
  

SPRAWOZDANIE 

STAROSTY BUSKIEGO 

z dnia 22 lutego 2016 r. 

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Busku-Zdroju za 2015 rok 

 

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku utworzona jest i funkcjonuje na mocy ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 

o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1445 z późn. zm.). Realizując obowiązek nałożony na Sta-

rostę przez art. 38b ust. 3 ustawy składam Radzie Powiatu Buskiego sprawozdanie z działalności Komisji Bez-

pieczeństwa i Porządku w 2015 roku, która pracowała w następującym składzie: 

1) Jerzy Kolarz - Starosta Buski. Przewodniczący Komisji, 

2) Jerzy Kordos - radny delegowany przez Radę Powiatu w Busku-Zdroju, (Uchwała Nr II/21/2014 z dnia 

19 grudnia 2014 r.); 

3) Grzegorz Jankowski - radny delegowany przez Radę Powiatu w Busku-Zdroju, (Uchwała Nr II/21/2014 

z dnia 19 grudnia 2014 r.); 

4) Marzena Piórkowska - Komendant Powiatowy Policji w Busku-Zdroju; 

5) Tomasz Rybus - przedstawiciel delegowany przez Komendanta Powiatowego Policji w Busku-Zdroju; 

6) Kazimierz Ścibiło - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju; 

7) Irena Sobieraj - Pedagog Szkolny Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju; 

8) Mirosław Wieczorek - Naczelnik Wydziału Oświaty, Promocji i Infrastruktury Społecznej Urzędu Miasta 

i Gminy w Busku-Zdroju. 

W pracach Komisji uczestniczył również Cezary Kiszka - Prokurator Rejonowy. 

Z głosem doradczym powołano się następujące osoby: 

1) Sławomir Dalach - Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Obrony Cywilnej Starostwa Po-

wiatowego w Busku-Zdroju; 

2) Danuta Koziara - Wiceprezes Sądu Rejonowego w Busku-Zdroju; 

3) Krzysztof Socha - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju; 

4) Tomasz Galant - Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Busku-Zdroju; 

5) Jerzy Fabijański - Komendant Straży Miejskiej w Busku-Zdroju. 

W dniu 29 maja 2015r., odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Na posiedze-

niu Komendant Powiatowy Policji w Busku-Zdroju, przedstawiła zebranym szczegółową analizę stanu bezpie-

czeństwa i porządku na terenie powiatu buskiego za okres 4 miesięcy 2015 roku. 
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Działania policjantów Komendy Powiatowej Policji w Busku-Zdroju ukierunkowane były na skuteczne za-

pobieganie i zdecydowaną eliminację przestępstw i wykroczeń szczególnie uciążliwych dla społeczności lokal-

nej, wzrost społecznego poczucia bezpieczeństwa oraz ograniczenie przestępczości. 

Realizacja tych zadań przebiegała na wielu płaszczyznach. Między innymi poprzez zwiększenie efektywno-

ści i aktywności służb patrolowych, współdziałaniu Policji z jednostkami samorządu terytorialnego, inspekcja-

mi, strażami, organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego na 

terenie powiatu. 

Skuteczne i sprawne zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz powstawaniu zjawisk krymi-

nogennych uzależnione jest od bieżących analiz istniejących zagrożeń. Wykonane w tym zakresie czynności 

umożliwiają zdiagnozowanie skuteczności działań Policji. Metodą pozwalającą na prawidłowe rozpoznanie 

zagrożeń w rejonie działania jednostki jest analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego. 

W 2015 roku na terenie powiatu buskiego nastąpił spadek przestępczości. Ogółem w KPP Busko-Zdrój, 

wszczęto 280 postępowań przygotowawczych tj. o 6 mniej, niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, a dy-

namika wyniosła 97,9 %. 

W okresie 4 miesięcy 2015 roku na terenie powiatu buskiego, stwierdzono 84 przestępstwa w siedmiu pod-

stawowych kategoriach tj. o 31 przestępstw mniej niż w analogicznym  okresie roku ubiegłego. Przestępczość 

w takich kategoriach jak: kradzież z włamaniem, kradzież cudzej rzeczy, bójka i pobicie, kradzież samochodu 

uległa zmniejszeniu, natomiast w  pozostałych kategoriach utrzymuje się na podobnym poziomie, co przedsta-

wia się następująco: 

- kradzież cudzej rzeczy    - 26 przestępstw, 

- kradzież z włamaniem    - 39 przestępstw, 

- uszczerbek na zdrowiu    -   7 przestępstw, 

- uszkodzenie rzeczy     -   9 przestępstw, 

- rozbój i wymuszenie rozbójnicze   -   0 przestępstw, 

- bójka i pobicie     -   3 przestępstwa, 

- kradzież samochodu     -   0 przestępstw. 

Jednocześnie dodała, że najbardziej uciążliwymi dla mieszkańców są pospolite wykroczenia o charakterze 

chuligańskim, popełniane głównie pod działaniem alkoholu powiązane z aktami wandalizmu. 

Dane liczbowe w poszczególnych kategoriach wykroczeń, przedstawiają się następująco: 

- kradzieże art 119 KW    - 114 wykroczeń, dynamika 61,9%, 

- uszkodzenie mienia  art. 124 KW   -   24 wykroczenia, dynamika 96,0%, 

- ustawa o wychowaniu w trzeźwości   - 401 wykroczeń, dynamika 99,2%, 

- urządzenia użytku publicznego   -   28 wykroczeń, dynamika 121,7%, 

- porządkowi i spokojowi publicznemu   - 138 wykroczeń, dynamika 110,4%. 

Z powyższych danych wynika, że w niektórych kategoriach popełnianych wykroczeń znacząco wzrosła dy-

namika wykrywalności. Spowodowane jest to zaangażowaniem policjantów w służbie, którzy stale i zdecydo-

wanie reagują na wszelkie naruszenia prawa, w tym głównie na wykroczenia popełniane w rejonach sklepów, 

parków i innych miejsc zagrożonych. 

W dalszej części Komendant Powiatowy Policji w Busku-Zdroju, omówiła bezpieczeństwo w ruchu drogo-

wym, które pozostaje w dalszym ciągu jednym z poważniejszych problemów społecznych. 

Nietrzeźwość użytkowników dróg stanowi jedną z ważniejszych przyczyn zagrożenia bezpieczeństwa w ru-

chu drogowym. W omawianym okresie ujawniono na terenie powiatu buskiego 57 nietrzeźwych kierujących. 

Stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym przedstawia się następująco: 

- kolizje  - 205 zdarzeń, 

- wypadki  - 8, 
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- zabici  - 1 osoba, 

- ranni   - 14 osób. 

W analizowanym okresie policjanci ruchu drogowego zorganizowali 46 akcji pod kryptonimami: „Trzeź-

wość', „Prędkość”, „Pasy Bezpieczeństwa”, ''Bezpieczny Weekend”, „Bus”, „Piesi”, ”Alkohol i Narkotyki”, 

„Trzeźwy Poranek”, „Bezpieczna Szkoła”. 

Ponadto Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Busku-Zdroju odbyli też 49 spotkań z dziećmi z terenu 

powiatu buskiego w trakcie, których poruszono problem bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz 32 spotkania 

z pedagogami. 

Na bieżąco współpracowano z lokalnymi środkami masowego przekazu, propagowano podejmowane dzia-

łania zmierzające do poprawy stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, apelowano do wszystkich uczestni-

ków ruchu drogowego o zachowanie rozsądku na drogach i korzystanie z nich w sposób bezpieczny, zgodny 

z przepisami. 

W dyskusji dotyczącej oceny stanu bezpieczeństwa poruszono kwestię związaną z ulicą Poprzeczną w Bu-

sku-Zdroju, czyli ze „starym dworcem autobusowym”. Ponieważ piesi zmierzający w kierunku przystanków 

bus/autobus, nie przechodzą przez pasy, tylko w różnych miejscach jezdni. Są to notoryczne przypadki łamania 

przepisów przez pieszych co może być powodem licznych wypadków, nawet ze skutkiem śmiertelnym. 

W dalszej części spotkania Pani Pedagog Szkolny Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-

Zdroju przedstawiła prezentację multimedialną „Koalicjana rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży”, opraco-

waną przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. Jako doradca metodyczny uczestniczy w takich szkoleniach i jest zo-

bowiązana później przeprowadzić je na swoim terenie. 

W oparciu o wyniki badań Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutu Badań Edukacyj-

nych, statystyk policyjnych oraz Systemu Ewaluacji Oświaty wynika, że najbardziej rozpowszechnioną formą 

przemocy w szkołach jest: 

1. przemoc słowna (werbalna) – obrażanie, poniżanie, wyśmiewanie, dręczenie; 

2. przemoc fizyczna – przewrócenie, pobicie, groźna przemoc z obrażeniami ciała, 

3. przemoc materialna – kradzieże i wymuszenia, 

4. cyberprzemoc – obraźliwe sms-y, e-maile, upublicznienie zdjęć, filmów; 

5. przemoc seksualna – podglądanie, obnażanie, dotyk. 

W związku z tym w szkołach podstawowych konieczne jest wzmocnienie roli wychowawcy, zaś w gimna-

zjach i szkołach ponadgimnazjalnych - usprawnienie działania samorządu uczniowskiego i demokratyzacja 

charakteru godzin wychowawczych. Ponadto istotny jest nie sam udział w zajęciach profilaktycznych, lecz 

zapamiętanie tego faktu i treści zajęć - atrakcyjność form. 

Analiza elementów klimatu szkolnego, które mogą pomagać zapobiegać przemocy szkolnej, wydaje się 

obecnie najbardziej obiecującym kierunkiem rozwoju badań, nie tylko z naukowego, ale też praktycznego 

punktu widzenia. Agresja i przemoc szkolna - to zjawiska, które rozgrywają się często nie tyle w samej relacji 

między ofiarą i napastnikiem, ale w pewnym kontekście społecznym. 

W związku z powyższym powiatowe programy obejmujące m.in. bezpieczeństwo w szkołach, to narzędzie 

zarządzania bezpieczeństwem lokalnym. Powinny być przede wszystkim konsultowane z nauczycielami, którzy 

pracują dla bezpieczeństwa w szkołach. W związku z tym powinny być: 

S = konkretny/prosty, 

M = mierzalny, 

A = osiągalny/atrakcyjny, 

R = realistyczny/istotny 

T = określony w czasie. 

Ponadto programy powinny określać możliwości współpracy, zakres odpowiedzialności partnerów oraz 

harmonogram. Zadania programu nie powinny powielać ustawowych zadań poszczególnych służb. Sposób 

sformułowania powinien wskazywać na konkretne działanie związane z realizacją programu. 
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Jednocześnie wystąpiła z wnioskiem, aby Komisja Bezpieczeństwa taką „Koalicję na rzecz bezpieczeństwa” 

pomogła stworzyć na terenie naszego powiatu. 

Osoby działające w takiej Koalicji na rzecz bezpieczeństwa, wspólnie z Policją Strażą Miejską innymi służ-

bami mogłyby mieć szansę cokolwiek wdrożyć oraz pozyskać wsparcie finansowe dla szkół pod kątem działań 

prewencyjnych  i profilaktycznych. 

Ponadto stwierdziła, że taka Koalicja w dużym stopniu pomogłaby w realizacji  programu „Profilaktyka 

a Ty”. Ideą tego programu jest inspirowanie oraz promowanie profilaktyki rówieśniczej w budowaniu społecz-

ności promującej modę, na życie wolne od uzależnień we współpracy ze środowiskiem lokalnym. 

Komendant Powiatowy Policji w Busku - Zdroju powiedziała, że należy się szczycić tym, że jest taka grupa 

utworzona na terenie naszego powiatu, gdyż nie każdy powiat może zaprezentować taką inicjatywę. Podzięko-

wanie należy się osobom, które się w to zaangażowały i będą mogły organizować różne akcje na rzecz działań 

profilaktycznych, prewencji kryminalnej w szkołach dla innych uczniów. 

W dalszej kolejności Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji 

w Busku-Zdroju, przedstawił szczegółową analizę interwencji podejmowanych przez policjantów w rejonach 

dyskotek funkcjonujących na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Busku-Zdroju 

Ilość interwencji przeprowadzonych w okresie 2014 roku i 4 miesięcy 2015 roku w poszczególnych dysko-

tekach przedstawia się następująco: 

1. Imperium – 2014 rok - 58, 4 m-ce 2015 roku – 20, ogółem 78, 

2. Terapia - 2014 rok - 3, 4 m-ce 2015 roku – 3, ogółem 6, 

3. Quantum - 2014 rok - 1, 4 m-ce 2015 roku – 12, ogółem 13, 

4. Laguna – 2014 rok - 10, 4 m-ce 2015 roku – 8, ogółem 18, 

5. Mirage – 2014 rok - 0, 4 m-ce 2015 roku – 11, ogółem 11, 

6. Marcoterm – 2014 rok - 6, 4 m-ce 2015 roku – 4, ogółem 10. 

Łącznie w związku z działalnością dyskotek w analizowanym okresie odnotowano 136 interwencji, z czego 

w 2014 roku – 78 interwencji, a w okresie  4 miesięcy 2015 roku – 58 interwencji. 

Jednocześnie poinformował, że podczas VII Sesji Rady Powiatu w Busku-Zdroju w dniu 22 maja 2015 ro-

ku, poruszono kwestię dotyczącą podjęcia przez odpowiednie służby (Komendę Powiatową Policji w Busku-

Zdroju, Straż Miejską) działań mających na celu spowodowanie zarówno wyciszenia jak i zakazu zatrzymywa-

nia się i parkowania samochodów przy drogach wokół obiektu „Imperium” przy ul. Widuchowskiej w Busku-

Zdroju, gdzie w czasie weekendów odbywają się bardzo głośne imprezy dyskotekowe, uciążliwe dla mieszkań-

ców. W/w interpelacja został a przekazana do tut. Komendy z prośbą o podjęcie stosownych działań w powyż-

szym zakresie. 

Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Busku-Zdroju, poin-

formował również o narastającej fali skarg mieszkańców sąsiadujących z obiektami dyskotek. Najczęściej 

mieszkańcy skarżą się na akty wandalizmu, chuligaństwa oraz zakłócania ciszy nocnej i porządku. Najwięcej 

skarg wpływa od mieszkańców z ul. Piekarskiej tj.: obok lokalu „Quantum”. 

W nawiązaniu do przedmiotowej analizy Naczelnik Wydziału Oświaty, Promocji i Infrastruktury Społecznej 

Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju powiedział, że nie ma takich mechanizmów prawnych, które pozwala-

łyby na to, aby zabronić działalności  dyskotek w miejscach gdzie zamieszkuje ludność. W związku z tym za-

mknięcie lokali dyskotekowych, które są usytuowane w pobliżu miejsc zamieszkania jest bardzo trudne. 

Natomiast jest uchwała, która określa zasady usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania 

napojów alkoholowych. 

Następnie głos zabrał Komendant Straży Miejskiej w Busku-Zdroju, który powiedział, że jest Uchwała Ra-

dy Miejskiej w Busku-Zdroju, która określa w strefie A – części uzdrowiskowej miasta, czas otwarcia lokali 

gastronomicznych do godz. 22.00. Od godz. 22.00 do godz. 6.00 obowiązuje cisza nocna. Natomiast jeżeli 

chodzi o pozostały teren Miasta i Gminy Busko-Zdrój, to nie ma określenia do, której godziny może być otwar-

ty taki lokal. 
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W dalszej części posiedzenia ponownie głos zabrał Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego 

Komendy Powiatowej Policji w Busku-Zdroju, który wyraził opinię, że prawo nie może być tyko interpretowa-

ne z korzyścią dla właścicieli lokali, którzy prowadzą m.in.: działalność gastronomiczną. Należy również po-

móc mieszkańcom miasta, mieszkających w sąsiedztwie dyskotek i uwzględnić ich głos w tej sprawie. 

Uważa, że są mechanizmy prawne umożliwiające utrzymanie ładu i porządku na danym terenie, a mianowi-

cie m.in.: ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Ponadto należy wpłynąć na 

właścicieli lokali gastronomicznych, w kwestii prawidłowego zabezpieczenia danego lokalu, przy wdawaniu 

zezwoleń na prowadzenie działalności, zgodnie z zapisami w/w ustawy. 

Jednocześnie wystąpił z wnioskiem do przedstawicieli burmistrza, aby wpłynąć na organizatorów dyskotek 

w kwestii lepszego zabezpieczenia terenu wokół ich lokali. 

Następnie głos zabrał Naczelnik Wydziału Oświaty, Promocji i Infrastruktury Społecznej Urzędu Miasta 

i Gminy w Busku-Zdroju, który powiedział, że ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoho-

lizmowi jasno określa jakie warunki trzeba spełnić by otworzyć działalność gastronomiczną. 

Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży mo-

że być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), 

właściwego ze względu na lokalizację punktu sprzedaży. Przedsiębiorca do wniosku o wydanie zezwolenia 

dołącza następujące dokumenty: 

1. dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów 

alkoholowych; 

2. pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży bę-

dzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym; 

3. prowadzi działalność gospodarczą i ma wpisaną w PKD działalność gastronomiczną: 

4. decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, 

5. pozytywną opinię gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu 

sprzedaży z uchwałami rady gminy. 

Na zakończenie przedmiotowej dyskusji Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Po-

wiatowej Policji w Busku-Zdroju, wystąpił z wnioskiem o skierowanie stosownych pism do właścicieli dróg 

wokół dyskoteki „Imperium”, o odpowiednie oznakowanie tych dróg tj.: zakaz zatrzymywania się i parkowa-

nia samochodów przy drogach  tegoż obiektu. 

Jednocześnie dodał, że dyskoteka „Imperium” przy ul. Widuchowskiej, posiada wszystkie stosowne zezwo-

lenia, gdyż ma status imprezy masowej. Ponadto ma duży wydzielony parking dla przybywających tam osób. 

Pomimo tego notorycznie są parkowane samochody w pobliskich ulicach znajdujących się wokół tegoż obiek-

tu. W związku z tym jest to bardzo uciążliwe dla mieszkańców zamieszkujących wokół przedmiotowego lokalu. 

Na zakończenie posiedzenia Komisji Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Obrony Cywil-

nej Starostwa Powiatowego – w Busku-Zdroju  powiedział, że wszystkie wnioski i uwagi zostały zanotowane 

i zostaną skierowane do odpowiednich instytucji. 

Jednocześnie dodał, że wspólnie z Policją, Strażą Miejską podjęte zostaną stosowne działania w celu wye-

liminowania szczególnie uciążliwych społecznie wykroczeń w miejscach, które zostały wskazane na dzisiej-

szym posiedzeniu Komisji. 

W odpowiedzi na wniosek Radnego Rady Powiatu w Busku-Zdroju w sprawie montażu barierek przy ulicy 

Poprzecznej w Busku-Zdroju, Burmistrz Miasta i Gminy w Busku-Zdroju poinformował, że montaż barierek 

nie jest możliwy. Po wschodniej stronie ulicy zlokalizowana jest zatoka autobusowa, natomiast zgodnie z zało-

żeniami projektowymi po stronie zachodniej znajduje się obniżony krawężnik umożliwiający w wyjątkowych 

sytuacjach wyjazd z parkingu bez konieczności kierowania się do wyznaczonego wyjazdu. Ze względu na 

utrzymanie trwałości projektu nie można ingerować w jego założenia. 
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Odnośnie wniosku Naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji 

w Busku-Zdroju w sprawie zmiany oznakowania dróg wokół dyskoteki „Imperium” tj.: zakaz zatrzymywania 

się i postoju samochodów przy drogach tegoż obiektu odpowiedzi udzielił Powiatowy Zarząd Dróg w Busku-

Zdroju. Budynek "Imperium" położony jest przy odcinku drogi przebiegającym w łuku poziomym oraz w ob-

rębie skrzyżowań z drogami bocznymi. Prawo o ruchu drogowym zabrania zatrzymywania się na przedmioto-

wym odcinku drogi. Eliminuje to zatem ustawienie tam dodatkowych znaków zatrzymywania się i postoju. 

Jednakże w związku z notorycznym łamaniem przepisów ruchu drogowego w tym zakresie oraz licznymi skar-

gami mieszkańców sąsiadujących w okolicy budynku "Imperium", zostały ustawione znaki B-36 (zakaz za-

trzymania się i postoju) z tabliczką "Obowiązuje obustronnie od soboty od godz. 18.00 do niedzieli do godz. 

6.00. Nie dotyczy właścicieli posesji". 

Kolejne posiedzenie Komisji odbyło się w dniu 27 listopada 2015 roku, na którym w imieniu Komendanta 

Powiatowego Policji w Busku-Zdroju, jako pierwszy głos zabrał przedstawiciel z Wydziału Prewencji i Ruchu 

Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Busku-Zdroju, który przedstawił zebranym szczegółowej informa-

cję o stanie bezpieczeństwa i porządku na terenie powiatu buskiego za okres 10 miesięcy 2015 roku. 

W 2015 roku na terenie powiatu buskiego nastąpił spadek przestępczości. Ogółem w KPP Busko-Zdrój, 

wszczęto 679 postępowań przygotowawczych tj. o 61 mniej, niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, 

a dynamika wyniosła 91,8 %. 

W okresie 10 miesięcy 2015 roku na terenie powiatu buskiego, stwierdzono 214 przestępstw w siedmiu 

podstawowych kategoriach tj. o 32 przestępstwa mniej niż w analogicznym  okresie roku ubiegłego. Przestęp-

czość w takich kategoriach jak: uszkodzenie rzeczy, kradzieże mienia, kradzież z włamaniem, bójka i pobicie 

i kradzież samochodu uległy zmniejszeniu, natomiast w  pozostałych kategoriach utrzymuje się na podobnym 

poziomie, co przedstawia się następująco: 

- kradzież cudzej rzeczy    -  87 przestępstw, 

- kradzież z włamaniem    -  84 przestępstwa, 

- uszczerbek na zdrowiu    -  16 przestępstwa, 

- uszkodzenie rzeczy     -  16 przestępstw, 

- rozboje i wymuszenia rozbójnicze   -   4 przestępstwa, 

- bójka i pobicie     -   7 przestępstw, 

- kradzież samochodu     -   5 przestępstw. 

Jednocześnie dodał, że znaczący wpływ na poczucie bezpieczeństwa na terenie powiatu ma stan zagrożenia 

wykroczeniami. Najbardziej uciążliwymi dla mieszkańców są pospolite wykroczenia o charakterze chuligań-

skim, popełniane głównie pod działaniem alkoholu powiązane z aktami wandalizmu. 

Dane liczbowe w poszczególnych kategoriach wykroczeń, przedstawiają się następująco; 

- kradzieże art. 119 KW - 224 wykroczeń, dynamika 96%, (miejsce zagrożenia: obiekty handlowe i pustostany), 

- ustawa o wychowaniu w trzeźwości - 1326 wykroczeń, dynamika 112%, (miejsce zagrożenia: głównie w re-

jonie sklepów, w większości miejscowości na terenie gminy  o różnych porach dnia), 

- przeciwko obyczajności publicznej art. 140, 141 kw - 555 wykroczeń, dynamika 121,7%, (miejsce zagroże-

nia: głównie w rejonie sklepów, w parkach i przy dyskotekach), 

- porządkowi i spokojowi publicznemu art. 51 kw - 423 wykroczenia, dynamika 110,4%, (głównie w rejonie 

sklepów, w większości miejscowości na terenie gminy o różnych porach dnia). 

W dalszej części spotkania omówił bezpieczeństwo w ruchu drogowym, które pozostaje w dalszym ciągu 

jednym z poważniejszych problemów społecznych i wiążą się nierozerwalnie z ogromnymi stratami zarówno 

wymiernymi jak  i niezwykle trudnymi do oszacowania, tj. utratą życia lub zdrowia ludzi. 

W omawianym okresie na terenie powiatu buskiego przeprowadzono 31713 kontroli stanu trzeźwości kieru-

jących pojazdami. 

Stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym przedstawia się następująco: 

- kolizje  - 552 zdarzenia, 
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- wypadki  -   8, 

- zabici  -   5 osób, 

- ranni   - 38 osób. 

Z przedstawionych danych wynika, że w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego zanotowano 

spadek wypadków i kolizji drogowych, a co najważniejsze ilość zabitych i rannych. 

W analizowanym okresie policjanci ruchu drogowego zorganizowali 114 działań m.in. pod kryptonimami: 

„Trzeźwość”, „Prędkość”, „Pasy Bezpieczeństwa”, ''Bezpieczny Weekend”, „Bus”, „Piesi”, ”Alkohol i Narko-

tyki”, „Trzeźwy Poranek”, „Bezpieczna Szkoła”. 

