
20
lat

POWIATU 
BUSKIEGO

POWIAT BUSKI
Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju

ul. Mickiewicza 15, 28-100 Busko-Zdrój
tel. 41-370-50-00, fax: 41-378-35-78

www.powiat.busko.pl, starostwo@powiat.busko.pl



Foto okładka: 

1. Park Zdrojowy i widok na Sanatorium Marconi w Busku-Zdroju
2. Siedziba Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju 
3. Stawy w Budach, gm. Busko-Zdrój
4. Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie
5. Sosna w Wełczu, gm. Busko-Zdrój
6. Kościółek św. Leonarda w Busku-Zdroju

fot. Tadeusz Sempioł, Lidia Tomaszewska

Foto okładka: 

Zrealizowane inwestycje i projekty opisane w rozdziale XI 

fot. Ewa Zacharska, Tadeusz Sempioł, Piotr Woźniak



 

1

Szanowni Państwo,

W Państwa ręce oddajemy publikację opisującą rozwój naszej 
„Małej Ojczyzny” na przestrzeni 20 lat Polski Powiatowej.

Publikacja zbiega się z 100. rocznicą odzyskania przez Polskę 
Niepodległości oraz z 20. rocznicą samorządu powiatowego.

Samorząd Powiatu Buskiego przez kolejnych pięć Kadencji 
nieustannie dbał i dba nadal o poprawę komfortu życia i bez-
pieczeństwa mieszkańców powiatu, a także odwiedzających nas 
kuracjuszy i turystów.

Możemy być dumni z coraz wyższego poziomu buskiej oświa-
ty, gruntownie zmodernizowaliśmy bazę dydaktyczną i budujemy nowoczesną bazę 
z myślą o edukacji i młodym pokoleniu. Powiat Buski ma coraz lepsze drogi, moder-
nizacja i remonty infrastruktury drogowej objęły 596 km dróg i 40 km chodników, 
a także 1 most. Nasze inwestycje to projekty z korzyścią dla środowiska, moder-
nizowaliśmy kotłownie, termomodernizowaliśmy budynki, wymienialiśmy okna, 
montowaliśmy panele słoneczne. W trosce o zdrowie, z myślą o pomocy społecznej 
i seniorach, dążyliśmy i wciąż podnosimy jakość usług zdrowotnych i społecznych, 
poprzez projekty inwestycyjne oraz w tzw. kapitał ludzki. Zmniejszamy bezrobocie, 
Powiat Buski posiada najniższą stopę bezrobocia w Województwie Świętokrzyskim. 
Nieustannie dbamy o jakość i zakres usług świadczonych bezrobotnym, min. poprzez 
realizację licznych projektów i programów na rzecz zatrudnienia i aktywizacji zawo-
dowej osób bezrobotnych.

W tym miejscu należy podkreślić, iż wstąpienie Polski do UE przyniosło wielkie 
korzyści wolnorynkowe i gospodarcze. Na akcesji skorzystał zarówno samorząd, jak 
i sami mieszkańcy. 1 maja 2018 roku obchodziliśmy 14. rocznicę wstąpienia Polski do 
Unii Europejskiej. Dzisiaj możemy śmiało stwierdzić, że nasz samorząd dobrze wy-
korzystał ten czas. Poniższe podsumowanie świadczy o tym, że fundusze unijne miały 
znaczący wpływ na rozwój naszej „Małej Ojczyzny”. Samorząd Powiatu Buskiego 
wyraża ogromną wdzięczność Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego Panu 
Adamowi Jarubasowi oraz Zarządowi Województwa za nieustanne wspieranie i nie-
słabnącą życzliwość płynące ze szczebla Województwa Świętokrzyskiego dla naszych 
działań i realizowanych projektów.

Jerzy Kolarz
 

Starosta Buski
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R A DNI R A DY POW I ATU W BUSKU-ZDROJ U
K A DENCJI I, II, III, IV, V

I Kadencja 1998 – 2002

Skład Rady Powiatu w Busku-Zdroju

1. Adamczyk Mieczysław
2. Bucki Wiesław
3. Cichecki Jerzy
4. Dresel Teofil
5. Dusza Kazimierz
6. Gondek Edward
7. Gwóźdź Robert
8. Jankowski Grzegorz
9. Jarubas Adam
10. Kolarz Jerzy
11. Kołodziej Jan
12. Kołodziej Tadeusz
13. Lewicki Jacek
14. Marzec Wiesław
15. Omasta Krystyna

16. Orszulak Tadeusz
17. Osak Jerzy
18. Pałys Adam
19. Podesek Stefan
20. Ragan Władysław
21. Sołtysiak Zofia
22. Stolarska Stanisława
23. Szymańska Teresa
24. Śliwa Zdzisław
25. Świąder Krzysztof
26. Tom-Sikorska Kazimiera
/ Świąder Stanisław
27. Wajs Andrzej
28. Wesołowska Alicja
29. Zając Edmund
30. Zioło Zbigniew

Przewodniczący Rady Powiatu – Zdzisław Śliwa
Starosta Buski – Jerzy Kolarz
Wicestarosta Buski - Jerzy Cichecki

ROZDZI A Ł I
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II Kadencja 2002-2006

Skład Rady Powiatu w Busku-Zdroju

1. Cichecki Jerzy
2. Gądek Andrzej
3. Gondek Edward
4. Klimczak Stanisław
5. Kolarz Jerzy
6. Kołodziej Jan
7. Majcherczak Bogusława
8. Marzec Wiesław
9. Omasta Krystyna
10. Rachuna Marek

11. Rozborski Janusz
12. Sagan Józef
13. Skórska Wanda
14. Stolarska Stanisława
15. Świąder Krzysztof
16. Trzepatowski Jerzy
17. Wąsowicz Piotr
18. Wojtaś Krzysztof
19. Zioło Zbigniew

Przewodniczący Rady Powiatu – Bogusława Majcherczak
Starosta Buski – Jerzy Kolarz
Wicestarosta Buski - Janusz Rozborski

III Kadencja 2006-2010

Skład Rady Powiatu w Busku-Zdroju

1. Dresel Teofil
2. Gądek Andrzej
3. Jastrząb Zbigniew
4. Jaworski Włodzimierz
5. Klimczak Stanisław
6. Kolarz Jerzy
7. Lasak Andrzej
8. Majcherczak Bogusława
9. Marzec Wiesław
10. Moskal Stanisław

11. Pałka-Koruba Bożentyna 
/Skubera Andrzej

12. Paradowski Jerzy
13. Rachuna Marek
14. Stolarska Stanisława
15. Surdel Zbigniew
16. Świąder Stanisław
17. Wojtaś Krzysztof
18. Zioło Zbigniew
19. Zoch Andrzej

Przewodniczący Rady Powiatu – Stanisława Stolarska
Starosta Buski – Jerzy Kolarz
Wicestarosta Buski - Stanisław Klimczak
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IV Kadencja 2010-2014

Skład Rady Powiatu w Busku-Zdroju

1. Duda Roman
2. Eliasz Krzysztof
3. Gajek Krzysztof
4. Gądek Andrzej
      /Kordos Jerzy
5. Guz Zofia
6. Gwóźdź Robert
7. Jastrząb Zbigniew
8. Klimczak Stanisław
9. Kolarz Jerzy
10. Lasak Andrzej

11. Lasak Grzegorz
12. Marzec Wiesław
13. Moskal Stanisław
14. Skubera Andrzej
15. Strzelecki Jacek
16. Surdel Zbigniew
17. Szczepanik Marek
18. Wojtaś Krzysztof
19. Zioło Zbigniew

Przewodniczący Rady Powiatu – Krzysztof Gajek
Starosta Buski – Jerzy Kolarz
Wicestarosta Buski - Stanisław Klimczak

V Kadencja 2014-2018

Skład Rady Powiatu w Busku-Zdroju

1. Duda Roman
2. Eliasz Krzysztof
3. Gajek Krzysztof
4. Gądek Andrzej
5. Gwóźdź Robert
6. Jankowski Grzegorz
7. Jaworski Jarosław
8. Kasperczyk Kamil
9. Klimczak Stanisław
10. Kolarz Jerzy

11. Kordos Jerzy
12. Lasak Grzegorz
      /Wach Jacek
13. Leszczyński Ludomir
14. Majcherczak Bogusława 

/Grochowina Tadeusz
15. Marzec Wiesław
16. Moskal Stanisław
17. Wąsowicz Piotr
18. Wojtaś Krzysztof
19. Zioło Zbigniew

Przewodniczący Rady Powiatu – Andrzej Gądek
Starosta Buski – Jerzy Kolarz
Wicestarosta Buski - Stanisław Klimczak
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POW I AT BUSKI – CI ĄGŁY ROZ WÓJ BU DOW NICT WA
ROZDZI A Ł II

Budynek administracyjny
Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju – 

siedziba Wydziału Architektury i Budownictwa

W ciągu 20 lat istnienia Powiatu Buskiego, od 1999 roku Wydział Architektury 
i Budownictwa załatwiał, między innymi, sprawy dotyczące pozwoleń na budowę róż-
nego rodzaju obiektów, pozwoleń na rozbiórki istniejących obiektów, zmiany sposobu 
użytkowania istniejących obiektów, zgłoszeń robót budowlanych nie wymagających 
pozwoleń na budowę, wydawał różnego rodzaju zaświadczenia o obiektach, między 
innymi, o samodzielności lokali mieszkalnych lub użytkowych.

Do końca roku 2003 zadania z  zakresu działania Wydziału, oprócz Gminy 
Busko-Zdrój, były powierzone do załatwiania przez Urzędy Gmin na terenie całego 
Powiatu. Po zmianie przepisów Prawa budowlanego zostały wypowiedziane porozu-
mienia z gminami i od 2004 roku zadania dotyczące budownictwa w całości na terenie 
Powiatu załatwia Wydział Architektury i Budownictwa.

Również od 1999 r. do połowy roku 2003 w Wydziale załatwiane były sprawy 
dotyczące oddawania do użytkowania obiektów, po ich wybudowaniu. Od poło-
wy 2003 roku jest to zadaniem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego 
w Busku-Zdroju.

Poniższe zestawienia odzwierciedlają ilość wydanych decyzji o pozwoleniu na bu-
dowę oraz w inny sposób załatwionych spraw przez Wydział Architektury i Budow-
nictwa w latach 1999-2017:

POZWOLENIA NA BUDOWĘ
Rodzaje obiektów budowlanych ilość pozwoleń ilość obiektów
Budynki mieszkalne jednorodzinne 2701 2712
Budynki mieszkalne wielorodzinne 14 14
Budynki zamieszkania zbiorowego 15 15
Obiekty użyteczności publicznej 234 251
Budynki gospodarczo-inwentarskie 
(w tym także garaże) 987 1119

rys. Ewa Zacharska

Budynki przemysłowe i magazynowe 153 176
Obiekty infrastruktury transportu 139 139
Rurociągi, linie telekomunikacyjne 
i elektroenergetyczne 403 403

Obiekty pozostałe (nie wymienione wyżej) 1293 1300
RAZEM 5939 6129
POZWOLENIA NA ROZBIÓRKĘ 511
ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA 
ISTNIEJĄCEGO OBIEKTU 178

ODDANIE DO UŻYTKOWANIA 522
ZGŁOSZENIA ROBÓT BUDOWLA-
NYCH NIEWYMAGAJĄCYCH 
POZWOLENIA

14088

ZAŚWIADCZENIA DOT. OBIEKTÓW 1778

Przez miniony czas 20 lat naszej pracy w Starostwie oprócz załatwiania spraw 
przytoczonych powyżej, obsługiwani byli interesanci planujący inwestycje, którym 
wyjaśnialiśmy zawiłości obowiązującego Prawa budowlanego i rozporządzeń oraz 
praktyczne ich zastosowanie.

Powiat Buski należy do powiatów o największej liczbie udzielonych pozwoleń na 
budowę w Województwie Świętokrzyskim.

POW I AT BUSKI – CI ĄGŁ A MODER NIZ ACJA 
EW IDENCJI GRU NTÓW I BU DY NKÓW

ROZDZI A Ł III

Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami realizuje zadania 
wynikające m. in. z ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne, z ustawy o gospodarce 
nieruchomościami i z ustawy o scalaniu i wymianie gruntów.

W ramach realizacji zadań z ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne Wydział 
prowadzi powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny, gromadząc go, przechowując 
i udostępniając zainteresowanym jednostkom oraz osobom prawnym i fizycznym.

W ramach tego w okresie od 2015 roku do kwietnia 2018 roku Powiatowy Ośrodek 
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej wykonał m. in. około 10 000 zamówień 
na materiały, t.j. kopie map z zasobu i kopie innych materiałów, dokonał obsługi około 
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POWIAT BUSKI-CIĄGŁA MODERNIZACJA EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

7 600 zgłoszeń robót na opracowania geodezyjne realizowane przez jednostki wyko-
nawstwa geodezyjnego.

W ramach prowadzonej ewidencji gruntów i budynków Referat Katastru w tym 
okresie wprowadził około 15 000 zmian w ewidencji gruntów i budynków wynika-
jących z aktów prawnych oraz sporządził około 16 500 wyrysów i wypisów z operatu 
ewidencji gruntów.

W 2017 roku został zakończony I etap modernizacji ewidencji gruntów i budyn-
ków na terenie Powiatu Buskiego, polegający na uzupełnieniu dotychczas posiadanych 
danych o gruntach o dane na temat budynków i nieruchomości lokalowych. W latach 
2015 – 2017 dane ewidencji gruntów uzupełniono danymi o budynkach i nieruchomo-
ściach lokalowych dla gmin Pacanów, Tuczępy, Wiślica i Nowy Korczyn. Sporządzenie 
tej dokumentacji kosztowało łącznie 527 179,77 zł i pozwoliło ujawnić w ewidencji 
gruntów i budynków 27 789 budynków oraz 197 nieruchomości lokalowych.

Na chwilę obecną ewidencja gruntów i budynków z Powiatu Buskiego zawiera dane 
odnośnie 65 632 budynków oraz 2 416 nieruchomości lokalowych.

W dniu 15 czerwca 2016 roku zostało zawarte porozumienie pomiędzy Głównym 
Geodetą Kraju a Starostą Buskim w sprawie współpracy przy tworzeniu i utrzymywa-
niu zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (ZSIN) i krajowej bazy 
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT). W ramach tego porozumienia 
Główny Geodeta Kraju sfinansuje i zrealizuje pełną modernizację ewidencji gruntów 
i budynków dla 9-ciu obrębów z terenu powiatu Buskiego oraz założenie inicjalnej bazy 
GESUT dla miasta Busko – Zdrój, gminy Busko – Zdrój i miasta Stopnica.

Zadania te są w trakcie realizacji.
Ponadto Powiaty Buski, Jędrzejowski, Kielecki i Pińczowski wspólnie realizują 

projekt „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny powiatów Buskiego, Jędrzejow-
skiego, Kieleckiego i Pińczowskiego”. Liderem projektu jest Powiat Jędrzejowski. 
W/w Powiaty wspólnie przygotowały projekt, który został pozytywnie oceniony i za-
kwalifikowany do drugiego etapu konkursu zamkniętego w ramach Osi Priorytetowej 
7 – Sprawne usługi publiczne, Działania 7.1 Rozwój e-społeczeństwa Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Koszt 
całkowity projektu to kwota: 32 765 101 zł, z czego dla powiatu Buskiego przypada 
7 826 170 zł.

Projekt e-Geodezja ma na celu rozwój e-usług (usług w formie elektronicznej, 
za pośrednictwem sieci Internet) udostępnianych przez Starostwo dla społeczeń-
stwa danych Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB), Geodezyjnej Ewidencji Sieci 
Uzbrojenia Terenu (GESUT), Bazy Danych Obiektów Topograficznych w skali 1:500 
(BDOT500) oraz materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Wykonując zadania z zakresu ustawy o gospodarce nieruchomościami Referat Go-
spodarki Nieruchomościami prowadzi postępowania dotyczące zwrotu wywłaszczo-
nych nieruchomości, ustalenia należnego odszkodowania za grunty przejęte pod drogi, 
a także prowadzi gospodarkę nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Pań-
stwa oraz własność Powiatu Buskiego.

Jako jedno z ważniejszych osiągnięć w dziedzinie geodezji w 20-leciu istnienia Po-
wiatu Buskiego można wskazać wykonanie scalenia gruntów obrębu Żuków, gmina 
Solec-Zdrój (207 ha) i obrębu Kików, gmina Solec-Zdrój (769 ha).

Scalenia gruntów, gmina Solec-Zdrój, czerwiec 2015 rok

POW I AT BUSKI – OCHRONA ŚRODOW ISK A
ROZDZI A Ł I V

Dobry stan środowiska naturalnego jest atutem Powiatu Buskiego. Ochrona środo-
wiska stanowi jedno z głównych zadań samorządu powiatowego. Powiat wykonywał 
w dwudziestoleciu swego istnienia określone ustawami zadania o charakterze po-
nadgminnym, związane z gospodarką wodną, ochroną środowiska i przyrodą, leśnic-
twem, geologią, rybactwem śródlądowym, a także sprawuje kontrolę przestrzegania 
i stosowania przepisów o ochronie środowiska.

Średnio w ciągu roku wydawane jest około tysiąca decyzji administracyjnych, 
uzgodnień zezwalających na działalność i określających dopuszczalny zakres i formy 
korzystania z zasobów środowiska przez podmioty gospodarcze i osoby indywidualne. 
To trudna i odpowiedzialna praca, wymagająca częstych wyjazdów w teren i wizji 
lokalnych.

Finansowym wsparciem działań chroniących środowisko był i  jest Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.
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ZALESIANIE. Mieszkańcy wszystkich gmin powiatu buskiego skorzystali 
z dotacji do zalesień.

ZALESIENIA POWIAT BUSKI – LATA 1999-2017
(z podziałem na źródła finansowania)

W latach 1999-2017 na terenie Powiatu Buskiego dokonano następującej 
wielkości zalesień:

Rok
Budżet 

Wojewody
(ha)

W.F.O.Ś.
i G.W.

(ha)

Fundusz 
Leśny
(ha)

ARiMR + 
WFOŚi-

GW*
(ha)

ARiMR**
(ha)

RAZEM
(ha)

1999 18,77 22,08 27,22 0,00 - 68,07
2000 7,14 27,09 73,07 0,00 - 107,30
2001 0,00 28,59 104,34 0,00 - 132,93
2002 0,00 0,00 109,77 34,77 - 144,54
2003 0,00 0,00 58,29 112,00 - 170,29
2004 0,00 0,00 57,36 0,00 - 57,36
2005 0,00 0,00 1,53 0,00 70,17 71,70
2006 0,00 0,00 2,79 0,00 128,81 131,60
2007 0,67 0,00 0,00 0,00 114,57 115,24
2008 0,00 0,00 0,00 0,00 43,14 43,14
2009 1,20 0,00 0,00 0,00 17,25 18,45
2010 0,00 0,00 0,00 0,00 21,70 21,70
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 41,40 41,40
2012 0,00 0,00 0,00 0,00 21,90 21,90
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 20,03 20,03
2014 0,00 0,00 0,00 0,00 15,73 15,73
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 14,05 14,05
2016 0,00 0,00 0,00 0,00 1,67 1,67
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 8,71 8,71

Razem 27,78 77,76 434,37 146,77 519,13 1 205,81

 * zgodnie z ustawą z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia
** zgodnie z PROW 2004-2006, 2007-2013 oraz 2014-2020

EDUKACJA EKOLOGICZNA

Powiat Buski od 2008 roku organizuje konkursy ekologiczne w ramach programu 
edukacyjno-ekologicznego pn. „Ziemia dla człowieka, człowiek dla ziemi”, a następnie 
jako kontynuacja „Chrońmy naszą planetę”. Koszty organizacji i zakup nagród w tym 
okresie wyniosły ok. 150 000 zł. Program był i jest współfinansowany przez Zarząd 
Powiatu oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Kielcach.

Konkursy ekologiczne

POW I AT BUSKI WSPIER A OPIEK Ę NA D Z A BY TK A MI
ROZDZI A Ł V

Zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Rada Powiatu 
opracowuje co cztery lata program opieki nad zabytkami, który ma na celu ochro-
nę zasobów dziedzictwa kulturowego. W  Powiecie Buskim Rada Powiatu od  
2008r. - kiedy to podjęła pierwszą uchwałę w tej sprawie – udziela finansowego wspar-
cia właścicielom i posiadaczom zabytków.

