 49 748 041,34 zł
- zmniejszono wydatki budżetu o kwotę 307 407 zł
Wydatki po zmianie wyniosły 50 290 842,11 zł
Deficyt budżetu po zmianie wyniósł 542 800,77 zł
- zmniejszono przychody budżetu o kwotę
393 526,87 zł
Przychody
budżetu
po
zmianie
wyniosły
1 342 800,77 zł
Dokonano zmian w Uchwale budżetowej na 2021 r.:
- zwiększono dochody budżetu o kwotę 73 226,87 zł
Dochody po zmianie wyniosły 49 748 041,34 zł
- zmniejszono wydatki budżetu o kwotę 320 300 zł
Wydatki po zmianie wyniosły 50 290 842,11 zł
Deficyt budżetu po zmianie wyniósł 542 800,77 zł
Przychody
budżetu
po
zmianie
wyniosły
1 342 800,77 zł
Podjęto Uchwałę Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Zwoleńskiego na lata 2022-2034:
- ustalono dochody budżetu w kwocie
51 702 470,60 zł
ustalono
wydatki
budżetu
w
kwocie
54 521 690,60 zł
- ustalono deficyt budżetu w kwocie 2 819 220 zł
- ustalono przychody budżetu w kwocie 3 644 220 zł
- ustalono rozchody budżetu w kwocie 825 000 zł
Podjęto Uchwałę budżetową na 2022 rok:
- ustalono dochody budżetu w kwocie
51 702 470,60 zł
ustalono
wydatki
budżetu
w
kwocie
54 521 690,60 zł
- ustalono deficyt budżetu w kwocie 2 819 220 zł
- ustalono przychody budżetu w kwocie 3 644 220 zł
- ustalono rozchody budżetu w kwocie 825 000 zł
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2. Uchwały podjęte przed 1 stycznia 2021 r. obejmujące swym zakresem 2021
rok
W 2021 roku Zarząd Powiatu w Zwoleniu realizował wiele uchwał podjętych przed dniem
1 stycznia 2021 roku.

Lp.

Uchwała (numer/data
podjęcia/przedmiot

1.

Nr XIX/161/2012
z 28.08.2012 r.
w sprawie: emisji
obligacji Powiatu
Zwoleńskiego

2.

Nr XXIX/239/2013
z 29.10.2013 r.
w sprawie: emisji
obligacji Powiatu
Zwoleńskiego

3.

Nr XXXIII/262/2014
z 24.02.2014 r.
w sprawie: emisji
obligacji Powiatu
Zwoleńskiego

4.

Nr XI/83/2015
z 30.11.2015 r.
w sprawie przyjęcia
aktualizacji Strategii
Rozwoju Powiatu
Zwoleńskiego
na lata 2016-2022

Informacja o wykonaniu
Powiat Zwoleński w 2012 roku wyemitował obligacje
w kwocie 1 525 000 złotych, w 2021 roku wykupiono
obligacje na kwotę 600 000 zł, na dzień 31.12.2021
roku pozostało do wykupu 525 000 zł. Wykup obligacji
nastąpi po upływie 8-10 lat od daty emisji.
Środki uzyskane z emisji obligacji zostały przeznaczone
na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu
Powiatu Zwoleńskiego w 2012 roku z przeznaczeniem
na sfinansowanie zadań inwestycyjnych powiatu
zaplanowanych
do
realizacji
w
załączniku
inwestycyjnym na 2012 rok, tj. zadania z zakresu
infrastruktury drogowej oraz spłatę wcześniej
zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji.
Powiat Zwoleński w 2013 roku wyemitował obligacje
w kwocie 1 000 000 złotych, na dzień 31.12.2021 roku
pozostało do wykupu 1 000 000 zł. Wykup obligacji
nastąpi po upływie 10-11 lat od daty emisji.
Środki uzyskane z emisji obligacji zostały przeznaczone
na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu
emisji obligacji.
Powiat Zwoleński w 2014 roku wyemitował obligacje
w kwocie 3 000 000 złotych, na dzień 31.12.2021 roku
pozostało do wykupu 3 000 000 zł. Wykup obligacji
nastąpi po upływie 10-15 lat od daty emisji.
Środki uzyskane z emisji obligacji zostały przeznaczone
na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu
Powiatu Zwoleńskiego w 2014 roku z przeznaczeniem
na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa budynku
dydaktycznego i sali sportowej Zespołu Szkół RolniczoTechnicznych w Zwoleniu.”
W związku z realizacja części celów i zadań,
zaplanowanych w Strategii Rozwoju Powiatu
Zwoleńskiego na lata 2007-2015, a także ze względu
na dezaktualizację niektórych z nich, należało
opracować nową Strategię Rozwoju Powiatu
Zwoleńskiego.
Strategia zapewnia spójność pomiędzy strategią
rozwoju powiatu z dokumentami strategicznymi
na poziomie wspólnotowym, krajowym i regionalnym,
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5.