Realizowano również działania w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa pieszym, szczególnie dzieciom 

w obrębie szkół. 

Aktywność służb zewnętrznych, głównie policjantów patrolowo-interwencyjnych oraz zaangażowanie do 

służby policjantów innych komórek organizacyjnych, znacząco wpłynęły na ograniczenie wzrostu przestępczo-

ści. Łącznie zrealizowano 5780 służb patrolowych. 

Ponadto Komenda Powiatowa Policji w Busku-Zdroju na terenie powiatu buskiego przeprowadziła m.in. 

następujące działania o charakterze prewencji kryminalnej: 

- w kwietniu br. policjanci spotykali się z uczniami szkół podstawowych biorących udział w V edycji konkur-

su „Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze 2015”. Celem przedsięwzięcia jest upowszechnianie wśród 

młodzieży i dzieci zasad bezpiecznego korzystania z internetu oraz zwiększenie poziomu wiedzy uczniów 

i ich rodziców na temat możliwości wykorzystania internetu do pełnego uczestnictwa w życiu publicznym, 

społecznym i gospodarczym; 

- w miesiącu maju odbyły się Świętokrzyskie Dni Profilaktyki podczas, których policjanci wraz z psycholo-

gami z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju przeprowadzali spotkania w szkołach. Na 

tych spotkaniach omawiano zagadnienia z zakresu przepisów ruchu drogowego dotyczących pieszych i kieru-

jących, profilaktyki antynarkotykowej oraz destrukcyjnego wpływu środków uzależniających na prawidłowe 

funkcjonowanie rodziny; 

- w czerwcu mundurowi sprawdzali poziom wiedzy kandydatów ubiegających się o kartę rowerową. Nato-

miast przed wakacjami spotykali się z uczniami w celu przekazania porad jak bezpiecznie spędzać wolny wa-

kacyjny czas; 

- w miesiącu wrześniu rozpoczęła się policyjna akcja „Bezpieczna droga do szkoły 2015”, podczas której przy 

szkołach położonych obok ruchliwych arterii komunikacyjnych, policyjne patrole pomagały uczniom w bez-

piecznym dotarciu na zajęcia szkolne i powrót po szkole do domu; 

- ponadto kontynuowano działania w ramach kampanii „Stop dopalaczom”. Funkcjonariusze w trakcie wy-

wiadówek spotykali się z nauczycielami oraz rodzicami uczniów, którym przekazywali informacje dotyczące 

szkodliwości zażywania dopalaczy i narkotyków, Wszystko zorganizowane było  w ramach kampanii profi-

laktycznej „Trzeba zacząć od dorosłych”; 

- w październiku rozpoczął się kurs samoobrony dla kobiet w ramach kampanii społecznej „Niepokonane”. 

Komenda Powiatowa Policji w Busku-Zdroju wspólnie z Prokuraturą Rejonową w Busku-Zdroju oraz Powia-

towym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju przeprowadzono warsztaty dla kobiet. Celem niniejszego 

przedsięwzięcia było motywowanie kobiet do troski o własne bezpieczeństwo. 

W nawiązaniu do analizy oceny stanu bezpieczeństwa członkowie komisji poruszyli kwestie związane z 

procedurą kontroli kierowcy, który jest pod wpływem narkotyku oraz późniejszego postępowania w przypadku 

potwierdzenia się, że kierowca jest pod wpływem narkotyku? 

Odpowiedzi na pytania członków komisji w w/w kwestii jako pierwszy udzielił przedstawiciel Wydziału 

Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Busku-Zdroju, który powiedział, że jeśli są 

uzasadnione podejrzenia, co do kierowcy będącego pod wpływem narkotyku, to funkcjonariusze policji mają 

na wyposażeniu tzw. narkotestery, które wykorzystują do przeprowadzenia takiego badania. Jeżeli jest pozy-

tywny wynik narkotestera, to pobierana jest do analizy krew i na podstawie takiego badania, stwierdza się czy 

kierowca jest pod wpływem substancji psychotropowej lub psychoaktywnej. 
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Ponadto Zastępca Prokuratora Rejonowego w Busku-Zdroju dodała, że w przypadku  potwierdzenia się, że 

kierowca jest pod wpływem narkotyku zatrzymywane jest prawo jazdy. Gdyż jest to środek działający podob-

nie jak alkohol. W ciągu miesiąca musi być przesłucha osoba, której zatrzymano prawo jazdy w charakterze 

podejrzanego i musi być przedstawiony jej zarzut. Jeżeli w ciągu miesiąca nie zostanie przedstawiony zarzut, to 

trzeba zawrócić prawo jazdy, gdyż można je zatrzymać tylko podejrzanemu. 

Pobrany materiał do analizy wysyłany jest np.: do Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. dr Jana Sehna 

w Krakowie. Również w ciągu miesiąca biegli wydają opinię, w której stwierdzają czy człowiek był pod dzia-

łaniem narkotyku, czy też nie, jakie było strzeżenie danego narkotyku w organizmie i jakie skutki ono wywołu-

je. Jeżeli wywołuje takie jak spożycie alkoholu do 0,5 stężenia promila włącznie, to jest to wykroczenie i spra-

wą zajmuje się policja. Natomiast jeżeli jest większe niż 0,5 stężenia narkotyku, wówczas sprawą zajmuje się 

prokurator. 

Następnie głos zabrał Wicedyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Busku-

Zdroju, który zapytał, czy z dopalaczami jest taka sama procedura, jak z narkotykami? 

Odpowiedzi również udzieliła Zastępca Prokuratora Rejonowego w Busku-Zdroju, która powiedziała, że 

w przypadku stwierdzenia dopalacza w organizmie, jest tak sama procedura postępowania  jak przy narkoty-

kach. Jednakże, tutaj prokuratura odnotowuje znacznie mniej zdarzeń, ponieważ jeżeli nastąpiło zatrucie dopa-

laczami u osoby w kategorii wiekowej wiekowej do 17 roku życia, zastosowanie mają tutaj przepisy z ustawy 

o postępowaniu w sprawach nieletnich. 

Ponadto przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Busku-Zdroju dodał, że w ramach kampanii „Stop 

dopalaczom” jest utworzony dodatkowy patrol policji, który zajmuje się tylko i wyłącznie kontrolą tych miejsc, 

gdzie te dopalacze mogą być sprzedawane. W związku z tym takich przypadków jak zatrucie dopalaczami, na 

naszym terenie może być niewiele. 

W przedmiotowej kwestii głos zabrał Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju, który 

powiedział, że Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna koordynuje i realizuje programy zmierzające do 

podniesienia wiedzy i ukształtowania prawidłowych postaw w różnych dziedzinach zdrowotnych i sanitarnych. 

W ramach podejmowanych działań profilaktycznych wspólnie Komendą Powiatową Policji w Busku-Zdroju 

uczestniczymy w kampanii edukacyjnej pod hasłem „Stop dopalaczom”. 

Jednocześnie dodał, że Stacja rejestruje zatrucia dopalaczami na podstawie danych otrzymanych od służb 

medycznych np. szpital lub ratownictwo medyczne. Na terenie powiatu buskiego odnotowano 23 przypadki 

zatrucia dopalaczami. W tym na terenie samego miasta Busko-Zdrój odnotowano 11 przypadków. Natomiast 

najwięcej zatruć było w miesiącu lipcu, bo aż 13 przypadków. Dane, o których mowa przekazujemy do Woje-

wódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczna w Kielcach oraz Komendy Powiatowej Policji w Busku-Zdroju. 

Na terenie województwa świętokrzyskiego na 115 zatruć dopalaczami, 75 było u nieletnich w wieku do 

18 lat, a 40 powyżej 18 roku życia. Największa grupa to nieletni w wieku 15-17 lat. 

Ponadto zaznaczył, że jest tutaj problem, ponieważ ciągle się pojawiają jakieś nowe składniki w dopala-

czach. Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, która weszła w życie 1 lipca br., na liście której 

umieszczono 114 nowych substancji zakazanych w sposób zasadniczy uprości drogę do skutecznego ścigania 

osób, które je wytwarzają lub wprowadzają do obrotu. 

Jednocześnie dodał, że zauważył problem w szczególności u rodziców dzieci nieletnich, że jeżeli zatrucie 

dopalaczami zdarzyło się pierwszy, czy drugi raz, to starają się to raczej ukryć. Natomiast jeżeli się to zdarza 

po raz kolejny, to rodzice zwracają się o pomoc w przedmiotowym zakresie, ale wówczas okazuje się, że 

dziecko jest już uzależnione. 

W dalszej kolejności Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju, 

przedstawił zebranym szczegółową analizę sytuacji pożarowej oraz działań operacyjnych prowadzonych na 

terenie powiatu buskiego za okres od 1 stycznia do 31 października 2015 roku. 

W w/w okresie na terenie powiatu buskiego straż pożarna interweniowała przy 984 zdarzeniach w tym: 

- 440 pożarach, stanowiących 45% wszystkich powstałych zdarzeń, 

- 517 miejscowych zagrożeniach, stanowiących 52% wszystkich powstałych zdarzeń, 

- 27 alarmach fałszywych, stanowiących 3% wszystkich powstałych zdarzeń. 

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 8 – Poz. 656



Porównując ilość powstałych zdarzeń w tym samym przedziale czasowym w roku 2014 z rokiem 2015 

stwierdza się, że w roku 2015 nastąpił ich znaczny wzrost, bo aż o 389. Powodem tak znacznej ilości zdarzeń 

w 2015 r. były pożary traw na nieużytkach występujące w miesiącu marcu i kwietniu oraz zdarzenia związane 

z występowaniem anomalii pogodowych w miesiącu lipcu i sierpniu. 

Analizując ilość powstałych pożarów w latach 2014-2015 należy stwierdzić, że w roku 2015 nastąpił ich 

wzrost o 206 pożarów z 234 do 440. 

Ze względu na wielkość powstałe pożary możemy podzielić na: 

- pożary małe, które stanowią 86 % wszystkich powstałych pożarów (378 pożarów), 

- pożary średnie, stanowiące 14 % wszystkich powstałych pożarów (62 pożary), 

- nie odnotowano pożarów dużych i bardzo dużych. 

Porównując przedstawione dane z analogicznym okresem roku 2014 należy stwierdzić, że w 2015 r.: 

- wzrosła ilość pożarów małych z 199 do 378, tj. o 179 pożarów, 

- wzrosła ilość  pożarów średnich z 33 do 62, tj. o 29 pożarów, 

Ilość powstałych pożarów w poszczególnych grupach obiektów przedstawia się następująco: 

- uprawy rolnicze    - 323; 

- lasy      -  20, 

- środki transportu    -  12, 

- obiekty mieszkalne    -  30, 

- obiekty użyteczności publicznej  - 1, 

- obiekty magazynowo-produkcyjne  -  1, 

- inne      - 51. 

Analizując ilość powstałych pożarów  w 2015 r. w poszczególnych grupach obiektów należy stwierdzić, że 

nastąpił znaczny wzrost pożarów w uprawach i rolnictwie z 155 do 323 tj. o 168, oraz w innych obiektach 

z 31 do 51. 

Natomiast analizując ilość powstałych w 2015 roku miejscowych zagrożeń do roku 2014 należy stwierdzić, 

że nastąpił ich wzrost o 168 z 349 do 517. 

Ogółem na terenie powiatu buskiego w roku 2015 wystąpiło 517 miejscowych zagrożenia, co stanowi 52,5 % 

ogółu powstałych zdarzeń. 

W powstałych miejscowych zagrożeniach możemy wyróżnić: 

- 24 miejscowych zagrożeń małych, 

- 483 miejscowe zagrożenia lokalne, 

- 10 miejscowych zagrożeń średnich. 

Porównując ilość powstałych w 2015 r. miejscowych zagrożeń z rokiem 2014 należy stwierdzić, że: 

- ogólna liczba powstałych miejscowych zagrożeń wzrosła z 349 do 517 (wzrost o 168), 

- wzrost miejscowych zagrożeń małych z 15 do 24 (wzrost o 9), 

- wzrost ilości miejscowych zagrożeń lokalnych z 322 do 483 (wzrost o 161), 

- spadek ilości miejscowych zagrożeń średnich z 12 do 10 (wzrost o 2). 

Najczęściej miejscowe zagrożenia występowały w następujących grupach obiektów: 

- środki transportu    -    82, 

- obiekty mieszkalne    -  151, 

- obiekty użyteczności publicznej  -    35, 
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- inne obiekty     -  221, 

- uprawy     -    23. 

W okresie od 1 stycznia do 31 października 2015 roku zaewidencjonowano na terenie powiatu buskiego 

27 alarmów fałszywych, na które złożyło się: 

- 12 alarm fałszywych z instalacji wykrywania, 

- 13 alarmów fałszywych w dobrej wierze, 

- 2 alarmy złośliwe 

Porównując ilość alarmów fałszywych występujących w analizowanym okresie roku 2015 z rokiem 2014 

wynika, że ilość alarmów fałszywych wzrosła ponad dwukrotnie. 

Najwięcej zdarzeń w 2015 roku powstało na terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrój. Na terenie tej gminy straż 

pożarna interweniowała 385 razy, co stanowi 39% wszystkich powstałych na terenie powiatu buskiego zdarzeń. 

Powstałe zdarzenia spowodowały śmierć 6 osób, zaś rannych zostało 99 osób. 

Następnie Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju, przedstawił 

również zebranym szczegółową informację o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu buskiego za 

okres 10 miesięcy 2015 roku. 

Jednym z głównych kierunków działania KP PSP w Busku-Zdroju w zakresie działalności kontrolno-

rozpoznawczej, jest zbieranie informacji o występujących na chronionym obszarze zagrożeniach oraz ocena 

stanu zabezpieczenia różnego rodzaju obiektów pod względem bezpieczeństwa pożarowego. 

W zakresie działalności kontrolno-rozpoznawczej przeprowadzono kontrole oraz dokonano oceny stanu 

przestrzegania przepisów przeciwpożarowych w następujących grupach obiektów: 

1) obiekty krytych pływalni i basenów – przeprowadzono 2 kontrole, stwierdzono 5 nieprawidłowości, wyda-

no 2 decyzje administracyjne w sprawie usunięcia uchybień, 

2) obszary leśne – (siedziby leśnictw, kompleksy leśne znajdujące się na terenie powiatu buskiego) – prze-

prowadzono 2 kontrole, skontrolowano 6 obiektów, stwierdzono 3 nieprawidłowości, wydano 1 decyzję ad-

ministracyjną w sprawie usunięcia uchybień, 

3) obiekty sal / hal widowiskowo-sportowych – przeprowadzono 4 kontrole, stwierdzono 16 nieprawidłowo-

ści, wydano 3 decyzje administracyjne w sprawie usunięcia uchybień, skierowano 1 wystąpienie do innych 

organów, 

4) obiekty letniego wypoczynku dzieci i młodzieży – przeprowadzono 4 kontrole, skontrolowano 4 obiekty, 

stwierdzono 2 nieprawidłowości, usterki usunięto w toku prowadzonego postępowania administracyjnego, 

wydano 4 opinie, 

5) obiekty kin i teatrów – przeprowadzono 2 kontrole, stwierdzono 1 nieprawidłowość, wydano 1 decyzję ad-

ministracyjną w sprawie usunięcia uchybień, 

6) zakłady o dużym i zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii  przemysłowej - przeprowadzono 

1 kontrolę, skontrolowano 16 obiektów, stwierdzono 10 nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przepi-

sów przeciwpożarowych oraz 1 nieprawidłowość w zakresie spełnienia wymogów bezpieczeństwa w zakła-

dzie zaliczonym do grupy o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, wydano 1 decyzję 

administracyjną w sprawie usunięcia uchybień, skierowano 1 wystąpienie do innych organów, 

7) obiekty schronisk i noclegowni - przeprowadzono 2 kontrole, skontrolowano 2 obiekty, stwierdzono 2 nie-

prawidłowości, wydano 1 decyzję administracyjną w sprawie usunięcia uchybień, skierowano 1 wystąpienie 

do innych organów, 

Ponadto zgodnie z „Rocznym planem czynności kontrolno-rozpoznawczych Komendanta Powiatowego 

Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju na 2015 rok” przeprowadzono czynności kontrolno-

rozpoznawcze w wybranych obiektach, t.j: 

a) obiekty sanatoryjne – przeprowadzono 5 kontroli, 

b) stacje paliw płynnych – przeprowadzono 3 kontrole, 

c) sieci wodociągowe przeciwpożarowe z hydrantami zewnętrznymi – przeprowadzono 2 kontrole: 
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- miejscowości Oleszki, Wełecz, Bronina, Gmina Busko-Zdrój – przeprowadzono 1 kontrolę, skontrolowa-

no 58 hydrantów zewnętrznych, stwierdzono 29 hydrantów niesprawnych, wydano 1 decyzję administracyj-

ną w sprawie usunięcia uchybień, 

- miejscowości Solec-Zdrój, Zborów, Piestrzec, Gmina Solec-Zdrój – przeprowadzono  1 kontrolę, skontro-

lowano 87 hydrantów zewnętrznych, stwierdzono 7 hydrantów niesprawnych, wydano 1 decyzję admini-

stracyjną w sprawie usunięcia uchybień, 

- obiekty wytypowane do przeprowadzenia ćwiczeń – przeprowadzono 9 kontroli. 

W analizowanym okresie 2015 roku Komenda Powiatowa PSP w Busku-Zdroju przeprowadziła ogółem 

88 kontroli, w wyniku których stwierdzono 164 nieprawidłowości. W celu usunięcia stwierdzonych usterek 

wydano 31 decyzji administracyjnych. Skierowano 8 wystąpień do innych organów. Wydano łącznie 9 opinii 

w sprawie organizacji imprez masowych oraz spełnienia wymogów bezpieczeństwa pożarowego w obiektach. 

Zajęto 14 stanowisk dotyczących zgłoszeń obiektów w związku z zakończeniem budowy i zamiarem przystą-

pienia do ich użytkowania. 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju podejmowała również szereg prewen-

cyjnych w związku z sytuacją pożarową występującą w analizowanym okresie 2015 roku, i tak: 

8) przeprowadzano doraźne czynności kontrolno-rozpoznawcze w zakresie przestrzegania przepisów prze-

ciwpożarowych obiektów, w których miały miejsce pożary, 

1. udzielano wskazań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w trakcie prowadzonych kontroli, 

2. za pośrednictwem władz samorządowych, urzędów gmin, parafii oraz mediów - lokalnej prasy, portalu 

internetowego, wystosowano do społeczeństwa apele, artykuły informacyjne o tematyce prewencyjnej dotyczą-

cej bezpieczeństwa pożarowego, 

3. na prośbę administratorów obiektów uczestniczono w ćwiczeniach ewakuacyjnych m.in.  w obiektach 

szkół, szpitali, sanatoriach – 31 

4. przeprowadzano pokazy sprzętu, pogadanki z dziećmi i młodzieżą, których tematyką były zagadnienia 

dotyczące ochrony przeciwpożarowej m.in.; w szkołach, przedszkolach, placówkach opiekuńczo-

wychowawczych – 36. 

Praca Komisji Bezpieczeństwa w 2015 roku wynikała z potrzeb związanych z oceną zagrożeń porządku pu-

blicznego i szeroko pojętym bezpieczeństwem obywateli na terenie powiatu buskiego. W dalszym ciągu konty-

nuowano współpracę z: 

- Komendą Powiatową Policji w Busku – Zdroju, 

- Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej Busku - Zdroju, 

- dyrektorami, pedagogami oraz koordynatorami ds. bezpieczeństwa w szkołach z terenu powiatu buskiego, 

- oraz innymi jednostkami działającymi na terenie powiatu buskiego mogącymi przyczynić się do poprawy 

stanu bezpieczeństwa.  

 

Szczegółowa realizacja podejmowanych działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa w 2015 roku przedsta-

wiona jest przez podmioty ujęte w "Powiatowym programie zapobiegania przestępczości oraz bezpieczeństwa 

obywateli i porządku publicznego na lata 2015 - 2020" w załącznikach do niniejszego sprawozdania. 

Wykaz załączników: 

Załącznik Nr 1 

Informacja z realizacji działań na rzecz bezpieczeństwa i porządku na terenie powiatu buskiego za 2015 rok 

z zakresu Komendy Powiatowej Policji w Busku-Zdroju. 

Załącznik Nr 2 

Informacja Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju z zakresu ochrony przeciwpo-

żarowej na terenie powiatu buskiego za 2015 rok 
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Załącznik Nr 3 

Informacja nt. działań z zakresu bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w roku 2015 realizowanych 

przez Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju. 

Załącznik Nr 4 

Informacja z działań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju w zakresie bezpieczeństwa 

obywateli i porządku w 2015 roku. 

Załącznik Nr 5 

Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Busku-Zdroju na temat realizowanych programów aktywizacji bez-

robotnych w 2015 roku, które maja istotny wpływ na bezpieczeństwo obywateli w powiecie buskim. 

Załącznik Nr 6 

Informacja Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego z podejmowanych działań w zakresie bezpieczeń-

stwa obywateli i porządku w 2015 roku. 

Załącznik Nr 7 

Istotne znaczenie w dziedzinie bezpieczeństwa na drogach publicznych na terenie powiatu buskiego mają dzia-

łania Powiatowego Zarządu Dróg w Busku-Zdroju. 

Załącznik Nr 8 

Sprawozdanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju za rok 2015 z realizacji Po-

wiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Pu-

blicznego na lata 2015-2020. 

Załącznik Nr 9 

Sprawozdanie z podejmowanych przez Urzędu Miasta i Gminy Stopnica działań w zakresie bezpieczeństwa 

obywateli i porządku publicznego w 2015 roku. 

Załącznik Nr 10 

Informacja z działań podejmowanych przez gminę Solec-Zdrój oraz i jednostki podległe w zakresie bezpie-

czeństwa obywateli i porządku publicznego w roku 2015 wynikających z „Powiatowego programu zapobiega-

nia przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2015-2020”. 

Załącznik Nr 11 

Informacja na temat działań związanych z bezpieczeństwem obywateli i porządkiem publicznym w 2015 roku 

realizowanych przez Gminę Gnojno. 

Załącznik Nr 12 

Informacja dot. poprawy stanu bezpieczeństwa publicznego oraz podejmowane działania przez gminę Wiślica 

i podległe jednostki organizacyjne w 2015 roku. 

Załącznik Nr 13 

Informacja Urzędu Gminy Pacanów z podejmowanych działań w zakresie bezpieczeństwa obywateli 

i porządku w 2015 roku. 

Załącznik Nr 14 

Informacja na temat działań związanych z bezpieczeństwem obywateli i porządkiem publicznym w 2015 roku 

realizowanych przez Gminę Tuczępy. 

Załącznik Nr 15 

Sprawozdanie z realizacji zadań mających na celu poprawę bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy No-

wy Korczyn w 2015 roku. 

Załącznik Nr 16 

Informacja o działaniach, które były realizowane przez Wydział Oświaty Promocji i Infrastruktury Społecznej 

Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju w 2015. 
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Załącznik Nr 17 

Informacja Sądu Rejonowego w Busku-Zdroju z podejmowanych działań w zakresie bezpieczeństwa obywateli 

i porządku w 2014 roku. 

Załącznik Nr 18 

Sprawozdanie Straży Miejskiej w Busku-Zdroju z zakresu bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego 

w 2015 roku. 

Załącznik Nr 19 

Informacja Buskiego Samorządowego Centrum Kultury z podejmowanych działań w zakresie bezpieczeństwa 

obywateli w 2015 roku. 

Starosta Buski 

mgr inż. Jerzy Kolarz
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Załącznik Nr 1 do Sprawozdania  

Starosty Buskiego 

z dnia 22 lutego 2016 r. 

Informacja z realizacji działań na rzecz bezpieczeństwa i porządku na terenie powiatu buskiego za 2015 

rok z zakresu Komendy Powiatowej Policji w Busku-Zdroju: 

Działania policjantów Komendy Powiatowej Policji w Busku-Zdroju ukierunkowane były  na skuteczne za-

pobieganie i zdecydowaną eliminację przestępstw i wykroczeń szczególnie uciążliwych dla społeczności lokal-

nej, wzrost społecznego poczucia bezpieczeństwa, ograniczenie przestępczości oraz rzeczywisty wzrost pozio-

mu zaufania społecznego i porządku publicznego. 