Powiat Buski w ciągu ostatnich 10 lat udzielił aż 44 dotacji na renowację zabytków, 
zarówno ruchomych, jak i nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków. Łączna 
wartość dotacji opiewa na kwotę 480 000 zł. Wnioski w tej sprawie składały głównie 
parafie rzymskokatolickie, dlatego środki finansowe trafiły przede wszystkim do tych 
podmiotów:
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1. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Niepokalanego Poczęcia N.M.P. w Busku-
-Zdroju otrzymała dotację w wysokości 100 000 zł z przeznaczeniem na prace 
konserwatorskie ołtarza głównego,

2. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Świ-
niarach otrzymała 5 dotacji w łącznej wysokości 67 000 zł na konserwację  
2 ołtarzy bocznych, 14 obrazów Stacji Drogi Krzyżowej, feretronu wraz z dwo-
ma obrazami Matki Bożej i Św. Andrzeja oraz polichromii ściany chóralnej 
w kościele,

3. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Trójcy Świętej w Nowym Korczynie otrzy-
mała 7 dotacji w łącznej wysokości 51 000 zł na: montaż instalacji przeciwwła-
maniowej, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, konserwację bębna oraz ka-
miennego profilu kaplicy Pana Jezusa, konserwację 17 obrazów oraz malowideł 
figuralnych i detalu architektonicznego, a także barokowej rzeźby,

4. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Mikołaja w Solcu-Zdroju otrzymała  
7 700 zł na renowację rzeźby – Figury Świętego Mikołaja,

5. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Jakuba Starszego w Szczaworyżu otrzy-
mała 5 dotacji w łącznej wysokości 43 700 zł na konserwację i remont ołtarza 
głównego i ołtarza bocznego przytęczowego, konserwację i renowację Krucy-
fiksu oraz malowanie ścian i sufitu kościoła,

6. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Jana Chrzciciela w Gnojnie otrzymała  
2 dotacje w łącznej wysokości 28 000 zł na konserwację ołtarza głównego oraz 
malowanie wnętrza kościoła,

7. Parafia Rzymskokatolicka pw. Marii Magdaleny w Dobrowodzie otrzymała 
3 dotacje w łącznej wysokości 32 000 zł na renowację ambony, konserwację 
ołtarza bocznego i dwóch obrazów oraz wymianę 3 sztuk drzwi: głównych, do 
kruchty i zakrystii,

8. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Katarzyny Dziewicy i Męczennicy w Pia-
sku Wielkim otrzymała 4 dotacje w łącznej wysokości 19 600 zł na wymianę 
drzwi zewnętrznych, konserwację 2 ołtarzy, 5 rzeźb oraz 3 obrazów,

9. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Brata Alberta Chmielowskiego w Busku-
-Zdroju otrzymała 4 dotacje w łącznej wysokości 50 800 zł na: renowację tyn-
ków i sufitu oraz remont dachu Kaplicy Św. Anny, konserwację ambony oraz 
innych elementów wystroju w kościele p.w. Św. Stanisława Biskupa w Chotelku 
Zielonym,

10. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Strożyskach otrzy-
mała 2 dotacje w łącznej wysokości 15 000 zł na konserwację drewnianej rzeźby 
– Krucyfiksu oraz remont wieży kościoła,

11. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Wi-
ślicy otrzymała 2 dotacje w łącznej wysokości 14 000 zł na konserwację i re-
nowację 1 witraża oraz wymianę drzwi zewnętrznych i dwóch okien zakrystii,

12. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia N.M.P. w Szańcu otrzymała  
5 dotacji w łącznej wysokości 32 000 zł na: wymianę drzwi zewnętrznych 
i wewnętrznych, konserwację 2 rzeźb, a także konserwację 2 ołtarzy bocznych,

13. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Jana Chrzciciela w Tuczępach otrzymała 
dotację w wysokości 10 000 zł na remont dachu kościoła,

14. Właścicielka dworu w Bosowicach otrzymała dotację w wysokości 4 200 zł 
z przeznaczaniem na prace projektowe związane z remontem dachu dworu,

15. Właściciel dworu w Widuchowie otrzymał 5 000 zł na opracowanie przedpro-
jektowe, inwentaryzację architektoniczną, ekspertyzę techniczną wraz z kon-
cepcją rozwiązań i opinią mykologiczną oraz opracowanie projektu remontu 
dworu.

Kociółek w Chotelku – ambona przed i po renowacji

Piasek Wielki – Ołtarz św. Tekli przed i po renowacji
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EDUK ACJA DZIECI I MŁODZIEŻ Y PR ZEPUSTK Ą 
W DOROSŁE Ż YCIE

ROZDZI A Ł V I

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W BUSKU-ZDROJU
 – SZKOŁA ZE 100-LETNIĄ TRADYCJĄ

Rok 2018 to szczególny okres, któremu przewodzi idea upamiętnienia setnej rocz-
nicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Setną rocznicę istnienia świętuje w tym 
roku także I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Busku-Zdroju. 
Szkoła ta przez minione 100 lat przeżywała wiele dramatycznych chwil: trudne 
początki w dopiero co odradzającym się Państwie Polskim, okres wielkiego kryzysu 
gospodarczego, zamknięcie Szkoły przez niemiecką administrację w 1939 r., aż po 
trudne lata powojenne. Dopiero po przejęciu Szkoły w 1998 r. przez Powiat Buski 
nastąpił jej szybki rozwój. Dzięki licznym inwestycjom buska powiatowa baza dy-
daktyczna zalicza się do najlepszych w Województwie Świętokrzyskim. Na bieżące 
funkcjonowanie oświaty Powiat – niezmiennie od 20 lat – przeznacza każdego roku 
średnio ok. 35 mln zł. Kwota ta jest stale uzupełniana przez środki pozyskiwane głów-
nie z funduszy unijnych i międzynarodowych na realizację inwestycji oraz programów 
podnoszących kompetencje kluczowe uczniów i kwalifikacje zawodowe nauczycieli. 
Dotychczas na wszystkie te zadania Powiat pozyskał aż 59 mln zł, z czego ponad 
20 mln zainwestowano w rozwój kapitału ludzkiego, a 39 mln zł przeznaczono na 
inwestycje w oświatową bazę dydaktyczną, z których największe to: budowa nowej 
siedziby Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, termomodernizacja  
15 budynków oświatowych, budowa 2 sal sportowych i 2 dużych kompleksów sporto-
wych w postaci boisk i towarzyszącej im infrastruktury sportowej.

Wiele z wymienionych inwestycji zostało zrealizowanych w I Liceum Ogólno-
kształcącym, dzięki czemu baza dydaktyczna tej Szkoły rozwijała się w ciągu ostat-
nich 20 lat tak dynamicznie, jak nigdy dotąd. Przez cały ten okres w infrastrukturę 
I Liceum Powiat zainwestował blisko 7,8 mln zł. Dzięki licznym inwestycjom i ciągłej 
trosce o rozwój I LO, jako Szkoły z największymi tradycjami – Powiat Buski może 
poszczycić się jedną z najlepszych szkół w Województwie Świętokrzyskim, gdzie 
wychowały się tysiące wspaniałych ludzi, którzy rozsławiają Nasze wspaniałe Busko 
w Polsce i na świecie.

Szkoła na 100-lecie

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNO-INFORMATYCZNYCH 
W BUSKU-ZDROJU – SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI

Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju to szkoła prowadząca 
kształcenie zawodowe oparte na nowoczesnych technologiach wpisujących się w inte-
ligentne specjalizacje naszego regionu, w tym technologię IT, zaawansowane techniki 
komputerowe, odnawialne źródła energii oparte na instalacjach fotowoltaicznych, 
instalacjach solarnych, energii wiatrowej czy diagnozowanie i naprawa pojazdów sa-
mochodowych, w tym pojazdów wyposażonych w komputer pokładowy.

Rozwój Szkoły oparty jest na diagnozie potrzeb uczniów oraz rynku pracy. Przykła-
dem takich działań jest utworzenie nowego kierunku kształcenia – technik urządzeń 
i systemów energetyki odnawialnej, który znakomicie wpisuje się w potrzeby lokalnego 
rynku pracy w związku z montażem ok. 6 tys. instalacji solarnych w gospodarstwach 
indywidualnych Powiatu Buskiego i Pińczowskiego.

Jednym z głównych celów Szkoły jest przygotowanie uczniów do egzaminów ze-
wnętrznych, które umożliwią im dalsze kształcenie oraz wejście na rynek pracy. W tym 
celu w Szkole prowadzonych jest wiele form zajęć pozalekcyjnych podnoszących 
kompetencje zawodowe i rozwijających umiejętności kluczowe. Zajęcia te w zdecydo-
wanej większości finansowane są z funduszy unijnych. W ramach licznych projektów 
edukacyjnych Szkoła została doposażona w pomoce dydaktyczne, m.in. pracownie 
komputerowe, tablice interaktywne, tablety, wiele pomocy związanych z kształceniem 
zawodowym w branży informatycznej, mechanicznej i gastronomicznej. W związku 
z ponadprzeciętnym wykorzystaniem funduszy unijnych w edukacji, w Szkole zo-
stał nakręcony jeden z odcinków popularnego programu telewizji publicznej „Jak 
to działa”.

Obecnie Szkoła realizuje projekt „Nowoczesna szkoła zawodowa – nowoczesny re-
gion”, dla uczniów z kierunków technik informatyk oraz technik urządzeń i systemów 
energetyki odnawialnej, którzy otrzymują wsparcie w postaci warsztatów kompetencji 
matematycznych, informatycznych, języka obcego zawodowego, przedsiębiorczości, 
praktyk i płatnych staży oraz konkursów dla uczniów aktywnych. Natomiast w drugim 
projekcie „Dobry start” uczestniczą uczniowie z kierunków technik żywienia i usług 
gastronomicznych oraz technik pojazdów samochodowych, którzy otrzymują wsparcie 
w postaci kursów prawa jazdy na wózki widłowe, spawania MIG/MAG oraz bar-
mana baristy. Uczniowie odbędą również płatne staże u pracodawców.

Obecnie Szkoła przygotowuje się – we współpracy ze Świętokrzyskim Związkiem 
Pracodawców Prywatnych Lewiatan – do nowego wyzwania w postaci uczestnictwa 
w niepowtarzalnym na skalę europejską projekcie „Innowacyjna edukacja – nowe 
możliwości zawodowe”. Projekt jest innowacyjnym, dotychczas niespotykanym, roz-
wiązaniem rozszerzającym praktyczną naukę zawodu w przedsiębiorstwach. Głównym 
celem projektu jest zwiększenie liczby zajęć praktycznych realizowanych bezpośred-
nio u pracodawców aż o 50%.
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W celu stwarzania młodzieży szerszych perspektyw Szkoła współpracuje z uczel-
niami wyższymi. Na Politechnice Świętokrzyskiej i Politechnice Krakowskiej są dla 
uczniów organizowane ćwiczenia laboratoryjne. Akademia Górniczo-Hutnicza 
w Krakowie prowadzi natomiast kursy zerowe z matematyki przygotowujące do 
matury i do podjęcia studiów w tej Uczelni.

W ramach współpracy z OKE w Łodzi oraz CKE w Warszawie Szkoła testuje 
nowe rozwiązania w przeprowadzaniu egzaminu zawodowego w formie elektro-
nicznej; w Zespole prowadzone są egzaminy pilotażowe oraz standaryzacja arkuszy 
egzaminacyjnych z różnych kwalifikacji zawodowych.

Praktyki szkolne

Uczniowie Zespołu odnoszą sukcesy na egzaminach maturalnych oraz zawodo-
wych, a wyniki, jakie osiągają, są wyższe od średnich wyników w regionie. W ostat-
nich latach Technikum Nr 2 plasuje się w czołówce najlepszych szkół Województwa 
Świętokrzyskiego w ogólnopolskim rankingu Perspektyw.

W 2018 r. Zespół zyska nowoczesną bazę dydaktyczną dzięki realizacji przez 
Powiat Buski projektu gruntownie modernizującego szkolnictwo zawodowe, m.in. 
poprzez budowę nowej siedziby tzw. „Budowlanki” i wielką modernizację Warszta-
tów Szkolnych ZST-I, a także rozbudowę Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka 
Sportowego. W ramach tego projektu wszystkie pracownie i pomieszczenia Warsz-
tatów Szkolnych zostaną wyremontowane, a ponadto zostanie zakupione nowoczesne 
wyposażenie za kwotę ok. 2 mln złotych. Działania te znakomicie wpisują się w pracę 
Warsztatów Szkolnych, jako ośrodka egzaminacyjnego, w którym przeprowadzane 
są egzaminy ze wszystkich kwalifikacji we wszystkich zawodach, w jakich Szkoła 
kształci. Egzaminowanie młodzieży na miejscu to duży atut Szkoły. Atutem jest rów-
nież prowadzenie stacji kontroli pojazdów, w której mieszkańcy miasta i okolic mogą 
dokonywać przeglądów technicznych samochodów.

Ważnym obszarem aktywności Szkoły jest działalność inwestycyjna. To dzięki 
przeprowadzanym remontom, inwestycjom czy zakupom Szkoła spełnia oczekiwania 
uczniów i ich rodziców w zakresie warunków kształcenia. W przeciągu ostatnich 
dziesięciu lat wartość wyposażenia, pomocy dydaktycznych oraz inwestycji i remontów 
stanowi kwotę ok. 3,2 mln zł, w tym ok. 600 tys. to wartość zakupionych pomocy 
dydaktycznych, a ok. 700 tys. to wartość wyposażenia. Natomiast wartość nakła-

dów na remonty i modernizacje bazy dydaktycznej ZSTI przekracza 6,3 mln zł. 
Wśród największych zadań inwestycyjnych realizowanych w Szkole należy wymienić 
wspomnianą już wyżej modernizację Warsztatów Szkolnych, remont i modernizację 
boiska szkolnego, odnowienie elewacji budynku Szkoły, termomodernizację internatu 
i Warsztatów Szkolnych, modernizację kotłowni i instalacji c.o. oraz wykonanie insta-
lacji c.w.u. w budynku Warsztatów Szkolnych.

Szkoła w przeszłości i szkoła przyszłości

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 
W BUSKU-ZDROJU – SZKOŁĄ SUKCESU

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku-Zdroju kształci młodzież przede 
wszystkim na kierunkach usługowych. W jego strukturach funkcjonują: III Liceum 
Ogólnokształcące, Technikum Nr 1, Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 oraz Powiatowy 
Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego, który zapewnia realizację teo-
retycznych zajęć zawodowych pracownikom młodocianym kształcącym się w klasach 
wielozawodowych.
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W Zespole realizuje się liczne działania wspomagające wszechstronny rozwój 
uczniów. Są to m. in.: spotkania i warsztaty z ekspertami z różnych dziedzin, uroczy-
stości szkolne, konkursy i olimpiady, wycieczki krajoznawcze i edukacyjne, wyjścia do 
kina, teatru, muzeum, liczne imprezy sportowe i kulturalne, akcje charytatywne (np. 
Góra grosza, Młoda Krew Ratuje Życie, Szlachetna Paczka). Szkoła organizuje także 
wiele własnych akcji promocyjnych, jak np.: Wieczór z Poezją i Pieśnią Patriotyczną, 
Dzień Wiosny, Świąteczne Kolędowanie, Dni otwarte Szkoły czy Dni patrona, za-
mieszcza cykliczne publikacje o Szkole w prasie, portalach www oraz mediach spo-
łecznościowych, co roku uczestniczy w Powiatowych Targach Edukacyjnych.

Wiele przedsięwzięć edukacyjnych dla uczniów i nauczycieli (szkolenia, zajęcia 
dydaktyczne, wykłady, warsztaty) Szkoła organizuje we współpracy z uczelniami 
wyższymi: Wyższą Szkołą Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych, Politechniką Świę-
tokrzyską oraz Uniwersytetem Jana Kochanowskiego.

Szkoła zapewnia uczniom liczne zajęcia pozalekcyjne rozwijające ich zdolności 
i zainteresowania, m. in.: Szkolne Koło Teatralne, Klub Fascynacji Kulinarnych, Klub 
Europejski, Klub Medialny Meg@bajt, Klub Asystentów Bibliotecznych.

Uczniowie w działaniu

Różnorodność zajęć pozalekcyjnych przekłada się na sukcesy uczniów w olimpia-
dach i konkursach, m. in.: 43. Olimpiada Historyczna, Świętokrzyski Talerz Młodego 
Kucharza, Prawniczy Konkurs Krasomówczy, Ogólnopolska Olimpiada Zdrowego 
Stylu Życia, Ogólnopolski Konkurs Statystyczny, Ogólnopolski Konkurs Wiedzy 
Biblijnej. W Szkole systematycznie odbywają się także warsztaty kulinarne połączone 
z tematyką kształtowania wśród uczniów zdrowych nawyków żywieniowych oraz 
prawidłowego odżywiania się w różnych chorobach.

Szkoła realizuje wiele programów współfinansowanych przez Unię Europejską, 
które – wychodząc naprzeciw narastającym oczekiwaniom pracodawców i zmieniają-
cym się wymaganiom rynku pracy – pozwalają bardziej efektywnie kształcić umiejęt-
ności personalne, zawodowe i językowe uczniów (np. wymiana zagraniczna uczniów, 
programy: e-Twinning, Comenius, Erasmus+, zajęcia z zagranicznymi praktykantami 
w ramach współpracy z międzynarodową organizacją studencką AIESEC, Rekiny 
Przedsiębiorczości, Moje Finanse itp.).

W latach 2011-2015 Zespół brał udział w projektach realizowanych w ramach 
POKL, których łączna wartość wyniosła ponad 3,4 mln zł. Uczniowie, poprzez 
uczestnictwo w bezpłatnych zajęciach warsztatowych, mogli rozwijać swoje umiejęt-

ności kluczowe: naukowo – techniczne, matematyczne, informatyczne, językowe czy 
z zakresu przedsiębiorczości. Mieli także możliwość uczestniczenia w bezpłatnych 
– krajowych i zagranicznych – wyjazdach m. in.: w obozach językowych w Anglii 
i Niemczech, a także w stażach zawodowych i kursach doskonalących. W ostatnich 
kilku latach Szkoła pozyskała znaczące wsparcie m.in. z projektów unijnych o wartości 
233 320,75 zł na pomoce dydaktyczne, wyposażenie pracowni szkolnych i zawodo-
wych oraz biblioteki, sprzęt komputerowy, sprzęt sportowy.

Wszystkie te działania mają ogromny wpływ na wyniki uzyskiwane przez uczniów 
podczas egzaminów zewnętrznych, których zdawalność od lat jest wyższa niż średnia 
w województwie i kraju.

Uczniowie mogą również liczyć na pomoc materialną, np.: stypendia szkolne, 
stypendium Starosty Buskiego, dopłaty do posiłków w stołówce lub zwrot kosztów 
dojazdu do szkoły. Corocznie z tych form pomocy korzysta ok. 220 uczniów.

W Zespole szczególny nacisk kładziony jest na bezpieczeństwo uczniów. Działania 
w tym zakresie są wspomagane przez profesjonalny system monitoringu, regularne 
dyżury nauczycieli na korytarzach szkolnych. Ponadto o bezpieczeństwo uczniów dba 
profesjonalna ochrona.

Trochę historii i kolorowa teraźniejszość
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ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 
IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W BUSKU-ZDROJU –  

FABRYKA UMIEJĘTNOŚCI

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku-Zdroju to szkoła ist-
niejąca już ponad 40 lat. Dawniej typowa „budowlanka”, bowiem kształciła uczniów 
wyłącznie w kierunkach budowlanych, dziś oferuje, oprócz budowlanych, inne atrak-
cyjne kierunki kształcenia, m.in. technik architektury krajobrazu. W strukturze 
Zespołu funkcjonują: Technikum Nr 3, Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 3, II Liceum 
Ogólnokształcące oraz Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.

Szkoła sukcesywnie dba o wysoką jakość kształcenia oraz przygotowanie młodzieży 
do aktywnego uczestnictwa w rynku pracy. Służą temu liczne działania wspierające 
rozwój uczniów wspomagane systematycznym wzbogacaniem bazy w nowoczesny 
sprzęt i pomoce dydaktyczne (m.in.: sprzęt komputerowy, tablice interaktywne, pro-
jektory multimedialne, sprzęt geodezyjny, sprzęt sportowy, książki, pomoce do nauki 
przedmiotów ogólnokształcących, pomoce dydaktyczne do pracowni nauki zawodu, 
meble, wyposażenie pracowni szkolnych). Łączna wartość zakupionych pomocy dy-
daktycznych i sprzętu w latach 2014 – 2017 wyniosła 180 358,05 zł.

W latach 2011-2015 Zespół brał udział w projektach wspierających rozwój uczniów 
realizowanych w ramach POKL, których łączna wartość wyniosła ponad 3,4 mln zł. 
Uczniowie poprzez uczestnictwo w bezpłatnych zajęciach warsztatowych mogli rozwi-
jać swoje umiejętności kluczowe: naukowo – techniczne, matematyczne, informatycz-
ne, językowe czy w zakresie przedsiębiorczości. Mieli także możliwość uczestnictwa 
w bezpłatnych, krajowych i zagranicznych, wyjazdach m.in.: w obozach językowych 
w Anglii i Niemczech, a także w stażach zawodowych i kursach doskonalących. Szkoła 
pozyskała dofinansowanie w kwocie 157 106,95 zł z programu LEONARDO DA 
VINCI, dzięki czemu uczniowie odbyli zagraniczne praktyki zawodowe w Niem-
czech. Zespół Szkół realizuje także projekty finansowane ze środków Erasmus+, 
których łączna wartość wynosi 253 816 euro. Dzięki nim uczniowie mają możliwość 
bezpłatnych wyjazdów na dwutygodniowe praktyki do Hiszpanii, Niemiec, Wielkiej 
Brytanii. Uczestniczący w nich uczniowie nie tylko odbywają praktyki u zagranicznych 
pracodawców, ale także poznają język i kulturę odwiedzanego kraju. W kolejnych la-
tach dodatkowo uczniowie będą wyjeżdżać na staże i praktyki do Włoch i Portugalii. 
Szkoła, jako jedyna w Województwie Świętokrzyskim, zawarła umowę z Unity Line, 
dzięki której młodzież może odbywać praktyki zawodowe na pokładach promów 
Wolin i Polonia.