Nr XXI/145/2016
z 05.12.2016 r.
w sprawie: zatwierdzenia
planów inwestycyjnych
Powiatu Zwoleńskiego
w ramach Regionalnych
Inwestycji Terytorialnych
dla Radomskiego
Obszaru Strategicznej
Interwencji

6.

Nr XXIV/171/2017
z 24.02.2017 r.
Zmieniająca Uchwałę
w sprawie zatwierdzenia
planów inwestycyjnych
Powiatu Zwoleńskiego
w ramach Regionalnych
Inwestycji Terytorialnych
dla Radomskiego
Obszaru Strategicznej
Interwencji

7.

Nr XXVII/197/2017
z 29.05.2017 r.
w sprawie emisji obligacji

w tym w szczególności z celami zaktualizowanej
Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego
do 2030 roku. Strategia dostosowana jest również
do polityki spójności Unii Europejskiej.
Zatwierdzenie Planu Inwestycyjnego Powiatu
Zwoleńskiego w ramach Regionalnych Inwestycji
Terytorialnych dla Radomskiego Obszaru Strategicznej
Interwencji obejmującego projekty planowane
z zakresu służby zdrowia w Powiecie Zwoleńskim pn.
1) Modernizacja istniejącej infrastruktury szpitala
SPZZOZ w Zwoleniu oraz zakup sprzętu
medycznego ;
2) Poprawa efektywności działania istniejących
Poradni specjalistycznych i podstawowej opieki
zdrowotnej
poprzez
zakup
sprzętu
specjalistycznego – I etap;
3) Poprawa efektywności działania istniejących
Poradni specjalistycznych i podstawowej opieki
zdrowotnej
poprzez
zakup
sprzętu
specjalistycznego – II etap;
Zatwierdzenie zmian do Planu Inwestycyjnego Powiatu
Zwoleńskiego w ramach Regionalnych Inwestycji
Terytorialnych dla Radomskiego Obszaru Strategicznej
Interwencji obejmującego projekty planowane
z zakresu służby zdrowia w Powiecie Zwoleńskim pn.
1) Modernizacja istniejącej infrastruktury szpitala
SPZZOZ w Zwoleniu oraz zakup sprzętu
medycznego ;
2) Poprawa efektywności działania istniejących
Poradni specjalistycznych i podstawowej opieki
zdrowotnej
poprzez
zakup
sprzętu
specjalistycznego – I etap;
3) Poprawa efektywności działania istniejących
Poradni specjalistycznych i podstawowej opieki
zdrowotnej
poprzez
zakup
sprzętu
specjalistycznego – II etap;
W 2021 roku zakończono realizację i rozliczono
ww. projekty .
Powiat Zwoleński w 2017 roku wyemitował obligacje
w kwocie 1 500 000 złotych, w 2021 roku wykupiono
obligacje na kwotę 100 000 zł, na dzień 31.12.2021
roku pozostało do wykupu 1 200 000 zł. Wykup
obligacji nastąpi w okresie od 2-13 lat od daty emisji.
Środki uzyskane z emisji obligacji zostały przeznaczone
na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu
Powiatu Zwoleńskiego w 2017 roku w związku
z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa
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8.

Nr XLI/289/2018
z dnia 28 sierpnia 2018 r.
w sprawie emisji obligacji
oraz zasad ich zbywania,
nabywania i wykupu

9.

Nr IX/57/2019
z dnia 30 kwietnia 2019 r.
w sprawie emisji obligacji
oraz zasad ich zbywania,
nabywania i wykupu

10.