Realizacja tych zadań przebiegała na wielu płaszczyznach. Między innymi na zwiększeniu efektywności 

i aktywności służb patrolowych, współdziałaniu Policji z jednostkami samorządu  terytorialnego, inspekcjami, 

strażami, organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego na tere-

nie powiatu. 

Skuteczne i sprawne zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz powstawaniu zjawisk krymi-

nogennych uzależnione jest od bieżących analiz istniejących zagrożeń. Wykonane w tym zakresie czynności 

umożliwiają zdiagnozowanie skuteczności działań Policji. Metodą pozwalającą na prawidłowe rozpoznanie 

zagrożeń w rejonie działania jednostki jest analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego. 

W 2015 roku na terenie powiatu buskiego nastąpił spadek przestępczości. Ogółem w KPP Busko-Zdrój, 

wszczęto 817 postępowań przygotowawczych tj. o 54 mniej, niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, dy-

namika wyniosła 93,8 %. 

W okresie 12 miesięcy 2015 roku na terenie powiatu buskiego, stwierdzono 247 przestępstw w siedmiu 

podstawowych kategoriach tj. o 43 przestępstw mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Przestęp-

czość w takich kategoriach jak: uszkodzenie rzeczy kradzieże mienia, bójka i pobicie, kradzież samochodu 

uległa zmniejszeniu, natomiast w  pozostałych kategoriach utrzymuje się na podobnym poziomie, co przedsta-

wia się następująco: 

- kradzież cudzej rzeczy    -   99 przestępstw, 

- kradzież z włamaniem    - 100 przestępstw, 

- uszczerbek na zdrowiu    -  17  przestępstw, 

- uszkodzenie rzeczy     -  18 przestępstw, 

- rozbój i wymuszenie rozbójnicze   -   4 przestępstw, 

- bójka i pobicie     -   9 przestępstwa, 

- kradzież samochodu     -   5 przestępstw. 

Jednocześnie dodała, że najbardziej uciążliwymi dla mieszkańców są pospolite wykroczenia o charakterze 

chuligańskim, popełniane głównie pod działaniem alkoholu powiązane z aktami wandalizmu. 

Dane liczbowe w poszczególnych kategoriach wykroczeń, przedstawiają się następująco; 

- kradzieże art. 119 KW - 425 wykroczeń, dynamika 86,1%, (miejsce zagrożenia: obiekty handlowe i pusto-

stany), 

- ustawa o wychowaniu w trzeźwości - 1531 wykroczeń, dynamika 111,3%, (miejsce zagrożenia: głównie 

w rejonie sklepów, w większości miejscowości na terenie gminy  o różnych porach dnia), 

- przeciwko obyczajności publicznej art. 140, 141  i 142 kw – 647 wykroczeń, dynamika 111,3%, (miejsce 

zagrożenia: głównie w rejonie sklepów, w parkach i przy dyskotekach), 

- porządkowi i spokojowi publicznemu art. 51 kw  - 532 wykroczenia, dynamika 109,6%, (głównie w rejonie 

sklepów, w większości miejscowości na terenie gminy o różnych porach dnia). 
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Z powyższych danych wynika, że w niektórych kategoriach popełnianych wykroczeń znacząco wzrosła dy-

namika. Spowodowane jest to zaangażowaniem policjantów w służbie, którzy stale i zdecydowanie reagują na 

wszelkie naruszenia prawa, w tym głównie na wykroczenia popełniane w rejonach sklepów, parków i innych 

miejsc zagrożonych. 

W dalszej części Komendant Powiatowy Policji w Busku-Zdroju,  omówiła bezpieczeństwo w ruchu dro-

gowym, które pozostaje w dalszym ciągu jednym z poważniejszych problemów społecznych. 

Nietrzeźwość użytkowników dróg stanowi jedną z przyczyn zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 

W 2015 na terenie powiatu buskiego Policjanci Zespołu Ruchu Drogowego przeprowadzili 35570kontroli stanu 

trzeźwości kierujących pojazdami. 

Stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym przedstawia się następująco: 

- kolizje  - 660 zdarzeń, 

- wypadki  - 35, 

- zabici  -  8 osób, 

- ranni   - 42 osoby. 

W 2015 roku policjanci Zespołu Ruchu Drogowego zorganizowali 127 działań m.in.: pod kryptonimami: 

„Trzeźwość', „Prędkość”, „Pasy Bezpieczeństwa”, ''Bezpieczny Weekend”, „Bus”, „Piesi”, ”Alkohol i Narko-

tyki”, „Trzeźwy Poranek”, „Bezpieczna Szkoła”. 

Na bieżąco współpracowano z lokalnymi środkami masowego przekazu, propagowano podejmowane dzia-

łania zmierzające do poprawy stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, apelowano do wszystkich uczestni-

ków ruchu drogowego o zachowanie rozsądku na drogach i korzystanie z nich w sposób bezpieczny, zgodny 

z przepisami. 

Ponadto Komenda Powiatowa Policji w Busku-Zdroju na terenie powiatu buskiego przeprowadziła m.in. 

następujące działania o charakterze prewencji kryminalnej: 

- w kwietniu br. policjanci spotykali się z uczniami szkół podstawowych biorących udział w V edycji konkursu 

„Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze 2015”. Celem przedsięwzięcia jest upowszechnianie wśród 

młodzieży i dzieci zasad bezpiecznego korzystania z internetu oraz zwiększenie poziomu wiedzy uczniów 

i ich rodziców na temat możliwości wykorzystania internetu do pełnego uczestnictwa w życiu publicznym, 

społecznym i gospodarczym; 

- w miesiącu maju odbyły się Świętokrzyskie Dni Profilaktyki podczas, których policjanci wraz z psychologa-

mi z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju przeprowadzali spotkania w szkołach. Na 

tych spotkaniach omawiano zagadnienia z zakresu przepisów ruchu drogowego dotyczących pieszych i kieru-

jących, profilaktyki antynarkotykowej oraz destrukcyjnego wpływu środków uzależniających na prawidłowe 

funkcjonowanie rodziny; 

- w czerwcu mundurowi sprawdzali poziom wiedzy kandydatów ubiegających się o kartę rowerową. Natomiast 

przed wakacjami spotykali się z uczniami w celu przekazania porad jak bezpiecznie spędzać wolny wakacyj-

ny czas; 

- w miesiącu wrześniu rozpoczęła się policyjna akcja „Bezpieczna droga do szkoły 2015”, podczas której przy 

szkołach położonych obok ruchliwych arterii komunikacyjnych, policyjne patrole pomagały uczniom w bez-

piecznym dotarciu na zajęcia szkolne i powrót po szkole do domu; 

- ponadto kontynuowano działania w ramach kampanii „Stop dopalaczom”. Funkcjonariusze w trakcie wywia-

dówek spotykali się z nauczycielami oraz rodzicami uczniów, którym przekazywali informacje dotyczące 

szkodliwości zażywania dopalaczy i narkotyków, Wszystko zorganizowane było  w ramach kampanii profi-

laktycznej „Trzeba zacząć od dorosłych”; 

- w październiku rozpoczął się kurs samoobrony dla kobiet w ramach kampanii społecznej „Niepokonane”. 

Komenda Powiatowa Policji w Busku-Zdroju wspólnie z Prokuraturą Rejonową w Busku-Zdroju oraz Powia-

towym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju przeprowadzono warsztaty dla kobiet. Celem niniejszego 

przedsięwzięcia było motywowanie kobiet do troski o własne bezpieczeństwo. 
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Podsumowując, stwierdzić należy, że obecny stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powia-

tu buskiego, wysoka ocena społeczna, jak również jednostki nadrzędnej oraz zaangażowanie policjantów 

w realizację w 2015 roku nakreślonych celów przy wydatnej pomocy i współudziale instytucji samorządowych 

i przychylności społeczności lokalnej, dają podstawę do optymistycznych prognoz w zakresie stanu porządku 

i bezpieczeństwa publicznego. 
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Załącznik Nr 2 do Sprawozdania 

Starosty Buskiego 

z dnia 22 lutego 2016 r. 

Informacja Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju z zakresu ochrony 

przeciwpożarowej na terenie powiatu buskiego za 2015 rok. 

Rozdział 1. 

DZIAŁANOŚĆ OPERACYJNA KP PSP W BUSKU-ZDROJU. 

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku na terenie powiatu buskiego straż pożarna interweniowała 

przy 1053 zdarzeniach, w tym przy: 

- 461 pożarach, stanowiących 44 % wszystkich powstałych zdarzeń. 

- 557 miejscowych zagrożeniach, stanowiących 53 % powstałych zdarzeń. 

- 35 alarmach fałszywych, stanowiących 3% wszystkich zdarzeń. 

Porównując ilość powstałych zdarzeń w roku 2015 z rokiem 2014, należy stwierdzić, że w roku 

2015 nastąpił ich znaczny wzrost, bo aż o 395 zdarzeń, 658 do 1053 tj. o około 60 %. 

1. Pożary. 

Analizując ilość powstałych pożarów w latach 2014-2015 należy stwierdzić, że w roku 2014 nastąpił wzrost 

o 207 pożarów z 254 do 461, tj. o 81 %. 

Ze względu na wielkość powstałe  pożary możemy podzielić na: 

- pożary małe, które stanowią 86 % wszystkich powstałych pożarów (398 pożarów), 

- pożary średnie, stanowiące 14 % wszystkich powstałych pożarów (63 pożary), 

- nie odnotowano pożarów dużych i bardzo dużych. 

 Porównując przedstawione dane z analogicznym okresem roku 2014 należy stwierdzić, że w 2015 r. : 

- wzrosła ilość pożarów małych z 219 do 388, tj. o 179 pożarów, 

- wzrosła ilość  pożarów średnich z 33 do 63, tj. o 30 pożarów, 

- w roku 2015 nie wystąpiły pożary duże i bardzo duże. 

Porównanie ilości powstałych pożarów w latach 2014-2015 w poszczególnych grupach obiektów, przedsta-

wia poniższa tabela. 

L. p. Grupa obiektu, gdzie powstał pożar Rok 2014 Rok 2015 

1. Uprawy rolnictwo 158 350 

2. Lasy 9 20 

3. Środki transportu 11 14 

4. Obiekty mieszkalne 35 36 

5. Obiekty użyteczności publicznej 3 1 

6. Obiekty magazynowo-produkcyjne 1 3 

7. Inne 37 57 

Analizując ilość powstałych pożarów w 2015 r. w poszczególnych grupach obiektów należy stwierdzić, że: 

a) nastąpił wzrost pożarów w większości analizowanych grupach pożarów: największy wzrost odnoto-

wano w uprawach i rolnictwie ze 158 do 330, w lasach z 9 do 20 oraz w grupie inne z 37 do 57. 

Do głównych przypuszczalnych przyczyn powstałych w 2014 roku pożarów możemy zaliczyć: 

- podpalenia (umyślne i nieumyślne) – 358, 
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- nieostrożność osób dorosłych przy posługiwaniu się ogniem otwartym, w tym papierosy i zapałki – 27, 

- nieprawidłowa eksploatacja konstrukcji budowlanych - 17, 

- wady urządzeń i instalacji elektrycznych (bez urządzeń ogrzewczych) - 12, 

- nieprawidłowa eksploatacja urządzeń ogrzewczych na paliwo stałe – 2, 

- wady środków transportu - 16, 

- nieostrożność osób dorosłych  w pozostałych przypadkach - 4 

- wyładowani atmosferyczne - 3, 

- samozapalenia biologiczne - 4, 

- wady konstrukcji budowlanych – 1, 

- inne przyczyny – 13, 

Powstałe w roku 2014 pożary na terenie powiatu buskiego spowodowały straty: 

- ogółem 797,6 tys. zł. 

- w tym w budynkach 397 tys. zł. 

- średnio na jedno zdarzenie 4,8 tys. zł. 

W wyniku prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych uratowano mienie o wartości ok. 3 mln. 471 tys. zł. 

2. Miejscowe zagrożenia. 

Analizując ilość powstałych w 2015 roku miejscowych zagrożeń do roku 2014 należy stwierdzić, że nastąpił 

ich wzrost o 168 tj. o ok. 43%. 

Ogółem na terenie powiatu buskiego w roku 2015 wystąpiło 557 miejscowych zagrożeń, co stanowi 53 % 

ogółu powstałych zdarzeń. 

W powstałych miejscowych zagrożeniach możemy wyróżnić: 

- 25 miejscowych zagrożeń małych, 

- 521 miejscowe zagrożenia lokalne, 

- 11 miejscowych zagrożeń średnich, 

- nie odnotowano miejscowych zagrożeń dużych i gigantycznych. 

Porównując ilość powstałych w 2015 r. miejscowych zagrożeń z rokiem 2014 należy stwierdzić: 

- wzrost o 10 miejscowych zagrożeń małych z 15 do 25, 

- wzrost o 159 ilości miejscowych zagrożeń lokalnych z 362 do 521, 

- spadek o 1  miejscowe zagrożenie średnie z 12 do 1. 

Najczęściej miejscowe zagrożenia występowały w następujących grupach obiektów: 

- środki transportu    -  100, 

- obiekty mieszkalne    -  157, 

- obiekty użyteczności publicznej  -    35, 

- obiekty produkcyjne i magazynowe     -  5, 

- inne obiekty     -  236, 

- uprawy     -    23. 

Przyczynami najczęściej powodującymi miejscowe zagrożenia były: 

- nietypowe zachowanie się zwierząt i owadów stwarzających zagrożenie - 113, 

- gwałtowne opady atmosferyczne - 11, 
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- niezachowanie zasad bezpieczeństwa w ruchu środków transportu – 101, 

- huragany silne wiatry – 221, 

- celowe działanie człowieka – 19, 

- uszkodzenia sieci instalacji przesyłowych, doprowadzających, odprowadzających media komunalne 

i technologiczne – 8, 

- wady środków transportu - 11, 

- niewłaściwe zabezpieczenie hodowanych zwierząt – 2, 

- nieumyślne działanie człowieka – 9, 

- wady urządzeń mechanicznych. – 2, 

- wady urządzeń i instalacji gazowych – 2, 

- gwałtowne opady atmosferyczne – 2, 

- inne przyczyny – 45, 

- wyładowania atmosferyczne - 2. 

Straty spowodowane powstałymi miejscowymi zagrożeniami w 2015 roku wyniosły 976,6 tys. zł 

- uratowano mienie o wartości 38 tys. zł, 

- średnio w jednym zdarzeniu straty wyniosły około 12,9 tys. zł. 

3. Alarmy fałszywe. 

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku zaewidencjonowano na terenie powiatu buskiego 

35 alarmów fałszywych, na które złożyło się: 

a) 18 alarmów fałszywych w dobrej wierze, 

b) 14 z instalacji wykrywania, 

c) 3 alarmy fałszywe złośliwe. 

Porównując ilość alarmów fałszywych występujących w roku 2015 z rokiem 2014 wynika, że ilość alarmów 

fałszywych znacznie wzrosła (z 15 na 35). 

Rozdział 2. 

DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNO–ROZPOZNAWCZA KP PSP W BUSKU-ZDROJU 

Jednym z głównych kierunków działania KP PSP w Busku-Zdroju w zakresie działalności kontrolno-

rozpoznawczej jest zbieranie informacji o występujących na chronionym obszarze zagrożeniach oraz ocena 

stanu zabezpieczenia różnego rodzaju obiektów pod względem bezpieczeństwa pożarowego. 

1. W celu pełnego rozpoznania wszystkich zagrożeń, monitorowania stanu bezpieczeństwa pożarowego 

na terenie powiatu i ciągłego dążenia do jego poprawy, a także aktualizowania danych oraz informacji zawar-

tych m.in. w katalogu zagrożeń oraz w analizie zagrożenia powodziowego, służba kontrolno-rozpoznawcza 

realizuje zadania w zakresie: 

1) przeprowadzania kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, 

2) rozpoznawania i ewidencjonowania zagrożeń technicznych, chemicznych i ekologicznych, 

3) prowadzenia czynności kontrolnych oraz zajmowania stanowiska w związku z przekazaniem obiektów bu-

dowlanych do użytkowania, 

4) opiniowania pod względem zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektów przeznaczonych na imprezy ma-

sowe, 

5) opracowywania analiz dotyczących bezpieczeństwa pożarowego obiektów i terenów, 

6) wstępnego ustalania nieprawidłowości, które przyczyniły się do powstania pożaru oraz okoliczności jego 

rozprzestrzenienia się, 
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7) uzgadniania sposobów połączenia urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej 

z jednostką PSP, 

8) załatwiania spraw z zakresu postępowania administracyjnego, postępowania egzekucyjnego dotyczących 

nieprzestrzegania przepisów p.poż., 

9) inicjowania działań zmierzających do poprawy stanu bezpieczeństwa pożarowego powiatu, 

10) organizowania i prowadzenia działalności informacyjnej w zakresie upowszechniania i przestrzegania 

przepisów p. poż. oraz zasad bezpieczeństwa pożarowego. 

Zgodnie z wytycznymi Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach dotyczącymi 

„Głównych zadań do realizacji w 2015 roku wynikających z kierunków działań w zakresie kontrolno-

rozpoznawczym” w analizowanym okresie przeprowadzono kontrole oraz dokonano oceny stanu przestrzega-

nia przepisów przeciwpożarowych w następujących grupach obiektów: 

a) obiekty krytych pływalni i basenów – przeprowadzono 2 kontrole, stwierdzono 5 nieprawidłowości, wyda-

no 2 decyzje administracyjne w sprawie usunięcia uchybień, 

b) obszary leśne – (siedziby leśnictw, kompleksy leśne znajdujące się na terenie powiatu buskiego) – przepro-

wadzono 2 kontrole, skontrolowano 6 obiektów, stwierdzono 3 nieprawidłowości, wydano 1 decyzję admi-

nistracyjną w sprawie usunięcia uchybień, 

c) obiekty sal / hal widowiskowo - sportowych – przeprowadzono 4 kontrole, stwierdzono 16 nieprawidłowo-

ści, wydano 3 decyzje administracyjne w sprawie usunięcia uchybień, skierowano 1 wystąpienie do innych 

organów, 

d) obiekty letniego wypoczynku dzieci i młodzieży – przeprowadzono 4 kontrole, skontrolowano 4 obiekty, 

stwierdzono 2 nieprawidłowości, usterki usunięto w toku prowadzonego postępowania administracyjnego, 

wydano 4 opinie, 

e) obiekty kin i teatrów – przeprowadzono 2 kontrole, stwierdzono 1 nieprawidłowość, wydano 1 decyzję 

administracyjną w sprawie usunięcia uchybień, 

f) zakłady o dużym i zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii  przemysłowej - przeprowadzono 

1 kontrolę, skontrolowano 16 obiektów, stwierdzono 10 nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przepi-

sów przeciwpożarowych oraz 1 nieprawidłowość w zakresie spełnienia wymogów bezpieczeństwa w zakła-

dzie zaliczonym do grupy o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, wydano 1 decyzję 

administracyjną w sprawie usunięcia uchybień, skierowano 1 wystąpienie do innych organów, 

g) obiekty schronisk i noclegowni - przeprowadzono 2 kontrole, skontrolowano 2 obiekty, stwierdzono 2 nie-

prawidłowości, wydano 1 decyzję administracyjną w sprawie usunięcia uchybień, skierowano 1 wystąpienie 

do innych organów, 

h) obiekty bibliotek - przeprowadzono 6 kontroli, skontrolowano 9 obiektów, stwierdzono 14 nieprawidłowo-

ści, wydano 3 decyzje administracyjne w sprawie usunięcia uchybień, skierowano 2 wystąpienia do innych 

organów, 

i) punkty obrotu materiałami pirotechnicznymi - przeprowadzono 4 kontrole, skontrolowano 4 obiekty, 

stwierdzono 3 nieprawidłowości, działania administracyjne w toku. 

Ponadto zgodnie z „Rocznym planem czynności kontrolno-rozpoznawczych Komendanta Powiatowego 

Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju na 2015 rok” przeprowadzono czynności kontrolno-

rozpoznawcze w wybranych obiektach, t.j: 

a) obiekty sanatoryjne – przeprowadzono 5 kontroli, 

b) stacje paliw płynnych – przeprowadzono 3 kontrole, 

c) sieci wodociągowe przeciwpożarowe z hydrantami zewnętrznymi – przeprowadzono 2 kontrole: 

- miejscowości miejscowości Oleszki, Wełecz, Bronina, Gmina Busko-Zdrój – przeprowadzono 1 kontrolę, 

skontrolowano 58 hydrantów zewnętrznych, stwierdzono 29 hydrantów niesprawnych, wydano 1 decyzję 

administracyjną w sprawie usunięcia uchybień, 
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- miejscowości Solec-Zdrój, Zborów, Piestrzec, Gmina Solec-Zdrój – przeprowadzono  1 kontrolę, skontro-

lowano 87 hydrantów zewnętrznych, stwierdzono 7 hydrantów niesprawnych, wydano 1 decyzję admini-

stracyjną w sprawie usunięcia uchybień, 

d) obiekty wytypowane do przeprowadzenia ćwiczeń – przeprowadzono 9 kontroli. 

2. Działania prewencyjne podejmowane w związku z sytuacją pożarową występującą w roku 2015: 

1) przeprowadzano doraźne czynności kontrolno-rozpoznawcze w zakresie przestrzegania przepisów prze-

ciwpożarowych obiektów, w których miały miejsce pożary, 

2) udzielano wskazań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w trakcie prowadzonych kontroli, 

3) za pośrednictwem władz samorządowych, urzędów gmin, parafii oraz mediów - lokalnej prasy, portalu in-

ternetowego, wystosowano do społeczeństwa apele, artykuły informacyjne o tematyce prewencyjnej dotyczą-

cej bezpieczeństwa pożarowego, 

4) na prośbę administratorów obiektów uczestniczono w ćwiczeniach ewakuacyjnych m.in. w obiektach szkół, 

szpitali, sanatoriach - 31, 

5) przeprowadzano pokazy sprzętu, pogadanki z dziećmi i młodzieżą, których tematyką były zagadnienia do-

tyczące ochrony przeciwpożarowej m.in. w szkołach, przedszkolach, placówkach opiekuńczo-

wychowawczych – 36. 

3. Wyniki czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzonych w 2015 r. 

W 2015 roku Komenda Powiatowa PSP w Busku-Zdroju przeprowadziła ogółem 109 kontroli, w wyniku 

których stwierdzono 241 nieprawidłowości. W celu usunięcia stwierdzonych usterek wydano 39 decyzji admi-

nistracyjnych. Wydano 1 decyzję administracyjną w sprawie zakazu eksploatacji urządzenia. Wystosowano 

3 upomnienia w związku z brakiem realizacji decyzji administracyjnych. Skierowano 14 wystąpień do innych 

organów. Wydano łącznie 8 opinii dotyczących organizacji imprez masowych bądź spełnienia wymogów bez-

pieczeństwa pożarowego w obiektach. Zajęto 26 stanowisk dotyczących zgłoszeń obiektów w związku 

z zakończeniem budowy i zamiarem przystąpienia do ich użytkowania. 

4. Wyniki czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzonych w 2015 r., w rozbiciu na po-

szczególne grupy obiektów przedstawia poniższa tabela. 

 Obiekty skontrolowane 
Skontrolowane 

obiekty 

Ilość 

kontroli 

Stwierdzone 

usterki 

 1 2 3 4 

1. Obiekty użyteczności publicznej 53 50 81 

2. Obiekty zamieszkania zbiorowego 25 25 36 

3. Budynki mieszkalne wielorodzinne 1 1 0 

4. Obiekty produkcyjne i magazynowe 56 26 115 

5. Gospodarstwa rolne 2 2 3 

6. Lasy 10 5 6 

RAZEM: 147 109 241 

 

Rozdział 3. 

Realizacja zadań w zakresie organizacji i przeprowadzenia eliminacji XXXVI edycji Ogólnopolskiego 

Turnieju Wiedzy Pożarniczej. 

W 2015 roku eliminacje szczebla gminnego /miejsko-gminnego/ przeprowadzono we wszystkich gminach 

powiatu buskiego. W eliminacjach na szczeblu miejsko-gminnym i gminnym udział wzięło 112 uczestników, 

natomiast na szczeblu powiatu 63 uczestników. 