Szkoła pozyskuje także środki z rządowych programów, m.in. Bezpieczna+ oraz 
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. Realizacja tych programów pozwoliła 
na wzbogacenie wyposażenia Szkoły m. in. w defibrylator AED. ZSTiO realizuje 

autorski program „Szkoła ze zdrowym podejściem do życia”. Uczniowie biorą udział 
w konkursach i olimpiadach oraz zawodach sportowych.

Szkoła współpracuje z kieleckimi uczelniami: Politechniką Świętokrzyską, Wyższą 
Szkołą Ekonomii, Prawa i Nauk Społecznych oraz Wyższą Szkołą Handlową w za-
kresie przygotowania do kształcenia wyższego na kierunkach technicznych. Współ-
praca z buskim Hotelem Słoneczny Zdrój zaowocowała – w ramach umowy o klasie 
patronackiej – ufundowaniem stypendium dla ucznia osiągającego najlepsze wyniki 
w nauce, kształcącego się w zawodzie technik hotelarstwa.

Praktyki szkolne

W 2017 r. rozpoczęto budowę nowej siedziby Zespołu. Inwestycja jest współfi-
nansowana przez Unię Europejską. Całkowita wartość projektu wynosi 15,6 mln zł, 
a wnioskowane dofinansowanie w ramach RPOWŚ wynosi 11 353 512,29 zł. Projekt 
składa się z dwóch części: roboty budowlane i wyposażenie. Istniejące budynki Warsz-
tatów Szkolnych Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju oraz 
hali sportowej Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Busku-Zdroju 
przy ul. Kusocińskiego 3 połączy nowy, trzykondygnacyjny budynek, który stanie się 
docelowo siedzibą Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku-Zdro-
ju. Równocześnie budynek warsztatów ZST-I zostanie poddany remontowi, a zaplecze 
sportowe hali PMOS zostanie ulepszone, poprzez wymianę podłogi sportowej hali 
oraz dobudowę pomieszczeń siłowni. Przy powstałym kompleksie dydaktycznym 
zaprojektowano również zewnętrzne boisko wielofunkcyjne. Planowany termin za-
kończenia robót to koniec września 2018 r. Druga część projektu zakłada wyposażenie 
dydaktyczne i sportowe powstałego kompleksu szkolnego. Wnętrze kompleksu będzie 
wyposażone w sprzęt dydaktyczny, dobrany do potrzeb powstałej infrastruktury 
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kształcenia zawodowego. Planowany termin wykonania całości zadania to 30 grudnia 
2018 r.

Wizualizacja nowej szkoły

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-W YCHOWAWCZY 
W BUSKU-ZDROJU – INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku-Zdro-
ju rozpoczął swoją działalność w 1971 r. Przez ten czas dokonywał się jego systema-
tyczny rozwój oraz takie zmiany organizacyjne, które umożliwiały niepełnosprawnej 
młodzieży z całego kraju zdobycie wykształcenia i atrakcyjnego zawodu. W Ośrodku 
funkcjonują: Gimnazjum, Branżowa Szkoła I Stopnia, Liceum Ogólnokształcące, 
Technikum oraz Szkoła Policealna. Atutem Ośrodka jest brak barier architektonicz-
nych, w jednym obiekcie znajdują się szkoły, warsztaty, dział rehabilitacji z basenem, 
internat i stołówka.

Ośrodek – biorąc pod uwagę stały postęp technologiczny i rozwój społeczny – pro-
ponuje młodzieży rozszerzoną ofertę kształcenia zawodowego, która jest na bieżąco 
dostosowywana do potrzeb uczniów oraz rynku pracy. Od 1 września 2018 r. Ośrodek 

uruchamia kolejne kierunki kształcenia: elektryk, technik teleinformatyk, technik 
spedytor, technik przemysłu mody oraz asystent osoby niepełnosprawnej.

Ośrodek jest szkołą przyjazną i bezpieczną, której celem jest zindywidualizowany, 
wszechstronny rozwój uczniów oraz wyposażenie ich w wiedzę i umiejętności umoż-
liwiające dalszą naukę lub podjęcie pracy zawodowej. Dlatego uczniowie zapoznawani 
są z najnowszymi trendami techniki, w tym z projektowaniem w programach typu 
CAD, technologią druku 3D, skanerów 3D, obrabiarkami sterowanymi numerycznie 
czy najnowszymi rozwiązaniami w sieciach komputerowych.

Od stycznia 2018 r. w Ośrodku realizowany jest projekt pod nazwą „Inwestycja 
w przyszłość”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Najbardziej innowa-
cyjnymi zajęciami jest nauka projektowania przedmiotów 3D przy pomocy programu 
typu CAD i ich wydruk na drukarce 3D, bezpłatne kursy prawa jazdy, warsztaty 
wizażu i makijażu, kursy spawalnicze, finansowa obsługa firm. W ramach projektu 
uczniowie poszerzą też swoje umiejętności związane z programowaniem w języku 
Pyton, poprzez uczestnictwo w kursie obsługi i programowania mikrokomputera 
Raspberry Pi.

Ośrodek oferuje także bezpłatne kwalifikacyjne kursy zawodowe z obszarów kształ-
cenia administracyjno-usługowego, elektryczno-elektronicznego oraz mechanicznego 
i górniczo-hutniczego.

Od 10 lat Ośrodek organizuje Ogólnopolski Turniej Piosenki Poetyckiej, który 
każdego roku poświęcony jest twórczości innego artysty. Turniejowi patronowali już 
Zbigniew Herbert, Edward Stachura, Jacek Cygan, Jonasz Kofta, Wojciech Młynar-
ski, Marek Grechuta, Agnieszka Osiecka, Andrzej Poniedzielski, Marek Dutkiewicz 
oraz Mirek Breguła. Coraz większa popularność tego przedsięwzięcia sprawia, że do 
udziału w rywalizacji zgłasza się młodzież z całej Polski.

Na szczególną uwagę zasługują uczniowie biorący udział w zawodach sportowych. 
Sport i rekreacja są dla nich swoistą formą rehabilitacji i terapii. Tylko w minionym 
roku szkolnym wychowankowie Ośrodka osiągnęli szczególne wyniki sportowe zdo-
bywając 14 medali podczas Mistrzostw Polski Juniorów dla niepełnosprawnych 
ruchowo w lekkoatletyce. Uczniowie rozwijają też swoje pasje i uzdolnienia w różno-
rodnych kołach przedmiotowych i zainteresowań, np: dziennikarskim, wolontariuszy, 
bibliotecznym. Młodzież aktywnie działa w drużynie harcerskiej, a także Klubie 4H.

Początki Ośrodka
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OŚRODEK SZKOLNO-W YCHOWAWCZY W BRONINIE
– DOBRY START, BY ROZWINĄĆ SKRZYDŁA

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Broninie organizuje kształcenie dzieci wy-
magających stosowania specjalnych oddziaływań dydaktyczno – wychowawczych 
i rewalidacyjnych. Z powodzeniem realizuje główny cel, jakim jest wspomaganie 
wszechstronnego rozwoju uczniów oraz przygotowanie ich do samodzielnego, odpo-
wiedzialnego życia w społeczeństwie.

W strukturze Ośrodka funkcjonują: Szkoła Podstawowa i Gimnazjum (dla uczniów 
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym), 
Branżowa Szkoła I Stopnia (dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stop-
niu lekkim) kształcąca w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, cukier-
nik, piekarz, kucharz, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, monter zabudowy 
i robót wykończeniowych w budownictwie, mechanik – monter maszyn i urządzeń, 
murarz – tynkarz, ślusarz. Ponadto w Ośrodku funkcjonuje Szkoła Przysposabiająca 
do Pracy (dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub 
znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi) kształcąca w zakresie: gospo-
darstwa domowego, rękodzielnictwa, ogrodnictwa, prac biurowych. Natomiast dla 
dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim organizo-
wane są zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze.

Ośrodek zapewnia wychowankom bezpłatne zakwaterowanie w internacie, bezpłat-
ny transport oraz miejsca odbywania praktycznej nauki zawodu w zakładach pracy na 
terenie Buska-Zdroju i okolic.

Działalność Ośrodka bazuje na wysoko wykwalifikowanej kadrze pedagogicznej 
oraz odpowiednio wyposażonych pracowniach przedmiotowych i gabinetach specja-
listycznych: pracowniach komputerowych, językowych, Sali Doświadczania Świata 

i jego rozkwit
i Integracji Sensorycznej, pracowni gospodarstwa domowego, rękodzielnictwa, dydak-
tycznym ogródku działkowym. Na terenie Placówki znajduje się plac zabaw, urządze-
nia siłowni zewnętrznej, boiska. Wszechstronny rozwój uczniów Ośrodek zapewnia 
m.in. poprzez organizację specjalistycznej pomocy psychologicznej, pedagogicznej, 
logopedycznej, rehabilitacyjnej. Służą temu także różnorodne formy terapii, m.in.: te-
rapia metodą EEG Biofeedback, integracja sensoryczna, dogoterapia, hortikuloterapia, 
arteterapia. Ośrodek jest jedyną placówką w Powiecie Buskim, która na swoim terenie 
organizuje zajęcia hipoterapii prowadzone przez wykwalifikowanego instruktora. 
Ważnym aspektem działalności Ośrodka jest wykorzystywanie w pracy z dziećmi 
i młodzieżą alternatywnych metod komunikacji, w szczególności Programu Rozwoju 
Komunikacji Makaton.

Uczniowie rozwijają swoje pasje i uzdolnienia w różnorodnych kołach przedmio-
towych i zainteresowań: tanecznym, sportowym, filmowym, czytelniczym, plastycz-
nym, rękodzieła artystycznego, redakcyjnym. Młodzież aktywnie działa w harcerskiej 
drużynie Nieprzetartego Szlaku. Inne atrakcyjne formy spędzania czasu wolnego to 
zajęcia na: hali sportowej, pływalni, lodowisku, kręgielni, zajęcia nordic walking, bi-
lard, wycieczki, rajdy, biwaki, imprezy kulturalne i sportowe.

Podnoszenie sprawności fizycznej to jeden z priorytetów działalności Ośrodka. 
Uczniowie odnoszą znaczące sukcesy w różnych dyscyplinach sportowych na arenie 
międzynarodowej, ogólnopolskiej, wojewódzkiej i powiatowej (m.in. Międzynarodowy 
Mityng Pływacki Olimpiad Specjalnych w Monako – brązowy medal, Mistrzostwa 
Województwa Świętokrzyskiego w Pływaniu – złoty i srebrny medal, Zimowe Igrzy-
ska Olimpiad Specjalnych w Austrii – złoty i srebrny medal).

Od sześciu lat przy Ośrodku działa Stowarzyszenie DAJ DZIECKU NADZIE-
JĘ, które wspiera działalność Placówki poszerzając i wzbogacając ofertę edukacyjno 
-rewalidacyjno-wychowawczą Ośrodka m. in. poprzez współorganizację zajęć rewa-
lidacyjnych (hipoterapii), finansowanie wycieczek, pomoc dzieciom i ich rodzinom 
znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Ogółem za ten okres działalności 
Stowarzyszenie DAJ DZIECKU NADZIEJĘ pozyskało i wsparło Ośrodek kwotą 
około 150 000 zł.

W Ośrodku systematycznie dokonywane są remonty i inwestycje wpływające na 
poprawę warunków nauki i pracy oraz dostosowanie ich do potrzeb osób niepełno-
sprawnych. Wartość prac remontowych i modernizacyjnych wykonanych w okresie 
kilkunastu lat wyniosła 1 378 704,61 zł. Prace te obejmowały: remont boiska szkolnego 
trawiastego, montaż okien, remont łazienek, malowanie sal lekcyjnych, kuchni i ja-
dalni, wykonanie ogrodzenia od strony zachodniej Ośrodka, remont kominów, zakup 
samochodu osobowego i wiele innych prac.

Duże zainteresowanie kształceniem w Ośrodku spowodowało, że zaczyna brakować 
miejsca na dodatkowe zajęcia. W celu poprawienia komfortu nauki i zamieszkania 
w internacie władze Powiatu Buskiego rozpoczęły proces ubiegania się o środki finan-
sowe na rozbudowę Ośrodka oraz stworzenie wokół tej jednostki profesjonalnej bazy 
sportowej, która będzie służyć nie tylko uczniom i wychowankom Ośrodka, ale rów-
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nież mieszkańcom Broniny. Jeśli uda się pozyskać dofinansowanie do tego przedsię-
wzięcia, niewykluczone, że jeszcze w 2019 r. będzie można rozpocząć budowę nowego 
pawilonu rehabilitacyjnego, boiska sportowego oraz sali gimnastycznej.

Szeroka działalność Ośrodka

POWIATOW Y MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOW Y
 – EDUKACJA POPRZEZ SPORT

Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy realizuje zadania z zakresu kultury 
fizycznej i sportu, do których należy m.in. podnoszenie sprawności fizycznej dzieci 
i młodzieży, stwarzanie dogodnych warunków do uprawiania przez dzieci i młodzież 
wybranych dyscyplin sportowych oraz upowszechnianie sportu poprzez organizację 
imprez na szczeblu co najmniej powiatowym.

W Ośrodku działają cztery sekcje sportowe szkolące dzieci i młodzież z zakresu 
piłki ręcznej i piłki siatkowej. Dodatkowo przy PMOS działa Klub Sportowy ARENA 
BUSKO, który wspiera działalność Ośrodka prowadząc 7 sekcji sportowych szkolących 
młodych sportowców z zakresu piłki ręcznej i siatkowej.

Na przestrzeni prawie 30 lat swojej działalności Ośrodek może pochwalić się 
licznymi osiągnięciami i sukcesami sportowymi na arenie wojewódzkiej, krajowej 
i międzynarodowej.

Ośrodek współpracuje w szerokim zakresie ze szkołami i placówkami oświatowymi 
oraz klubami sportowymi. Z bazy Ośrodka korzystają m.in. uczniowie buskich szkół 
podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych, zorganizowane grupy 
sportowe, osoby prywatne, a także firmy i instytucje funkcjonujące na terenie Po-
wiatu Buskiego. Hala Ośrodka spełnia także rolę centrum rozrywkowego, w którym 
odbywają się różne przedsięwzięcia sportowe i kulturalne. W okresie ferii zimowych 
i letnich Ośrodek udostępnia nieodpłatnie swoje obiekty i sprzęt dzieciom i młodzieży 
w ramach zagospodarowania ich czasu wolnego.

Hala Sportowa

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA 
W BUSKU-ZDROJU

Początki Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Busku-Zdroju sięgają 1967 r. 
Wówczas mieściła się ona w Szkole Podstawowej Nr 2 w Busku-Zdroju, następnie 
została przeniesiona do Domu Nauczyciela przy obecnej ulicy J. Korczaka. W 1983 r. 
na potrzeby Poradni zaadoptowano budynek przy ulicy T. Kościuszki, który po kilku 
latach został odzyskany przez dawnych właścicieli.

W 1999 r. Poradnię przeniesiono do budynku przy ulicy M. Kopernika należącego 
do Powiatu Buskiego. Ostatecznie w 2004 r. Poradnia została ulokowana w budynku 
internatu Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych przy ul. A. Mickiewicza 27, 
gdzie funkcjonuje do chwili obecnej.
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Kolejne siedziby Poradni

Poradnia obejmuje opieką dzieci i młodzież zamieszkałą i kształcącą się na terenie 
Powiatu Buskiego. Częściową opiekę nad uczniami z Powiatu Buskiego sprawuje 
również Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kazimierzy Wielkiej w zakresie 
diagnozowania dzieci niewidomych i słabo widzących oraz dzieci niesłyszących i słabo 
słyszących.

Poradnia udziela pomocy dzieciom i młodzieży w zakresie rozwoju oraz efek-
tywności uczenia się, wspiera wychowawczą rolę rodziców, a także współpracuje 
z nauczycielami i wychowawcami w zakresie rozwiązywania problemów związanych 
z nauczaniem i wychowywaniem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz 
uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Pracownicy Poradni udzielają 
pomocy w formie terapii: psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej, doradztwa 
zawodowego oraz zajęć psychoedukacyjnych. Pomoc jest udzielana zarówno w siedzibie 
Poradni, jak i na terenie szkół. Buska Poradnia prowadzi także terapię metodą EEG 
Biofeedback.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym w Poradni podejmowane są do-
datkowe działania. Do najważniejszych z nich można zaliczyć dyżury pracowników 
Poradni na terenie szkół, gdzie odbywają się konsultacje, porady dla uczniów, ich rodzi-
ców oraz nauczycieli. Poradnia współpracuje także ze stowarzyszeniami działającymi 
na rzecz rodzin. Dzięki tej współpracy powstała grupa wsparcia dla rodziców dzieci 
z zaburzeniami rozwoju i niepełnosprawnością w wieku od 3 do 12 roku życia.

Od grudnia 2017 r. Poradnia realizuje zadanie z zakresu administracji rządowej 
wynikające z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie 
zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opie-
kuńczego na obszarze Powiatu Buskiego. Zadanie polega na organizowaniu wczesnego 
wspomagania rozwoju dziecka – w zależności od jego potrzeb – w postaci dodatkowych 

usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych spe-
cjalistów. Realizację zadania zaplanowano na lata 2017-2021 w wymiarze 1 608 godzin, 
a zabezpieczono na ten cel 111 480 zł.

Poradnia dzisiaj

POWIATOW Y OŚRODEK DORADZTWA I DOSKONALENIA
NAUCZYCIELI W BUSKU-ZDROJU – NAJW YŻSZA JAKOŚĆ

POPARTA DOŚWIADCZENIEM

Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju 
powstał w 2002 r. w celu systematycznego unowocześniania i doskonalenia systemu 
edukacji w Powiecie Buskim, stałego podnoszenia poziomu umiejętności zawodowych 
i wzbogacania warsztatu pracy kadry pedagogicznej wszystkich typów szkół oraz pla-
cówek. Posiadanie tego typu Ośrodka przez Powiat Buski daje istotną przewagę nad 
innymi samorządami w zakresie jakości świadczenia usług edukacyjnych. Jakość tą 
potwierdza fakt, że Ośrodek jest akredytowaną placówką prowadzącą wiele działań 
w zakresie podnoszenia jakości pracy oraz kwalifikacji nauczycieli.

Do zadań PODiDN należy przede wszystkim prowadzenie doskonale-
nia zawodowego nauczycieli. Ośrodek przygotowuje szkoły i  placówki oświa-
towe do stawianych im wymagań, wspiera je w  realizacji podstawy programo-
wej, diagnozowaniu potrzeb uczniów oraz indywidualizacji procesu nauczania 
i wychowania, przygotowywaniu wniosków z nadzoru pedagogicznego czy wyników 
egzaminów zewnętrznych.

PODiDN obejmuje doradztwem metodycznym szkoły i placówki oświatowe 
z gmin: Busko-Zdrój, Gnojno, Nowy Korczyn, Pacanów, Solec-Zdrój, Stopnica, 
Wiślica, Tuczępy, Pińczów, Kazimierza Wielka, Opatowiec oraz szkoły i placówki 
oświatowe prowadzone przez Powiat Buski, a także Powiat Kazimierski.

Każdego roku PODiDN prowadzi diagnozę potrzeb i oczekiwań szkoleniowych 
wśród nauczycieli. Niewątpliwie na atrakcyjność oferty edukacyjnej wpływa różno-
rodność form oraz tematyki szkoleń proponowanych przez Ośrodek. Przygotowana 
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oferta ma charakter otwarty, co oznacza, że placówki mogą zgłaszać własne propozycje 
szkoleń.

W roku 2011 PODiDN uzyskał tytuł Miejsca Odkrywania Talentów, który świad-
czy o tym, iż placówka przyczynia się do odkrywania, promocji i wspierania uzdolnień 
dzieci i młodzieży. W Ośrodku organizowane są konkursy dla dzieci i młodzieży, 
które rozwijają ich zainteresowania i uzdolnienia m.in. Mały Powiatowy Konkurs 
Recytatorski, Powiatowy Konkurs Wiedzy Regionalnej „Moje Ponidzie”, Powiatowy 
Konkurs Mitologiczny, Turniej Matematyczny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 
z Powiatu Buskiego i Kazimierskiego, Powiatowy Konkurs Literacki „Skrzydłem 
wiatru pisane”. W latach 2002-2017 zrealizowano 37 konkursów, w których wzięło 
udział 2 913 uczestników.

Każdego roku Ośrodek prowadził blisko 280 różnych form doskonalenia, w któ-
rych uczestniczyło średnio ok. 7 000 osób rocznie. W ostatnich 5 latach PODiDN 
przeszkolił 34 536 osób. Ponadto Ośrodek pozyskał ze środków europejskich ponad  
1,7 mln zł, dzięki czemu zrealizował projekt pn. „Kompetentny nauczyciel wyzwaniem 
XXI wieku”. W ramach Projektu nie tylko przeszkolono nauczycieli, ale także pozy-
skano sprzęt i pomoce dydaktyczne o wartości blisko 90 tys. zł.