Nr XI/73/2019
z dnia 31 lipca 2019 r.
w sprawie: przystąpienia
Powiatu Zwoleńskiego
do realizacji projektu
systemowego pod nazwą
„Wsparcie w lepszym
starcie”
w
ramach
Regionalnego Programu
Operacyjnego
Województwa
Mazowieckiego na lata
2014-2020, Osi
Priorytetowej IX
Wspieranie włączenia
społecznego i walka
z ubóstwem, Działanie
9.1 „Aktywizacja
społeczno-zawodowa
osób wykluczonych
i przeciwdziałanie
wykluczeniu
społecznemu”
współfinansowanego
przez Unię Europejska
w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego

ul. Targowej i Majora Hubala w Zwoleniu w ciągu drogi
powiatowej nr 4513W Zwoleń-Kroczów-Kazanów
na odcinku 1,340km oraz spłatę wcześniejszych
zobowiązań z tytułu kredytu i emisji obligacji.
Powiat Zwoleński w 2018 roku wyemitował obligacje w
kwocie 1 700 000 zł, w 2021 roku wykupiono obligacje
na kwotę 100 000 zł, na dzień 31.12.2021 roku
pozostało do wykupu 1 400 000 zł. Wykup obligacji
nastąpi w latach 2019-2030.
Środki uzyskane z emisji obligacji zostały przeznaczone
na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu
Powiatu Zwoleńskiego w 2018 roku, w związku
z realizacją zadań inwestycyjnych.
Powiat Zwoleński w 2019 roku wyemitował obligacje
w kwocie 1 400 000 zł, na dzień 31.12.2021 roku
pozostało do wykupu 1 400 000 zł. Wykup obligacji
nastąpi w latach 2031-2032. Środki uzyskane z emisji
obligacji zostały przeznaczone na sfinansowanie
planowanego deficytu Powiatu Zwoleńskiego w 2019
roku w związku z realizacją zadań inwestycyjnych.
Stan realizacji na koniec 2021 roku.
- aktywna integracja 34 osób (26 osób
z niepełnosprawnością, 4 pełnoletnich wychowanków
z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczowychowawczych i 4 dzieci z rodzin zastępczych).
-wsparcie uczestników odbyło się na zasadzie realizacji
ścieżki integracyjnej stworzonej indywidualnie dla
każdego uczestnika z uwzględnieniem diagnozy
sytuacji
problemowej,
zarobków,
potencjału,
predyspozycji oraz potrzeb.
- uczestnicy projektu zostali objęci kontraktami
socjalnymi.
Zadania zrealizowane:
-aktywna integracja,
-zasiłki i pomoc w naturze,
-działania środowiskowe.
Wszystkie wskaźniki rezultatu i produktu zaplanowane
na rok 2020 i 2001 zostały osiągnięte.
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11.

12.

13.

14.

15.

Nr XVI/114/2019
z dnia 20 grudnia 2019 r.
w sprawie: przyjęcia
„Programu zapobiegania
przestępczości oraz
poprawy porządku
publicznego
bezpieczeństwa
obywateli w mieście
i powiecie zwoleńskim
w latach 2020-2022”

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 15 art. ustawy z dnia
5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym
powiat wykonuje określone ustawami zadania
publiczne o charakterze ponadgminnym, w tym
w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa
obywateli. Art. 12 pkt 9b stanowi, że uchwalenie
powiatowego programu zapobiegania przestępczości
oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku
publicznego należy do wyłącznej kompetencji Rady
Powiatu.
Uchwała
została
podjęta
celem
wprowadzenie w życie ww. programu.
Powiat Zwoleński w 2020 roku wyemitował obligacje
w kwocie 1 400 000 zł, na dzień 31.12.2021 roku
Nr XIX/127/2020
pozostało do wykupu 1 400 000 zł. Wykup obligacji
z dnia 31 marca 2020 r. nastąpi w latach 2022-2033. Środki uzyskane z emisji
w sprawie emisji obligacji obligacji zostały przeznaczone na sfinansowanie
oraz zasad ich zbywania, planowanego deficytu budżetu Powiatu Zwoleńskiego
nabywania i wykupu
w 2020 roku, w związku z realizacją zadań
inwestycyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych
zobowiązań z tytułu emisji obligacji.
Nr XXIV/163/2020
z dnia 30 października
2020 r. w sprawie
uchwalenia rocznego
programu określającego Przyjęto Program, którego celem szczegółowym jest
zasady współpracy
umacnianie w świadomości lokalnej poczucia
Powiatu Zwoleńskiego
odpowiedzialności za otoczenie, wspólnotę oraz
z organizacjami
tradycję, stworzenie warunków do powstania inicjatyw
pozarządowymi oraz
i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności
innymi podmiotami
lokalnej.
prowadzącymi
działalność pożytku
publicznego
– na 2021 rok
Przyjęto Program, który zawiera działania w zakresie
Nr XXIV/165/2020
rozwoju instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej.
z dnia 30 października Założono, że w kilkuletniej perspektywie przyczyni
2020 r. w sprawie
się on do ograniczania umieszczania dzieci
przyjęcia Trzyletniego
w instytucjonalnej pieczy zastępczej, na rzecz rozwoju
powiatowego programu rodzinnej pieczy zastępczej, jak również umożliwi
rozwoju pieczy zastępczej powrót dzieci do rodzin biologicznych, co doprowadzi
w Powiecie Zwoleńskim w konsekwencji do minimalizacji występowania
na lata 2021-2023
sieroctwa społecznego.
Nr XXIV/166/2020
Przyjęto Program, który wyznacza założenia polityki
z dnia 30 października samorządu powiatowego w zakresie:
2020 r. w sprawie:
- rehabilitacji społecznej,
108 | S t r o n a

RAPORT O STANIE POWIATU ZWOLEŃSKIEGO ZA 2021 ROK

16.