Do eliminacji wojewódzkich OTWP zakwalifikowali się zwycięzcy w poszczególnych kategoriach wieko-

wych eliminacji powiatowych. 
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Działania podejmowane przez funkcjonariuszy mających za zadanie organizację oraz nadzór nad przebie-

giem poszczególnych etapów eliminacji OTWP polegały m.in. na opracowaniu pytań na poszczególne etapy 

eliminacji wraz z kluczami odpowiedzi, obsłudze w charakterze jury eliminacji miejsko-gminnych i gminnych, 

zapewnieniu materiałów szkoleniowych, pozyskaniu środków finansowych na zakup nagród i upominków dla 

uczestników, organizowaniu pogadanek i pokazów dla uczniów, uczestnictwie w roli opiekuna na eliminacjach 

wojewódzkich, powiadamianiu władz samorządowych oraz lokalnej prasy o prowadzonej akcji. 

Rozdział 4. 

Wnioski końcowe. 

1) Należy dążyć do wymiany na nowe lub młodsze samochody pożarnicze znajdujące się w jednostkach OSP 

na terenie powiatu buskiego. Przy zakupie lub wymianie samochodów należ uwzględniać napędy terenowe. 

2) Wzorem lat poprzednich należy dążyć do organizowania i kierowania na szkolenia członków OSP wpływa-

jących na skuteczność prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych. W szczególności należy zwrócić 

uwagę na szkolenia z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy oraz  recertyfikację uprawnień KPP. 

3) Należy podjąć zdecydowane kroki w kierunku doposażenia zestawów medycznych R1 w jednostkach OSP 

z KSRG, zgodnie z minimalnym standardem wyposażenia zawartym w „ Zasadach organizacji ratownictwa 

medycznego w krajowym systemie ratowniczo gaśniczym”. 

4) Zwrócenie szczególnej uwagi przez organy administracji samorządowej utrzymujące jednostki OSP w za-

kresie aktualnych badań lekarskich i ubezpieczeń członków Ochotniczych Straży Pożarnych z własnego te-

renu. Poświadczenie aktualnych badań lekarskich powinno być potwierdzone zaświadczeniem zgodnie 

z wzorem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 listopada 2009 roku 

w sprawie przeprowadzania okresowych bezpłatnych badań lekarskich członka ochotniczej straży pożarnej 

biorącego bezpośredni udział w działaniach ratowniczych. 

5) Kierownictwo jednostek OSP musi nadzorować oraz podejmować odpowiednio wcześniej właściwe działa-

nia w sytuacjach osiągnięcia wieku 65 lat przez strażaków pełniących funkcję kierowców w swoich jednost-

kach. Pozwoli to uniknąć konieczności wycofywania z podziału bojowego pojazdów pożarniczych będących 

na stanie danej jednostki OSP. 

6) Wspólnie z jednostkami OSP organizować ćwiczenia na obiektach w celu lepszego zapoznania się ze specy-

fiką obiektów oraz występującymi tam zagrożeniami. 

7) KP PSP w Busku-Zdroju nadal bezwzględnie będzie przestrzegać wymogu przeprowadzenia co najmniej raz 

na dwa lata organizacji przeprowadzenia ewakuacji w obiektach użyteczności publicznej. 

8) Dążenie do sytuacji aby w każdej OSP z KSRG było po dwóch kierowców. 

9) Egzekwować zalecenia pokontrolne dotyczące uwag powstałych po inspekcjach gotowości bojowej 

w jednostkach OSP z KSRG. 
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Załącznik Nr 3 do Sprawozdania 

Starosty Buskiego 

z dnia 22 lutego 2016 r. 

Informacja nt. działań z zakresu bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w roku 2015  

realizowanych przez Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego  

w Busku-Zdroju. 

1. EDUKACJA, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄDOSTOSOWANA  

ODPOWIEDNIO DO WIEKU I OSIĄGNIĘĆ ROZWOJUPSYCHOFIZYCZNEGO. 

Na mocy ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz ustawy z dnia 7 września 1991 r. 

o systemie oświaty Powiat Buski jest organem prowadzącym dla następujących jednostek oświatowych: 

1) I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Busku-Zdroju, 

2) Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Busku-Zdroju, 

3) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Busku-Zdroju, 

4) Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju, 

5) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Orląt Lwowskich w Stopnicy, 

6) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku-Zdroju, 

7) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Broninie, 

8) Zespołu Szkół Specjalnych w Busku-Zdroju, 

9) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Busku-Zdroju, 

10) Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Busku-Zdroju, 

11) Powiatowego Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju. 

2. OBSZARY DZIAŁAŃ PEDAGOGÓW SZKOLNYCH. 

Wszystkie szkoły prowadzone przez Powiat Buski, za wyjątkiem Zespołu Szkół Specjalnych w Busku-

Zdroju, zatrudniają pedagogów szkolnych. Ponadto w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych pracują 

psychologowie. Kierunki pracy i zadania pedagogów wyznaczają szkolne programy opracowywane i wdrażane 

po dokonaniu diagnozy potrzeb opiekuńczo-wychowawczych wśród uczniów, nauczycieli, rodziców. Nadrzęd-

nym celem programów jest realizacja profilaktyki pierwszorzędowej czyli objęcie działaniami prewencyjnymi 

ogółu uczniów w zakresie promocji zdrowego stylu życia oraz profilaktyka uzależnień (narkomania, alkoho-

lizm, agresja, nikotynizm, dopalacze). Szczególne miejsce w programach pedagogów zajmują działania związ-

ne z pomocą psychologiczno-pedagogiczną oraz bezpieczeństwem uczniów. 

W minionym roku pedagodzy podejmowali działania mające na celu pomoc uczniom w optymalnym wybo-

rze zawodu i kierunku dalszego kształcenia oraz wspieranie nauczycieli i wychowawców w realizacji zadań, 

także z zakresu resocjalizacji. W swojej pracy pedagodzy posiłkowali się programami profilaktycznymi, zaję-

ciami warsztatowymi, filmami edukacyjnymi, konkursami wiedzy o zagrożeniach. Swoimi działaniami obej-

mowali również rodziców uczniów. W celu przeciwdziałania wagarom, stosowaniu używek, problemom 

w nauce pedagodzy podejmowali szereg działań w tym zakresie m. in. rozmowy z uczniami i rodzicami, 

a w trudniejszych przypadkach także z psychologiem oraz pracownikami Policji i Sądu Rodzinnego. 
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Z inicjatywy pedagogów w szkołach powstały grupy wsparcia promujące zdrowy styl życia. W związku 

z realizacją ogólnopolskiego programu profilaktycznego PaT (Patologia a Ty) w Zespole Szkół Techniczno-

Informatycznych działała buska grupa PaT, która propagowała na terenie Powiatu Buskiego przeciwdziałanie 

uzależnieniom. Uczestniczyła ona też w ogólnopolskim zjeździe grup PaT. W działaniach profilaktyczno-

wychowawczych pedagogów wspierają specjaliści z różnych dziedzin życia (psychologowie, przedstawiciele 

Policji, Prokuratury, Służby Zdrowia), którzy przeprowadzają z uczniami pogadanki lub zajęcia warsztatowe. 

3. ZAGOSPODAROWANIE CZASU WOLNEGO DZIECI I MŁODZIEŻY. 

W ramach szeroko rozumianej profilaktyki w Powiecie Buskim realizowane są przedsięwzięcia z zakresu 

zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży. W ramach tych działań organizowane są np. różnego 

rodzaju konkursy i turnieje o charakterze sportowym i edukacyjnym, imprezy szkolne i lokalne oraz uroczysto-

ści organizowane z wielkim zaangażowaniem samej młodzieży, rad pedagogicznych, rad rodziców i innych 

podmiotów. 

Młodzież z jednostek oświatowych prowadzonych przez Powiat Buski chętnie uczestniczy w szkolnych 

uroczystościach i imprezach zarówno o charakterze patriotycznym, jak i kulturalnym, rozrywkowym czy nau-

kowym. W minionym roku szkolnym Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli oraz szkoły 

zorganizowały łącznie 226 imprez szkolnych i pozaszkolnych, w których wzięło udział 31 864 uczniów. Naj-

więcej ich odbyło się w I Liceum Ogólnokształcącym i Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących. 

Natomiast najliczniejsze grono młodzieży wzięło udział w imprezach organizowanych w I Liceum Ogólno-

kształcącym (7 963 uczniów) oraz w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 (7 743 uczniów). 

Aktywność młodzieży przejawiała się również udziałem w realizacji wielu działań na rzecz środowiska 

szkolnego i lokalnego. Działania wychowawcze prowadzone przez nauczycieli przyczyniły się do wzrostu za-

angażowania młodzieży w wolontariat oraz rozwoju honorowego krwiodawstwa. Dbając o wszechstronny roz-

wój młodzieży, szkoły i placówki oświatowe w ciągu minionego roku szkolnego organizowały m.in.: wyjazdy 

na spektakle teatralne, wycieczki – w tym programowo-zawodoznawcze – spotkania autorskie, pogłębiające 

ogólną wiedzę. Dyrektorzy zadbali także o rozwój postaw prospołecznych i patriotycznych wśród młodzieży, 

która chętnie się angażowała w różnego rodzaju akcje charytatywne oraz licznie uczestniczyła w uroczysto-

ściach państwowych. 

Organizacją czasu wolnego dzieci i młodzieży w ramach swojej działalności statutowej zajmuje się również 

Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Busku-Zdroju. Ośrodek – poza prowadzeniem własnych 

sekcji sportowych - udostępnia swoje obiekty m.in. uczniom buskich szkół ponadgimnazjalnych, zakładom 

pracy, zawodnikom buskich klubów sportowych. W minionym roku szkolnym z bazy sportowej Ośrodka sko-

rzystało ponad 2 320 osób, które uczestniczyły w różnego rodzaju zawodach, imprezach sportowych, prezenta-

cjach kulturalnych i uroczystościach o charakterze masowym. 

W Ośrodku działa 10 sekcji sportowych prowadzonych przez nauczycieli – trenerów, w których trenuje 

192 uczniów. Młodzież trenująca w Ośrodku osiąga znaczące wyniki we współzawodnictwie sportowym. 

W okresie ferii letnich Ośrodek udostępnia wszystkim chętnym swoje obiekty w ramach programu zago-

spodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży. Nieodpłatne zajęcia z dziećmi i młodzieżą realizowane są 

w postaci rozgrywek w wielu dyscyplinach sportowych. 

Hala Ośrodka spełnia także rolę centrum rozrywkowego, w którym odbywają się różne przedsięwzięcia 

sportowe i kulturalne. W ostatnim roku w imprezach o charakterze sportowym zorganizowanych w Ośrodku 

uczestniczyło 1224 osób, natomiast w prezentacjach kulturalnych i uroczystościach o charakterze masowym 

udział wzięło 2420 osób. 

4. ZAJĘCIA POZALEKCYJNE DLA UCZNIÓW. 

W szkołach prowadzonych przez Powiat Buski, poza zajęciami obowiązkowymi, prowadzone są dla 

uczniów zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne, tj. m.in. wycieczki szkolne, koła zainteresowań, koła przedmiotowe. 

W minionym roku szkolnym w szkołach i placówkach funkcjonowały także różnego rodzaju formy organi-

zacyjne skupiające uczniów, w tym m.in.: samorządy uczniowskie, młodzieżowe rady internatów, koła PCK, 

drużyny harcerskie, liczne koła przedmiotowe i koła zainteresowań. Część zajęć pozalekcyjnych w Specjalnym 

Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Busku-Zdroju, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, Zespole Szkół 

Techniczno-Informatycznych i Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących była realizowana w ramach 

projektów dofinansowywanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. 
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Uczniowie szkół prowadzonych przez Powiat Buski w minionym roku szkolnym wzięli udział w 217 olim-

piadach, konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych. Łącznie wzięło w nich udział 4 796 uczniów. 

Uczniowie Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych stanowią najliczniejszą grupę uczestników w/w 

przedsięwzięć. Na szczególną uwagę zasługuje fakt uczestnictwa w zawodach sportowych licznej grupy 

uczniów Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych w Busku-Zdroju i w Broninie, dla których 

sport i rekreacja są swoistą formą rehabilitacji i terapii. W minionym roku szkolnym szczególne wyniki spor-

towe osiągnęli wychowankowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ru-

chowo w Busku-Zdroju zdobywając 5 medali podczas Wojewódzkiego Turnieju Tenisa Stołowego oraz 

17 medali na Mistrzostwach Polski Juniorów Osób Niepełnosprawnych w lekkiej atletyce. Natomiast wy-

chowankowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Broninie zdobyli 6 medali podczas Mi-

strzostw Województwa Świętokrzyskiego w pływaniu, 12 medali w Świętokrzyskich Zimowych Igrzyskach 

Olimpiad Specjalnych oraz 10 medali w Świętokrzyskich Letnich Igrzyskach Olimpiad Specjalnych. I Liceum 

Ogólnokształcące może poszczycić się laureatem Ogólnopolskiej Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH. 

Natomiast uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 ponownie osiągnęli wysoką lokatę (5 miejsce 

w kraju) w Ogólnopolskim Konkursie Statystycznym. Szkoła ta może poszczycić się także finalistką Ogól-

nopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej. 

Jedną z największych cyklicznych imprez edukacyjnych organizowanych od 2005 r. są Powiatowe Targi 

Edukacyjne. Jedenasta edycja Targów odbyła się 10 kwietnia 2015 r. w Powiatowym Międzyszkolnym 

Ośrodku Sportowym w Busku-Zdroju. W Targach wzięły udział wszystkie szkoły ponadgimnazjalne i placów-

ki prowadzone przez Powiat Buski oraz gościnnie Centrum Kształcenia Zawodowego w Busku-Zdroju Zakładu 

Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, a także Centrum Kształcenia Zawodowego w Chrobrzu, Młodzieżowe 

Centrum Kariery w Busku-Zdroju. W Targach Edukacyjnych wzięło udział ok. 700 osób. 

5. ZAPEWNIANIE WŁAŚCIWYCH WARUNKÓW NAUKI I PRACY ORAZORGANZIACJA-

ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH DLA UCZNIÓW FINANSOWE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJ-

SKIEJ. 

Oświata zajmuje szczególne miejsce w programach finansowanych ze środków budżetowych Unii Europej-

skiej. W roku szkolnym 2014/2015 Powiat Buski oraz jednostki oświatowe przy realizacji różnorodnych n/w 

przedsięwzięć edukacyjnych tzw. „miękkich” korzystały ze środków budżetowych Unii Europejskiej: 

1) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Busku-Zdroju realizował projekt pn. Be SUstainable to SU-

stain the WORLD, w ramach którego miała miejsce wymiana młodzieży szkolnej. Projekt ten o wartości 

20 000 euro finansowany ze środków programu Uczenie się przez całe życie Comenius dotyczył zagadnień z 

zakresu ekologii i ochrony środowiska, które nasi uczniowie omawiali z uczniami szkół ze Szwecji, Czech, 

Turcji i Włoch, 

2) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Busku-Zdroju realizował projekt pn. Wzajemne poznanie się 

poprzez rozwijanie umiejętności IT o wartości 37 175euro, którego celem było stworzenie multimedialnej 

międzynarodowej klasy w celu dzielenia się materiałami edukacyjnymi oraz rozwijanie umiejętności uczniów 

i nauczycieli zaangażowanych w projekt poprzez kursy on-line dostępne dla wszystkich uczestników z nastę-

pujących krajów: Włoch, Szwecji, Hiszpanii, Niemiec, Finlandii, Wielkiej Brytanii, 

3) Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku-Zdroju realizował projekt pn. Zagraniczna 

praktyka atutem młodego technika o wartości 69 092 euro finansowany ze środków programu Erasmus+ 

Kształcenie i szkolenie zawodowe Akcja.1 Mobilność uczniów i kadry. Uczniowie kształcących się w zawo-

dach technik: budownictwa, architektury krajobrazu, hotelarstwa odbyli praktyki zagraniczne w Anglii. Łącz-

nie w praktykach wzięło udział 32 uczniów, 

4) Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju w czerwcu 2015 r. zakończyło realizację projektu pn. Dodatkowe 

umiejętności praktyczne i wiedza – szansą na sukces zawodowy o wartości 1 024 914,13 zł, finansowanego ze 

środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w którym uczestniczyli uczniowie techników z 3 buskich 

Zespołów Szkół: Ponadgimnazjalnych Nr 1, Technicznych i Ogólnokształcących, Techniczno-

Informatycznych. W ramach tego projektu organizowane były warsztaty pozalekcyjne, staże zawodowe i kur-

sy dla uczniów, 

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 25 – Poz. 656



5) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Busku-Zdroju i Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 

w Busku-Zdroju realizował projekt Edukacja zawodowa w praktyce Świętokrzyskiego Centrum Doskonale-

nia Nauczycieli w Kielcach. W ramach projektu 40 uczniów  ZSP1 uczestniczyło w wyjazdowych warsztatach 

z zakresu autoprezentacji oraz zasad prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych. W praktykach zawodowych 

wzięło udział 19 uczniów kształcących się w zawodzie technik hotelarstwa i technik ekonomista, a 1 uczeń 

kształcący się w zawodzie technik ekonomista uczestniczył w płatnym stażu u pracodawcy. Projektem zostało 

też objętych 20 uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej kształcących się w zawodzie elektromechanik i me-

chanik monter maszyn i urządzeń oraz 20 uczniów Technikum kształcących się w zawodzie technik informa-

tyk w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. Jeden z uczestników odbył miesięczny staż w zakła-

dzie pracy, a 9 uczniów dwutygodniowe praktyki. Szkoły otrzymały zestawy sprzętu multimedialnego, w tym 

tablice interaktywne, laptopy wraz z oprogramowaniem do doradztwa zawodowego, a także branżowe pomo-

ce dydaktyczne, np.: specjalistyczne stoły montażowe dla zawodu technik informatyk czy  elektromechanik. 

Ponadto w roku szkolnym 2014/2015 zrealizowano projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych, któ-

re miały na celu poprawę warunków nauki i pracy w: 

1) Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Busku-Zdroju - projekt pn. Przebudowa boisk wielo-

funkcyjnych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku-

Zdroju wraz z budową ścieżki rehabilitacyjnej o wartości 883 719,06 zł, finansowany ze środków Państwowe-

go Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. W ramach 

tego projektu powstało: boisko ze sztuczną nawierzchnią przeznaczone do gry w piłkę siatkową i koszykową 

oraz tenisa, boisko trawiaste, a także zewnętrzna siłownia, 

2) Powiatowym Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Busku-Zdroju - projekt pn. Instalacja systemów 

energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz w domach prywatnych w gminach powiatu 

buskiego i powiatu pińczowskiego o wartości 82 563,75 zł, współfinansowany ze Szwajcarskiego Programu 

Współpracy z Nowymi Krajami Członkowskimi Unii Europejskiej. 

Wszystkie tzw. miękkie projekty wpłynęły na poprawę kompetencji i umiejętności uczniów, a także posze-

rzyły ich wiedzę. Dlatego młodzież chętnie korzystała z proponowanych w ramach różnych projektów rodza-

jów wsparcia - warsztatów, kursów, staży. Bardzo liczna grupa młodzieży – bo 410 uczniów - uczestniczyło 

w 10 rodzajach warsztatów m.in.; z zakresu: ekonomii, informatyki, matematyki, języka angielskiego 

oraz gastronomii i mechaniki. 

Warsztaty te realizowane były w ramach projektu Dodatkowe umiejętności praktyczne i wiedza – szansą na 

sukces zawodowy w trzech Zespołach Szkół: Ponadgimnazjalnych nr 1, Technicznych i Ogólnokształcących, 

Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju. 

Łącznie odbyło się 2 668 godzin zajęć wspomaganych przez sprzęt informatyczny (tablice interaktywne, ta-

blety, laptopy) i pomoce branżowe z zakresu gastronomii, hotelarstwa czy geodezji oraz 240 godzin doradztwa 

zawodowego grupowego i 450 godzin doradztwa indywidualnego. 

Każdy uczestnik projektu był objęty doradztwem zawodowym indywidualnym i grupowym, podczas któ-

rego zdobył cenne umiejętności umożliwiające sprawniejsze poruszanie się po rynku pracy i skuteczniejsze 

nawiązywanie kontaktów z potencjalnymi pracodawcami. Na podstawie szczegółowej analizy dokonanej przez 

doradcę zawodowego uczniowie objęci doradztwem byli skierowani na kurs lub staż zgodnie z ich predyspozy-

cjami i zainteresowaniami. Dla uczestników projektu zaplanowano kursy: barmana - baristy, prawa jazdy 

kat. B i obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z wyłączeniem specjalizowanych. Zaświadczenie 

lub certyfikat poświadczający uczestnictwo w nich i nabycie określonych umiejętności uzyskało z zakresu: 

prawa jazdy kat. B – 75 uczniów, obsługi wózków widłowych – 45 uczniów. Kurs barmana – baristy ukończyło 

60 uczniów. Uczestnicy projektu mogli też wziąć udział w stażu zawodowym realizowanym w firmach funk-

cjonujących w branżach związanych z kierunkiem kształcenia się ucznia. Udział w stażu pozwolił na zdobycie 

cenionego na dzisiejszym rynku pracy doświadczenia zawodowego, sprawdzenie się w środowisku branżo-

wym, wreszcie wykorzystanie w praktyce wiedzy zdobytej podczas warsztatów pozalekcyjnych i zweryfiko-

wanie swoich umiejętności w naturalnym środowisku pracy zawodowej. Każdy ze stażystów otrzymał odpo-

wiednie wyposażenie niezbędne podczas wykonywania pracy na określonym stanowisku przydzielonym 

w firmie. Atrakcyjnym dodatkiem było jednorazowe wynagrodzenie wypłacane stażyście po odbyciu zaplano-

wanej dla niego liczby godzin pracy. Stażami zawodowymi zostało objętych 45 uczestników w wymiarze 

150 godzin na jedną osobę. 
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6. WSPOMAGANIE PRZEZ SZKOŁĘ WYCHOWAWCZEJ ROLI RODZINY. 

W 2015 r. pedagodzy szkolni zatrudnieni w jednostkach oświatowych Powiatu Buskiego swoimi działania-

mi obejmowali, poza uczniami, również ich rodziców, udzielając im stosownych porad. 

Zadania z zakresu wspomagania wychowawczej roli rodziny realizują również Poradnia Psychologiczno-

Pedagogiczna w Busku-Zdroju oraz Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-

Zdroju. 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Busku-Zdroju nie tylko udziela pomocy dzieciom i młodzieży 

w zakresie rozwoju oraz efektywności uczenia się, ale również wspiera wychowawczą rolę rodziców i współ-

pracuje z nauczycielami i wychowawcami w zakresie rozwiązywania problemów związanych z nauczaniem 

i wychowywaniem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz uczniów ze specyficznymi trudno-

ściami w uczeniu się. Podstawowymi formami pomocy udzielanej przez Poradnię rodzicom i nauczycielom 

w minionym roku była działalność konsultacyjna, doradcza i informacyjna. Łącznie z pomocy Poradni skorzy-

stało 799 rodziców i 144 nauczycieli. 

Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju prowadzi szerokie spek-

trum działań w zakresie podnoszenia jakości pracy oraz poziomu kwalifikacji nauczycieli. W ramach tych za-

dań Ośrodek prowadzi także szkolenia dla nauczycieli oraz rodziców z zakresu szeroko rozumianej profilakty-

ki. W roku szkolnym 2014 / 2015 Ośrodek objął doradztwem metodycznym 6 700 nauczycieli, którzy uczestni-

czyli łącznie w ponad 220 różnych formach doskonalenia zawodowego. 

7. ZAPEWNIENIE DZIECIOM, MŁODZIEŻY ORAZ RODZICOM MOŻLIWOŚCI KORZY-

STANIA Z OPIEKI PSYCHOLOGICZNEJ. 

Możliwość korzystania z opieki psychologicznej zapewnia dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom 

przede wszystkim Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Busku-Zdroju, która swoim działaniem obejmuje 

cały Powiat Buski, a także uczniów, którzy nie zamieszkują na terenie Powiatu Buskiego, ale pobierają naukę 

w szkołach funkcjonujących na jego terenie. Cześć zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej – 

na mocy stosownego porozumienia - realizuje w stosunku do uczniów z terenu Powiatu Buskiego także Porad-

nia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kazimierzy Wielkiej. 

Możliwość korzystania z opieki psychologicznej zapewniają także uczniom oraz ich rodzicom o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych psycholodzy zatrudnieni w powiatowych jednostkach oświatowych. Ponadto Powia-

towy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju realizuje różnego rodzaju programy 

i szkolenia z zakresu psychologii skierowane głównie do nauczycieli, ale także do rodziców. 