PODiDN jest także organizatorem wczasów profilaktyczno-leczniczych dla czyn-
nych oraz emerytowanych pracowników placówek oświatowych Województwa Świę-
tokrzyskiego. W latach 2003-2017 odbyło się 131 turnusów dla 2 618 osób.

Ośrodek kieruje swoją ofertę edukacyjną przede wszystkim do kadry pedagogicz-
nej placówek oświatowych, ale z jego usług mogą również korzystać osoby nie będące 
nauczycielami, dla których organizowane są różnorodne szkolenia zgodnie ze zgłasza-
nymi potrzebami. Baza Ośrodka jest sukcesywnie doposażana. W latach 2002 – 2017 
wydatkowano na ten cel kwotę ponad 274 tys. zł.

Osoby korzystające z oferty edukacyjnej Ośrodka nie tylko podnoszą własne kom-
petencje i umiejętności zawodowe, ale także uzyskują kolejne, nowe kwalifikacje. 
Wśród licznych form doskonalenia Ośrodek oferuje: warsztaty i konferencje metodycz-
ne, kursy doskonalące, szkolenia rad pedagogicznych, szkolenia dla rodziców, kursy 
komputerowe, warsztaty artystyczne, kursy e-learningowe czy konsultacje. Co roku 
Ośrodek oferuje klientom udział w kursie kwalifikacyjnym Organizacja i zarządzanie 
oświatą. Ośrodek od kilku lat współpracuje także z Wyższą Szkołą Biznesu i Nauk 
o Zdrowiu w Łodzi, dzięki której prowadzone są w Busku-Zdroju studia podyplo-
mowe w zakresie oligofrenopedagogiki i terapii pedagogicznej, a także pedagogiki 
leczniczej.

Ośrodek i jego działalność

DROGI – SZ Y BKO I BEZPIECZNIE
ROZDZI A Ł V II

Samorząd Powiatu Buskiego nieustannie dba o poprawę komfortu i bezpieczeń-
stwa podróżowania i przemieszczania się mieszkańców powiatu, stąd co roku kładzie 
ogromny nacisk na planowanie nowych inwestycji drogowych. Dodatkowo z uwagi na 
uzdrowiskowy charakter powiatu, priorytetem jest stworzenie idealnych warunków dla 
odwiedzających nas kuracjuszy i turystów.

Powiat Buski sprawuje nadzór i zarządza drogami powiatowymi ogólnej długości 
653,37 km oraz utrzymuje 31 mostów stałych.

W latach od 1999 do 2018 roku łącznie odbudowano i wyremontowano 596 km dróg 
i 40 km chodników.

Powiat Buski pozyskiwał i nadal pozyskuje środki na dofinansowanie przebudowy 
i remontów dróg powiatowych ze wszystkich programów dofinansowujących projekty, 
zarówno z Unii Europejskiej jak i z budżetu państwa.

Ze środków pomocowych z Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu 
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Powiat Buski zrealizował przebu-
dowę trzech dróg o łącznej długości 47,978 km na wartość 37 415,4 tys. zł.

Jedną z pierwszych inwestycji zrealizowaną ze środków ZPORR w latach 2005-
2006 był przebudowany odcinek drogi powiatowej Stopnica – Solec-Zdrój – Zielonki. 
Całkowita wartość Projektu wyniosła 5 635 330,23 zł.
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Kolejnym projektem zrealizowanym w 2007 r. były przebudowane odcinki dróg 
powiatowych Skadla – Bronina i Chmielnik – Stopnica, a wartość projektu wyniosła 
1 988 080,69 zł.

Pierwsze projekty drogowe

W latach 2007-2010 na terenie powiatu buskiego przebudowano i zmoderni-
zowano łącznie 137,465 km dróg i 6,5 km chodników. Środki na ten cel pozy-
skiwano między innymi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego, budżetu Gmin i dotacji Państwa. Łączna wartość nakładów to  
50 835 545,00 zł, w tym:

W latach 2010-2011 ze środków Unii Europejskiej w ramach RPOWŚ przebudo-
wano drogę powiatową Skadla – Bronina długości 15,729 km oraz drogę Grotniki 
Małe – Oblekoń – Rataje długości 18,475 km. Wartość wykonanych na tych drogach 
robót wyniosła 20 784 120,00 zł.

Droga powiatowa Skadla-Bronina

środki własne powiatu  21 563 176,09 zł
środki urzędów gmin  3 484 707,61 zł
środki budżetu państwa  10 661 190,46 zł
środki Unii Europejskiej  15 126 470,84 zł

W latach 2011-2014 na terenie Powiatu przebudowano i wyremontowano prawie 
104,385 km dróg. Łączna wartość nakładów to 29 124 814,58 zł, w tym:

W roku 2014 całkowita wartość inwestycji i remontów dróg w powiecie wyniosła 
5 921 362,66 zł, a ilość wyremontowanych dróg to 26,662 km.

W 2014 r. Powiat Buski zrealizował inwestycję: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu 
poprzez przebudowę dróg powiatowych na terenie powiatu buskiego” wykonaną w ra-
mach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeń-
stwo – Dostępność Rozwój”. Całkowita wartość zrealizowanego Projektu wyniosła 
2 464 297,61 zł w tym dofinansowanie budżetu państwa 1 231 318,00 zł, budżetu 
powiatu buskiego 521 247,76 zł i budżetów gmin 711 731,85 zł. Projekt obejmował 
przebudowę ośmiu odcinków dróg powiatowych o łącznej długości 8,493 km Przebu-
dowano drogi: Widuchowa – Ruczynów – Skrobaczów w miejscowości Widuchowa 
i Busko-Zdrój – Łagiewniki – Elżbiecin – odc. ul. Łagiewnicka w Busku-Zdroju 
w gminie Busko-Zdrój, w gminie Gnojno zrealizowano Gnojno – Janowice Podu-
szowskie i Balice – Przyborów w miejscowości Balice, w gminie Solec-Zdrój wyko-
nano ścieżkę rowerową w m. Wełnin, w gminie Tuczępy na drodze Tuczępy – Janusz-
kowice i Szydłów – Tuczępy-Pieczonogi przebudowano skrzyżowanie w Tuczępach, 
w gminie Pacanów wykonano przebudowę na drodze Biechów – Pacanów – odc. ulica 
Biechowska w Pacanowie.

W ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych koszt wykonania remontu i prze-
budowy dróg powiatowych o łącznej długości 17,545 km wyniósł 3 408 256,76 zł, 
w tym: dofinansowanie z budżetu państwa 2 657 016,00 zł, udział Gminy Wiślica 
8 000,00 zł i budżet powiatu 743 240,76 zł.

W ramach tych środków zrealizowano następujące roboty drogowe na n/w drogach 
powiatowych: Radzanów – Kawczyce – Hołudza – Chotel Czerwony, Kostki Małe 
– Oleszki – Wełecz, Jarząbki – Solec Stary, Piasek Mały – Zborów – Piestrzec – 
Zołcza – Ugory, Ostrowce – Kawęczyn – Brzostków, Oleszki – Biniątki, Sielec 

środki własne powiatu 10 709 881,42 zł
środki urzędów gmin  2 272 300,85 zł
środki budżetu państwa  12 001 874,69 zł
środki Unii Europejskie  4 112 475,10 zł

środki własne powiatu  1 313 296,81 zł
środki urzędów gmin  719 731,85 zł
środki budżetu państwa  3 888 334,00 zł
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przez wieś, Stopnica – Gorysławice, Młyny – Szaniec-Nowy Folwark, Parchocin 
– Trzebica – Żabiec – Komorów, Gnojno – Janowice Poduszowskie – Balice, Szcza-
woryż – Kików – Zborów, Ruczynów – Żerniki Górne, Kameduły – Las Winiarski 
– Wełecz.

W roku 2015 całkowita wartość inwestycji i remontów dróg w powiecie wyniosła 
5 276 886,81 zł, a ilość wyremontowanych dróg to 23,377 km. 

W ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych przebudowano 11,122 km dróg 
za wartość 2 059 983,00 zł, w tym dofinansowanie z budżetu państwa wyniosło 
1 497 300,00 zł. W gminie Busko-Zdrój przebudowano drogę Busko-Zdrój – Ła-
giewniki w miejscowości Łagiewniki, Zwierzyniec-Kotki, w miejscowości Podgaje, 
Łagiewniki – Zbrodzice, Służów – Kotki – Widuchowa, w miejscowości Kotki, 
i Owczary-Radzanów w miejscowości Owczary. W gminie Stopnica przebudowano 
drogę Nowa Wieś – Sroczków – Beszowa w miejscowości Nowa Wieś. W gminie Pa-
canów przebudowano drogę Podlasek – Suchowola – Wójcza w miejscowości Wójcza, 
drogę Pacanów – Niegosławice – Chrzanów w miejscowości Chrzanów, w gminie 
Solec-Zdrój przebudowano drogę Piasek Mały – Zborów – Piestrzec – Zołcza – 
Ugory w miejscowości Zborów, w gminie Gnojno przebudowano drogę Rzeszutki 
– Falki – Janowice Poduszowskie, w miejscowości Falki, w gminie Nowy Korczyn 
przebudowano drogę Szczerbaków – Szczytniki – Nowy Korczyn w miejscowości 
Sępichów, na terenie gminy Wiślica przebudowano drogę Mozgawa – Koniecmosty– 
Stary Korczyn w miejscowości Jurków.

W  ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych  
w 2015 r. zrealizowano 9,197 km dróg powiatowych za wartość 5 276 887,00 zł, 
w tym dotacja budżetu państwa 3 025 584,00 zł. Projekt pn. „Poprawa bezpieczeń-
stwa ruchu poprzez przebudowę dróg powiatowych na terenie powiatu buskiego” 
zrealizowano na terenie sześciu gmin. W gminie Busko-Zdrój przebudowano dro-
gę Szczaworyż – Skotniki – Radzanów w miejscowości Skotniki Duże, w gminie 
Gnojno przebudowano drogę Gnojno – Balice w miejscowości Balice, w gminie 
Pacanów wykonano drogę Pacanów – Gace Słupieckie w miejscowości Pacanów, 
w gminie Solec-Zdrój na drodze Stopnica – Solec-Zdrój przebudowano skrzyżo-
wanie i chodnik oraz zatoki i ścieżkę rowerową w Solcu-Zdroju, w gminie Stop-
nica wykonano przebudowę drogi Stopnica – Gorysławice, w miejscowości Wo-
lica, w gminie Tuczępy przebudowano drogę Szydłów – Tuczępy – Pieczonogi, 
w miejscowości Podlesie.

Ze środków powiatu i dotacji gmin zostały wykonane 3 odcinki dróg powiatowych 
o długości 3,058 km na wartość 161 184,30 zł, w tym dotacja gmin 25 000,00 zł 
i środki powiatu buskiego 136 184,30 zł. Przebudowano drogę Tuczępy – Januszko-

środki własne powiatu  1 361 385,92 zł
środki urzędów gmin  889 916,89 zł
środki budżetu państwa  3 025 584,00 zł

wice – Niziny w miejscowości Tuczępy w gminie Tuczęp, w gminie Solec-Zdrój wy-
konano drogę powiatową Stopnica – Gorysławice w miejscowości Kików, a w gminie 
Gnojno zrealizowano drogę Jarząbki – Solec Stary w miejscowości Zofiówka.

W roku 2016 całkowita wartość inwestycji i remontów dróg w powiecie wyniosła 
6 863 569 zł, a ilość wyremontowanych kilometrów to 25,373 km.

Kluczowa inwestycja z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 
obejmowała przebudowę dróg powiatowych usprawniających komunikację pomiędzy 
drogami krajowymi i wojewódzkimi na terenie powiatu buskiego i objęła 13 odcinków 
dróg powiatowych na terenie siedmiu Gmin o łącznej długości 13,013 km i kosztowała 
3 142 468 zł. Roboty w ramach tej inwestycji obejmowały przebudowę dróg w miej-
scowościach Mikułowice, Siesławice i Wełecz w Gminie Busko-Zdrój, w Gminie 
Gnojno w miejscowości Balice, w Gminie Solec-Zdrój w miejscowościach Sułkowi-
ce, Kików i Solec-Zdrój, w Gminie Stopnica miejscowość Falęcin Nowy, w Gminie 
Tuczępy miejscowość Nieciesławice, Jarosławice i Podlesie, w Gminie Pacanów 
miejscowość Pacanów, w Gminie Wiślica miejscowość Jurków i Koniecmosty.

W 2016 roku ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych przebudowa-
no 9 odcinków i wyremontowano 2 odcinki dróg powiatowych o łącznej długości  
12,100 km na wartość 3 252 397,58 zł, w tym dotacja państwa 2 184 698,64 zł. Wy-
konano remont drogi w miejscowości Rzeszutki i Falki Gmina Gnojno i w miejsco-
wości Białoborze Gmina Stopnica. Przebudowano drogi w miejscowości Włosnowice 
i Strażnik Gmina Solec-Zdrój, w miejscowości Kwasów gmina Pacanów, w miej-
scowości Tuczępy Gmina Tuczępy, w miejscowości Pawłów Gmina Nowy Korczyn 
i przebudowano mur oporowy m. Czarkowy, przebudowano ul. Widuchowską w Bu-
sku-Zdroju i przebudowano drogę w miejscowości Hołudza i Olganów.

Rozpoczęto również przebudowę mostu wraz z dojazdami na rzece Wschod-
niej w miejscowości Chałupki w Gminie Tuczępy. Koszt przebudowy wyniósł  
1 214 183,87 zł, 50% wartości zadania uzyskano z rezerwy celowej Ministerstwa 
Infrastruktury.

Wyremontowane drogi powiatowe w 2016 roku

środki własne powiatu  2 285 129 zł
środki urzędów gmin  840 271 zł
środki budżetu państwa  3 738 168 zł
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W 2017 r. całkowita wartość inwestycji i remontów dróg w powiecie wyniosła 
9 777 174,29 zł, a ilość wyremontowanych kilometrów dróg wyniosła 21,7.

W w/w roku zrealizowano dwa projekty dofinansowane z „Programu rozwoju 
gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” o dł. 15,717 km 
za wartość 7 485 106,60 zł. Przebudowano następujące drogi: Falęcin Stary – Bia-
łoborze – Klępie Dolne, Stopnica – Solec-Zdrój – Zielonki – Błotnowola, Kępa 
Lubawska – Pacanów – Oleśnica – Strzelce o łącznej długości 7,464 km za kwotę  
3 449 087,88 zł oraz drogi Busko-Zdrój – Owczary – Pęczelice, Kargów – Tuczępy 
–Grzybów, Gnojno – Gorzakiew – Skadla za kwotę 4 010 888,09 zł, a łączna długość 
wyniosła 8,235 km.

W miejscowości Chałupki w ciągu drogi powiatowej Kargów – Tuczępy – Dobrów 
zakończono przebudowę mostu wraz z dojazdami.

W ramach usuwania szkód w infrastrukturze komunalnej spowodowanej przez 
nawalny deszcz wyremontowano 5,986 km za 2 134 872,00 zł, w tym dotacja państwa 
1 289 817,00 zł. Przebudowano drogę Chmielnik – Stopnica w Szczytnikach gmina 
Stopnica, w gminie Busko-Zdrój przebudowano drogi Łatanice – Hołudza – Olga-
nów w Olganowie, Oleszki – Kostki Duże, w gminie Nowy Korczyn wyremontowano 
drogę Strożyska – Sępichów, w gminie Gnojno wykonano drogę Chmielnik – Stop-
nica i Bugaj – Kostera w miejscowości Kostera, w gminie Pacanów wyremontowano 
drogę Pacanów – Sroczków – Oleśnica w miejscowości Sroczków.

Przebudowana droga powiatowa Pacanów-Oleśnica

środki własne powiatu  3 491 982,16 zł
środki urzędów gmin 1 533 666,22 zł
środki budżetu państwa  4 751 525,91 zł

Rok 2018 to dalsze odcinki zmodernizowanych i remontowanych dróg powiato-
wych. Obecnie trwa przebudowa drogi powiatowej Stopnica – Solec-Zdrój – Zielonki 
– Błotnowola długości 5 250 m w miejscowości Zielonki, Ludwinów, Błotnowola 
w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na 
Rok 2018 to dalsze odcinki zmodernizowanych i remontowanych dróg powiatowych. 
Obecnie trwa przebudowa drogi powiatowej Stopnica – Solec-Zdrój – Zielonki – 
Błotnowola długości 5 250 m w miejscowości Zielonki, Ludwinów, Błotnowola 
w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na 
lata 2016-2019. Koszt realizacji zadania opiewa na kwotę 4 147 307,83 zł, z czego 
wkład własny to 2 073 654,83 zł, w tym deklarowany udział Gminy Solec-Zdrój  
300 000,00 zł, Gminy Nowy Korczyn 360 000,00 zł, wnioskowana dotacja  
2 073 653,00 zł. Trwają również prace drogowe na drugim projekcie realizowanym 
w ramach w/w programu na drodze Szczaworyż – Skotniki – Radzanów na odcinku 
długości 2,4 km w miejscowości Szczaworyż i Skotniki Małe. Koszt projektu to war-
tość 1 282 696,00 zł, w tym dotacja z budżetu Państwa wynosi 641 348,00 zł.

Powiat buski złożył także dwa projekty na remont i przebudowę dróg powiatowych 
w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regio-
nów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej w 2018 r.

Pierwszy to przebudowa dróg powiatowych długości 5 673 m: Tuczępy – Janusz-
kowice – Niziny, Chmielnik – Zrecze Małe – Maciejowice – Ruda, Podlasek – Su-
chowola – Wójcza. Koszt projektu to kwota 4 291 090,10 zł, w tym dotacja z budżetu 
Państwa wynosi 3 432 872,00 zł, a wkład własny powiatu wynosi 858 218,10 zł. Drugi 
to przebudowa drogi powiatowej Dobrowoda – Piasek Mały – Solec-Zdrój i remont 
dróg powiatowych: Piasek Wielki – Rzegocin – Górnowola – Pawłów, Biskupice –
Żurawniki – Jurków o łącznej długości 3 830 m. Koszt projektu 1 567 274,50 zł, w tym 
dotacja z budżetu Państwa wynosi 3 432 872,00 zł, a wkład własny powiatu wynosi  
1 567 274,50 zł.

Ponadto Powiat otrzymał dwie promesy Ministra Spraw Wewnętrznych na 
usuwanie skutków klęsk żywiołowych, które obejmują remonty i przebudowę na-
stępujących dróg: remont drogi powiatowej Gacki – Dobrów, gm. Tuczępy, Stro-
żyska – Sępichów, gm. Nowy Korczyn, Sielec przez wieś, gm. Wiślica oraz prze-
budowę drogi Stopnica – Gorysławice, gm. Solec-Zdrój. Wysokość dotacji w sumie  
1 376 000,00 zł, co stanowi maksymalnie 80% kosztów realizacji zadania.

Modernizacja i remonty infrastruktury drogowej Powiatu Buskiego przyczynią się 
do rozwoju spójnej, funkcjonalnej i efektywnej sieci dróg publicznych, zarówno na 
obszarze Powiatu Buskiego, jak i Województwa Świętokrzyskiego. Poprawa połączeń 
dróg powiatowych z drogami wyższej kategorii tj. z drogami wojewódzkimi i krajo-
wymi oraz podniesienie parametrów technicznych dróg, zwiększy płynność ruchu, 
przepustowość, nośność, co znacznie poprawi bezpieczeństwo użytkowników dróg.
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Zestawienie modernizowanych i remontowanych dróg powiatowych
w poszczególnych gminach w latach 1999-2018:

Gmina / ilość 
km Zadania km Ogólna  

wartość w zł

Busko-Zdrój 
/180,235 km

Remont dróg 55,539

43 195 598,02Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 24,379
Budowa dróg i przebudowa dróg 72,592
Razem 152,510

Gnojno
/57,695 km

Remont dróg 21,595
15 836 988,61Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 11,345

Budowa dróg i przebudowa dróg 24,727
Razem 57,667

Nowy Korczyn 
/66,173 km

Remont dróg 32,990
18 745 356,29Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 24,403

Budowa dróg i przebudowa dróg 16,625
Razem 74,468

Pacanów
 /109,392 km

Remont dróg 18,775
21 026 490,64Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 62,531

Budowa dróg i przebudowa dróg 16,390
Razem 97,696

Solec-Zdrój 
/66,845 km

Remont dróg 13,940
18 686 057,62Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 25,298

Budowa dróg i przebudowa dróg 33,490
Razem 72,728

Stopnica
/80,962 km

Remont dróg 25,764
10 641 261,74Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 6,881

Budowa dróg i przebudowa dróg 24,067
Razem 56,712

Tuczępy
/38,798 km

Remont dróg 7,072

7 789 133,04
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 3,000
Budowa dróg i przebudowa dróg 22,504
Przebudowa mostów 1 szt.
Razem 32,576

Wiślica
 /53,270 km

Remonty dróg 19,513
9 139 866,86Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 17,925

Budowa dróg i przebudowa dróg 14,316
Razem 51,754

OGÓŁEM 
/653,37 km

Drogi km 596,111
145 060 752,82

Mosty szt. 1

POW I ATOW E CENTRUM POMOC Y RODZINIE
W BUSKU-ZDROJ U – W SŁUŻBIE DL A

POTR ZEBU JĄC YCH WSPARCI A
PCPR to jednostka organizacyjna pomocy społecznej oraz 

pieczy zastępczej szczebla powiatowego. Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju kieruje się głównie zasadą 
pomocniczości, prowadzi szeroką działalność na rzecz miesz-
kańców powiatu oraz poprawy warunków ich życia. Działal-
ność ta polega przede wszystkim na wsparciu rodziny, zapew-
nieniu dzieciom opieki zastępczej, udzielaniu pomocy osobom 
starszym i niepełnosprawnym oraz osobom w kryzysie.