17.

18.

19.

20.

przyjęcia „Powiatowego
Programu Działań
na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych
w Powiecie Zwoleńskim
na lata 2021-2027”
Nr XXIV/167/2020
z dnia 30 października
2020 r. w sprawie:
przyjęcia: „Powiatowego
Programu
Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie
oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie
w Powiecie Zwoleńskim
na lata 2021-2027”
Nr XXIV/170/2020
z dnia 30 października
2020 r. w sprawie
zatwierdzenia programu
naprawczego
Samodzielnego
Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Zwoleniu
Nr XXV/171/2020
z dnia 3 grudnia 2020 r.
w sprawie przyjęcia
„Powiatowego Programu
Opieki nad Zabytkami dla
Powiatu Zwoleńskiego na
lata 2020-2023”
Nr XXVI/177/2020
z dnia 31 grudnia 2020 r.
w sprawie określenia
rozkładu godzin pracy
aptek ogólnodostępnych
na terenie powiatu
zwoleńskiego na rok
2021
Nr XXVI/178/2020
z dnia 31 grudnia 2020 r.
w sprawie uchwalenia
Strategii Rozwiązywania

- rehabilitacji zawodowej i zatrudniania,
- przestrzegania praw osób niepełnosprawnych.

Przyjęto Program, którego celem jest ograniczenie skali
zjawiska przemocy w rodzinie na terenie powiatu
zwoleńskiego, a tym samym przeciwdziałanie zjawisku
przemocy w rodzinie, w tym przygotowanie zasad
i działań umożliwiających ofiarom przemocy powrót
do godnego życia, a sprawcy, poprzez działania
korekcyjne i edukacyjne, powstrzymywanie się
od stosowania agresji.

Zatwierdzono plan naprawczy SPZZOZ w Zwoleniu
na lata 2021-2022, z uwzględnieniem raportu
o sytuacji ekonomiczno-finansowej.

Stosownie do zapisów art. 87 ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
Zarząd Powiatu sporządza na okres 4 lat powiatowy
program opieki nad zabytkami, który po uzyskaniu
opinii wojewódzkiego konserwatora zabytków
przyjmuje Rada Powiatu. Mając na uwadze powyższe
został przygotowany i przyjęty „Powiatowy Program
Opieki nad Zabytkami dla Powiatu Zwoleńskiego
na lata 2020 – 2023”.
Przyjęto rozkład godzin pracy aptek na podstawie
aktualnie działających aptek na terenie powiatu
zwoleńskiego, po zaopiniowaniu wójtów i burmistrza
z terenu powiatu zwoleńskiego, a także samorządu
aptekarskiego.
Przyjęto Strategię, której celem jest stworzenie
korzystnych warunków do realizacji ustawowego celu
pomocy społecznej, jakim jest umożliwienie osobom
i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji
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21.

22.

23.