8. POMOC UCZNIOM POZOSTAJĄCYM W TRUDNEJ SYTUACJI MATERIALNEJ  

I ŻYCIOWEJ POPRZEZ PROGRAMY STYPENDIALNE. 

Uczniowie szkół prowadzonych przez Powiat Buski pobierają stypendia o charakterze motywacyjnym 

i socjalnym. 

Stypendiów o charakterze motywacyjnym udzielają uczniom dyrektorzy powiatowych jednostek oświa-

towych ze środków zabezpieczonych na ten cel w budżetach szkół. W roku szkolnym 2014/2015 w szkołach 

prowadzonych przez Powiat Buski przyznano łącznie 289 stypendiów za wyniki w nauce 216 uczniom oraz 

5 uczniom za osiągnięcia sportowe. 

Co roku jest przyznawane przez Zarząd Powiatu stypendium Starosty Buskiego uczniom, którzy osiągają 

bardzo dobre wyniki w nauce, mają wzorową ocenę zachowania oraz nie pobierają innego stypendium. Pierw-

szeństwo do pobierania tego stypendium mają osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialno-bytowej. 

W roku szkolnym 2014/2015 stypendium Starosty Buskiego w wysokości 250 zł pobierało siedmiu uczniów: 

1) I Liceum Ogólnokształcącego w Busku-Zdroju - 1 uczeń, 

2) Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku-Zdroju – 2 uczniów, 

3) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku-Zdroju – 2 uczniów, 

4) Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju – 1 uczeń, 

5) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Stopnicy – 1 uczeń. 

Stypendiów o charakterze socjalnym udzielają uczniom gminy właściwe dla ich miejsca zamieszkania. 
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Formą pomocy socjalnej jest również możliwość zwolnień z opłat za wyżywienie w internatach szkół po-

nadgimnazjalnych oraz Specjalnych Ośrodkach Szkolno-Wychowawczych. 

Uprawnieni uczniowie (tj. uczniowie klas trzecich szkół ponadgimnazjalnych oraz uczniowie posiadający 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczający do szkół podstawowych - z wyjątkiem klasy 

pierwszej – gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych) szkół prowadzonych przez Powiat Buski korzystają z po-

mocy w ramach programu Wyprawka szkolna na dofinansowanie zakupu podręczników do kształcenia ogólne-

go i kształcenia zawodowego oraz na zakup materiałów dydaktycznych. 

W Powiecie Buskim młodzi ludzie osiągający wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym mogą 

otrzymywać stypendium sportowe Starosty Buskiego. W roku szkolnym 2014/2015 przyznano stypendium 

sportowe 2 zawodnikom Uczniowskiego Klubu Sportowego Słoneczko, którzy uprawiają lekkoatletykę. Za 

osiągnięcia w dziedzinie sportu lub kultury Zarząd Powiatu może również przyznawać nagrody Starosty Bu-

skiego. W roku szkolnym 2014 / 2015nagrodę w dziedzinie sportu przyznano 18 osobom, natomiast w dzie-

dzinie kultury Stowarzyszeniu Diamenty Powiśla z Oblekonia oraz 1 osobie fizycznej. 

9. WSPIERANIA SZKÓŁ W ZAKRESIE ZWIĘKSZANIA FREKWENCJI NA ZAJĘCIACH 

DYDAKTYCZNYCH. 

W zakresie zwiększania frekwencji uczniów na zajęciach dydaktycznych dyrektorzy jednostek oświatowych 

wspólnie z organem prowadzącym podejmują takie działania jak m.in.: 

- nadzorowanie i prowadzenie kontroli spełniania przez uczniów obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. 

W szkołach funkcjonują stosowne regulaminy dotyczące spełniania przez uczniów obowiązku szkolnego 

i obowiązku nauki. O przyjęciu ucznia do szkoły informowane są właściwe urzędy gmin oraz szkoły gimna-

zjalne i podstawowe z obwodu miejsca zamieszkania ucznia. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty uczeń 

nie może opuścić więcej niż 50% zajęć w ciągu jednego miesiąca. W przypadku zaprzestania spełniania obo-

wiązku szkolnego lub nauki dyrektorzy podejmują stosowne interwencje skierowane do rodziców oraz wła-

ściwych urzędów gmin, 

- profilaktyka polegająca m.in. na nagradzaniu uczniów za najwyższą frekwencję. Takie działania są prowa-

dzone w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku-Zdroju, którzy za wzorową frekwencję uczestni-

czą w darmowych wycieczkach. 
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Załącznik Nr 4 do Sprawozdania  

Starosty Buskiego 

z dnia 22 lutego 2016 r. 

Informacja z działań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju w zakresie bezpieczeń-

stwa obywateli i porządku w 2015 roku. 

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w roku 2014 zostały podjęte następujące inicjatywy i działania, 

oparte na założeniach opracowanej wcześniej Powiatowej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów 

Społecznych 2011-2020 oraz Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 

Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015: 

1. Pomoc psychologiczna i prawna osobom w sytuacjach kryzysowych, zgłaszającym się do Zespołu In-

terwencji Kryzysowej: 

1) udzielono 890 bezpłatnych porad psychologicznych, 

2) udzielono 288 bezpłatnych porad prawnych, 

3) przeprowadzono 11 interwencji środowiskowych przez pracownika socjalnego i psychologa w przypadkach 

dotyczących stosowania przemocy w rodzinie lub trudnej sytuacji materialnej i bytowej rodziny. 

2. Realizacja Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie (maj – 

grudzień) – przeprowadzono 78 godzin spotkań grupowych i indywidualnych z uczestnikami programu. 

3. Realizacja Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu 

Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” pn: „Przerwij milczenie-zatrzymaj przemoc”: 

a) Sporządzenie diagnozy zagrożenia zjawiskiem przemocy na terenie powiatu buskiego (1100 osób badanych); 

b) Podniesienie świadomości społecznej i wiedzy nt. zjawiska przemocy (plakaty i ulotki z informacjami dla 

osób uwikłanych w przemoc oraz stosujących przemoc w rodzinie – nakład: 6540 sztuk); 

c) Szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz superwizja dla przedstawicieli i członków 

Zespołów Interdyscyplinarnych, oświaty, służby zdrowia, policji, prokuratury oraz kuratorskiej służby są-

dowej – 44 osoby; 

d) „Lekcja dla rodzica” - przeprowadzenie warsztatów wychowawczych z rodzicami, mieszkającymi na terenie 

każdej z 8 gmin powiatu buskiego – 46 osób. 

4. Realizacja Programu działań profilaktyczno-edukacyjnych w zakresie promowania i wdrożenia prawi-

dłowych metod wychowawczych w środowiskach zagrożonych przemocą w rodzinie na lata 2014-2016: 

a) Spotkania z uczniami w szkołach z terenu powiatu buskiego – prowadzone przez psychologa dot. przemocy 

i radzenia sobie w sytuacjach trudnych – 22 spotkania; 

b) Wywiadówki dla rodziców w szkołach z terenu powiatu buskiego - spotkania psychoedukacyjne dla rodzi-

ców dot. stosowania prawidłowych metod wychowawczych oraz promowania zachowań nieagresywnych, 

wolnych od przemocy – 8 spotkań; 

c) Spotkanie psychoedukacyjnego z uczestnikami kursu przedmałżeńskiego dot. prawidłowej komunikacji 

w rodzinie oraz przeciwdziałania zjawisku przemocy domowej (14 osób). 

5. Realizacja II Etapu programu pn. „Schematom STOP! wspólne działania instytucji pomocy społecznej 

i instytucji rynku pracy – pilotaż” na rzecz rodzin wielodzietnych z terenu powiatu buskiego, współfinansowa-

nego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Centrum Rozwoju Zasobów 

Ludzkich w Warszawie. 

6. Udział w XIII Świętokrzyskich Dni Profilaktyki: 

- spotkania psychologa z uczniami dotyczące poprawnej komunikacji w rodzinie oraz współczesnych zagro-

żeń i radzeniu sobie  z nimi – 15 spotkań; 
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- organizacja Festynu Rodzinnego „Nie ma jak Rodzina” w Busku-Zdroju (12.06.), promującego rodziciel-

stwo zastępcze. 

7. Prowadzenie grupy wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie (styczeń – grudzień) – spo-

tkania odbywały się co dwa tygodnie z udziałem psychologa. 

8. Spotkania psychologa z Rodzinami Zastępczymi: 

- prowadzenie grupy wsparcia dla Rodziców Rodzinnej Pieczy Zastępczej – spotkania odbywały się raz 

w miesiącu, 

- spotkania psychoedukacyjne dla dzieci z Rodzinnej Pieczy Zastępczej, 

- szkolenie PRIDE dla kandydatów Rodzinnej Pieczy Zastępczej – 14 osób, 

- badania psychologiczne dla kandydatów i Rodziców Rodzinnej Pieczy Zastępczej – 28 badań. 

9. W 2015 r. w ramach współpracy z Sądem Rejonowym w Busku-Zdroju Centrum udostępniało tzw. 

„Przyjazny Pokój Przesłuchań”, w którym odbyły się 3 przesłuchania sądowe małoletnich. 

  

Wyrażamy nadzieję, że wszystkie podjęte przez Centrum w 2015 r. działania przyczyniły się do zwiększenia 

bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego. 
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Załącznik Nr 5 do Sprawozdania  

Starosty Buskiego 

z dnia 22 lutego 2016 r. 

Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Busku-Zdroju na temat realizowanych programów  

aktywizacji bezrobotnych w 2015 roku, które maja istotny wpływ na bezpieczeństwo obywateli 

w powiecie buskim. 

1. Programy współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

1) W 2015 roku Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju realizował projekt pn. Aktywizacja osób młodych 

pozostających bez pracy w powiecie buskim (I) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

(PO WER), Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostają-

cych bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz za-

trudnienia ludzi młodych, na podstawie umowy o dofinansowanie projektu zawartej w dniu 25.05.2015 r. 

z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej (IP).Celem projektu było 

zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia, pozostających bez pracy i nieuczestni-

czących w kształceniu lub szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy 

w Busku-Zdroju (PUP) jako osoby bezrobotne z ustalonym II lub w uzasadnionych przypadkach I profilem 

pomocy, w rozumieniu art. 33 ust. 2c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149 z późniejszymi zmianami). 

W 2015 roku w projekcie Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie buskim (I) uczest-

niczyło 181 osób bezrobotnych. Poprzez realizację projektu osiągnięto następujące rezultaty: 

a) 101 osób skierowano na staż, 

b) 17 osób skierowano do prac interwencyjnych, 

c) 23 osoby skierowano na szkolenie w ramach bonu szkoleniowego, 

d) 19 osób otrzymało bon na zasiedlenie, 

e) 21 osób otrzymało dofinansowanie do podjęcia działalności gospodarczej. 

Dzięki podjętym działaniom osoby bezrobotne uczestniczące w projekcie miały możliwość zdobycia pierw-

szego doświadczenia zawodowego, dostosowania swoich kwalifikacji i umiejętności zawodowych do potrzeb 

rynku pracy, uzyskania wsparcia finansowego na zasiedlenie w nowym miejscu zamieszkania lub uzyskania 

finansowego usamodzielnienia się w ramach podjętej we własnym zakresie działalności gospodarczej. 

Wykorzystane środki na realizację projektu – 1 316,3 tys. zł,  z czego 91,89%, tj. 1 209,6 tys. zł  stanowił 

wkład środków wspólnotowych Unii Europejskiej. 

2) W 2015 roku Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju rozpoczął realizację projektu pn. Aktywizacja za-

wodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie buskim (I) w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (RPO WŚ), Oś priorytetowa 

10 Otwarty rynek pracy, Działanie 10.1 Działania publicznych służb zatrudnienia na rzecz podniesienia aktyw-

ności zawodowej osób powyżej 29 roku życia (projekty pozakonkursowe), na podstawie umowy o dofinanso-

wanie projektu zawartej w dniu 16.09.2015 r. z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach pełniącym rolę In-

stytucji Pośredniczącej (IP). 

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób powyżej 29 roku życia, znajdujących się 

w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Busku-

Zdroju (PUP) jako osoby bezrobotne z ustalonym II lub w uzasadnionych przypadkach I profilem pomocy, 

w rozumieniu art. 33 ust. 2c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149 z późniejszymi zmianami). 

3) W 2015 roku w projekcie Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy 

w powiecie buskim (I) uczestniczyło 61 osób bezrobotnych. Poprzez realizację projektu osiągnięto następujące 

rezultaty: 
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a) 14 osób skierowano na staż, 

b) 3 osoby podjęły pracę w ramach dofinansowania wynagrodzenia za bezrobotnego powyżej 50 roku życia, 

c) 1 osobę skierowano do prac interwencyjnych, 

d) 8 osób skierowano na szkolenie, 

e) 13 osób otrzymało dofinansowanie do podjęcia działalności gospodarczej, 

f) 22 miejsca pracy utworzono w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 

dla skierowanych osób bezrobotnych. 

4) Dzięki podjętym działaniom osoby bezrobotne uczestniczące w projekcie miały możliwość zdobycia no-

wego doświadczenia zawodowego, dostosowania swoich kwalifikacji i umiejętności zawodowych do potrzeb 

rynku pracy, uzyskania zatrudnienia w ramach subsydiowanych form zatrudnienia lub uzyskania finansowego 

usamodzielnienia się w ramach podjętej we własnym zakresie działalności gospodarczej. 

5) Wykorzystane środki na realizację projektu – 741,3 tys. zł,  z czego 85,0%, tj. 630,1 tys. zł  stanowił 

wkład środków wspólnotowych Unii Europejskiej. 

2. Program Regionalny. 

1) W 2015 roku Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju uczestniczył w realizacji Programu regionalnego 

na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych zamieszkałych na wsi, na podstawie porozumienia zawarte-

go w dniu 08.01.2015 r. z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach. 

Celem projektu było zwiększenie możliwości zatrudnienia osób zamieszkałych na terenach wiejskich w wy-

branych 6 powiatach województwa Świętokrzyskiego. 

2) W 2015 roku w Projekcie uczestniczyło 75 osób bezrobotnych. Poprzez realizację projektu osiągnięto na-

stępujące rezultaty: 

a) 27 osób skierowano na staż, 

b) 21 osób skierowano do prac interwencyjnych, 

c) 9 osób skierowano na szkolenie, w tym 4  w ramach bonów szkoleniowych, 

d) 9 osób otrzymało dofinansowanie do podjęcia działalności gospodarczej, 

e) 9 miejsc pracy utworzono w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy  dla 

skierowanych osób bezrobotnych. 

3) Dzięki podjętym działaniom osoby bezrobotne z terenów wiejskich uczestniczące w projekcie miały 

możliwość zdobycia pierwszego doświadczenia zawodowego, dostosowania swoich kwalifikacji i umiejętności 

zawodowych do potrzeb rynku pracy, uzyskania pracy w ramach subsydiowanego zatrudnienia lub uzyskania 

finansowego usamodzielnienia się w ramach podjętej we własnym zakresie działalności gospodarczej. 

4) Wykorzystane środki na realizację projektu – 608,9 tys. zł,  z czego 600,00 tys. zł  stanowiły środki Fun-

duszu Pracy będące do dyspozycji samorządu województwa świętokrzyskiego. 

3. Działania aktywizacyjne podejmowane z wykorzystaniem środków przyznanych powiatowi bu-

skiemu w ramach algorytmu. 

1) Korzystając z przyznanej powiatowi buskiemu kwoty 1 855,8 tys. zł w 2015 roku PUP aktywizował 

192 osoby bezrobotne, m.in. w następujący sposób: 

a) 80 osób skierowano na staż, w tym 16 w ramach bonu stażowego, 

b) 16 osób skierowano do prac interwencyjnych, 

c) 12 osób skierowano do robót publicznych, 

d) 2 osoby podjęły pracę w ramach bonów zatrudnieniowych, 

e) 20 osób skierowano do prac społecznie użytecznych w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, 

f) 11 osób skierowano na szkolenie, w tym 4 w ramach bonu szkoleniowego, 

g) 4 osoby otrzymały dofinansowanie do studiów podyplomowych, 
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h) 2 osobom sfinansowano egzaminy zawodowe, 

i) 2 osoby otrzymały bon na zasiedlenie, 

j) 9 osób otrzymało dofinansowanie do podjęcia działalności gospodarczej, 

k) 34 miejsca pracy utworzono w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 

dla skierowanych osób bezrobotnych, 

l) 3 członków spółdzielni socjalnej, których objęto refundacją składek na ubezpieczenia społeczne. 

4. Działania aktywizacyjne podejmowane z wykorzystaniem środków przyznanych powiatowi bu-

skiemu z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej. 

1) W 2015 r. Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju pozyskał dodatkowe środki Funduszu Pracy pocho-

dzące z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej na łączną sumę 821,2 tys. zł. W ramach otrzymanych 

środków uruchomiono 7 programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywi-

zacji zawodowej, których beneficjentami w poszczególnych programach były: 

a) osoby bezrobotne do 25 roku życia (1 program), 

b) osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia (1 program), 

c) osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, określone w art. 49 ustawy o promocji zatrud-

nienia i instytucjach ryku pracy (3 programy), 

d) osoby bezrobotne do 30 roku życia (1 program), 

e) osoby w wieku pomiędzy 30 a 50 lat (1 program). 

2) Dzięki podjętym działaniom w ramach powyższych programów aktywizacją zawodową objęte zostało 

łącznie 118 osób, w tym: 

a) 83 osoby skierowano na staż, w tym 17  ramach bonu stażowego, 

b) 6 osób podjęło pracę w ramach dofinansowania wynagrodzenia za bezrobotnego powyżej 50 roku życia, 

c) 4 osoby skierowano do prac interwencyjnych, 

d) 1 osobę skierowano na szkolenie, 

e) 1 osoba otrzymała bon na zasiedlenie, 

f) 7 osób otrzymało dofinansowanie do podjęcia działalności gospodarczej, 

g) 16 miejsc pracy utworzono w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla 

skierowanych osób bezrobotnych. 

3) Wykorzystane środki na realizację programów – 821,2 tys. zł. 

5. Działania aktywizacyjne podejmowane z wykorzystaniem środków przyznanych powiatowi bu-

skiemu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

W oparciu o przyznaną kwotę 160,0 tys. zł na rehabilitację zawodową osób niepełnosprawnych w 2015 roku 

PUP zaktywizował 11 osób niepełnosprawnych w następujący sposób: 

a) 5 osób skierowano na staż, 

b) 1 osoba otrzymała środki na podjęcie działalności gospodarczej, 

c) 1 osoba otrzymała dofinansowanie do studiów podyplomowych, 

d) 4 – dla takiej liczby osób utworzono miejsca pracy w ramach refundacji kosztów wyposażenia stanowiska 

pracy. 

6. Podsumowanie. 

1) W oparciu o otrzymane w 2015 r. środki Funduszu Pracy, Europejskiego Funduszu Społecznego i Pań-

stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju objął 

różnymi formami aktywizacji zawodowej 638 osób bezrobotnych i poszukujących pracy z czego: 

a) 310 osób skierowano na staż, z czego 33 w ramach bonu stażowego, 

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 33 – Poz. 656



b) 59 osób skierowano do prac interwencyjnych, 

c) 52 osoby skierowano na szkolenie, w tym 31 w ramach bonów szkoleniowych, 

d) 22 osoby otrzymały bon na zasiedlenie, 

e) 60 osób otrzymało środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, 

f) 9 osób podjęło pracę w ramach refundacji wynagrodzenia za osobę bezrobotną powyżej 50 roku życia, 

g) 85 miejsc pracy objęto refundacją kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, 

h) 12 osób podjęło pracę w ramach robót publicznych, 

i) 2 osoby podjęły pracę na podstawie bonu zatrudnieniowego, 

j) 20 osób uczestniczyło w Programie Aktywizacja i Integracja, 

k) 5 osobom dofinansowano studia podyplomowe, 

l) 2 osobom sfinansowano egzaminy zawodowe, 

m) 3 członków spółdzielni socjalnej objętych zostało refundacją składek ubezpieczenia społecznego. 

2) Wykorzystane środki na realizację projektów pochodzące ze wszystkich źródeł finansowania zamknęły 

się kwotą – 5 503,5 tys. zł 
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Załącznik Nr 6 do Sprawozdania  

Starosty Buskiego 

z dnia 22 lutego 2016 r. 

Informacja Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego z podejmowanych działań w zakresie bez-

pieczeństwa obywateli i porządku w 2015 roku. 

Organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na obszarze powiatu jest starosta jako prze-

wodniczący zarządu powiatu. Do zadań starosty w sprawach zarządzania kryzysowego należy kierowanie dzia-

łaniami związanymi z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie 

powiatu oraz realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego. 

Starosta opracowuje i przedkłada wojewodzie do zatwierdzenia  powiatowy plan zarządzania kryzysowego, 

realizuje zalecenia do powiatowego planu zarządzania kryzysowego oraz wydaje organom gminy zalecenia do 

gminnych planów zarządzania  kryzysowego i jest  właściwy do ich zatwierdzania. Starosta jest odpowiedzial-

ny  za zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu reagowania na poten-

cjalne zagrożenia. Do jego kompetencji należy wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu  operacyjne-

go funkcjonowania powiatu oraz  przeciwdziałanie skutkom zdarzeń o charakterze terrorystycznym. Wymie-

nione wyżej zadania Starosta wykonuje  przy pomocy komórki organizacyjnej Starostwa Powiatowego właści-

wej w sprawach zarządzania kryzysowego – Wydziału Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Obrony Cywilnej. 

Rolę pomocniczą dla Starosty w realizacji tych zadań spełnia Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego. 

Do kompetencji Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego należy ocenianie występujących i potencjal-

nych zagrożeń mających wpływ na bezpieczeństwo publiczne i prognozowanie tych zagrożeń oraz przygoto-

wywanie propozycji działań i przedstawianie Staroście wniosków dotyczących wykonania, zmiany lub  zanie-

chania działań  ujętych  w powiatowym planie zarządzania kryzysowego. Zespół ten jest właściwy w sprawach 

przekazywania do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniem. W skład Powiatowego Zespo-

łu Zarządzania Kryzysowego, którego pracami kieruje Starosta wchodzą osoby powołane spośród pracowni-

ków zatrudnionych w Starostwie Powiatowym ,powiatowych jednostek organizacyjnych oraz służb,  inspekcji 

i straży. 

Zgodnie z ,,Planem Pracy Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego na 2015 rok" odbyto dwa po-

siedzenia PZZK. Pierwsze odbyto w dniu 20 marca 2015 roku, które dotyczyło spraw związanych ze stanem 

przygotowań służb, inspekcji i straży oraz podległych jednostek organizacyjnych do przeciwdziałania zagroże-

niom wynikającym z możliwości przeniesienia wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF) na obszar powiatu 

buskiego. 

Drugie odbyto w dniu 22 lipca 2015 roku i dotyczyło problematyki przygotowania powiatowych i gminnych 

służb do podejmowania działań i przeciwdziałania skutkom w zakresie sprzedaży i dystrybucji wśród młodzie-

ży na obszarze powiatu środków psychotropowych tzw. ,,dopalaczy” oraz sytuacji kryzysowych związanych 

z burzami i nawalnymi deszczami. 
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Załącznik Nr 7 do Sprawozdania  

Starosty Buskiego 

z dnia 22 lutego 2016 r. 

Istotne znaczenie w dziedzinie bezpieczeństwa na drogach publicznych na terenie powiatu buskiego 

mają działania Powiatowego Zarządu Dróg w Busku-Zdroju. 