Główne zadania realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  
w Busku-Zdroju można podzielić na kilka sfer działania:

I. Piecza Zastępcza
 – rodzinna
 – instytucjonalna
II. Domy Pomocy Społecznej
III . Interwencja Kryzysowa
IV. Pomoc osobom niepełnosprawnym
V. Projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego
VI. Pozostała działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Osiągnięcia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju:
• Nagroda Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2005 r.
• Laureat Regionalnego Konkursu Lodołamacze, Kraków 2007 r., 2016 r.
• Laureat Regionalnego Konkursu Lodołamacze, Kielce 2009 r.
• Nagroda Wojewody Świętokrzyskiego za system wsparcia rodziny, Kielce 

2010 r.
• Nagroda Homo Homini za działania na rzecz osób niepełnosprawnych, Kielce 

2011 r.
• Wyróżnienie w konkursie „Samorząd Równych Szans” Zakopane 2011 r., 

Karpacz 2012 r.
• Laureat Nagrody Euro-Partner, Kielce 2013 r.
• Zwycięzca Plebiscytu Urząd Przyjazny Mediom i Społeczeństwu, Warszawa 

2014 r.
• Wyróżnienie w konkursie „Świętokrzyscy Burzyciele Barier”, Kielce 2017 r.

ROZDZI A Ł V III



POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

42 43

I. Piecza zastępcza
Funkcjonowanie Rodzin zastępczych w Powiecie Buskim

Prowadzenie rodzin zastępczych jest zadaniem własnym powiatu. Do tego celu zo-
stał powołany Zespół Rodzinnej Pieczy Zastępczej, Wypłaty Świadczeń oraz Pomocy 
Instytucjonalnej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

Rodziny zastępcze dzielą się na rodziny zastępcze spokrewnione, rodziny zastępcze 
niezawodowe, rodziny zastępcze zawodowe.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej ustaje z dniem uzyskania przez dziecko peł-
noletności lub jest przedłużone na czas kontynuacji nauki, jednak nie dłużej niż do  
25 roku życia, chyba, że dziecko wcześniej powróci do rodziny biologicznej lub zostanie 
umieszczone w rodzinie adopcyjnej.

Każda rodzina zastępcza otrzymuje świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania 
dziecka w zależności od typu rodziny tj.:

• 694 zł miesięcznie otrzymują rodziny spokrewnione (dziadkowie i rodzeństwo),
• 1052 zł miesięcznie na dziecko otrzymują rodziny zawodowe i niezawodowe 

oraz rodzinne domy dziecka,
• 211 zł dodatku należy się dla dziecka niepełnosprawnego.

500 + dla rodzin zastępczych

Od kwietnia 2016 r. rodzinom zastępczym zgodnie z Ustawą o pomocy państwa 
w wychowaniu dzieci oraz zmianami do ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej przyznawany jest dodatek wychowawczy w wysokości 500 zł miesięcznie na 
każde dziecko w wieku do 18 roku życia przebywające w rodzinnej pieczy zastępczej.

Rodziny zastępcze w poszczególnych latach:

Rok Ilość rodzin/ 
dzieci

Rodzina 
zastępcza 

spokrewniona

Rodzina 
zastępcza 

niezawodowa

Rodzina 
zastępcza 
zawodowa

Ogółem
Budżet na 
rodziny za-
stępcze (zł)

2014
Ilość rodzin 9 12 3 24

707 783,00
Ilość rodzin 10 12 12 34

2015
Ilość rodzin 10 13 3 26

644 257,00
Ilość rodzin 11 14 13 38

2016
Ilość dzieci 12 13 3 28

711 098,00
Ilość rodzin 13 16 14 43

2017
Ilość rodzin 13 15 3 31

808 195,00
Ilość rodzin 16 19 13 48

2018 Ilość dzieci
14 13 3 30

777 232,00
17 15 12 44

Pomoc na usamodzielnienie i kontynuacje nauki w poszczególnych latach:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju cały czas poszukuje kan-
dydatów do pełnienia funkcji rodziców zastępczych. Prowadzone są szkolenia przez 
zatrudnionych w PCPR trenerów PRIDE według programu PRIDE – rodzinna opie-
ka zastępcza zatwierdzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 
Od 2007 r. corocznie odbywają się festyny promujące idee rodzicielstwa zastępczego 
pn. „Nie ma jak rodzina”. Festyny odbywają się w Muszli Koncertowej Parku Zdrojo-
wego. Podczas festynów występują znane zespoły dziecięce i młodzieżowe oraz wycho-
wankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych z terenu powiatu buskiego. Zgro-
madzeni mają okazje wysłuchać ciekawych prelekcji, skorzystać z porad lekarskich, 
a dla najmłodszych przygotowane jest wiele atrakcji m.in.: rodzinna zabawa z klaunem, 
konkurs plastyczny z nagrodami oraz pokaz sprzętu strażackiego i policyjnego.
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Festyn Rodzinny ”Nie Ma Jak Rodzina”

Opieka instytucjonalna nad dzieckiem pozbawionym częściowo lub całkowicie 
opieki rodziców

Regulacje dotyczące opieki i wychowania dziecka poza rodziną biologiczną zawarte 
są w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r., o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastęp-
czej, która nakłada na samorządy obowiązek budowania lokalnego systemu wsparcia 
w obszarze wychowania i pieczy zastępczej. Na terenie powiatu funkcjonują obecnie  
2 placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Do czerwca 2011 roku na terenie powiatu funkcjonował Rodzinny Dom Dziec-
ka w Janinie, który mieścił się w budynku jednorodzinnym stanowiącym własność 
prywatną.

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-W YCHOWAWCZA
W WINIARACH

Typ: socjalizacyjny
liczba miejsc: 30 miejsc socjalizacyjnych
Strona/e-mail www.powwiniary.pl/pow@powwiniary.pl

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Winiarach

Placówka posiada wpis do Rejestru Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Re-
gionalnych Placówek Opiekuńczo-Terapeutycznych i Interwencyjnych Ośrodków 
Preadopcyjnych, który zezwala powiatowi buskiemu na prowadzenie placówki opie-
kuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 30 wychowanków – ważny do dnia 
31 grudnia 2020 roku. W związku z tym przystąpiono do wypracowania propozycji 
rozwiązań, koncepcji w zakresie wykorzystania powierzchni Placówki Opiekuńczo-
-Wychowawczej w Winiarach w perspektywie roku 2020.

W Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Winiarach dokonano następujących 
remontów i inrwestycji:

Rok 2014: wymiana pieca gazowego na nowy, przebudowa i modernizacja kotłowni 
gazowej.

Rok 2015: instalacja monitoringu wizyjnego w placówce i przed; modernizacja 
bramy wjazdowej do placówki – brama otwierana na pilot.

Rok 2016: zamontowanie domofonu w bramce wejściowej do placówki; zakup 
kuchni gazowej na kuchnię placówki, instalacja kolektorów słonecznych na budynku 
placówki.

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-W YCHOWAWCZA
W PACANOWIE

Typ: socjalizacyjny
liczba miejsc: 30 miejsc socjalizacyjnych
Strona/e-mail www.domojcagwidona.pl/domdzieckapacanow@op.pl

 W 2017 roku Placówka obchodziła Jubileusz 25-lecia istnienia
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Placówka od 2008 roku posiada wpis do rejestru Wojewody na czas nieokreślo-
ny. Placówka opiekuńczo-wychowawcza w Pacanowie jest placówką niepubliczną 
prowadzoną przez Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego im. bł. Gwi-
dona z Montpellier. Powiat Buski posiada podpisaną umowę ze Zgromadzeniem na 
realizację zadania pod nazwą „Prowadzenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej, 
całodobowej, socjalizacyjnej”. Bezpośrednim wykonawcą tego zadania jest Placówka 
Opiekuńczo-Wychowawcza w Pacanowie ul. Radziwiłłówka 4, 28-133 Pacanów.

II. Działalność Domów Pomocy Społecznej

Domy pomocy społecznej są miejscem stałego pobytu – zaspokajania potrzeb socjal-
no-bytowych – i zapewniają pełną opiekę leczniczo-rehabilitacyjną oraz dostosowane 
do stanu zdrowia mieszkańców zabiegi terapeutyczne i pielęgnacyjne.

Na terenie powiatu buskiego funkcjonują 4 domy pomocy społecznej (dla dwóch 
z nich powiat jest organem prowadzącym). Starosta Buski, a w jego imieniu Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie sprawuje nadzór nad ich działalnością.

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ZBOROWIE

Typ: dla kobiet niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci 
i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie

liczba miejsc: 55 dorosłych/10 dzieci
Strona/e-mail http://www.dpszborow.pl/dpszborow@op.pl

Dom Pomocy Społecznej w Zborowie

Dom Pomocy Społecznej w Zborowie (jednostka prowadzona jest przez samorząd 
powiatu) wzorowany jest na rozwiązaniach holenderskich. Spełnia rygorystyczne nor-
my Unii Europejskiej. Pensjonariuszki mieszkają w dwu – i trzyosobowych pokojach, 
z nowoczesnym zapleczem socjalnym (aneksy).

Ważnym wydarzeniem w roku 2006 było zakończenie budowy nowego Domu 
Pomocy Społecznej w Zborowie. Budowa trwała 5 lat.

W czerwcu 2013 roku Powiat Buski podpisał umowę z Wojewodą Świętokrzy-
skim pn.: „Podniesienie jakości usług świadczonych w Domu Pomocy Społecznej 
w Zborowie, powiat buski, poprzez tworzenie lokali aktywizujących, pracowni terapii 
zajęciowych, pomieszczeń rehabilitacji leczniczej wraz z zakupem wyposażenia oraz 
podniesienie kwalifikacji personelu” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu 
Współpracy dla celu 2 SPPW.

W ramach realizowanego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w DPS 
powstało 7 lokali aktywizujących dla 22 osób, 3 pracownie terapii zajęciowej, 4 po-
mieszczenia rehabilitacji leczniczej, 2 pokoje kąpielowe, WC dla osób niepełno-
sprawnych, gabinet pomocy doraźnej, rozbudowa kotłowni z montażem kolektorów 
słonecznych, budowa windy, montaż klimatyzatorów w 5 pomieszczeniach rehabilitacji 
i terapii zajęciowej, budowa klatki schodowej zewnętrznej. Dostosowano długości 
dojść ewakuacyjnych w budynku do wymagań obowiązujących przepisów technicz-
no-budowlanych poprzez wydzielenie pożarowe klatek schodowych wyposażonych 
w urządzenia służące do usuwania dymu.

W dniu 17 lipca 2015 roku w Domu Pomocy Społecznej w Zborowie zostały ofi-
cjalnie otwarte lokale aktywizujące.

Lokale aktywizujące
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W dniu 10 października 2017 roku w Domu Pomocy Społecznej w Zborowie zor-
ganizowano konferencję pn. „60 lat minęło” promującą Dom Pomocy i powstałe przy 
nim w 2015 roku lokale aktywizujące. Powstały dnia 1 października 1957 roku Dom 
Pomocy Społecznej w Zborowie obchodził w tym roku 60-lecie istnienia.

Jubileusz 60-lecia DPS w Zborowie

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W GNOJNIE

Typ: dla dorosłych i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie 
(mężczyzn)

liczba miejsc: 100
Strona/e-mail http://www.dpsgnojno.pl/dps_gnojno@poczta.onet.pl

 Dom Pomocy Społecznej w Gnojnie i jego mieszkańcy

Dom Pomocy Społecznej w Gnojnie (jednostka prowadzona jest przez samorząd 
powiatu) uzyskał wpis do rejestru Wojewody Świętokrzyskiego i aktualnie jest przysto-
sowany dla dorosłych oraz dzieci i młodzieży (chłopców) niepełnosprawnych intelektu-
alnie. W 2012 roku placówka dysponowała 102 miejscami, obecnie posiada 100 miejsc.

W roku 2009 zakończono budowę pawilonu mieszkalnego dla 49 osób, jego budowę 
rozpoczęto w 2006 r. Obiekt został oddany do użytku 12 stycznia 2010 r.

Rok 2015 był szczególnie ważnym dla Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie, po-
nieważ pięćdziesiąt lat temu placówka została oficjalnie otwarta i zamieszkali w niej 
pierwsi mieszkańcy. W związku z powyższym w miesiącu wrześniu 2015 r. obchodzo-
ny był Jubileusz 50-lecia Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie.

Jubileusz 50-lecia Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie

 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W SŁUPI

Typ: dla kobiet przewlekle psychicznie chorych
liczba miejsc: 90
Strona/e-mail www.dpsslupia.albertynki.pl/dpsslupia@albertynki.pl

Dom Pomocy Społecznej w Słupi
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Dom Pomocy Społecznej w Słupi jest prowadzony na podstawie zawartej umowy 
na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej. Organem prowadzą-
cym jest Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim, Dom Zakonny 
z siedzibą w Słupi.

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
W RATAJACH SŁUPSKICH

Typ: dla osób w podeszłym wieku
liczba miejsc: 35
Strona/e-mail www.diecezja.kielce.pl/caritasdomrataje@poczta.onet.pl

Dom Pomocy Społecznej w Ratajach Słupskich

Dom Pomocy Społecznej w Ratajach Słupskich pro-
wadzony jest przez Caritas Diecezji Kieleckiej na pod-
stawie zawartej umowy na realizację zadania publicznego 
z zakresu pomocy społecznej.

III. Działalność Zespołu Interwencji Kryzysowej/Ośrodka Interwencji Kryzysowej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju od roku 2004 r. jako jedy-
na instytucja w powiecie świadczy bezpłatną pomoc psychologiczną dla osób z terenu 
całego powiatu. W tym czasie Decyzją Zarządu Powiatu z dnia 01.10.2003 roku utwo-
rzono Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej, który rozpoczął swą działalność 
w dniu 02.02.2004 r. Od 2009 r. w odpowiedzi na nowe uregulowania prawne został 
przekształcony w Zespół Interwencji Kryzysowej.

W 2017 r. utworzono Ośrodek Interwencji Kryzysowej dzięki realizacji projektu 
pn. „Nowy Start – Nowe Życie”. W OIK pracuje aktualnie trzech psychologów oraz 
prawnik. Co roku licznie zgłaszają się osoby, będące w kryzysie, potrzebujące rozmowy, 
wsparcia i pomocy psychologicznej. Psychologowie przeprowadzają ok. 1000 spotkań 
w roku z klientami. W 2017 r. uruchomiono również całodobowy Telefon Zaufania 
czynny w dni robocze. W sytuacjach kryzysowych psycholodzy wraz z pracownikiem 
socjalnym przeprowadzają także interwencje w środowisku.

Spotkanie z psychologiem

W ramach Ośrodka Interwencji Kryzysowej został 
utworzony Hostel dla osób znajdujących się w sytuacjach 
kryzysowych. Osoby, które znalazły się w kryzysie zwią-
zanym z przemocą, koniecznością opuszczenia domu 
mają możliwość tymczasowego schronienia w hostelu.

Hostel Ośrodka Interwencji Kryzysowej

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju od 2013 r. organizo-
wane są spotkania grupy wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie „Przyjdź 
poMOC” prowadzone przez psychologa OIK. Celem zajęć jest wskazywanie na sku-
teczne sposoby przeciwdziałania przemocy, zwiększenie poczucia sprawstwa i godności 
osobistej uczestniczek.

Od 2013 r. co roku na terenie naszego powiatu prowadzony jest Program Korek-
cyjno-Edukacyjny dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie. Na realizację zadania 
Centrum uzyskało z budżetu państwa w latach 2013-2017 kwotę 45 530 zł. W tych 
latach do programu przystąpiły 52 osoby.

Spotkanie programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc
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Powiat Buski już dwukrotnie dostał dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej na realizację projektów w ramach Programu Osłonowego 
„Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziała-
nia przemocy w rodzinie”.

Pierwszy program pn.: „Otwórz oczy – STOP prze-
mocy” wygrał konkurs w 2013 r. Jego całkowity koszt 
wynosił 16.800 zł, a program ten został uznany jako 
jeden z trzech najlepszych w Polsce i nagrodzony kwotą 
w wysokości 5 000 zł

W 2015 roku Centrum dostało dofinansowanie do realizacji 
programu pn.: „Przerwij milczenie – zatrzymaj przemoc”, któ-
rego koszt całkowity wynosił 47 360 zł. Realizowane działania 
miały na celu głównie poprawę sytuacji rodzin zagrożonych 
zjawiskiem przemocy w rodzinie.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej organizował co roku szkolenia dla pracowników 
jednostek samorządu terytorialnego, m. in. Policji, sądu, ośrodków pomocy społecz-
nej, członków zespołów interdyscyplinarnych, oświaty, służby zdrowia. Wszystkie 
szkolenia pozwoliły na poszerzenie wiedzy i kompetencji z zakresu przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie.

IV. Wspieranie osób niepełnosprawnych

Podstawy prawne działania oraz przeznaczenie środków:
Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, samorząd powiatowy jako jeden z dys-
ponentów środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
wykonuje zadania na rzecz osób niepełnosprawnych, otrzymując corocznie środki wg 
określonego algorytmu. Działania te mogą być realizowane ze środków Funduszu na 
zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. 
Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych:
• dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnu-

sach rehabilitacyjnych,

Warsztat Terapii Zajęciowej w  Busku-
-Zdroju, który działa na podstawie umowy 
zawartej w dniu 29 maja 2007 roku pomiędzy 
Powiatem Buskim a Towarzystwem Przy-
jaciół Dzieci w Busku-Zdroju; uczestniczy  
35 osób niepełnosprawnych.

• zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocni-
cze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,

• likwidacji barier architektonicznych, w  komunikowaniu się i  technicznych  
w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,

• sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
• dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej.

Przez cały okres funkcjonowania Powiatu jego mieszkańcy otrzymali łącznie  
28 100 918 zł jako wsparcie dla osób niepełnosprawnych. 

Przez ostatnie pięć lat Powiat Buski na realizację zadań otrzymał z PFRON 
środki w wysokości 8 854 049 zł, w tym: 6 201 420 zł na zobowiązania dotyczące 
kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej, pozostała kwota w wysokości  
2 652 629 zł na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej. 

Rehabilitacja społeczna w Warsztatach Terapii Zajęciowej:

Na terenie Powiatu funkcjonują trzy Warsztaty Terapii Zajęciowej: 
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Warsztat Terapii Zajęciowej w  Gnojnie, 
który działa na podstawie umowy zawartej 
w dniu 19 kwietnia 2007 roku pomiędzy Po-
wiatem Buskim a Domem Pomocy Społecznej 
w Gnojnie. Od 2017 roku 
warsztat został poszerzo-
ny o 2 osoby; uczestniczy  
32 osoby niepełnosprawne.

Warsztat Terapii Zajęciowej w Piasku Wiel-
kim, który działa od 2017 roku na podstawie 
umowy zawartej w dniu 01.12.2016 roku po-
między Powiatem Buskim  
a Caritas Diecezji Kielec-
kiej; uczestniczy 23 osoby 
niepełnosprawne.

Działalność WTZ finansowana jest ze środków PFRON oraz ze środków Po-
wiatu. W latach 2014-2018 udział Powiatu w finansowaniu Warsztatów wynosił 
10% całości nakładów tj. 649 195,44 zł, dofinansowanie z PFRON w wysokości  
5 881 498,35 zł.

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, technicznych oraz w ko-
munikowaniu się:

Na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komuni-
kowaniu się w latach 2014-2017 Powiat wydatkował 425 848 zł zawierając 102 umowy 
z osobami niepełnosprawnymi. Wydatkowanie w poszczególnych latach obrazuje 
poniższa tabela.

Rok

Bariery architektoniczne Bariery techniczne Bariery w komunikowaniu się 

Ilość 
umów

Kwota 
wydatkowana 

Ilość 
umów

Kwota 
wydatkowana

Ilość 
umów

Kwota 
wydatkowana

2014 17 121 948 zł 5 4 749 zł 3 3 178 zł

2015 17 102 796 zł 6 20 944 zł 8 9 229 zł

2016 10 65 707 zł 3 4 278 zł 7 8 281 zł

2017 10 67 579 zł 6 6 791 zł 10 10 368 zł

Razem 54 358 030 zł 20 36 762 zł 28 31 056 zł

W 2018 roku na dofinansowanie likwidacji barier wpłynęły 62 wnioski na kwotę 
502 338 zł. Obecnie zadanie to jest w trakcie realizacji. 

Środki na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych wydatkowano 
głównie na dostosowanie łazienek do potrzeb osób niepełnosprawnych, utwardzanie  
i wyrównywanie podłoży oraz budowę podjazdu do budynku mieszkalnego.

Dostosowanie łazienek do potrzeb osób niepełnosprawnych
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Dofinansowanie zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny, 
przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Na dofinansowanie zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny, 
przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze w latach 2014-2017 Powiat wydatko-
wał 585 932,80 zł, realizując 715 wniosków. Wydatkowanie w poszczególnych latach 
obrazuje poniższa tabela.