Problemów Społecznych życiowych, których nie są w stanie pokonać,
Powiatu Zwoleńskiego wykorzystując
własne
środki,
możliwości
na lata 2021-2027
i uprawnienia. Strategia umożliwi koncentrację
sił społecznych oraz optymalne i racjonalne
wykorzystanie posiadanych środków finansowych
do rozwiązywania najbardziej nurtujących problemów
mieszkańców powiatu zwoleńskiego. Założenia
strategii wyznaczają kierunki działania, nie stanowiąc
zamkniętego dokumentu, pozwalając tym samym
na
wprowadzenie
zmian
i
dostosowanie
do pojawiających się problemów społecznych
w powiecie zwoleńskim.
Podjęto Uchwałę Wieloletniej Prognozy Finansowej
Nr XXVI/183/2020
Powiatu Zwoleńskiego na lata 2021-2033:
z dnia 31 grudnia 2020 r.
- ustalono dochody budżetu w kwocie 51 860 825 zł
w sprawie: Wieloletniej
- ustalono wydatki budżetu w kwocie 53 418 571 zł
Prognozy Finansowej
- ustalono deficyt budżetu w kwocie 1 557 746 zł
Powiatu Zwoleńskiego
- ustalono przychody budżetu w kwocie 2 357 746 zł
na lata 2021-2033
- ustalono rozchody budżetu w kwocie 800 000 zł
Podjęto Uchwałę budżetową na 2021 rok:
Uchwała budżetowa
- ustalono dochody budżetu w kwocie 51 860 825 zł
na 2021 rok
- ustalono wydatki budżetu w kwocie 53 418 571 zł
Nr XXVI/184/2020
- ustalono deficyt budżetu w kwocie 1 557 746 zł
z dnia 31 grudnia 2020 r. - ustalono przychody budżetu w kwocie 2 357 746 zł
- ustalono rozchody budżetu w kwocie 800 000 zł
Określona w uchwale linia komunikacyjna Zwoleń –
Kopiec – Zwoleń ma ułatwić dostęp mieszkańcom
z terenów gmin: Kazanów i Tczów do zaspokojenia
Nr XXVI/185/2020 z dnia podstawowych potrzeb tj. dojazdów do pracy, szkół,
31 grudnia 2020 r. placówek zdrowia oraz Urzędów. W dniu 13.01.2021r.
w
sprawie organizacji została podpisana umowa pomiędzy Wojewodą
publicznego transportu Mazowieckim a Powiatem Zwoleńskim o dopłatę
zbiorowego na terenie do w/w linii z Funduszu rozwoju przewozów
Powiatu Zwoleńskiego
autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
Rozpoczęcie przewozów ma nastąpić z chwilą poprawy
sytuacji epidemiologicznej która ma istotny wpływ
na częstotliwość przemieszczania się mieszkańców.

XV. BUDŻET OBYWATELSKI
Budżet obywatelski jest procesem, w ramach którego mieszkańcy współdecydują
o wydatkach publicznych w powiecie w perspektywie kolejnego roku budżetowego.
Mieszkańcy zgłaszają propozycje zadań do budżetu, które po analizie i weryfikacji poddaje
się pod głosowanie. W efekcie wygrane, czyli najczęściej wskazywane propozycje zadań
przeznacza się do realizacji, wpisując je do uchwały budżetowej.
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Rada Powiatu w Zwoleniu podjęła w dniu 28 września 2018 r. Uchwałę
Nr XLII/297/2018 w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu
obywatelskiego Powiatu Zwoleńskiego, o której mowa w art. 3d ust. 6 tej ustawy. Uchwała
określa wymagania, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego, w tym zasady
i tryb przeprowadzenia konsultacji społecznych w tym zakresie.
Uchwała ta daje możliwość współuczestnictwa mieszkańców powiatu zwoleńskiego
w planowaniu części wydatków z budżetu powiatu. Jej podjęcie otwiera nowe możliwości
przed mieszkańcami, którzy zyskują prawo do bezpośredniego oddziaływania na część
wydatków powiatu, a tym samym na realizację potrzeb lokalnych społeczności.
Najważniejszym elementem budżetu obywatelskiego jest czynny udział w tym procesie
samych mieszkańców, którzy swoją aktywnością i doświadczeniem przyczyniają
się do tworzenia wspólnoty oraz budowania lokalnej tożsamości. Jej zasadniczym celem jest
większe otwarcie na głos mieszkańców oraz zachęcanie obywateli do większego uczestnictwa
w życiu powiatu, włączenie ich do dyskusji na temat priorytetów społeczności lokalnej
z perspektywy jej wspólnego dobra.
W powiecie zwoleńskim dotychczas nie skorzystano z możliwości wprowadzenia
budżetu obywatelskiego, który w powiatach nie jest obowiązkowy, natomiast zrealizowano
obowiązek ustawowy określenia jego wymagań.
Rada Powiatu w Zwoleniu podjęła także Uchwałę Nr XLII/296/2018 w sprawie
wykonania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, w której określiła szczegółowe zasady
wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasady tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych,
zasady promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalne wymogi, jaki muszą
odpowiadać składane projekty.
W uchwale tej przyznano prawo inicjatywy uchwałodawczej grupie mieszkańców
liczącej, co najmniej 300 osób, posiadających prawa wyborcze do Rady Powiatu, którzy złożyli
podpisy pod projektem uchwały.
W powiecie zwoleńskim dotychczas nie został złożony ani jeden projekt uchwały
złożony w ramach inicjatywy uchwałodawczej grupy mieszkańców.

Starosta Zwoleński
Stefan Bernaciak
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