Dla zdecydowanej poprawy stanu technicznego dróg i bezpieczeństwa ich użytkowników  przyczyniły  się 

roboty wykonywane w ramach przebudowy i remontu dróg  powiatowych. W 2015 roku zostały wykonane 

następujące roboty w ramach przebudowy i remontu dróg powiatowych dróg: 

1. Remont dróg powiatowych w ramach projektu pn. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez przebu-

dowę dróg powiatowych na terenie powiatu buskiego”, który objął przebudowę sześciu odcinków dróg powia-

towych na terenie powiatu buskiego o łącznej długości 9197 m  i wartości 3055763,45 zł w tym: wartość dota-

cji państwa 1 527 881,00 zł, udział  powiatu 662 965,56 zł, udział gmin 864 916,89 zł. Na poszczególnych od-

cinkach dróg wykonano następujące roboty: 

1) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0087T Szczaworyż - Skotniki - Radzanów z wykonaniem ścieżki 

rowerowej o długości  2100 m” na całym odcinku drogi długości 2100 m i szer. 5,0 m wykonano warstwę 

wyrównawczą na istniejącej nawierzchni bitumicznej oraz ułożono warstwę ścieralną z betonu asfaltowego 

grub. 4 cm o powierzchni 10500 m²  z uwagi na liczne zaniżenia  i spękania oraz nierówności w profilu po-

dłużnym i poprzecznym. Ze względu na potrzeby ruchu lokalnego i pieszego wykonano utwardzenie pobocza 

z kruszywa kamiennego. Na całej długości planowanego odcinka drogi wykonano ścieżkę rowerową dł. 2100 m 

i szer.1,50 m. W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu wybudowano zatokę autobusową o długości  50 m 

o pow. 114 m² . Ponadto wymieniono oznakowanie pionowe w  ilości 18 szt. znaków: Znaki ostrzegawcze:  

A-7 szt. 3, A-4 szt. 1,  Znaki zakazu: B-20 szt. 1 , Znaki informacyjne: D-1 szt. 5, D-15 szt. 2, D-43 szt. 1,  

D-42 szt. 1, Znaki kierunku  i miejscowości:  E-18a szt. 2,  E-17a szt. 2  oraz ustawiono bariery ochronne  na 

dł. 112 m. Wykonano także oznakowanie poziome ścieżki rowerowej. 

2) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0029T Gnojno-Janowice Poduszowskie – Balice o długości 1022 m 

oraz budowa chodnika o  długości 322 m” obejmowała wykonanie robót przygotowawczych, poszerzenia 

prawostronnego istniejącej jezdni szer. 5,0 m o  0,50  m na długości  322 m. Istniejąca nawierzchnia bitu-

miczna z uwagi na liczne zaniżenia i spękania oraz nierówności w profilu podłużnym i poprzecznym wyma-

gała wyrównania betonem asfaltowym o zmiennej grubości w ilości 283,65 Mg oraz wykonania warstwy ście-

ralnej grub. 4 cm o powierzchni 5673 m2.  W m. Balice w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszego wy-

konano chodnik z kostki brukowej na dł. 274 m o powierzchni  wraz z wykonaniem zjazdów do posesji. o dł. 

48 m. Istniejące pobocza gruntowe ścięto i uzupełniono ziemią, natomiast na szer. 0,5 m od krawędzi jezdni 

utwardzono kruszywem kamiennym. Wykonano 2 szt. przejść dla pieszych oraz linię krawędziową ciągłej P-

7b. Ustawienie znaków informacyjnych A-7 w ilości 5 szt. i barierę typu olsztyńskiego w celu zabezpieczenia 

wyjazdu z gospodarstwa przy głębokim rowie i przepuście. 

3) „Przebudowa  ulic w miejscowości Pacanów w ciągu drogi powiatowej Nr 0120T Pacanów-Gace Słu-

pieckie od km o długości 1080 m” obejmowała przebudowę ciągu trzech ulic w m. Pacanów; ul. Szkolną, 

ul. Radziwiłłówka oraz ul. Książnicką w zakresie poszerzenia jezdni do szerokości 5,50 m, budowy jedno-

stronnego chodnika oraz ułożenia nowej nawierzchni bitumicznej. W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pie-

szego na odcinku od km 0+310 do km 0+660 zaprojektowano budowę prawostronnego chodnika z kostki bru-

kowej szerokości 1,50 m oddzielonego od krawędzi jezdni pasem zieleni zmiennej szerokości od  0,50 do 1,50 m. 

Na całej długości ulic wykonano warstwę wyrównawczą o zmiennej grubości 2-3 cm na istniejącej na-

wierzchni bitumicznej, poszerzeniu oraz zjazdach na drogi boczne w ilości 422,481 Mg i wykonano warstwy 

ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm o powierzchni 5834,75 m². Istniejące pobocza o nienormatywnych 

spadkach ścięto i wyrównano oraz na szeroko 0,5 m utwardzono pobocza kruszywem kamiennym. Dla po-

prawy bezpieczeństwa ruchu wykonano wymianę oznakowania pionowego w ilości 7 szt. znaków: 

A-7 szt 3, znaki informacyjne: D-15 szt 1, D-42 szt.1 oraz znaki  miejscowości  E-17a szt 1, i E-18a szt 1. Po-

nadto przewidziano wykonanie oznakowania poziomego w postaci linii przystankowej P-17. 
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4) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0103T Stopnica-Solec–Zdrój-Zielonki od km 8+480 do km 8+817 

wraz z przebudową chodnika, skrzyżowania oraz budową zatok autobusowych” obejmuje odcinek 

ul. 1 Maja i ul. Krakowskiej w m. Solec Zdrój wraz ze  skrzyżowaniem drogi powiatowej Nr 0103 (ul. 1 Maja 

i ul. Krakowska) z drogą powiatową Nr 0097T  Solec Zdrój-Zagorzany-Ostrowce (ul. 1 Maja i ul. Sienkiewi-

cza). Ułożenie nowego chodnika z kostki  na wysokości zatok autobusowych oraz w miejscach urządzenia 

przejść dla pieszych o powierzchni 225 m2. Dla poprawy bezpieczeństwa ruchu wykonano przejścia dla pie-

szych w ul. 1 Maja oraz przesunięto istniejących przejść w obrębie skrzyżowania w ul. Sienkiewicza i 1 Maja 

– 3 szt. Ponadto  zostanie wykonane oznakowanie poziome skrzyżowania poprzez wymalowanie linii segre-

gacyjnych. 

Dla zwiększenia bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych przed szkołą (ul. 1 Maja) ustawiono znak D-6 

(obustronnego) ze światłem ostrzegawczym na wysięgniku, zasilanego  z własnego  zasilania hybrydowego 

(z panelami solarnymi i turbiną wiatrową). Oznakowanie pionowe na w/w odcinku drogi zostało w części wy-

mienione i w części wykonane nowe w ilości 26 szt w tym: znaki ostrzegawcze A-7- szt. 1, znaki zakazu B-20 

szt. 2, znaki informacyjne D-6 szt. 12, tablica D-6 + T-27 szt. 2, D-1 szt. 3, T-6 szt. 3, D-15 szt. 3. 

5) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0096T Stopnica-Gorysławice na odcinku przez m. Wolica o dłu-

gości 1644 mb” zakłada budowę ścieżki rowerowej o szerokości 1,50 m po prawej stronie drogi długości 

1644 m oraz ułożenie nowej nawierzchni bitumicznej na nawierzchni istniejącej długości 1,718 km. Dla po-

prawy bezpieczeństwa ruchu wykonano  oznakowanie pionowe w ilości 15 szt: znaki ostrzegawcze A-7 szt. 2, 

A-6b szt. 1, A-6c szt. 2, A-4 z tabliczką T-2 szt. 1, A-3 z tabliczką T-2 szt. 1, znaki  nakazu C-13 szt. 2  

i C-13a szt. 2 oraz 2 szt. znaków informacyjnych D-42 i D-43. Ponadto ustawiono bariery ochronne typu olsz-

tyńskiego na dł. 40,0.m w miejscu głębokiego rowu oraz wykonano oznakowanie poziome – linia krawędzio-

wa ciągła i przerywana. 

6) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0037T Szydłów-Tuczępy-Pieczonogi w  miejscowości Podlesie 

o długości 2940 m” obejmuje wykonanie  na całym odcinku drogi na długości i  szer. 5,25-5,50 m  wyrówna-

nia istniejącej nawierzchni bitumicznej betonem asfaltowym o zmiennej grubości oraz ułożono warstwę ście-

ralną z betonu asfaltowego gr. 4 cm. Ze względu na potrzeby ruchu lokalnego i pieszego na odcinku drogi 

uzupełnienie i ścięto pobocza oraz utwardzono ich kruszywem kamiennym na szer. 0,50 m. Wykonano rów-

nież wymianę oznakowania pionowego w ilości 4 szt. znaków ostrzegawczych  A-7 szt. 4 oraz ustawienie ba-

rier ochronnych Sp-09 na dł. 48 m na istniejących przepustach. 

2. Roboty wykonane w 2015 r. ze środków z usuwania skutków klęsk żywiołowych. 

Przebudowano 12 odcinków dróg powiatowych o  łącznej długości 11,122 km z wartość 2 059 983,47 zł. 

w tym: dotacja państwa 1 515 703 zł. i środki powiatu buskiego  544280,47 zł. 

1) Przebudowa drogi powiatowej Nr 0057T Busko-Zdrój - Łagiewniki – Elżbiecin o dł. 800 mb. Na ca-

łym odcinku została ułożona warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego. Zostało również wykonane umoc-

nienie poboczy kruszywem kamiennym. Wykonano także regulację 19 szt. studni kanalizacyjnych z nadbu-

dową wykonaną betonem. 

2) Przebudowa Drogi powiatowej Nr 0073T Mozgawa – Koniecmosty-Stary Korczyn o dł. 1355 mb. Po-

legała na przebudowie odcinka o długości 1355m w miejscowości Jurków, znajdującej się w gminie Wiślica. 

W ramach przedmiotowej inwestycji została wykonana nawierzchnia  z betonu asfaltowego. Pobocza zostały 

utwardzone  kruszywem kamiennym. 

3) Przebudowa drogi powiatowej Nr 0112T Nowa Wieś – Sroczków – Beszowa o dł. 1631 mb. Polegała 

na przebudowie odcinka o długości 1631 m w miejscowości Nowa Wieś, znajdującej się w gminie Stopnica. 

W ramach przedmiotowej inwestycji wykonano warstwę wyrównawczą z betonu asfaltowego. Wybudowano 

zatokę autobusową  wraz z peronem przystankowym z kostki brukowej grubości 6 cm w ilości 30 m2. 

4) Przebudowa drogi powiatowej Nr 0059T Zwierzyniec - Kotki – Janina o dł. 1150 mb. Polegała na 

przebudowie odcinka o długości 1150 m w miejscowości Zwierzyniec, znajdującej się w gminie Busko-Zdrój. 

W ramach inwestycji została wykonana warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego. 

5) Przebudowa drogi powiatowej Nr 0094T Piasek Mały – Zborów – Piestrzec o dł. 660 m. Polegała na 

przebudowie odcinka o długości 660m w miejscowości Zborów znajdującej się w gminie Solec-Zdrój. W ra-

mach przedmiotowej inwestycji została wykonana warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego. 
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6) Przebudowa drogi powiatowej Łagiewniki – Zbrodzice o dł. 1011 mb. Polegała na przebudowie odcin-

ka o długości 1011 m w miejscowości Łagiewniki znajdującej się w gminie Busko-Zdrój. W ramach przed-

miotowej inwestycji została wykonana warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego. Pobocza zostały również 

utwardzone kruszywem kamiennym o grubości 7 cm i szerokości 0,5 m wraz z zagęszczeniem. Dla polepsze-

nia warunków bezpieczeństwa wykonano bariery sprężyste SP-09 na przepustach w ilości 24 m. 

7) Przebudowa dogi powiatowej Nr 0101TPodlasek – Suchowola – Wójcza o dł. 400 mb. Polegała na 

przebudowie odcinka o długości 400 m w miejscowości Wójcza, znajdującej się w gminie Pacanów. Wykona-

no warstwę wyrównawczą z betonu asfaltowego. Zostało wykonane również uzupełnienie i ścięcie poboczy. 

8) Przebudowa dogi powiatowej Nr 00055T Służów- Kotki-Widuchowa o dł. 620 mb. Polegała na przebu-

dowie odcinka długości 620 m w miejscowości Kotki, znajdującej się w gminie Busko-Zdrój. Została wyko-

nana warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego oraz utwardzone pobocza kruszywem kamiennym 0-31,5 mm 

o szerokości 0,5 m. 

9) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1021T Owczary-Radzanów o dł. 600 mb. Polegała na przebudowie 

odcinka o długości 600 m w miejscowości Owczary gmina Busko-Zdrój. Została wykonana warstwa wyrów-

nawcza z betonu asfaltowego oraz warstwa ścieralna z betonu asfaltowego. Na całym odcinku zostały utwar-

dzone pobocza kruszywem kamiennym 0-31,5 mm o szerokości 0,5 m. 

10) Przebudowa drogi powiatowej Nr 0145TPacanów-Niegosławice-Chrzanów o dł. 995 mb. Polegała na 

przebudowie odcinka długości 995 m w miejscowości Chrzanów, gmina Pacanów. Została wykonana warstwa 

wyrównawcza z betonu asfaltowego oraz warstwa ścieralna z betonu asfaltowego. Na całym odcinku zostały 

utwardzone pobocza kruszywem kamiennym 0-31,5 mm o szerokości 0,5 m. 

11) Przebudowa dogi powiatowej Nr 0031TRzeszutk-Falki-Janowice Poduszowskie o dł. 400 mb. Pole-

gała na przebudowie odcinka  o długości 400 m w miejscowości Falki, gmina Gnojno.  Na całym odcinku 

wykonana  została warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego oraz warstwa ścieralna z betonu asfaltowego.  

Na całym odcinku zostały wykonane pobocza ziemne o szerokości 0,5 m. 

12) Przebudowa dogi powiatowej Nr 0134T Szczerbaków-Szczytniki-Nowy Korczyn o dł. 1500 mb. Po-

legała na przebudowie odcinka o długości 1500 m w miejscowości Sępichów, gmina Nowy Korczyn.  Została 

wykonana w-wa wyrównawcza z betonu asfaltowego  oraz warstwa ścieralna z betonu asfaltowego. Na całym 

odcinku zostały utwardzone pobocza kruszywem kamiennym 0-31,5 mm o szerokości 0,5 m. 

3. Roboty wykonane w 2015 r. 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. 

1) Przebudowa drogi powiatowej Nr 0041T Tuczępy – Januszkowice – Niziny o dł. 1650 m. Polegała na 

wykonaniu robót rozbiórkowych przepustów rurowych oraz wykonanie przepustów z kręgów betonowych. 

Zostały utwardzone zjazdy do posesji  kruszywem gr. 15 cm w ilości 194 m2 oraz rozebrano i ponownie uło-

żono kostkę brukową betonową. 

2) Przebudowa drogi powiatowej Nr 0096T Stopnica – Gorysławice o dł. 1300 mb. Polegała na przebu-

dowie odcinka długości 1300 m w miejscowości Kików znajdującej się w gminie Solec-Zdrój. W ramach in-

westycji wykonano roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Wykonano roboty ziemne oraz 

plantowanie pasa drogowego w ilości 6500 m2. Wykonano podbudowę z rumoszu skalnego grubości 15 cm w 

ilości 5200 m2, a także warstwę górną podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 8 cm. Zostały również 

wykonane pobocza gruntowe w ilości 1300 m2. 

3) Przebudowa drogi powiatowej Nr 0032T Jarząbki – Solec Stary o dł. 108 mb. Polegała na przebudowie 

odcinka o długości 108 m w miejscowości Zofiówka znajdującej się w gminie Gnojno. W ramach przedmio-

towej inwestycji wykonano wzmocnienie i wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem kamiennym. Uło-

żono warstwę wyrównawczą z betonu asfaltowego oraz warstwę ścieralną z betonu asfaltowego. Wykonano 

obustronne utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym  grubości 10 cm w ilości 108 m2. 

4. Ogółem realizacja robót. 

1) przebudowa dróg powiatowych - w ramach NPPDL: 

- 9,197 km na wartość 3 055 763,45 zł, 
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2) przebudowa dróg powiatowych ze środków z usuwania skutków klęsk żywiołowych: 

- 17,545 km na wartość 3 408 256,76 zł, 

3) przebudowa dróg powiatowych - ze środków własnych i dotacji gmin: 

- 3,058 km  na  wartość 161 184,30 zł. 

5. Ogółem w 2015r. przebudowano i wyremontowano drogi na długości 23,377 km o wartości 

5 276 931,22 zł w tym: 

1) dotacja na usuwanie szkód powodziowych  – 1 515 703,00 zł, 

2) dotacja z budżetu państwa (NPPDL)   – 1 527 881,00 zł, 

3) środki Powiatu     – 1 343 430,33 zł, 

4) środki Urzędów Gmin    –    889 916,89 zł. 
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Załącznik Nr 8 do Sprawozdania  

Starosty Buskiego 

z dnia 22 lutego 2016 r. 

Sprawozdanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku - Zdroju za rok 2015 z realizacji 

Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli  

i Porządku Publicznego na lata 2015-2020. 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju działa wielopłaszczyznowo realizując zada-

nia wynikające z Ustawy o Pomocy Społecznej z dnia 12 marca 2004r. z późniejszymi zmianami. Na cało-

kształt działalności MGOPS w Busku-Zdroju składają się zadania realizowane w poszczególnych działach 

Ośrodka. 

W 2015r. w Dziale Pomocy Środowiskowej 16 pracowników socjalnych Miejsko-Gminnego Ośrodka Po-

mocy Społecznej udzielało pomocy osobom i rodzinom z terenu gminy Busko-Zdrój, wspierając je  w wysił-

kach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienia im życia w godnych warunkach. Za-

daniem pracowników socjalnych jest podejmowanie zadań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób 

i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. 

W tym celu udzielana jest pomoc w formie zasiłków stałych, opłacane są składki na ubezpieczenie zdrowot-

ne, udzielane są zasiłki celowe, celowe specjalne, okresowe, prowadzone są usługi opiekuńcze, specjalistyczne  

usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania i w Środowiskowym Domu Samopomocy. Ośrodek  

zapewnia  posiłki dla dzieci w szkołach i przedszkolach, zapewnia posiłki dla dorosłych w naszej stołówce, 

dostarcza żywność i odzież podopiecznym poprzez prowadzenie Banku Żywności i Banku Odzieży, a także 

zapewnia schronienie dla bezdomnych. Prowadzone są działania z zakresu umiejętności rozwiązywania pro-

blemów wychowawczych i  przemocy w rodzinie. Pracownicy  socjalni prowadzą pracę socjalną z osobami 

zagrożonymi wykluczeniem społecznym, patologią, bezdomnością, która ma na celu pomoc w rozwiązywaniu 

ich trudnej sytuacji życiowej i pokonywaniu trudności. Celem tej pomocy jest uchronienie  grup zagrożonych  

przed procesem  marginalizacji i wykluczenia społecznego. Pracownicy socjalni  monitorują  zagrożone środo-

wiska  współpracując z lekarzami, pielęgniarkami środowiskowymi, policją, z sądem, komornikami, kuratora-

mi, z Powiatowym Urzędem Pracy, a na wsiach także z sołtysami. 

Klienci MGOPS znajdujący się w grupie zwiększonego ryzyka występowania zjawisk takich jak: uzależnie-

nia, bezdomności, wyuczona bezradność, itp. mają możliwość skorzystania z pomocy specjalistów takich jak: 

psycholog, terapeuta rodziny, doradca zawodowy, radca prawny, pedagog, asystent rodziny. 

W okresie od 01.09.2015 r. do 30.10.2015 r. dziesięć osób bezrobotnych z określonym III profilem pomocy 

uczestniczyło w pracach społecznie użytecznych zorganizowanych w ramach programu PAI Aktywizacja 

i Integracja. Celem programu było rozwinięcie umiejętności psychospołecznych, budowanie prawidłowych 

interakcji z otoczeniem, powrót do aktywności społecznej i zawodowej bezrobotnych korzystających z pomocy 

społecznej, oddalonych od rynku pracy z powodu braku kwalifikacji, deficytu umiejętności zawodowych i spo-

łecznych oraz innych barier utrudniających podjęcie zatrudnienia i właściwe funkcjonowanie w środowisku. 

Bezrobotni pracowali w wymiarze 10 godzin tygodniowo w Zakładzie Usług Komunalnych w Busku-

Zdroju. Bezrobotni brali udział w specjalistycznym poradnictwie grupowym prowadzonym przez doradców 

zawodowych w wymiarze 10 godzin tygodniowo. Działania aktywizacyjne pozwoliły na wdrożenie umiejętno-

ści podstawowych w zakresie przestrzegania obowiązków pracowniczych i stopniowe przygotowanie do stan-

dardowej pracy zawodowej. 

W wyniku zajęć integracyjnych bezrobotni nabyli umiejętności komunikowania i skutecznego porozumie-

wania się, zwiększenia zaufania we własne siły, rozpoznawania mocnych i deficytowych stron w zakresie po-

tencjału zawodowego. Nabyli również umiejętności w zakresie autoprezentacji, radzenia sobie z negatywnymi 

emocjami i stresem związanym z poruszaniem się na rynku pracy. Zostali zmotywowani do działania i aktyw-

nej postawy w wyznaczaniu celów długoterminowych i kroków na drodze do ich realizacji. Program ukończyło 

9 osób bezrobotnych. 
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W 2015r. MGOPS w Busku-Zdroju zorganizował dla 15 osób długotrwale bezrobotnych  chcących podnieść 

swoje kwalifikacje kursy zawodowe z zakresu: Przedstawiciel handlowy + prawo jazdy Kat. B, Spawacz meto-

dą MAG, w ramach projektu ,,Zainwestuj w siebie – zmień własną przyszłość”. W kursach brali udział  bezro-

botni  zameldowani  na terenie gminy Busko-Zdrój, korzystający z różnych form pomocy  udzielanych przez 

tutejszy Ośrodek. 

W ramach projektu  utworzono trzy różnorodne  grupy wsparcia: Grupa wsparcia dla osób niepełnospraw-

nych, w tym z zaburzeniami psychicznymi, Grupa wsparcia dla kobiet uzależnionych od alkoholu, Grupa 

wsparcia dla matek samotnie wychowujących dzieci. Uczestnikami zajęć w grupach wsparcia  były osoby wy-

kluczone społecznie  ze względu na: alkoholizm, trudności opiekuńczo-wychowawcze, przemoc w rodzinach. 

Szczególnej opieki i pomocy w zagospodarowaniu wolnego czasu wymagają dzieci z rodzin  dysfunkcyj-

nych. Pomoc taką przez swoje działania zapewnia funkcjonująca w strukturach MGOPS świetlica środowi-

skowa oraz świetlica wielopokoleniowa, które są czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 

18:00.  Świetlice zapewniają dzieciom w szczególności: 

- pomoc w nauce; 

- organizacje czasu wolnego, rozwój zainteresowań, organizację zabaw i zajęć sportowych; 

- pomoc w sytuacjach kryzysowych, szkolnych i rodzinnych, rówieśniczych i osobistych w oparciu o diagnozę 

indywidualną dziecka i jego rodziny; 

- pracę wychowawczą i socjalną w celu kształtowania postaw społecznie pożądanych i pomocy w prawidło-

wym rozwoju ich osobowości, nabywanie różnych umiejętności społecznych, koniecznych do samodzielnego 

funkcjonowania w dorosłym życiu; 

- kształtowanie prawidłowych kontaktów dziecka z jego rodziną i środowiskiem; 

- stałą współpracę ze szkołą, sądem, policją, pracownikami socjalnymi itp. 

Dla osób starszych zwłaszcza seniorów  przez cały 2015 r organizowano zajęcia świetlicowe z zakresu rę-

kodzieła, plastyki, brydża, gimnastyki relaksacyjnej, informatyki, nordic walking itp. 

W roku 2015 przeprowadzono w świetlicach turnieje sportowe, konkursy plastyczne, fotograficzne. Dużym 

zainteresowaniem cieszyły się turnieje sportowe m.in.: gry w szachy, gry w bilarda, gry w tenisa stołowego 

oraz gry w mini golfa. 

W roku 2015 w ramach działania świetlicy środowiskowej i wielopokoleniowej zorganizowano trzy pikniki 

rodzinne, w tym jeden z okazji Dnia Dziecka, zabawę choinkową dla dzieci, Dzień Kobiet dla seniorów, Wigi-

lie dla rodzin problemem alkoholowym itp. 

Przez cały rok Świetlica Środowiskowa działająca przy MGOPS w Busku-Zdroju czynnie współpracowała 

z policjantami dzielnicowymi, którzy uczestniczyli w pogadankach na tematy bezpieczeństwa na drodze pod 

kątem jazdy na rowerach i skuterach, a także na temat bezpieczeństwa w mieście i na wsi. 

Niezależnie od konkursów i pogadanek w świetlicy codziennie prowadzone były zajęcia takie jak: pomoc 

w odrabianiu lekcji, gry i zabawy świetlicowe, zajęcia plastyczne, zajęcia informatyczne. 

W  dalszym ciągu funkcjonowały, utworzone w 2011 roku koła zainteresowań dla dzieci i młodzieży tj.: ko-

ło modelarskie,  gry minigolfa i plastyczne. 