Rok

Zaopatrzenie w przedmioty
ortopedyczne i środki pomocnicze Sprzęt rehabilitacyjny

Ilość zrealizowanych 
wniosków

Kwota
wydatkowana

Ilość zrealizowanych 
wniosków

Kwota
wydatkowana

2014 141 143 830 zł 10 8 832 zł
2015 127 141 694 zł 5 2 134,80 zł
2016 107 115 018 zł 5 4 195 zł
2017 309 159 246 zł 11 10 983 zł
Razem 684 559 788 zł 31 26 144,80 zł

W 2018 roku na zadanie dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, 
przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze do końca pierwszego kwartału wpły-
nęło 96 wniosków na kwotę 157 090 zł, przy czym wnioski nadal napływają. 

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

W zakresie  dofinansowania sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnospraw-
nych w latach 2015-2017 Powiat zawarł 9 umów z podmiotami działającymi na rzecz 
osób niepełnosprawnych na kwotę 10 455 zł. 

Likwidacja barier technicznych

Rok

Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów                          
w turnusach rehabilitacyjnych

Ilość zożonych wniosków Ilość zrealizowanych 
wniosków Kwota wydatkowana

2014 223 97 86 817 zł

2015 223 99 79 673 zł

2016 188 88 73 417 zł

2017 202 98 84 385 zł

Razem 836 382 324 292 zł

Do realizacji na 2018 rok trzy podmioty złożyły łącznie 5 wniosków na kwotę  
9 660 zł. Rada Powiatu na to zadanie przeznaczyła kwotę 7 000 zł. 

Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych

Na dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych w latach 2014-2017 Powiat wydatko-
wał 324 292 zł przyznając środki dla 382 osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. 
Wydatkowanie w poszczególnych latach obrazuje poniższa tabela. 

W roku 2018 o dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opie-
kunów wpłynęło 106 wniosków osób niepełnosprawnych, z których 49 wymaga 
uczestnictwa w turnusie opiekuna. Dofinansowanie przyznano 92 osobom na kwotę 
84 911 zł. 

Współdziałanie ze Świętokrzyskim Oddziałem PFRON w Kielcach w zakresie 
realizacji programów celowych Funduszu:

„Program wyrównywania różnic między regionami III”

,,Program wyrównywania różnic między regionami III” jest kontynuacją programu, 
który został uruchomiony w 2003 roku. Zarząd PFRON w każdym roku realizacji 
programu wskazuje obszary, które będą realizowane w danym roku. 
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W 2013 roku Powiat Buski pozyskał z PFRON środki finansowe w wysokości  
83 132 zł na projekt „Likwidacja barier transportowych - zakup samochodu osobowego 
typu autobus (17 osobowy) dla Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie”. 

Do realizacji na 2014 rok Decyzją Pełnomocników Zarządu PFRON zostały 
zakwalifikowane następujące projekty w ramach w/w programu: 1.obszar G pn. ,,Bu-
skON - aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych w powiecie buskim”. Kwota 
dofinansowania 41 000 zł. 2. obszar B pn. ,,Obudowane urządzenie do transportu 
osób niepełnosprawnych na I-szą kondygnację budynku Ośrodka Zdrowia”. Kwota 
dofinansowania 44 173 zł. 

W 2016 roku w ramach programu celowego PFRON pod nazwą ,,Program wy-
równywania różnic między regionami III” Decyzją Pełnomocników Zarządu PFRON 
dofinansowanie otrzymali:

- W obszarze B
1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niepełnosprawnych Ruchowo  

w Busku-Zdroju: zakup podnośnika do basenu - urządzenie do transportu pionowego 
na kwotę 8 812,80 zł. 

- W obszarze D
1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niepełnosprawnych Ruchowo 

w Busku-Zdroju – zakup mikrobusu 9-cio osobowego specjalnie przystosowanego 
do przewozu osób niepełnosprawnych w celu likwidacji barier na kwotę 67 212,03 zł.

2. Dom Pomocy Społecznej w Gnojnie – zakup samochodu mikrobus 9 osobowy 
na kwotę 70 000 zł.

3. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Broninie – zakup mikrobusu 
9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na kwotę 
67 893,60 zł.

- W obszarze G
1. Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju - „BuskON II  aktywizacja zawodowa 

osób niepełnosprawnych w powiecie buskim”. Kwota dofinansowania 17 733,90 zł. 
- W obszarze D (wystąpienie)
1. Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych – uczestników Warsz-

tatów Terapii Zajęciowej przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci w Busku-Zdroju na 
kwotę 105 000 zł.

W ramach programu w 2017 roku dofinansowanie otrzymali:
- W obszarze D (wniosek):
1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Broninie projekt pn. „Likwidacja 

barier transportowych w SOSW w Broninie”- zakup mikrobusu do przewozu osób 
niepełnosprawnych w celu likwidacji barier na kwotę 66 510 zł.

2. Dom Pomocy Społecznej w Zborowie projekt pn. „Likwidacja barier transporto-
wych w DPS w Zborowie” - zakup mikrobusu 9-cio osobowego przystosowanego do 
przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach na kwotę 77 244 zł.

- W obszarze G (wniosek )

1. Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju – „Tworzenie miejsc pracy osób niepeł-
nosprawnych”. Kwota dofinansowania 8 870 zł.

- W obszarze D (wystąpienie)
1. Caritas Diecezji Kieleckiej projekt pn. ”Likwidacja barier transportowych  

w WTZ w Piasku Wielkim” - zakup mikrobusu 9-cio osobowego przystosowanego 
do przewozu ON na wózkach na kwotę 80 000 zł.  

W dniu 26.02.2018 roku Powiat Buski złożył do PFRON Oddział Świętokrzyski 
w Kielcach wniosek w ramach „Programu” następujących projektów: „Dostawa i mon-
taż dźwigu osobowego w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla 
Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku-Zdroju”, „Zakup mikrobusu dziewięcioosobo-
wego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w celu likwidacji barier 
transportowych” oraz „Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych w powiecie 
buskim w 2018 roku”.

Samochody do przewozu osób niepełnosprawnych zakupione w ramach programu
„Wyrównywania różnic między regionami III”
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Program ,,Aktywny Samorząd” 

W dniu 23 sierpnia 2012 roku Powiat Buski podpisał umowę nr ASM/000001/13/D 
w sprawie realizacji pilotażowego programu ,,Aktywny Samorząd”, której przedmio-
tem było powierzenie Realizatorowi pilotażowego programu ,,Aktywny Samorząd”. 
Formy wsparcia opisane w programie dotyczyły likwidacji barier ograniczających 
społeczne i zawodowe funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w ramach 2 modu-
łów: Moduł I-Likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową  
i Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez 
dofinansowanie kosztów edukacji.

Realizacja w/w programu w poszczególnych latach przedstawia poniższa tabela. 

Rok
Pilotażowy program ,,Aktywny Samorząd”

Ilość złożonych wniosków Ilość zawartych umów Kwota wydatkowana

2014 92 83 309 989,60 zł

2015 78 74 168 136,89 zł

2016 97 91 255 872,85 zł

2017 79 77 135 237,87 zł

Razem 346 325 869 237,21 zł 

Z posiedzenia Powiatowej Społecznej Rady 
do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Buskim

W latach 2014-2017 Powiat zawarł 325 umów z osobami niepełnosprawnymi na 
kwotę 869 237,21 zł. 

W dniu 26.02.2018 roku Powiat Buski złożył Wystąpienie Realizatora Progra-
mu o przyznanie środków PFRON na realizację pilotażowego programu „Aktywny 
samorząd”.

W powiecie buskim funkcjonuje Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Nie-
pełnosprawnych przy Staroście Buskim, która została powołana w dniu 25.06.2003 
roku, a inauguracyjne posiedzenie Rady odbyło się w dniu 02.07.2003r.

V. Projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Powiat Buski – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie od 2008 roku do 2015 roku 
zrealizował 8 edycji projektu pn. „Nowy Zawód – Nowy Start” współfinansowanych 
z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki 2007-2013, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upo-
wszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie wsparciem 
objęto 820 osób, w tym 458 osób niepełnosprawnych. W 2008 roku – wartość pro-
jektu wyniosła 50 145,00 zł, w 2009 roku – 331 500,00 zł, w 2010 roku – 743 200,00 
zł, w roku 2011 – 1 581 235,00 zł, w roku 2012 – 1 584 864,00 zł, w 2013 roku –  
1 304 468,00 zł, w 2014 roku – 1 099 983,00 zł, w 2015 roku natomiast 431 762,00 
zł. Łączna wartość pozyskanych środków w latach 2008-2015 przez Powiat Buski 
/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju to 7 127 157,00 zł z czego 
10,5 % stanowił wkład własny w kwocie 748 351,48 zł.

Samochód do przewozu osób niepełnosprawnych

W ramach IV edycji z mechanizmu 
cross-financingu zakupiono specjali-
styczny środek transportu - samochód 
do przewozu osób niepełnosprawnych 
za kwotę 119 500,00 zł.

W 2014 roku realizowano VII edycję projektu systemowego „Nowy Zawód – Nowy 
Start”, którego głównym celem była aktywizacja klientów Powiatowego Centrum 
Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju w sferze życia społecznego i zawodowego, prze-
łamywanie barier spowodowanych brakiem zatrudnienia, zwiększeniem szans powrotu 
do aktywności zawodowej oraz rehabilitacja społeczna i zdrowotna osób niepełno-
sprawnych. Projekt był skierowany do osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo. 
Wsparciem objęto 125 osób klientów pomocy społecznej, 60 osób niepełnosprawnych, 
dla których zorganizowano usługi rehabilitacyjno – szkoleniowe w Zakopanem, pod-
czas których realizowano zabiegi rehabilitacyjne oraz kursy z zakresu „Obsługa kom-
putera z telepracą”, „Organizator sprzedaży internetowej”, „Sztuka dekorowania 
domu”, „Decoupage. 

35 osób ukończyło kursy zawodowe, w tym dla wychowanków placówek opie-
kuńczo-wychowawczych oraz rodziny zastępczych zakupiono sprzęt AGD oraz 
elektronarzędzia.
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W 2015 roku realizowano VIII edycję projektu systemowego „Nowy Zawód – 
Nowy Start”, w ramach, której zorganizowano 3 kursy zawodowe, dla 15 uczestników. 
24 osoby niepełnosprawne skorzystały z usługi szkoleniowej oraz usług rehabilitacyj-
nych, 4 uczestników projektu zdobyło doświadczenie zawodowe na praktykach u lo-
kalnych pracodawców, a 14 młodych osób działało w ramach Klubu Wolontariusza. 

Doposażono również Wypożyczalnię Sprzętu Rehabilitacyjnego.

W latach 2014 i 2015 realizowano projekt pilotażowy pod nazwą „Schematom 
STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy 
- pilotaż” finansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrud-
nienie i Integracja Społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy  
i integracji społecznej, który wsparciem objął 18 rodzin wielodzietnych. 

W 2014 roku objęto wsparciem 10 rodzi, wartość projektu wyniosła 749 217,00 zł, 
natomiast w roku 2015 objęto 10 rodzin, w tym dwie w najtrudniejszej sytuacji z 2014 
roku oraz osiem nowych rodzin, wartość projektu wyniosła 435 602,00 zł. Łączna war-
tość pozyskanych środków przez Powiat Buski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzin 
w Busku-Zdroju w pilotażu to 1 184 819,00 zł. 

Głównym celem pilotażu było utworzenie  skoordynowanego systemu współpracy 
instytucjonalnej wobec rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z tytułu po-
zostawania w trwałym pokoleniowym bezrobociu i niemożności wyjścia z systemu 
świadczeń pomocy społecznej przez Powiat Buski. Utworzono Centrum dla Rodzin. 

Wyjazdowa szkoleniowo-integracyjna wycieczka do Dusznik Zdroju

W ramach projektu realizowano kursy zawodowe, wyjazdy edukacyjne, „Białą 
Niedzielę dla Rodzin”, prowadzono Centrum dla Rodzin, w którym zapewniano 
profesjonalną opiekę dla dzieci, korepetycje oraz zajęcia edukacyjne. Zorganizowano  
15 kursów zawodowych, w tym, m.in. kurs technolog robót wykończeniowych z zaję-
ciami praktycznymi, na których były remontowane pokoje dla dzieci i łazienki w do-
mach klientów. W ramach spotkań organizowano wyjazdy edukacyjno – integracyjne 
dla całych rodzin, m.in. do Krakowa, Tyńca, Krajna oraz Dusznik-Zdroju.

Projekty konkursowe współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społeczne-
go w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzy-
skiego na lata 2014-2020

Od 01.06.2016 roku do 31.12.2017 roku Powiat Buski/Powiatowe Centrum Pomo-
cy Rodzinie w Busku-Zdroju było Liderem projektu partnerskiego pod nazwą „Dobry 
Zawód – Lepsze Życie” realizowanego z sześcioma gminnymi ośrodkami pomocy 
społecznej z terenu Powiatu Buskiego tj. z: Gnojna, Nowego Korczyna, Solca-Zdroju, 
Tucząp, Pacanowa oraz Wiślicy, w ramach którego wsparcie uzyskało 100 osób. Projekt 
współfinansowany był z Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, 
Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie. 
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Ostateczna wartość projektu wy-
niosła 1 843 672,80 zł. Celem głów-
nym projektu był wzrost aktywności 
zawodowej, społecznej i edukacyjnej 
u 100 osób mieszkańców Powiatu Bu-
skiego do końca roku 2017, poprzez 
zindywidualizowaną i kompleksową 
aktywizację społeczno-zawodową.

W 2017 roku w ramach tego pro-
jektu 69 osób uzyskało szansę zdoby-
cia nowych kwalifikacji na 8 kursach 
zawodowych, 40% uczestników, któ-
rzy z wynikiem pozytywnym ukoń-
czyli kurs zawodowy skorzystało z półrocznego, płatnego stażu zawodowego. W sumie 
spośród 100 uczestników projektu ponad 30% podjęło zatrudnienie.

W ramach kompleksowej i zindywidualizowanej aktywizacji społeczno-zawodowej 
uczestników projektu, zrealizowano następujące formy wsparcia, które przyczyniły się 
do prawidłowego zakończenia projektu „Dobry Zawód-Lepsze Życie”:

• Wielomodułowe kursy zawodowe dla 100 (40 osób po stronie Lidera – PCPR 
i po 10 po stronie sześciu Partnerów).

• Staż zawodowy, płatny, sześciomiesięczny dla 40 osób (16 osób po stronie 
Lidera i po 4 osoby po stronie Partnerów).

• Poradnictwo zawodowe indywidualne i grupowe.
• Poradnictwo psychologiczne indywidualne i grupowe.
• Zatrudnienie na okres min. 3 m-cy w wymiarze min. 0,5 etatu dla 30 osób 

(aktywność zawodową podjęło ponad 30 osób).
• Otwarte formy wsparcia/opieka dla dzieci uczestników projektu podczas 

ferii zimowych i wakacji.

Projekt konkursowy pt. „Nowy Start - Nowe Życie”

W okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r. Powiat Buski / PCPR realizuje równo-
cześnie drugi projekt konkursowy pt. „Nowy Start-Nowe Życie” współfinansowany 
z Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.1 
– Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Ostateczna wartość projektu wyniosła 883 160,25 zł przy wkładzie własnym w wy-
sokości 75 000,00 zł. Głównym celem projektu jest poprawa jakości funkcjonowania 
systemu pomocy rodzinie, poprzez zwiększenie dostępności usług społecznych oraz 
wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla 592 osób (406 kobiet i 86 mężczyzn) zagro-
żonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz funkcjonujących w ramach pieczy 
zastępczej na terenie Powiatu Buskiego. Projekt przyczyni się do poprawy jakości 
i poszerzenia usług społecznych w Powiecie Buskim poprzez wsparcie na rzecz prawi-

dłowego funkcjonowania rodziny, wsparcie procesu usamodzielniania się i integracji ze 
środowiskiem, podnoszenie kwalifikacji i kompetencji osób związanych ze świadcze-
niem usług społecznych, w tym osób sprawujących pieczę zastępczą poprzez realizację 
równolegle trzech zadań:

Zadanie 1. Utworzenie i działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej
Utworzenie i działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej to kompleksowe wspar-

cie i specjalistyczna pomoc dla osób będących w kryzysie, działania interwencyjne na 
rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu, w tym dotkniętych przemocą. Dzia-
łania powyższe mają na celu przywrócenie równowagi psychicznej oraz umiejętności 
samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej 
w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej, czyli zapobieganie pogłębianiu się 
występujących dysfunkcji.

Zadanie 2. Wsparcie na rzecz 
osób funkcjonujących w  ramach 
pieczy zastępczej

Działania mające na celu popra-
wę jakości funkcjonowania Rodziny 
Zastępczej polegające na specjali-
stycznym wsparciu oraz podniesieniu 
kwalifikacji osób funkcjonujących 
w  ramach rodzinnej i  instytucjo-
nalnej pieczy zastępczej. W obliczu 
nasilającego się zagrożenia dotyka-
jącego dzieci i młodzież zasadne jest 
nieustanne podnoszenie kompetencji 
wychowawczych rodziców i wychowanków. 

Zadanie 3. Centrum dla Rodzin i inne działania skierowane do wszystkich grup 
docelowych

CdR (Centrum dla Rodzin) to działania skierowane do wszystkich grup docelo-
wych, a więc do osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz ich 
otoczenia, w tym rodzin i dzieci, osób funkcjonujących w ramach rodzinnej i in-
stytucjonalnej pieczy zastępczej. Centrum dla Rodzin funkcjonuje od 24.04.2017 r. 
w wynajętych pomieszczeniach i mieści się w budynku Hufca ZHP w Busku-Zdroju 
przy ul. Leszka Marcińca 4. W CdR świadczone jest specjalistyczne poradnictwo dla 
rodzin objętych wsparciem, w formie popołudniowych dyżurów.

Warsztaty manualne połączone ze wzmocnieniem
więzi rodzinnych i rówieśniczych Rodzin

Zastępczych w BSCK w Busku-Zdroju

Nieustanna praca i doświadczenie Koordynatorów Rodzinnej Pieczy Zastępczej, 
którzy znają sytuację i potrzeby Rodzin umożliwiła trafny i zróżnicowany dobór form 
wsparcia realizowanych w ramach projektu „Nowy Start-Nowe Życie”.
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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju – partnerem w projekcie 
ponadnarodowym

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bu-
sku-Zdroju jako jednostka samorządu powiatu 
odpowiedzialna za realizację polityki społecznej 
w  Powiecie Buskim została zaproszona w  2016 
roku do zawiązania partnerstwa w ramach projek-
tu ponadnarodowego „Nowe kompetencje, nowe 
możliwości – Młodzieżowy animator społeczno-
-kulturowy osób starszych” w ramach Działania 4.3 
Współpraca ponadnarodowa Programu Operacyj-
nego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt 

realizowany jest przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, który peł-
ni w projekcie rolę Lidera natomiast jednym z dwóch partnerów jest buski PCPR. 
Decydujący wpływ na zaproszenie do partnerstwa ma wieloletnie doświadczenie 
w realizacji projektów przez Centrum w ramach poprzedniej perspektywy budżetowej 
UE na lata 2007-2013. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2016-2018.

Wizyta w szkole Instituto de formacion profesional Miseriordia w Walencji
oraz w domu dla osób starszych Centro de Mayores Selegna

VI. Pozostała działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Powiatowy Dzień Pracownika Socjalnego

Istotną rolę w integracji osób pracujących w organizacjach i instytucjach pomocy 
społecznej jest organizacja Powiatowego Dnia Pracownika Socjalnego, który organi-
zowany jest od 2003 r. Podczas uroczystości odznaczane są osoby odznaczeniami pań-
stwowymi. Przyznawane są również statuetki „Serce Dobroci” i „Złote Serce Dobroci”. 
Każdego roku Starosta Buski wyróżnia osoby, które szczególnie zasłużyły się działając 
na polu pomocy społecznej.

Powiatowy Dzień Pracownika Socjalnego
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Ogólnopolskie zbiórki żywności

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie rok rocznie przystępuje do Ogólnopolskich 
Zbiórek Żywności koordynowanych przez Świętokrzyski Bank Żywności w Ostrowcu 
Świętokrzyskim. Akcję prowadzimy we współpracy z wolontariuszami. Przygotowy-
wane paczki żywnościowe przekazywane są rodzinom najbardziej potrzebującym.

Organizowane zbiórki 
żywności

Łączna waga zebranych 
produktów

Ilość paczek przekazanych 
potrzebującym rodzinom

ROK 2014 7221,65 kg 540

ROK 2015 7440,27 kg 464

ROK 2016 5856,92 kg 379

ROK 2017 5248,82 kg 471

ROK 2018 1389,21 kg 167

RAZEM 25767,66 kg 2021

Zbiórki żywności

Bank Drugiej Ręki

W PCPR w Busku-Zdroju działa Bank Drugiej Ręki, poprzez który można prze-
kazać rodzinom wielodzietnym i ubogim meble, sprzęt AGD i RTV, a także odzież 
i artykuły szkolne. W ramach prowadzonej akcji Centrum współpracuje z Sanatoriami, 
Bankami, Szkołami i Zakładami Pracy.

W TROSCE O ZDROW IE
ROZDZI A Ł I X

W trosce o zdrowie i z myślą o mieszkańcach naszego regionu, dążyliśmy i wciąż 
dążymy do podnoszenia jakości usług zdrowotnych i społecznych, poprzez projekty 
inwestycyjne oraz w tzw. kapitał ludzki.

Zespół Opieki Zdrowotnej do 1998 r. działał jako jednostka budżetowa sektora 
finansów publicznych, a mocą Zarządzenia Wojewody Kieleckiego Nr 83/98 z dnia  
10 sierpnia 1998 r. został przekształcony w Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej. W dniu 17 sierpnia 1998 r. Rada Społeczna uchwaliła Statut. 24 listopada 
1998 r. Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju przez Sąd Rejonowy w Kielcach 
Sąd Gospodarczy został wpisany do rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej 
PZOZ 20 Nr Rej. 19/98.

Zespół Opieki Zdrowotnej w  Busku-Zdroju Decyzją z  dnia 5 grudnia  
2000 r. wydaną przez Wojewodę Świętokrzyskiego na podstawie art. 60 ustawy 
z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację 
publiczną został przekazany z mocy prawa Powiatowi Buskiemu z dniem 1 stycznia  
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1999 r. Tym samym uprawnienia podmiotu tworzącego przejął Powiat Buski. W dniu 
3 listopada 1999 r. uchwałą Nr XI/60/99 Rada Powiatu w Busku-Zdroju zatwierdziła 
Statut Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju.

Szpital Powiatowy składa się z 12 oddziałów, tj. chorób wewnętrznych, chirurgicz-
nego ogólnego, chirurgii urazowo-ortopedycznej, pediatrycznego, chorób zakaźnych, 
gruźlicy i chorób płuc, ginekologiczno-położniczego, neonatologicznego, anestezjologii 
i intensywnej terapii, geriatrycznego, stacji dializ, izby przyjęć.

Zaplecze diagnostyczne zabezpieczają Dział Diagnostyki Laboratoryjnej (Labo-
ratorium Analityczne, Pracownia Mikrobiologiczna), Dział Serologii i Bank Krwi 
(Pracownia Serologiczna, Bank Krwi), Dział Diagnostyki Obrazowej (Pracownia Rtg 
i Pracownia USG), Pracownia Bronchofiberoskopii, Pracownia Endoskopii, Pracow-
nia Elektrofizjologii. Leczenie specjalistyczne zarówno przed, jak i po hospitalizacji, 
zabezpieczają poradnie specjalistyczne, tj. chirurgii ogólnej, chirurgii urazowo-orto-
pedycznej, otorynolaryngologiczna, ginekologiczno-położnicza, urologiczna, endokry-
nologiczna, hepatologiczna, gruźlicy i chorób płuc oraz nefrologiczna.

Zmiany ustrojowe nie powstrzymały dynamicznego rozwoju szpitala. Postęp wie-
dzy i techniki medycznej na przestrzeni lat determinował kolejne nakłady finansowe 
ponoszone przez ZOZ, zarówno ze środków własnych, jak i środków zewnętrznych na 
modernizację i zakup coraz to nowszej i dokładniejszej aparatury medycznej. Zmianom 
podlegały również koncepcje zagospodarowania pomieszczeń szpitalnych tak, aby 
maksymalnie wykorzystać posiadaną przestrzeń dla dobra i wygody pacjenta.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju w latach 1999-2018 zrealizował szereg 
projektów, mających na celu dostosowanie zakładu do nowych standardów, poprawy 
komfortu leczenia pacjentów i podniesienia jakości udzielanych świadczeń. Podejmo-
wane przez dyrekcję lecznicy starania, we współpracy z organami powiatu sprawiają, 
iż szpital staje się placówką coraz bardziej nowoczesną i konkurencyjną, zarówno  
w zakresie leczenia, jak i diagnostyki.

Inwestycje w buskim szpitalu przedstawiają się imponująco.
W  okresie od 1999 do 2017 roku wartość przeprowadzonych w  szpita-

lu inwestycji, remontów, modernizacji i  zakupów sprzętowych, wyniosła łącz-
nie 30 200 232,42 zł. W  kwocie tej uwzględnione zostały dotacje udzielo-
ne szpitalowi przez powiat w  wysokości 10 023 306,09 zł, udział własny 
szpitala w wysokości 7 276 491,49 zł oraz środki pozyskane z UE w wysokości  
12 900 434,84 zł.

Ponadto powiat samodzielnie zrealizował na terenie szpitala szereg inwestycji, 
przekazując je następnie szpitalowi w formie przeniesienia nakładów o łącznej wartości  
6 093 615,10 zł. Łączna wartość nakładów finansowych poniesionych na rzecz buskie-
go szpitala w latach 1999-2017 wyniosła 36 293 847,52 zł.

W 2018 roku powiat zabezpieczył środki w kwocie 735 000 zł z przeznaczeniem 
na dotacje mające na celu wparcie inwestycji szpitala, których szacunkowa wartość 
wynosi 757 730,00 zł.

Uroczyste otwarcie zmodernizowanej Izby Przyjęć i Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej

Nowoczesne labolatorium szpitalne

Nowy Blok Operacyjny, sala operacyjna i pooperacyjna

W 2012 roku budynki Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju zostały objęte 
pracami termomodernizacyjnymi. Wykonano roboty dociepleniowe stropodachów, 
ścian zewnętrznych wraz z wymianą części okien i drzwi zewnętrznych w budynku 
głównym szpitala, w budynkach oddziału zakaźnego, prosektorium i garaży, budynku 
magazynu żywności, oddziału płucnego, poradni specjalistycznych, w kotłowni kom-
pleksu wymieniono jedno z dwóch źródeł ciepła. Projekt był współfinansowany przez 
Unię Europejską oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej. Wartość tej inwestycji wyniosła 4 071 196,59 zł.

Przez ten czas w szpitalu wdrożono zintegrowany system informatyczny, przebudo-
wano byłą pralnię na laboratorium szpitalne oraz przebudowano Oddział Anestezjo-
logii i Intensywnej Terapii oraz Izbę Przyjęć. Oprócz tego zakupiono nowoczesną 
aparaturę naukowo-badawczą dla Oddziałów Chirurgii, Urologii i Dializ, a także 
wybudowano nowy, niezależny Blok Operacyjny zaopatrzony w nowoczesną aparaturę.
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Termomodernizacja szpitala

Na kolejny projekt w roku 2013 pozyskano środki w wysokości 1 504 847 zł ze 
Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Na dachu budynku głównego ZOZ 
zamontowano instalacje kolektorów słonecznych do wspomagania przygotowania cie-
płej wody użytkowej. Dodatkowo, na budynkach szpitala, w 2015 roku zamontowano 
instalacje fotowoltaiczne do produkcji prądu, dzięki czemu Zespół Opieki Zdrowotnej 
otrzymał mini elektrownię słoneczną o mocy 40kW.

Kolektory słoneczne na budynkach szpitala

Projekty realizowane w kolejnych latach dotyczyły: przebudowy oraz dostawy 
sprzętu na Oddział Pediatryczny, modernizacji i przebudowy Oddziału Gruźlicy 
i Chorób Płuc wraz z Poradnią Gruźlicy i Chorób Płuc, modernizacji apteki szpitalnej 
oraz przebudowy lądowiska dla helikopterów.

W ramach środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnospraw-
nych utworzono stanowisko pracy dla osoby niepełnosprawnej, która obsługuje sieć 
monitoringu wizyjnego na terenie szpitala.

Uroczyste otwarcie nowego Oddziału Pediatrycznego – nowy oddział dziecięcy powstał na  
III piętrze budynku, w miejscu gdzie wcześniej znajdowały się Blok Operacyjny i Oddział Anestezjologii

i Intensywnej Terapii

Wyremontowany Oddział
i Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc

Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc został wypo-
sażony w videobronchoskop aparat do nowocze-

snej diagnostyki Gruźlicy i Chorób Płuc

Zainstalowano nową windę łącząca Blok Operacyjny z trzema oddziałami za-
biegowymi i Izbą Przyjęć. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 214 514 zł, w tym 
dotacja celowa ze środków Powiatu Buskiego w ramach zadania „Zakup i montaż 
dźwigu osobowego łączącego Blok Operacyjny z oddziałami zabiegowymi” w kwocie  
208 076,64 zł.

Gruntownie wyremontowano salę rehabilitacyjną szpitala oraz doposażono ją 
w nowy sprzęt rehabilitacyjny.
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Nowe Uniwersalne Gabinety Usprawniania Leczniczego

Wyremontowano Oddział Ginekologiczno-Położniczy wraz z traktem porodowym 
oraz Oddział Neonatologiczny, którego ściany pomalowano w motywy baśniowe, aby 
stworzyć dla najmłodszych pacjentów oraz ich rodzin jak najprzyjemniejsze warunki 
pobytu w szpitalu.

Neonatologia buskiego szpitala w barwach przyrody

W dniu 22.07.2016 r. podpisano umowę dzierżawy powierzchni użytkowej w szpi-
talu na prowadzenie, pierwszej w powiecie buskim, Poradni Onkologicznej. Utwo-
rzenie poradni onkologicznej przybliżyło pacjentom świadczenia lecznicze, skróciło 
czas oczekiwania na pierwszą wizytę, co w leczeniu onkologicznym ma bardzo duże 
znaczenie. Szybka diagnoza i leczenie zwiększają szansę wygranej z tą trudną chorobą 
dotykającą dziś coraz więcej Polaków w tym także osoby coraz młodsze.

Podpisanie Umowy przez dyrektora Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sp z o. o. w Krakowie  
dr. n. med. Tomasza Walaska i dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju Grzegorza Lasaka

Od 1 listopada 2016 r. przy buskim szpitalu funkcjonuje POZ (Podstawowa Opieka 
Zdrowotna). Przychodnia mieści się na parterze budynku administracji szpitala, do 
którego przystosowany jest podjazd dla osób niepełnosprawnych i bezpłatny parking 
dla pacjentów. POZ posiada szeroki wachlarz poradni specjalistycznych, pełną diagno-
stykę (laboratorium, RTG, USG, Rezonans Magnetyczny, Tomograf Komputerowy, 
Pracownia Mammograficzna).

Podstawowa Opieka Zdrowotna

Ze względu na to, że na terenie powiatu występuje duże zapotrzebowanie na opiekę 
długoterminową i paliatywną, od 13 czerwca 2017 r. na I piętrze Oddziału Chorób 
Zakaźnych użyczono część nieruchomości pod działalność Hospicjum i ZOL (zakład 
opiekuńczo-leczniczy), prowadzoną przez Fundację Gospodarczą Św. Brata Alberta, 
która dąży do zapewnienia godnych warunków osobom ciężko i nieuleczalnie chorym.

Uroczyste podpisanie umowy pomiędzy Prezesem Fundacji Gospodarczej Św. Brata Alberta
z siedzibą w Kielcach – Marianem Jaworskim, a Dyrektorem ZOZ w Busku-Zdroju – Grzegorzem Lasakiem

Od 1 października 2017 r. w naszej placówce udzielane są świadczenia zdrowotne 
z zakresu Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej.
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Dary od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dla 
buskiego szpitala to ważny i potrzebny zastrzyk. Dzięki 
pomocy Fundacji WOŚP szpital na przestrzeni ostatnich 
kilku lat wzbogacił się o nowy sprzęt i aparaturę medyczną 
o wartości 852 633,38 zł.

Oddział Pediatryczny został wzbogacony o 2 nowoczesne łóżeczka dla
najmłodszych pacjentów oraz aparat USG

BEZROBOCIE COR A Z MNIEJSZ Y M PROBLEMEM
ROZDZI A Ł X

Jednym z ważniejszych wyzwań, przed którymi stanęły powiaty w 20 letnim okresie 
swojego funkcjonowania, to niewątpliwie problem bezrobocia i jego negatywne skutki 
społeczno-gospodarcze.

Zjawisko bezrobocia jakie pojawiło się w Polsce z początkiem lat 90 ubiegłego wie-
ku to niewątpliwie jeden z najboleśniejszych skutków reform i przemian polityczno-go-
spodarczych jakie miały miejsce w tamtym czasie. Prawnie, zjawisko to, jako istniejące, 
zostało usankcjonowane w grudniu 1989 r. z chwilą uchwalenia dwóch ważnych ustaw, 
tj. ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracow-
nikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładów pracy, która między innymi 
regulowała kwestie związane ze zwolnieniami grupowymi z przyczyn ekonomicznych 
oraz ustawy z dnia 29 grudnia 1989 r. o zatrudnieniu, która umożliwiła rejestrowanie 
się osobom bezrobotnym w urzędach pracy i wypłacanie im zasiłków, zwanych wów-
czas „kuroniówkami” od nazwiska Jacka Kuronia, pełniącego w tym czasie funkcję 
ministra do spraw pracy i polityki społecznej.

W nowej rzeczywistości gospodarczej bezrobocie stało się zjawiskiem trwałym i po-
wszechnym, którego skutki odczuła prawie każda rodzina w Polsce. Przed niezwykle 
trudnym wyzwaniem stanęły powołane do życia publiczne służby zatrudnienia, które 
bez doświadczenia i wypracowanych wzorców starały się ograniczać w miarę swych 
możliwości narastające skutki bezrobocia oraz realizować nakreślaną przez kolejne 
rządy politykę rynku pracy. Lokalne urzędy pracy w pierwszej dekadzie swego istnienia 
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Na przestrzeni 20 lat funkcjonowania powiatów przyczyny, rodzaje oraz skala bez-
robocia ulegały wielu zmianom. W przypadku powiatu buskiego liczba bezrobotnych 
począwszy od 2001 r. systematycznie spadała. Wyjątkiem są tu lata 2007-2013, kiedy 
liczba ta utrzymywała się na zbliżonym poziomie. Od 2014 r. odnotowywany jest za to 
stały i dość dynamiczny spadek liczby bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym 
Urzędzie Pracy w Busku-Zdroju.

Źródło: opracowanie własne PUP w Busku-Zdroju

Na uwagę zasługuje także fakt, iż powiat buski od 2004 r. jest niezmiennie powia-
tem o najniższej stopie bezrobocia w województwie świętokrzyskim. Najniższa stopa 
bezrobocia, jaką odnotowano do dnia sporządzenia niniejszego opracowania, to 4,1% 
na koniec września i października 2017 r.

Wykres nr 1: Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Busku–Zdroju wg 
stanu na koniec roku w latach 1998-2017.

Obecna siedziba PUP w Busku-Zdroju,
ul. Różana 2 Fot. źródło: Wikimedia

działały jako administracja rządowa. Za spra-
wą ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie 
niektórych ustaw określających kompetencje 
organów administracji publicznej – w związ-
ku z reformą ustrojową państwa od 1 stycznia 
2000 r. zostały włączone w struktury powia-
towej administracji zespolonej. Tym samym 
dotychczas funkcjonujący w strukturach ad-
ministracji rządowej Rejonowy Urząd Pracy 
w Busku-Zdroju wszedł w skład administra-
cji zespolonej Powiatu Buskiego.

Wykres nr 2: Stopa bezrobocia w latach 2004-2017 wg stanu na koniec roku.

Źródło: opracowanie własne PUP w Busku-Zdroju

Wykres nr 3: Stopa bezrobocia w powiatach woj. świętokrzyskiego na koniec  
października 2017 r.

Źródło: opracowanie własne PUP w Busku-Zdroju

Niewątpliwie za tak dobrymi wynikami ostatnich 4 lat kryją się pozytywne zjawi-
ska takie jak ogólny wzrost gospodarczy w kraju czy też bardzo dobra koniunktura na 
rynku usług prozdrowotnych, które są strategicznymi kierunkami rozwoju powiatu, 
sprzyjająca licznym inwestycjom w branży uzdrowiskowej, odnowy biologicznej oraz 
w usługach uzupełniających ofertę jak gastronomia, usługi hotelarskie itp. Spadające 
bezrobocie w większości powiatów, a więc także i naszym, to także wynik migracji 
wewnętrznej do dużych miast Polski oraz emigracji, szczególnie osób młodych, do 
bardziej rozwiniętych krajów Unii Europejskiej. Z drugiej zaś strony od lat w po-
wiecie buskim odnotowywana jest bardzo duża liczba zgłoszeń zatrudniania cudzo-
ziemców, głównie z Ukrainy. W latach 2014-2017 w Powiatowym Urzędzie Pracy  
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w Busku-Zdroju zarejestrowano odpowiednio 3678, 6596, 9004 i 8572 oświadczenia 
o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi.

Jak już wcześniej wspomniano istotną rolę w łagodzeniu negatywnych skutków 
bezrobocia oraz kreowaniu lokalnej polityki rynku pracy odgrywają powiatowe urzędy 
pracy, które realizują zadania przypisane powiatom na podstawie obecnie obowiązują-
cej ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która została uchwalona 
20 kwietnia 2004 r. Zakres tych zadań jest bardzo obszerny, niemniej na czoło wysu-
wają się w szczególności takie zadania jak:

• rejestrowanie bezrobotnych i poszukujących pracy;
• przyznawanie i wypłacanie zasiłków oraz innych świadczeń z tytułu bezrobocia;
• udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu pracy 

a pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników przez pośrednictwo pracy i po-
radnictwo zawodowe;

• pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi, głównie Funduszu 
Pracy, na realizację zadań z zakresu aktywizacji lokalnego rynku pracy;

• realizowanie projektów w zakresie promocji zatrudnienia, w tym przeciwdzia-
łania bezrobociu, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej 
bezrobotnych, wynikających z programów operacyjnych współfinansowanych 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy;

• inicjowanie, organizowanie i finansowanie usług i instrumentów rynku pracy;
• realizacja zadań związanych z Krajowym Funduszem Szkoleniowym, w szcze-

gólności udzielanie pomocy pracodawcom poprzez finansowanie kształcenia 
ustawicznego pracowników i pracodawcy;

• realizowanie zadań związanych z podejmowaniem przez cudzoziemców pracy 
sezonowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

• współpraca z pracodawcami, instytucjami szkoleniowymi i innymi instytucjami 
rynku pracy oraz pozostałymi podmiotami działającymi na rzecz zatrudnienia, 
aktywizacji i integracji zawodowej.

W ramach powyższych zadań, dzięki dużemu zaangażowaniu pracowników Powia-
towego Urzędu Pracy w Busku-Zdroju w realizację zarówno standardowych działań 
wynikających z ustawy jak i realizację licznych projektów i programów na rzecz zatrud-
nienia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych finansowanych z Funduszu Pracy 
oraz Europejskiego Funduszu Społecznego, w okresie ostatnich 4 lat z różnych form 
pomocy skorzystało blisko 3 500 osób bezrobotnych. Z grupy tej 1 169 osób podjęło 
pracę w ramach subsydiowanego zatrudnienia, 1 417 osób odbyło staże, 418 skorzystało 
ze szkoleń oraz z dofinansowania do studiów podyplomowych, 261 osób otrzymało 
dofinansowanie do podjęcia działalności gospodarczej, 117 osób uzyskało pomoc na 
zasiedlenie się w nowym miejscu zamieszkania w związku z podjęciem pracy, 90 osób 
uczestniczyło w pracach społecznie użytecznych organizowanych przez samorządy 
gminne powiatu buskiego. Wydatki z tego okresu na działania aktywizacyjne na rzecz 
osób bezrobotnych zamknęły się kwotą ponad 27,6 mln zł. Największą część tych 
wydatków stanowiły koszty organizacji staży (31,7%), refundacji kosztów wyposażenia 

lub doposażenia stanowiska pracy (22,1%) oraz dofinansowanie do podjęcia działal-
ności gospodarczej (17,8%). Na uwagę zasługuje także dość duży udział wydatków 
związanych z refundacją części kosztów wynagrodzenia i ubezpieczenia społecznego 
za zatrudnionego bezrobotnego do 30 roku życia (12,2%). Należy jednak zaznaczyć, że 
była to tymczasowa forma wsparcia funkcjonująca w ramach realizowanego w latach 
2016-2018 Programu Praca dla Młodych.

Wykres nr 4: Struktura wydatków aktywizujących w latach 2014-2017

Źródło: opracowanie własne PUP w Busku-Zdroju

Szczególnie godne podkreślenia jest to, że działania aktywizacyjne jakie realizowa-
no w ostatnich 4 latach charakteryzują się także wysoką skutecznością. Efektywność 
zatrudnieniowa liczona z podstawowych form aktywizacji każdego roku była wyższa 
od średniej wojewódzkiej i krajowej.
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Tabela nr 1: Efektywność zatrudnieniowa podstawowych form aktywizacji za-
wodowej, realizowanych w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, 
łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej

Rok Powiat buski Woj. świętokrzyskie Polska

2014 83,1% 73,9% 76,3%

2015 83,5% 67,8% 75,9%

2016 80,3% 71,8% 78,7%

2017  85,0%* bd bd

* – wartość wstępnie ustalona na podstawie wewnętrznych sprawozdań PUP

Usługi świadczone osobom bezrobotnym i poszukującym pracy to także usługi 
pośrednictwa pracy w ramach niesubsydiowanego zatrudnienia. W latach 2014-2017 
blisko 900 osób bezrobotnych i poszukujących pracy uzyskało zatrudnienie na podsta-
wie wydanych skierowań do pracy pod oferty pracy składane przez pracodawców do 
Powiatowego Urzędu Pracy w Busku-Zdroju. Dodatkowo na terenie Urzędu zorgani-
zowano 45 giełd pracy, w których uczestniczyło 655 osób.