W roku 2015 - 64 dzieci wyjechało w ramach wypoczynku letniego na bezpłatne kolonie letnie. W tym 

45 dzieciom wypoczynek w Dąbkach zorganizował MGOPS w Busku-Zdroju, 10 dzieci mogło odpoczywać 

w Jastrzębiej Górze na koloniach zorganizowanych przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci  i 9 dzieci wyjechało 

dzięki ZHP do miejscowości Bobolin. 

Przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej funkcjonuje noclegownia dla bezdomnych męż-

czyzn. W 2015 roku działalność noclegowni obejmowała okres od listopada 2014 do marca 2015 włącznie. 

Ze schronienia w noclegowni skorzystało pięciu mężczyzn. Trzy bezdomne osoby były zakwaterowane 

w mieszkaniu kontraktowym na os. Kościuszki 11. 

Bezdomni mężczyźni byli również w roku 2015 uczestnikami  grupy wsparcia dla osób bezdomnych i za-

grożonych bezdomnością. 
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Grupa ta  miała spotkania  regularnie dwa razy w tygodniu  realizując indywidualny  program wychodzenia 

z bezdomności. Działania w ramach grupy  wsparcia są kompleksową , profesjonalną ofertą pomocy w zakresie 

terapii uzależnienia od alkoholu oraz pracy psychologicznej nad rozpoznawaniem przyczyn i objawów własnej 

bezdomności. W ramach zajęć prowadzone były działania o charakterze profilaktycznym, terapeutycznym, 

osłonowym i aktywizującym. Mają one na celu motywowanie bezdomnych  do przełamywania bierności ży-

ciowej i podjęcia starań o własną niezależność. Z tej formy pomocy skorzystało 16 mężczyzn. 

 Dla osób po kryzysach psychicznych, chorych psychicznie i z zaburzeniami psychicznymi świadczona 

jest pomoc w formie usług specjalistycznych w miejscu zamieszkania  i zajęć  w Środowiskowym Domu Sa-

mopomocy w Busku-Zdroju. Zajęcia te prowadzone są w ramach treningu podstawowych kompetencji 

i umiejętności społecznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 

Celem działalności Środowiskowego Domu Samopomocy jest: 

- utrzymanie dobrej formy fizycznej i intelektualnej uczestników zajęć 

- wspieranie poczucia własnej wartości, pewności siebie, odwagi, odnajdywanie sensu życia, 

- rozwijanie sprawności motorycznej i psychomotorycznej, 

- rozwijanie umiejętności społecznych – samoobsługi, zaradności życiowej, 

- poprawa poziomu funkcjonowania w codziennym życiu, 

- poradnictwo oraz wsparcie psychiczne dla opiekunów osób chorych, 

- wspieranie osób niepełnosprawnych w osiąganiu przez nie samodzielności. 

W ramach realizacji programów profilaktycznych dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

a także opieki nad dzieckiem i rodziną  w Ośrodku funkcjonują  grupy wsparcia . 

Od 2009 roku dużym powodzeniem cieszy się  utworzona w ramach projektu socjalnego Grupa wsparcia 

dla ofiar przemocy domowej „Nie jesteś sama”. W 2015r z zajęć w grupie skorzystało 24 osoby, łącznie 

odbyło się 45 spotkań grupowych. Odbiorcami były osoby dotknięte zjawiskiem przemocy domowej. 

Celem spotkań w grupie było nabywanie i kształtowanie zasobów potrzebnych do rozwiązywania proble-

mów przez osoby dotknięte przemocą domową oraz przeciwdziałanie negatywnemu zjawisku, jakim jest prze-

moc domowa. 

Główną ideą spotkań w grupie było uświadamianie ofiarom przemocy domowej, że nie są na nią skazane 

a grupa pozwoli im przełamać poczucie wstydu, osamotnienia i stanowi cenne źródło wsparcia w podjętych 

działaniach. Program zajęć w grupie przewidywał wspieranie i wzmacnianie zdolności do funkcjonowania 

w społeczeństwie, zwiększenie poczucia odpowiedzialności za swój los, podniesienie poziomu samooceny, 

nabycie umiejętności wychodzenia z kryzysu i radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, motywowanie do 

podjęcia wysiłku w kwestii poprawy swojej sytuacji, uświadamianie ofiarom przemocy domowej poczucia 

własnej wartości, zwiększanie umiejętności, komunikacji interpersonalnej i asertywnego zachowania. Program 

zajęć realizowany  był także przez wsparcie psychologiczne, socjalne i emocjonalne. 

Przeprowadzono wielogodzinny moduł szkoleniowy z psychologiem dla ofiar przemocy domowej, prowa-

dzone były także zajęcia relaksacyjne – choreoterapia. 

W ramach podniesienia poziomu samooceny zorganizowano dwa wyjścia do kina oraz wyjazd grupy  do te-

atru do Krakowa. 

Przez cały rok uczestniczki grupy wsparcia jak i ofiary przemocy domowej, które nie zdecydowały się na 

pracę w grupie korzystały z indywidualnej pomocy psychologa i parad radcy prawnego zatrudnionego 

w Ośrodku. 16 osób skorzystało z mediacji rodzinnych jako nowej formy wsparcia funkcjonującej w grupie od 

2015 r. 

Kolejna grupa wsparcia  działającą w ramach programu dotyczącego przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

jest Grupa psychoedukacyjna, która rozpoczęła swoją działalność w marcu 2012 r. W roku 2015 odbyło się 

45 zajęć, w których cotygodniowo uczestniczyło 16 osób. Spotkania były prowadzone w formie warsztatów 

i wykładów z psychologiem, terapeutą rodzinnym, mediatorem i instruktorem zajęć relaksacyjnych. Uczest-

niczki spotkań  miały możliwość zdobycia wiedzy na temat zjawiska przemocy. Pracowały nad budowaniem 
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pozytywnego obrazu siebie oraz poczucia kompetencji i zwiększenia poczucia własnej wartości, rozwijały 

umiejętność pozytywnego mówienia o sobie. 

Dwóch asystentów rodziny zatrudnionych w tut. Ośrodku monitorowało na bieżąco tzw. trudne środowi-

ska, pomagało w rozwiązywaniu problemów życiowych i świadczyło fachową  pomoc przy załatwianiu spraw 

urzędowych i innych w miarę potrzeb. 

Nadrzędnym  celem pracy asystenta z rodziną  była pomoc w zachowaniu jej integralności, przeciwdziałanie 

konieczności umieszczenia dzieci w opiece zastępczej, poprzez pomoc w osiągnięciu przez rodzinę podstawo-

wego poziomu stabilizacji życiowej umożliwiającej jej wychowanie dzieci. 

Problemami, z którymi asystenci spotkali się w rodzinach objętych wsparciem były; 

a) niskie umiejętności opiekuńczo-wychowawcze, 

b) brak pracy, 

c) niezaradność życiowa, 

d) konflikty z prawem, 

e) występowanie przemocy w rodzinie, 

f) problemy zdrowotne, 

g) problemy emocjonalne, 

h) niepełnosprawność, 

i) uzależnienia, 

j) niski poziom kompetencji społecznych, 

k) niewłaściwe, patologiczne relacje i więzi rodzinne. 

W 2015 roku opieką asystentów rodziny objętych było 28 rodzin, co stanowi 102 osoby, w tym 57 dzieci. 

W rodzinach, gdzie była realizowana praca i udzielane wsparcie, asystent pomagał i towarzyszył między inny-

mi w rozwiązywaniu następujących problemów: 

1) Przygotowaniu i złożeniu pism urzędowych w określonych instytucjach - przygotowanie wniosków, po-

zwów sądowych, odwołań, formularzy, CV. 

2) Nawiązywaniu kontaktów z pracownikami innych instytucji społecznych, poradni specjalistycznych czy 

organizacji pozarządowych czego efektem było:  poprawa relacji z pracownikami placówek opiekuńczo-

wychowawczych,  pedagogiem szkoły, kuratorem, psychologiem, wychowawcą świetlicy, poszerzenie wiedzy 

na temat możliwych form i metod uzyskania wsparcia. 

3) Zwiększaniu motywacji klientów do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, kontynuowania nauki czy po-

szukiwania pracy czego efektem było: zarejestrowanie w Powiatowym Urzędzie Pracy,  złożenie swojej oferty 

u potencjalnych pracodawców. 

4) Zwiększeniu motywacji do podjęcia terapii uzależnień, terapii rodzinnej czy regularnego przyjmowania za-

lecanych leków czego efektem było: uczestnictwo w grupie wsparcia dla osób z problemem uzależnienia, 

uczestnictwo w terapii rodzinnej. 

5) Organizowaniu wsparcia materialnego w postaci nowej i używanej odzieży, mebli, sprzętu gospodarstwa 

domowego czego efektem było: skorzystanie ze szlachetnej paczki, pozyskanie mebli, firan, komputerów. 

6) Rozwiązywaniu codziennych trudności poprzez zwiększenie kompetencji w zakresie prowadzenia gospo-

darstwa domowego i załatwiania spraw urzędowych, gospodarowania czasem  czego efektem było: podnie-

sienie umiejętności załatwiania spraw urzędowych sąd, szkoła, spółdzielnia mieszkaniowa, poradnia psycho-

logiczno pedagogiczna,  podniesienie umiejętności dnia codziennego, utrzymanie porządku w mieszkaniu, ro-

bieniu prania, przygotowywaniu posiłków, dopilnowanie dzieci w realizowaniu obowiązków szkolnych,  po-

prawa wyników w nauce, rozwój zainteresowań. 

7) Poprawie relacji wewnątrzrodzinnych czego efektem było: uczestnictwo w terapii rodzinnej,  modelowanie 

poprawnej komunikacji. 
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8) Podnoszeniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych oraz budowaniu autorytetu rodziców czego efek-

tem było: zwiększenie zaangażowania w aktywne spędzanie czasu z dzieckiem: zabawa, spacery,  wyjście na 

sanki,  układanie puzzli, uczestnictwo w wywiadówkach, umiejętność wydawania i egzekwowania poleceń 

rodziców wobec dzieci,  umiejętność okazywania miłości, uświadomienie sobie problemów, poprawa komu-

nikacji z dzieckiem, uwrażliwienie na potrzeby dziecka, zwiększenie dbałości o kultywowanie tradycji i zwy-

czajów rodzinnych integrujących rodzinę (np. obchodzenie dnia urodzin, pieczenie ciasta, symboliczne pre-

zenty, itp.). 

9) Podniesieniu poziomu higieny członków rodziny oraz estetyki wyglądu mieszkania czego efektem było:  

naprawa sprzętu gospodarstwa domowego, podział obowiązków domowych pomiędzy członków rodziny, 

dbanie o estetyczny wygląd mieszkania. 

10) Wzroście umiejętności gospodarowania budżetem domowym czego efektem było: zwiększenie świado-

mości w zakresie priorytetowych wydatków rodziny (ponoszenie kosztów związanych z eksploatacją miesz-

kania). 

11) Odbudowaniu zdrowych postaw psychospołecznych czego efektem było: wzmocnienie poczucia spraw-

czości, wiary w możliwość poprawy sytuacji, wzrost poczucia kompetencji i włączenie w życie społeczne, 

zmiana postaw na prospołeczne, złagodzenie zachowań agresywnych. 

Zgodnie z art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w dniu 

21.06.2011r. Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój powołano Gminny Zespół Interdyscy-

plinarny. Wykonanie zarządzenia powierzono Dyrektorowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Głównym zadaniem Zespołu jest: 

a) zapobieganie występowania przemocy w rodzinie poprzez podnoszenie świadomości społecznej, 

b) podejmowanie działań pomocowych i interwencyjnych w momencie zaistnienia problemu, 

c) współdziałanie z innymi podmiotami przy rozwiązywaniu problemu i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, 

d) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku 

lokalnym. 

W 2015 roku do Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

wpłynęło 87 Niebieskich Kart, w stosunku do których wdrożono stosowną procedurę. Powołano 66  grup robo-

czych, w których uczestniczyli: dzielnicowy, pracownik socjalny, przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązy-

wania Problemów Alkoholowych lub Buskiego Ośrodka Trzeźwości,  psycholog z MGOPS oraz  w razie po-

trzeby pedagog, jeśli w rodzinach dotkniętych przemocą były dzieci. Niebieskie Karty we wszystkich 87 przy-

padkach założone zostały przez Policję. 

W ciągu 2015 roku Gminny Zespół do spraw Przeciwdziałania Przemocy zebrał się czterokrotnie w celu 

oceny działalności grup roboczych i rozpatrzeniu bieżących spraw. Grupy robocze spotkały się na 341 posie-

dzeniach. W październiku 2015 r. zostało zorganizowane szkolenie przez Urząd Miasta i Gminy w Busku-

Zdroju dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych pn „Praktyczne aspekty funkcjonowania 

Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych oraz realizacja procedury Niebieskiej Karty”. 

Z uwagi na bardzo skomplikowany i złożony rodzaj spraw, nad którymi pracują członkowie Zespołu Inter-

dyscyplinarnego i grup roboczych, działanie jest długofalowe i rozłożone w czasie, to jednak w rezultacie przy-

czynia się do wzrostu poczucia bezpieczeństwa mieszkańców naszej Gminy. 
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Załącznik Nr 9 do Sprawozdania  

Starosty Buskiego 

z dnia 22 lutego 2016 r. 

Sprawozdanie z podejmowanych przez Urząd Miasta i Gminy w Stopnicy działań w zakresie bezpieczeństwa 

obywateli i porządku publicznego w 2015 roku. 

Urząd Miasta i Gminy w Stopnicy realizował w 2015 roku następujące działania w zakresie poprawy stanu 

bezpieczeństwa publicznego: 

1. Zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży: 

1) gmina współdziałała ze szkołami i klubami sportowymi w zakresie popularyzowania kultury fizycznej 

i sportu, organizując imprezy sportowe, rajdy, biwaki, wycieczki, biegi uliczne o puchar burmistrza, dyskote-

ki, ogniska, 

2) zorganizowano Dzień Dziecka, imprezę andrzejkową, zabawy choinkowe, pikniki rodzinne, 

3) zorganizowano wakacyjny wypoczynek dzieci i młodzieży w formie półkolonii oraz sfinansowano zimowi-

ska i kolonie letnie dla  dzieci i młodzieży  pochodzących z rodzin patologicznych, 

4) zorganizowano zajęcia sportowe i rekreacyjne (lodowisko, pływalnia) 

2. Nowe inwestycje z obszaru kultury, sportu i rekreacji: 

1) wyremontowano świetlice wiejskie w Suchowoli i Białoborzu i wyposażono w siłownie, stoły bilardowe 

i do tenisa stołowego, sprzęt komputerowy i multimedialny, 

2) zmodernizowano salę gimnastyczną przy Szkole Podstawowej w Stopnicy, 

3) wykonano piramidy linowe na terenie parku rekreacyjnego w Stopnicy. 

4) wykonano nawierzchnię syntetyczną na boisku sportowym w Stopnicy gdzie w okresie zimowym urządze-

nia lodowisko - zakupiono łyżwy i kaski ochronne, 

5) zakończono budowę mobilnego zadaszenia basenu w Stopnicy, 

6) zagospodarowano teren rekreacyjny przy zbiorniku wodnym w Wolicy, 

7) wyposażono studio nagrań w Gminnym Centrum Kultury, 

8) zakupiono stroje ludowe dla Stowarzyszenia Kobiet Nowoczesna Gospodyni, 

3. Integracja różnych środowisk: 

1) zorganizowano imprezy masowe typu: Stopnicka Majówka, Dni Stopnicy, Święto Lipy oraz Dożynki, 

2) organizowano pikniki rodzinne i dożynki w sołectwach, 

3) organizowano konkursy: palm wielkanocnych, wieńców dożynkowych, przeglądu kolęd i pastorałek, pio-

senki europejskiej, rękodzieła ludowego, 

4) organizowano spotkanie opłatkowe, koncerty, odczyty, prelekcje, 

5) wspierano aktywne uczestnictwo kobiet wiejskich w życiu społecznym i politycznym, poprzez aktywizo-

wanie i integrowanie środowiska, rozwój kulturalny i oświatowy przez Stowarzyszenie Kobiet Nowoczesna 

Gospodyni integrowano mieszkańców wsi na rzecz zachowania tradycji i zwyczajów regionalnych w kołach 

gospodyń wiejskich, oraz działania osób starszych zrzeszonych w klubie seniora „Królewska Oaza’, 

6) współpracowano z organizacjami pożytku publicznego: Ludowym Klubem Sportowym PIAST Stopnica 

oraz Uczniowskim Ludowym Klubem Sportowym w zakresie popularyzacji gry w piłkę ręczną, siatkową 

i piłkę nożną, 

1. Budowa społeczeństwa obywatelskiego: 

1) organizowano okresowe spotkania władz gminy z mieszkańcami na zebraniach wiejskich, 
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2) prowadzono konsultacje społeczne w sprawach o znaczeniu strategicznym (plany inwestycyjne, strategie 

rozwoju wsi), 

3) angażowano mieszkańców w realizację przedsięwzięć związanych z poprawą wizerunku i odnową wsi 

(w ramach funduszy soleckich), 

4) organizowano cykliczne imprezy kulturalne i sportowe, 

2. Przedsięwzięcia z zakresu profilaktyki szkołach: 

1) dla uczniów szkół podstawowych i Gimnazjum zorganizowano zajęcia profilaktyczno-wychowawcze, mul-

timedialne warsztaty i spektakle profilaktyczne, 

2) zorganizowano wywiadówkę profilaktyczną dla rodziców, 

3) uczniowie uczestniczyli w Świętokrzyskich Dniach Profilaktyki i Szkolnych Dniach Bez Przemocy oraz 

edukacji prawnej organizowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości, 

4) uczniowie przygotowali spektakle: „Precz z używkami”, „Zdrowy styl życia – TAK”, „Nie dla agresji 

i przemocy w szkole”, „Witamy wiosnę aktywnie i zdrowo”, 

5) dzieci i młodzież uczestniczyły w ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł” 

oraz w akacjach profilaktycznych: „Szkoło pomóż i Ty”, „Przywróćmy dzieciom uśmiech”, „Bądź bezpieczny 

na drodze”, „Bezpieczeństwo na piątkę”, „Mały ratowniczek”, „Jestem bezpieczny”, 

6) szkoły organizowały konkursy, turnieje i akcje propagujące bezpieczeństwo i zdrowy styl życia, m.in. 

„Młodzież zapobiega pożarom”, 

7) prowadzono pogadanki i prelekcje połączone z praktyczną nauką zasad bezpiecznego uczestniczenia w ru-

chu komunikacyjnym w miasteczku ruchu drogowego dla dzieci i młodzieży oraz prelekcje dla rodziców po-

święcone bezpieczeństwu, profilaktyce uzależnień oraz odpowiedzialności  prawnej nieletnich, 

8) zorganizowano egzamin na kartę rowerową dla dzieci ze szkół podstawowych i kartę motorowerową dla 

młodzieży w gimnazjum, 

3. Inne działania dotyczące poprawy stanu bezpieczeństwa: 

1) modernizowano nawierzchnie dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich oraz miejsca parkingowe, 

2) modernizowano oświetlenie uliczne na terenie gminy, 

3) zorganizowano bezpieczny dowóz uczniów do szkół, 

4) realizowano zadania wynikające z programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar 

przemocy w rodzinie, 

5) realizowano projekt „Aktywna integracja – szansą na lepsze jutro”, skierowany do osób nieaktywnych za-

wodowo, 

6) dofinansowano zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Busku Zdroju oraz zorganizowanie 

ponadnormatywnych służb patrolowych i koszty badań osób doprowadzonych do PDOZ, 

7) dofinansowano zakup samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w 

Busku-Zdroju oraz koszty przeglądu podnośnika, 

8) podejmowano działania na rzecz bezpieczeństwa pożarowego oraz ratownictwa drogowego przez zapew-

nienie gotowości ratowniczej w 6 jednostkach Ochotniczej Straży Pożarnej - organizowano ćwiczenia sporto-

wo-pożarnicze, zakupiono wyposażenie oraz zapewniono bieżące utrzymanie sprzętu ratowniczo-gaśniczego.
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Załącznik Nr 10 do Sprawozdania  

Starosty Buskiego 

z dnia 22 lutego 2016 r. 

Informacja z działań podejmowanych przez gminę Solec-Zdrój oraz i jednostki podległe w zakresie  

bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w roku 2015 wynikających z „Powiatowego programu 

zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego  

na lata 2015-2020”. 

1. Edukacja publiczna, wychowanie i opieka nad dziećmi i młodzieżą odpowiednio do wieku 

i osiągniętego rozwoju. 

- prowadzenie przez szkoły kół zainteresowań, świetlic, zajęć uzupełniających, 

- kwesta Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, 

- warsztaty plastyczne dla dzieci połączone z wykonywaniem stroików wielkanocnych, bożonarodzeniowych, 

kartek okolicznościowych, 

- festiwal stołów wielkanocnych i bożonarodzeniowych, 

- zrzeszenie się wolontariuszy z Gimnazjum – współpraca z dziećmi niepełnosprawnymi z terenu gminy So-

lec-Zdrój, 

- “Popołudnie z bajką” - organizowane w Bibliotece Publicznej w Solcu-Zdroju czytanie bajek dla dzieci, 

- organizacja kiermaszy książek na imprezach okolicznościowych, 

- "Noc Bibliotek" , spotkania czytelnicze z pisarzami, czytanie dzieciom bajek w bibliotece, 

- VI “Sobótkowe Spotkanie Integracyjne nad Zalewem” Zborów-Solec 2015 organizowane przez stowarzy-

szenie “Wielki Gosz” - spotkanie integracyjne z osobami niepełnosprawnymi z terenu gminy, 

- impreza mikołajkowa dla dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Solec-Zdrój, 

- obchody świąt państwowych min. 11 listopada, Święto Konstytucji 3 Maja, koncert pieśni patriotycznych, 

- wernisaż malarki Pani Teresy Niemczyk, 

- koncert w ramach Festiwalu Muzyczny Tygiel Kultur, 

- kiermasz świąteczny połączony z kolędowaniem, 

- spotkania w GCK z osobami sławnymi min.  Anną Dymną, Agata Młynarską z pisarzem Stanisławem Rogalą. 

2. Realizacja projektów profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży. 

- wielopoziomowy program profilaktyczny z młodzieżą w Samorządowym Gimnazjum w Solcu-Zdroju “Veto 

wobec przemocy, alkoholu i narkotyków”, 

- zakup materiałów dla szkół do konkursu “Zachowaj trzeźwy umysł”, 

- zorganizowanie koloni letnich w Wisełce dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, 

- dofinansowanie wypoczynku zimowego dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, 

– udział dzieci szkół podstawowych w widowiskach z elementami profilaktyki antyalkoholowej 

3. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, promocja sportu, promocja sportu, prowa-

dzenie klubów sportowych, świetlic środowiskowych. 

1) organizowanie rozgrywek w piłkę nożną i piłkę halową, 

2) organizowanie turnieju piłki nożnej drużyn z miejscowości, z terenu gminy “Liga sołectw”, 

3) udział w “Turnieju Miast i Gmin – Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich”, 
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4) dostępność świetlic w okresie zimowym (świetlice wyposażone min w stoły do ping-ponga, stoły bilardo-

we, gry planszowe), 

5) działalność GCK: 

- przy GCK w Solcu-Zdroju działają kluby zainteresowań tj. Kółko muzyczne, teatralne, taneczne, plastyczne, 

Klub Tenisa stołowego, klub miłośników bilardu, 

- Karnawałowy Bal Kostiumowy dla dzieci, 

- kurs karate, 

- Karnawałowy Bal Kostiumowy dla dzieci 

- występy teatru Art-Re z Krakowa, 

- “FERIE ZIMOWE 2015” - cykl imprez dla dzieci i młodzieży szkolnej – turnieje i zabawy, 

- udział w akcji sportowej “Cała Polska biega”, 

- XXIII Wyścig Kolarski im. Andrzeja Imosy, 

- V Międzyzakładowy Turniej Piłki Siatkowej, 

- IX Turniej piłki halowej, 

- Polka Biega, 

- Międzygimnazjalny Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Dyrektora Gimnazjum, 

- Jesienny turniej piłki siatkowej, 

- organizowanie zajęć sportowych, i turniejów: tenisa stołowego, bilarda oraz rozgrywek siatki, kosza na boi-

sku wielofunkcyjnym przy GCK, 

- zorganizowanie półkolonii dla dzieci z terenu gminy, 

- wyścig kolarski "Solidarności", 

- rajdy piesze dla dzieci, 

- współorganizacja Mistrzostw Polski Nauczycieli i Pracowników Oświaty w Badmingtonie. 