 Poradnictwo zawodowe to kolejna ważna forma pomocy jaką od wielu lat świadczy 
na rzecz osób bezrobotnych i poszukujących pracy Powiatowy Urząd Pracy w Busku-
-Zdroju. To pomoc w wyborze odpowiedniego zawodu, miejsca zatrudnienia, zmiany 
kwalifikacji oraz w określeniu zainteresowań i uzdolnień zawodowych. Dostarczano 
również zainteresowanym informacji o zawodach, rynku pracy, możliwościach szko-
lenia i kształcenia oraz udzielano pomocy w przygotowywaniu dokumentów aplika-
cyjnych. W latach 2014-2017 z indywidualnych porad zawodowych skorzystało 1 368 
osób, a w spotkaniach organizowanych w ramach porad grupowych uczestniczyło 262 
osoby.

Usługi Powiatowego Urzędu Pracy w Busku-Zdroju to nie tylko świadczenie różne-
go rodzaju pomocy osobom bezrobotnym i poszukującym pracy. Coraz większym zain-
teresowaniem cieszy się Krajowy Fundusz Szkoleniowy, który umożliwia pracodawcom 
i ich pracownikom zmianę lub podniesienie swych kwalifikacji zawodowych dzięki 
finansowaniu z tych środków kursów zawodowych lub studiów podyplomowych. 
Z możliwości tej w latach 2015-2017 skorzystało 891 pracowników i pracodawców, 
a suma wydatków zamknęła się kwotą 949 tys. zł.

Podsumowując należy podkreślić, iż zakres usług świadczonych przez powiatowe 
urzędy pracy, różnorodność form udzielanej pomocy oraz ich jakość na przestrzeni 20 
lat funkcjonowania powiatów uległa znacznym zmianom. Z uwagi na ograniczenia 
wynikające z formuły niniejszego opracowania przedstawione powyżej informacje za-
wierają jedynie fragment działalności lokalnych służb zatrudnienia powiatu buskiego. 
Osoby zainteresowane uzyskaniem pełniejszej i bardziej szczegółowej wiedzy na temat 
działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Busku-Zdroju zachęcamy do lektury rapor-
tów zawierających informację na temat realizacji zadań w zakresie promocji zatrudnie-
nia i aktywizacji lokalnego rynku pracy oraz o stanie bezrobocia na terenie Powiatu 
Buskiego w poszczególnych latach począwszy od 1999 r. Raporty te są zamieszczone 
na stronie internetowej pod adresem: http://busko.praca.gov.pl/raporty

IN W EST YCJE I PROJEKT Y
ROZDZI A Ł X I

Na przestrzeni 20 lat Powiat Buski zrealizował wiele inwestycji i projektów, z myślą 
o lepszej przyszłości młodego pokolenia, swoich mieszkańców, kuracjuszy i turystów. 
Poniżej, w ogromnym skrócie, przedstawiamy zrealizowane przedsięwzięcia w latach 
1999-2018:

(2001-2006) Budowa pawilonu mieszkalno – gospodarczego Domu Pomocy Spo-
łecznej w Zborowie. Wartość robót wyniosła 5,4 miliona złotych. W obiekcie, o po-
wierzchni użytkowej 3 364 m2, zamieszkało 65 osób.

(2005-2006) Budowa sali sportowej przy I Liceum Ogólnokształcącym w Busku-
-Zdroju. Wartość inwestycji 2,8 miliona zł.

(2005-2008) Termomodernizacja budynków jednostek oświatowych Powiatu Buskie-
go. Dofinansowanie z funduszu Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego w kwocie 1 885 056 EUR. 
Wartość inwestycji – 10 234 000,00 zł.
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(2006-2007) Rozbudowa budynku biurowego Starostwa Powiatowego w Busku-Zdro-
ju przy ul. Mickiewicza 15. Wartość inwestycji – 509 542,32 zł.

(2006-2009) Budowa pawilonu mieszkalnego dla 50 osób w Domu Pomocy Społecznej 
w Gnojnie. Koszt budowy pawilonu wyniósł 3 130 678,70 zł.

(2007-2008) Przebudowa dachu budynku internatu I Liceum Ogólnokształcącego 
w Busku-Zdroju. Inwestycja dofinansowana ze środków Kontraktu Wojewódzkiego 
Województwa Świętokrzyskiego. Wartość inwestycji 259 566,40 zł.

(2008-2009) Remont elewacji budynków Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych 
w Busku-Zdroju przy ul. Mickiewicza 23. Wartość inwestycji 108 349,08 zł.

Termomodernizacja budynków oświatowych

(2008-2009) Dla potrzeb internatu I Liceum Ogólnokształcącego w Busku-Zdroju 
wykonano instalację solarną do przygotowania ciepłej wody. Inwestycję zrealizowano 
z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Kielcach. 
Wartość inwestycji 70 541,54 zł.

(2008-2009) Dla potrzeb internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Bu-
sku-Zdroju wykonano kolektory solarne do przygotowania ciepłej wody. Wartość 
inwestycji 90 300,49 zł.

(2008-2009) W budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku-Zdroju 
przebudowano istniejącą kotłownię koksową na kotłownię opalaną gazem ziemnym 
GZ50 oraz wymieniono instalację c.o. Wartość inwestycji 292 408,07 zł.

(2009-2010) Rozbudowano i zmodernizowano boisko szkolne przy Zespole Szkół 
Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju przy ul. Mickiewicza 23. Inwestycja 
dofinansowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świę-
tokrzyskiego na lata 2007-2013 w kwocie 461 618,53 zł oraz z Funduszu Rozwoju 
Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 200 000,00 zł. Wartość 
inwestycji 787 501,86 zł.

(2009-2010) Dobudowa sali gimnastycznej do budynku Zespołu Szkół Ponadgim-
nazjalnych Nr 1 w Busku-Zdroju przy Al. Mickiewicza 6. Inwestycja dofinansowana 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na 
lata 2007–2013 w kwocie 1 505 468,53 zł. Wartość inwestycji 2 559 000,00 zł.
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(2009-2015) Rozpoczęty z inicjatywy Starosty Buskiego, przekształcony następnie 
w porozumienie partnerskie projekt pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej na 
budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu 
buskiego i pińczowskiego”, współfinansowany w ramach Szwajcarsko-Polskiego Pro-
gramu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.
Wartość inwestycji, dla zgłoszonego zakresu Powiatu Buskiego to 2 672 664 zł nakła-
dów inwestycyjnych na obiektach użyteczności publicznej. Łączna kwota otrzymanego 
dofinansowania ze środków szwajcarskich wyniosła 2 062 935 zł. Wykonano nastę-
pujące roboty:

• Budynki Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju wyposażono w instalację 
kolektorów słonecznych do wspomagania przygotowania ciepłej wody użytkowej 
przez kotłownię główną. Trzy baterie paneli słonecznych zlokalizowano na dachu 
budynku głównego. Kolejnym etapem było wykonanie tzw. mikro instalacji foto-
woltaicznej do wytwarzania energii elektrycznej na potrzeby własne kompleksu.

Instalację w ZOZ wizytował Dyrektor Biura SPPW przy Ambasadzie Szwajcarii w Polsce Pan Guido Beltrani

Nowa sala gimnastyczna

• Budynek Powiatowego Międzyszkol-
nego Ośrodka Sportowego otrzymał 
instalację solarną podgrzewającą wodę 
użytkową. W hallu wejściowym obiek-
tu zlokalizowano również modelową 
instalację solarną jako promocję celów 
projektu.

• Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza 
w Winiarach oraz Dom Pomocy Spo-
łecznej w Gnojnie otrzymały instalacje 
solarne, celem wspomagania obiegów 
ciepłej wody w obiektach.

• W wyniku porozumienia z Państwową 
Strażą Pożarną, budynek Komendy 
Powiatowej w Busku-Zdroju został 
wyposażony kolejno w instalację solar-
ną podgrzewającą wodę użytkową oraz 
fotowoltaiczną do wytwarzania prądu 
na potrzeby budynku.
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• Przy budynku szkoły Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych wykonano 
zestaw modelowy odnawialnych źródeł energii jako informację o celach projektu. 
Nieprzypadkowo, ponieważ jednym z kierunków jej kształcenia jest technik odna-
wialnych źródeł energii, kierunek który powstał w związku z „nasyceniem” regionu 
instalacjami powstałymi przy współfinansowaniu szwajcarskim.

Symboliczne przecięcie wstęgi przed wykonanym zestawem urządzeń: uczniowie szkoły, przedstawiciel Amba-
sady Szwajcarii – Dyrektor Guido Beltrani, Starosta Buski Jerzy Kolarz, Dyrektor ZST-I Sylwester Pałka

(2010) Wymiana źródła ciepła kotłowni gazowej w internacie Zespołu Szkół Po-
nadgimnazjalnych Nr 1 w Busku-Zdroju przy ul. 1 Maja 9. Wartość inwestycji  
105 347,65 zł.

(2010-2011) Budowa łącza teleinformatycznego pomiędzy budynkami Starostwa 
Powiatowego w Busku-Zdroju przy ul. Mickiewicza 15 i ul. Kopernika 2. Wartość 
inwestycji to 48 117,42 zł.

• Specjalny Ośrodek Szkolno-Wy-
chowawczy dla Niepełnosprawnych 
Ruchowo w Busku-Zdroju otrzymał 
zarówno instalację solarną jak i  foto-
woltaiczną, celem obniżenia kosztów 
funkcjonowania całorocznego basenu 
rehabilitacyjnego.

(2010-2012) Remont i modernizacja budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wy-
chowawczego w Busku-Zdroju: sali gimnastycznej wraz z zapleczem, basenu rehabi-
litacyjnego oraz ciągów komunikacyjnych i sanitariatów w internacie. Modernizacja 
basenu wodnego dla ćwiczeń rehabilitacyjnych – wykonanie instalacji technologii 
ogrzewania, uzdatniania oraz wymiany wody istniejącego basenu rehabilitacyjnego. 
Łączne nakłady w wysokości 687 735,89 zł zostały współfinansowane ze środków 
PFRON, będących w dyspozycji Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w wy-
sokości 261 184,00 zł.

Basen rehabilitacyjny z instalacją basenową oraz sala gimnastyczna

(2011-2012) Rozbudowa, przebudowa, 
nadbudowa i zmiana sposobu użytkowa-
nia budynku pralni i budynku admini-
stracyjnego z przeznaczeniem na pawilon 
mieszkalny dla Domu Pomocy Społecznej 
w Gnojnie. Wykonano również przyłą-
cze wodociągowe oraz odprowadzenie 
wód gruntowych i opadowych pawilonu 
mieszkalnego. Inwestycja otrzymała dota-
cję celową z budżetu państwa w wysokości 
2 800 000,00 zł. Całkowita wartość  inwe-

stycji to 4 713 427,63 zł.
Nowy pawilon mieszkalny Domu Pomocy Społecznej
w Gnojnie
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(2012-2014) Projekt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na 
terenie Powiatu Buskiego i Powiatu Pińczowskiego”. Całkowita wartość projektu 
wynosi 10 352 726 zł, w tym wartość robót budowlanych Powiatu Buskiego 6 308 
000 zł. Nakłady poniesione przez Powiat Buski były refundowane w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 
w kwocie 3 089 757 zł oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w ramach programu priorytetowego „System zielonych inwestycji” w kwocie  
1 717 800 zł.
Inwestycja objęła 4 budynki użyteczności publicznej Powiatu Buskiego:
• Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju: wykonano roboty dociepleniowe 

stropodachów, ścian zewnętrznych wraz z wymianą części okien i drzwi ze-
wnętrznych w budynku głównym szpitala, w budynkach oddziału zakaźnego, 
prosektorium i garaży, budynku magazynu żywności, oddziału płucnego, poradni 
specjalistycznych, w kotłowni kompleksu wymieniono jeden (z dwóch) piec;

• Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Busku-Zdroju: wykonano in-
stalację wentylacyjno-klimatyzacyjną oraz wymieniono stolarkę okienną i drzwio-
wą zewnętrzną sali sportowej;

• Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Winiarach: gdzie wymieniono pokrycie 
i docieplono dach i ściany zewnętrzne oraz wymieniono instalację c.o. oraz źródło 
ciepła w kotłowni gazowej;

• Warsztaty szkolne Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-
-Zdroju: modernizacja kotłowni wraz z instalacją c.o. i ciepłej wody.

Termomodernizowane obiekty

(2012) Przebudowa przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej budynku I Liceum 
Ogólnokształcącego w Busku-Zdroju. Wartość inwestycji 47 119,48 zł.
(2013) W  pokojach internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
w Busku-Zdroju wykonano wentylację grawitacyjną. Wartość inwestycji wyniosła  
92 086,08 zł.

(2013) W budynku Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku-
-Zdroju przy ul. Bohaterów Warszawy 106 na działce Nr 214/8 wykonano wentylację 
mechaniczną. Całkowita wartość inwestycji to 155 405,92 zł.

(2013-2015) Projekt pn. „Podniesienie jakości usług świadczonych w Domu Pomocy 
Społecznej w Zborowie, powiat buski, poprzez tworzenie lokali aktywizujących 
pracowni terapii zajęciowych pomieszczeń rehabilitacji leczniczej wraz z zaku-
pem wyposażenia oraz podniesienie kwalifikacji personelu”. Projekt obejmował 
roboty budowlane budynku DPS oraz szkolenia personelu. Wartość inwestycji –  
2 902 144,30 zł. Efektem końcowym jest zwiększenie powierzchni lokalowej DPS  
o 5 pomieszczeń do rehabilitacji medycznej, 7 lokali aktywizujących oraz 3 pomiesz-
czenia do terapii zajęciowej. Budynek uzyskał również instalację kolektorów słonecz-
nych do przygotowania ciepłej wody. Całkowity koszt robót budowlanych wyniósł  
2 546 132,43 zł. Nakłady poniesione przez Powiat Buski były refundowane w ramach 
Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego  
w Kielcach. Otrzymane środki wyniosły 2 431 587,83 zł.

DPS w Zborowie z lokalami aktywizującymi
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(2014-2015) „Przebudowa boisk wielofunkcyjnych Specjalnego Ośrodka Szkolno- 
Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku-Zdroju wraz z budo-
wą ścieżki rehabilitacyjnej”. Inwestycja realizowana była przy ul. Rehabilitacyjnej  
1 w Busku-Zdroju i obejmowała przebudowę istniejących boisk o nawierzchni asfalto-
wej i wykonanie boiska piłkarskiego o nawierzchni trawiastej, boiska wielofunkcyjnego 
o nawierzchni syntetycznej, bieżni prostej o nawierzchni syntetycznej oraz budowę 
siłowni terenowej w formie ścieżki rehabilitacyjnej. Koszt robót budowlanych wyniósł
789 970,00 zł. Środki na realizację inwestycji pozyskano w ramach PFRON będą-
cego w dyspozycji Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w kwocie 317 778,00 
zł, a także od Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury 
Fizycznej w kwocie 260 000,00 zł.

Nowy obiekt sportowy przy Ośrodku

(2015) Dostosowanie do wymagań obowiązujących przepisów techniczno-budowla-
nych długości dojść ewakuacyjnych budynku internatu I Liceum Ogólnokształcącego 
Busku-Zdroju, poprzez wykonanie wydzielenia p.poż. klatki schodowej. Wartość 
nakładów 95 283,40 zł.

(2015-2016) „Przebudowa boisk wielofunkcyjnych przy I Liceum Ogólnokształ-
cącym w Busku-Zdroju wraz z budową ścieżki rehabilitacyjnej, siłowni terenowej, 
przebudową ciągów pieszych i budową pochylni dla osób niepełnosprawnych”. Ten 
nowoczesny kompleks sportowy, to inwestycja samorządu powiatowego na 100-lecie 
szkoły, które przypada na 2018 rok. Zadanie o wartości 1 250 364,48 zł zostało dofi-
nansowane przez:
• Ministra Sportu i Turystyki w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej do 

dyspozycji Marszałka Woj. Świętokrzyskiego w kwocie 293 600,00 zł,
• Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z funduszu PFRON, będącego w dys-

pozycji Zarządu Województwa Świętokrzyskiego kwotą 483 900,00 zł oraz dotacją 
celową na wykonanie utwardzenia terenu przy budynku Wojewódzkiej Biblioteki 
Pedagogicznej w kwocie 24 974,25 zł,

• środki z budżetu powiatu buskiego 427 000,00 zł.

W wyniku tej inwestycji powstały dwa boiska ze sztuczną nawierzchnią – do piłki 
ręcznej oraz wielofunkcyjne (do koszykówki, siatkówki, tenisa), dwie bieżnie z wy-
dzielonymi czterema torami, skocznia do skoku w dal, trybuny, które obecnie liczą 272 
miejsc siedzących. Zbudowano też kompleks rekreacyjny, który pełni funkcję siłowni 
terenowej, wyremontowano ogrodzenie terenu szkoły, odrestaurowano schody przed 
głównym wejściem oraz wybudowano pochylnię dla osób niepełnosprawnych od pół-
nocnej strony szkoły.
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(2016) Remont nawierzchni boiska asfaltowego przy internacie Zespołu Szkół Tech-
niczno-Informatycznych w Busku-Zdroju. Łączny koszt remontu 79 997,48 zł.

(2017) Jednofunkcyjny, dwuobiegowy węzeł cieplny centralnego ogrzewania z miej-
skiej sieci ciepłowniczej w budynku szkoły I Liceum Ogólnokształcącego w Busku-
-Zdroju przy ul. Mickiewicza 13. Wartość nakładów powiatu 48 720,00 zł.

(2017-2018) „Budowa nowego budynku kształcenia zawodowego, budowa boiska 
wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni, dobudowa do hali sportowej siłowni 
oraz wymiana posadzki sportowej, remont warsztatów na potrzeby szkolnictwa za-
wodowego, zakup wyposażenia do celów dydaktycznych”. Projekt współfinansowany 
jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ra-
mach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata  
2014-2020, Oś priorytetowa 7. Sprawne usługi publiczne, Działanie 7.4 Rozwój infra-
struktury edukacyjnej i szkoleniowej.

Całkowita wartość projektu wynosi 15,59 mln zł, a przyznane dofinansowanie wy-
nosi 11 353 512,29 zł. Istniejące budynki Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół 
Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju oraz hali sportowej Powiatowego 
Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Busku-Zdroju przy ul. Kusocińskiego  
3 połączy nowy, trzykondygnacyjny budynek, który stanie się docelowo siedzibą 
Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku-Zdroju. Równocześnie 
budynek warsztatów ZST-I zostanie poddany remontowi, a zaplecze sportowe hali 
PMOS zostanie ulepszone, poprzez wymianę podłogi sportowej hali oraz dobudowę 
pomieszczeń siłowni. Przy powstałym kompleksie dydaktycznym zaprojektowano rów-
nież zewnętrzne boisko wielofunkcyjne. Druga część projektu zakłada wyposażenie 
dydaktyczne i sportowe powstałego kompleksu szkolnego, jako infrastruktury kształ-
cenia zawodowego. Planowany termin zakończenia robót do końca września 2018 r.

Nowy kompleks sportowy na 100-lecie szkoły Podpisanie aktu erekcyjnego w dniu 17 listopada 2017 r. i wmurowanie kamienia 
węgielnego pod budowę nowej „Budowlanki”

(2018) Dostosowanie wewnętrznych ciągów komunikacyjnych do obowiązują-
cych przepisów techniczno-budowlanych p.poż. wraz z wykonaniem oddymiania 
klatek schodowych w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
w Busku-Zdroju przy ul. Rehabilitacyjnej 1. Wartość robót to kwota 323 274,82 zł, 
poniesiona z budżetu powiatu.

Projekt w trakcie realizacji

PODSUMOWA NIE
ROZDZI A Ł X II

Trudnym zadaniem było podsumowanie 20 lat działania Powiatu Buskiego w nie-
spełna 100 stronicowym opracowaniu, które przekazujemy w Państwa ręce. Niemniej 
jednak staraliśmy się opisać większość najważniejszych wydarzeń, projektów i podsu-
mowań. Ta kadencja niebawem się kończy. Przed Powiatem Buskim kolejne kadencje, 
miejmy nadzieję na jeszcze lepsze projekty i plany, bo liczy się tylko dobro naszej 
„Małej Ojczyzny” i każdego mieszkańca z osobna. Jerzy Kolarz

Starosta Buski
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Unia Europejska
Zintegrowany Program Operacyjny
Rozwoju Regionalnego
Mechanizm Finansowy Europejskiego
Obszaru Gospodarczego i Norweskiego
Mechanizmu Finansowego
Unia Europejska
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2007-2013
Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny 
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
2007-2013
Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Kielcach
Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej
Ministerstwa Sportu i Turystyki

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy

Wojewoda Świętokrzyski

Unia Europejska
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2014-2020

Ministerstwo Zdrowia

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

Źródła finansowania inwestycji i projektów w latach 1999-2018
Tabela dot. Inwestycje i Projekty
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