4. Zapewnienie pomocy społecznej lokalnej społeczności. 

- działanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu-Zdroju zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, 

- stypendia dla dzieci z biednych rodzin, 

- stypendia dla uzdolnionych studentów, 

- stypendia dla niepełnosprawnych sportowców osiągających sukcesy w sporcie, 

- kierowanie osób niepełnosprawnych z terenu gminy na dzienne zajęcia do Środowiskowego Domu Pomocy 

i Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Świniarach, 

- organizowanie dożywiania w szkołach dla dzieci z ubogich rodzin, 

- pośrednictwo urzędu w przekazywaniu artykułów żywnościowych z “Caritas” dla rodzin ubogich, 

- dostęp do bezpłatnych konsultacji z prawnikiem oraz psychologiem. 

5. Poprawa infrastruktury drogowej ze szczególnym ukierunkowaniem na poprawę bezpieczeństwa 

pieszych i dzieci. 

– wykonanie nawierzchni i oznakowania części dróg w miejscowościach: Włosnowice, Piestrzec, Solec-Zdrój, 

Wełnin, Chinków, Żuków, Ludwinów, Zborów, 

- odnawianie przejść dla pieszych, 

- montaż sygnalizatora świetlnego na przejściu dla pieszych przy szkole w Solcu-Zdroju, 

- zakup nowej wiaty przystankowej w miejscowości Zagaje Kikowskie, 
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- odnowienie wiat przystankowych. 

6. Przeciwdziałanie alkoholizmowi i rozwiązywanie problemów alkoholowych na obszarach gmin. 

- działalność komisji alkoholowej w zakresie pomocy uzależnionym i wsparcie rodzinom alkoholików, 

- prowadzenie punktu konsultacyjnego ds. uzależnień i przemocy w rodzinie w Urzędzie Gminy oraz prowa-

dzenie ośrodka wsparcia przez pedagoga szkolnego dla dzieci i dorosłych, 

- działalność komisji interdyscyplinarnej, 

- organizowanie pogadanki dla dzieci i młodzieży w GCK i Szkołach przeprowadzonych przez Dzielnicowego 

Policji z Solca-Zdroju. 

7. Promowanie kultury, organizacja festynów profilaktycznych. 

1) organizowane imprezy kulturalnych przez Gminne Centrum Kultury: 

➢ - XI Międzygminny Przegląd Kolęd i Pastorałek, 

- Festyn Rodzinny “Soleckie Lato nad Zalewem” impreza sportowo-rekreacyjna, 

➢ - V Ogólnopolski Konkurs Muzyki Akordeonowej 

- festyn z okazji “DNIA DZIECKA”, 

- imprezy okolicznościowe jak: Dzień Babci, Dzień Dziadka, Dzień Seniora, Dzień Matki, Dzień Kobiet, An-

drzejki, Mikołajki, 

- impreza plenerowa “Ponidziańskie smaki”, 

➢ - XII Soleckie Lato Nad Zalewem, 

- Czarny Teatr Magii i Światła, 

➢ - Obchody Europejskich Dni Dziedzictwa. 

2) imprezy organizowane przez Urząd Gminy: 

- VIII Magnoliowy Dzień Wiosny, 

- współudział w organizowaniu imprezy plenerowej VIII Imieniny Jana i Janiny - “Noc Świętojańska”, 

– gala operetkowa w ramach festiwalu im. Krystyny Jamroz, 

– recital Zbigniewa Wodeckiego, 

- Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze, 

- VII "Sobótkowe Spotkanie Integracyjne Nad Zalewem: Zborów-Solec 2015, 

- Jarmark Turystyczny, 

– impreza pn. TYGIEL KULTUR, 

- festyn rodzinny Letni Piknik “Ze słońcem w herbie”, 

- dożynki gminne, 

- uroczyste obchody Święta Niepodległości w dniu 11 listopada, 

- zorganizowanie “Sylwestra Pod Gwiazdami” przy budynku Urzędu Gminy Solec-Zdróju, 

- poplenerowe Wystawy Obrazów. 

Większość imprez połączona jest z elementami profilaktycznymi. 

8. Przeciwdziałanie katastrofom technicznym awariom i klęskom żywiołowym, a w przypadku zaist-

nienia pomoc w odbudowie i minimalizacji skutkom. 

- monitorowanie cieków wodnych na terenie gminy, występowanie z wnioskiem do ŚZMiUW o konserwację 

rowów i rzek. 
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9. Ograniczanie bezrobocia i czynników patologicznych. 

- realizacja projektu “Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych z terenu gminy Solec-Zdrój”, 

- zatrudnianie pracowników na prace interwencyjne, 

- organizowanie w GCK kursów doszkalających i dających możliwość przekwalifikowania, 

- doradztwo zawodowe. 

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 50 – Poz. 656



Załącznik Nr 11 do Sprawozdania  

Starosty Buskiego 

z dnia 22 lutego 2016 r. 

Informacja na temat działań związanych z bezpieczeństwem obywateli i porządkiem publicznym  

w 2015 roku realizowanych przez Gminę Gnojno. 

1. Działania w zakresie wymienionym w piśmie podejmowane były przez jednostki organizacyjne Gminy 

Gnojno oraz przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Zajęcia profilaktyczne związane z bezpieczeństwem oraz szkodliwością spożywania alkoholu i narkotyków 

odbywały się w głównie w szkołach na warsztatach profilaktycznych prowadzonych przez specjalistę oraz na 

spotkaniach uczniów z przedstawicielami Policji i Straży Pożarnej. Spośród działań skierowanych do dzieci 

i młodzieży wymienić można: 

1) warsztaty profilaktyczne: „Zdrowe odżywianie a otyłość wśród dzieci i młodzieży”, „Uczucia – jak sobie 

z nimi radzić”, „Uzależnieniom – nie! (narkotyki, alkohol, papierosy, Internet, komputer, telefony komórko-

we)”, „Nie daj się oszukać – dopalacze i inne środki psychoaktywne”, „Dopalacze – niszczą życie”, „Przemoc 

w szkole – jak sobie z nią radzić”, „Budowanie poczucia własnej wartości”, „Lepsze radzenie sobie ze stre-

sem”, „Integracja”, 

2) udział w Powiatowym Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”, 

3) udział w turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, 

4) udział w projekcie – ,,Szkoła promująca zalecenia Europejskiego kodeks walki z rakiem”, 

5) udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Promocji Zdrowego Stylu Życia, 

6) udział w konkurs powiatowy  ,,Co musisz wiedzieć o HIV i AIDS”, 

7) udział w projekcie ,,Trzymaj Formę”, 

8) udział w Projekcie ,,Znajdź właściwe rozwiązanie”, 

9) prelekcja filmów dla młodzieży: ,,Stop dopalaczom”, „Zasady postępowania na wypadek wtargnięcia na-

pastnika na terenie placówki oświatowej”, 

10) sfinansowanie wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci (ferie zimowe, kolonie, obóz szkoleniowy dla 

członków MDP), 

11) zorganizowanie zabaw choinkowych z elementami profilaktyki, 

12) spotkania z przedstawicielami Policji: „Przypomnienie zasad poruszania się po drodze min. do szkoły, 

w szkole i ze szkoły z uwzględnieniem miejsc przekraczania jezdni -  Bądź widoczny na drodze”, „Zagrożenia 

związane z używkami i dopalaczami, oraz skutki prawne związane z ich posiadaniem i rozpowszechnianiem”, 

„Bezpieczne korzystanie z sieci internetowej i z telefonu”, „Informacja, o możliwościach szukania pomocy 

w przypadku wystąpienia problemów i zagrożeń”, 

13) spotkanie z przedstawicielami KRUS w Busku-Zdroju na temat „Na wsi można żyć bezpiecznie”, 

14) organizacja półkolonii letnich, 

15) działania mające na celu zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży: udostępnienie dla młodzie-

ży w godzinach popołudniowych oraz w weekendy sali sportowej, prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych 

dla dzieci i młodzieży szkolnej, organizacja wyjazdów na mecze piłki ręcznej i piłki nożnej, udział w impre-

zach sportowych organizowanych przez sąsiednie gminy, organizacja wyjazdów do kina i teatru. 

2. GKRPA odbyła 14 posiedzeń, na które wezwano 31 osób. Skierowano 3 wnioski do sądu o zobowiązanie 

do podjęcia leczenia odwykowego w placówce stacjonarnej. Z innych działań komisji wymienić należy: 

1) szkolenie terenowe dla sprzedawców napojów alkoholowych, 

2) szkolenie dla członków GKRPA i ZI, 
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3) zakup ulotek profilaktycznych i materiałów biurowych dla Poradni Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uza-

leżnień w Busku-Zdroju oraz dla XII Oddziału ŚCP w Morawicy, 

4) zorganizowanie warsztatów profilaktycznych dla uczniów, 

5) konkursy dla uczniów Szkoły Podstawowej w Gnojnie zorganizowane w ramach „III Tygodnia Profilaktyki”, 

6) seminarium wyjazdowe propagujące zagadnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym pn.: „Bezpiecznie 

chce się żyć”. 

7) Dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin działa Punkt Informacyjno-Konsultacyjny, 

czynny w pierwszy, drugi i trzeci poniedziałek miesiąca, w którym dyżur pełni Pani Justyna Bernacka – spe-

cjalista psychoterapii uzależnień. 

3. W ramach zapewnienia pomocy społecznej dla lokalnej społeczności: 

1) zorganizowano projekt „Aktywizacja bezrobotnych w Gminie Gnojno – szansą na znalezienie pracy”, w 

ramach którego zorganizowano dwa kursy zawodowe, 

2) we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy zatrudniono pracowników w ramach prac interwencyjnych i 

zorganizowano staże w urzędzie i jednostkach podległych, 

3) udzielono świadczeń wspierających (zasiłki stałe, okresowe, celowe i rodzinne) na ok. 2,3 mln zł, 

4) sfinansowano dożywianie dla 277 uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, 

5) opłacano pobyt 9 osób umieszczonych w DPS i 6 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, 

6) odbyły się cztery posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego oraz 26 posiedzeń grup roboczych, rozpatrują-

cych problemy przemocy domowej (zanotowano 12 „Niebieskich Kart”), 

7) 44 rodziny (213 osób) otrzymało pomoc żywnościową w ramach programu operacyjnego „Pomoc Żywno-

ściowa 2014-2020”. 

4. Z innych działań związanych z poprawą szeroko rozumianego bezpieczeństwa wymienić należy: 

1) rozbudowę oświetlenia dróg gminnych w 6 sołectwach gminy (zamontowano 13 nowych opraw), 

2) położenie nawierzchni asfaltowej na ponad 6 km dróg gminnych, 

3) utwardzenie tłuczniem dróg gminnych i dojazdowych (wykorzystano ok. 2.400 ton kruszywa), 

4) uzupełnienie oznakowania pionowego na drogach gminnych, 

5) wsparcie finansowe dla Policji i bezpłatne udostępnienie lokalu dla dzielnicowego pełniącego cotygodnio-

wy dyżur na terenie gminy, 

6) dwie imprezy dla mieszkańców gminy promujące bezpieczeństwo i zdrowy styl życia, 

7) wsparcie udzielane pięciu jednostkom OSP działających na terenie gminy (szkolenia, zakup umundurowa-

nia, opału itp.), 

8) wsparcie finansowe Państwowej Straży Pożarnej. 
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Załącznik Nr 12 do Sprawozdania  

Starosty Buskiego 

z dnia 22 lutego 2016 r. 

Informacja dot. poprawy stanu bezpieczeństwa publicznego oraz podejmowane działania przez gminę 

Wiślica i podległe jednostki organizacyjne w 2015 roku. 

1. W Gminie Wiślica dużym problemem jest bezrobocie a co za tym idzie niski poziom zamożności znacz-

nej części społeczności lokalnej. Bezrobocie powoduje, iż standard życia wielu ludzi stale się obniża i rozszerza 

się obszar patologii społecznej. Bezrobocie przyczynia się do zubożenia materialnego, wpływa na poziom życia 

rodzin, wywierając negatywne skutki. Długotrwałe pozostawanie bez pracy ma wpływ na  ekonomiczną i psy-

chospołeczną sferę życia człowieka bezrobotnego oraz jego rodzinę. Bezrobocie pociąga za sobą niebezpieczne 

skutki psychospołeczne. Długotrwały brak pracy prowadzi bowiem do wzmocnienia poczucia izolacji społecz-

nej, pogorszenia poczucia własnej godności wśród bezrobotnych i wzrostu konfliktów w rodzinie. Pracownicy 

socjalni ośrodka koordynują działania na rzecz bezrobotnych podopiecznych. Działania z zakresu pracy socjal-

nej to mobilizowanie podopiecznych do poszukiwania zatrudnienia i usamodzielnienia się od pomocy społecz-

nej, do zatrudnienia przejściowego, tj. sezonowego. W ramach tych działach narzędziem pracy staje się kon-

trakt socjalny zawierany pomiędzy bezrobotnym a pracownikiem socjalnym określający zasady i cele współ-

pracy. Pogarszające się warunki życia wpływają również na kondycję psychospołeczną populacji. Ludność 

próbuje chwilowo zapominać o problemach uciekając w alkohol i inne środki np. psychotropowe. Problem ten 

jest szczególnie niebezpieczny w przypadku młodych ludzi, wobec których oczekiwania i presja społeczna są 

ogromne.  Dlatego młodzież zaczyna sięgać po alkohol i środki psychotropowe powodujące silne uzależnienie. 

Wśród młodych ludzi zjawiska te są bardzo niebezpieczne,  gdyż bardzo ciężko jest zmierzyć rozmiar tego 

zjawiska.  Na terenie Wiślicy nie odnotowano dotychczas zjawiska narkomanii, jednak wynika to bardziej 

z trudności w zmierzeniu skali tego problemu, niż z braku jego występowania 

2. Celem eliminacji bądź też ograniczenia negatywnych skutków w wymiarze publicznym rodzinnym na te-

renie gminy było prowadzenie zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Pro-

blemów Alkoholowych. Zwiększono dostępność pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnio-

nych od alkoholu. Zapewniono udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psy-

chologicznej i prawnej. 

3. Zagrożeniem w życiu społecznym gminy były także problemy wychowawcze występujące wśród dzieci 

i młodzieży wynikające głównie z palenia papierosów, picia alkoholu i narkomanii, zjawiska te spotykane już 

w bardzo młodym wieku, stąd musiały budzić niepokój, gdyż w sposób wyraźny wpływały negatywnie na pro-

cesy wychowawcze. W celu zmniejszenia skutków procederu, prowadzono działania zapobiegawcze. Dostoso-

wanie programów wychowawczych szkół do realnych zagrożeń, uatrakcyjnienie lekcji wychowawczych. 

4. W zakresie zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży prowadzono przez szkoły wiele  kół za-

interesowań dla dzieci i młodzieży, w okresie ferii i wakacji, organizowane były liczne zawody sportowe. 

1) Na lekcje gry w bilard uczęszcza regularnie duża grupa osób, które odbywają się w Zespole Szkolno-

Przedszkolnym i Domu Strażaka w Wiślicy. 

2) W okresie letnim rozegrano Gminną Ligę w piłce nożnej. Celem turnieju było propagowanie zdrowego sty-

lu życia, zagospodarowanie czasu wolnego, a także zainspirowanie młodych ludzi do uprawiania sportu,  po-

dejmując tym samym działania antyalkoholowe. 

3) Działający na terenie gminy Ludowy Klub Sportowy GRÓD Wiślica jest przykładem jak spędzić czas bez 

nałogów. Aktywna w nim działalność odsuwa na dalszy plan niewłaściwe zachowania. Wpływa pozytywnie 

na poprawę zdrowia i jest ważnym elementem w zwalczaniu patologii społecznych. Najskuteczniejsza rola 

klubu i jego oddziaływanie odnosiło się głównie do dzieci i młodzieży. Dlatego bardzo ważne było właściwe 

zagospodarowanie czasu wolnego i wzbudzanie zainteresowań idących dobrym kierunku wychowawczym. 

4) W tym celu skupiono się przede wszystkim na organizowaniu imprez sportowych, rekreacyjnych, w okresie 

ferii i wakacji organizowano w szkołach zajęcia dające możliwość spędzenia wolnego czasu. 
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5. Aby każdy mieszkańców mógł czuć się bezpiecznie ważne dla gminy było utrzymanie porządku w miej-

scach publicznych oraz działania oraz  działania przeciw chuligaństwu, agresywnym grupom i wandalom, 

zwalczanie przestępczości pospolitej. 

6. Przez zainstalowanie  18 kamer wizyjnych, pozwoliło to monitorowanie całości rynku w Wiślicy, Placu 

Solnego oraz placu rekreacyjno-sportowego, na którym znajdują się fundamenty średniowiecznego kościoła 

szpitalnego pod wezwaniem Św. Ducha, znajdują się tam również boiska do piłki nożnej, siatkówki, koszy-

kówki, grill. Pozwoliło to, na poprawę bezpieczeństwa ograniczenia aktów wandalizmu oraz większego poczu-

cia bezpieczeństwa mieszkańców i turystów. 

7. W gminie wyremontowano i wyposażono w stoły bilardowe i do tenisa stołowego wszystkie świetlice 

wiejskie.  Realizacja Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich takich jak :„Urządzenie miejsc rekreacji spo-

łecznej”, Prowadzone  przez szkoły koła  zainteresowań, świetlic, zajęć uzupełniających takich jak Koło „Bez-

pieczeństwo ruchu drogowego”. 

Zajęcia mają na celu wyrabianie umiejętności i nawyków potrzebnych do samodzielnego i odpowie-

dzialnego korzystania z dróg oraz poznanie zasad i przepisów ruchu drogowego. W ramach zajęć uczniowie 

doskonalą technikę jazdy na rowerze oraz organizują spotkania z policjantem. W czasie zajęć uczniowie przy-

gotowują się również do konkursów „Bezpieczeństwo na piątkę” i  Powiatowego Turnieju BRD. 

1) Młodzieżową Drużynę Pożarniczą powołano, w celu szerszego zainteresowania młodzieży działalnością 

społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz przygotowania jej do służby w szeregach OSP. Jej człon-

kami mogą być dziewczęta i chłopcy. Drużyna liczy jedenaście osób. 

Podstawowe zadania MDP to m.in.: 

a) udział w zapobieganiu pożarom poprzez oddziaływanie na środowisko w celu przestrzegania przepisów 

przeciwpożarowych; 

b) podnoszenie wiedzy i umiejętności swoich członków w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej; organizowa-

nie działalności kulturalno-oświatowej w środowisku z uwzględnieniem problematyki ochrony przeciwpo-

żarowej; 

c) rozwijanie sprawności fizycznej członków poprzez uprawianie różnych dyscyplin sportowych i turystyki; 

d) podejmowanie i realizacja zadań pożytecznych dla ochrony przeciwpożarowej i drużyny oraz macierzystej 

OSP; 

e) działalność wolontariatu. 

8. Przebudowano i wyremontowano drogi gminne i wiejskie poprawiając tym samym bezpieczeństwo na 

drogach. 

9. Na terenie gminy działa Posterunek Policji zlokalizowany w Solcu-Zdroju, podległy Komendzie Powia-

towej Policji w Busku-Zdroju. Swoim zasięgiem obejmuje gminę Wiślica. Z danych wynika, że na terenie gmi-

ny występują głównie przestępstwa przeciwko mieniu oraz wypadki drogowe często z udziałem pijanych kie-

rowców, a także odnotowano przestępstwa znęcania się nad członkami rodziny. 

Trzeba podkreślić, że budowanie wizerunku Policji, a zwłaszcza dzielnicowego jako osoby przyjaznej 

i życzliwej do, której można udać się po pomoc i poradę,  która zawsze ma czas i jest gotowa pomóc. 

10. Priorytetem dla gminy Wiślica jest kreowanie i promowanie pozytywnej postawy obywatelskiej, zwłasz-

cza u dzieci i młodzieży, partnerskiej współpracy z Policją przy zapobieganiu przestępczości i patologiom.
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Załącznik Nr 13 do Sprawozdania  

Starosty Buskiego 

z dnia 22 lutego 2016 r. 

Informacja Urzędu Gminy Pacanów z podejmowanych działań w zakresie bezpieczeństwa obywateli  

i porządku w 2015 roku. 

1. Zagrożenie powodziowe. 

Wojewódzki Zarząd Melioracji, Urząd Marszałkowski oraz przedstawiciele Urzędu Gminy w Pacanowie 

dokonali przeglądu wałów wiślanych na odcinku 12 km. Zakupiono 2 przyczepki podłodziowe do transportu 

łodzi na cele ratownicze podczas powodzi. 

2. Bezpieczeństwo na drogach. 

Wyremontowano i zmodernizowano  6445 mb dróg  dla polepszenia ruchu kołowego na drogach.  Ustawio-

no 15 nowych wiat przystankowych dla bezpieczeństwa dzieci dowożonych do szkół. Wykaszano pobocza 

dróg celem polepszenia widoczności. Uzupełniono oznakowania pionowe i poziome  dróg 

3. Bezpieczeństwo pożarowe. 

Zakupiono sygnalizator bez ruchu do działań ratowniczych. Zakupiono dla 2 jednostek OSP agregaty prądo-

twórcze  celem podniesienia  gotowości bojowej. Zainstalowano w 3 jednostkach OSP terminale GSM do 

sprawniejszego prowadzenia akcji ratowniczych. 

4. Bezpieczeństwo imprez. 

Dla bezpieczeństwa imprez współpraca z policją w celu zabezpieczenia dróg podczas imprez tj. Dożynki 

Gminno-Powiatowe, Festiwal Kultury Dziecięcej, obchody rocznicowe oraz uroczystości kościelne. 

5. Zapobieganie przestępczości. 

Dofinansowano zakup samochodu policyjnego. Organizowano działania  profilaktyczne poprzez  zagospo-

darowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży,  kampanie  profilaktyczne postaw na rodzinę oraz pikniki rodzin-

ne. Corocznie Klub Sportowy Zorza Tempo Pacanów organizuje podczas wakacji rozgrywki sportowe dla 

dzieci i młodzieży o Puchar Wójta Gminy Pacanów. 
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Załącznik Nr 14 do Sprawozdania  

Starosty Buskiego 

z dnia 22 lutego 2016 r. 

Informacja na temat działań związanych z bezpieczeństwem obywateli i porządkiem publicznym  

w 2015 roku realizowanych przez Gminę Tuczępy. 

1. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tuczępach 

oraz z realizacji zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholo-

wych w Gminie Tuczępy w 2015 roku. 

W związku z zadaniami własnymi gminy wskazanymi do realizacji w ustawie „O wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi" z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziała-

niu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz.1356), Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Tuczępach opracowała i przedstawiła do zatwierdzenia Radzie Gminy Tuczępy Gminny Pro-

gram Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015, który został przyjęty na drodze 

odrębnej Uchwały. 

W ramach zadań zawartych w tym programie poszerzono dotychczasową ofertę pomocową Punktu Konsul-

tacyjnego dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin o możliwość uzyskania podstawowej pomocy psy-

chologicznej i prawnej przez osoby będące ofiarami przemocy domowej oraz te, które w jakimkolwiek stopniu 

uwikłały się w przyjmowanie substancji psycho-aktywnych zmieniających świadomość, ze szczególnym 

uwzględnieniem dzieci i młodzieży. Pracownik Punktu Konsultacyjnego służy pomocą wszystkim osobom 

zainteresowanym i szukającym pomocy w sferze uzależnienia od alkoholu i innych środków toksycznych 

o działaniu odurzającym i narkotycznym oraz będących ofiarami przemocy domowej. Jest dostępny na punkcie 

Konsultacyjnym 2  dni w tygodniu, tj. w piątek i wtorek. Prowadzący Punkt Konsultacyjny podejmuje szereg 

działań polegających na uruchomieniu procedur administracyjno-prawnych związanych z kierowaniem osób 

uzależnionych na przymusowe leczenie odwykowe, redaguje wnioski i uzasadnienia do Sądu o uzyskanie orze-

czenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu w stacjonar-

nym lub ambulatoryjnym zakładzie lecznictwa odwykowego. Ponadto informuje o dostępnych formach lecze-

nia, edukuje w zakresie przyczyn, przebiegu i skutków uzależnienia od alkoholu, leków i innych substancji 

chemicznych o działaniu narkotycznym, oraz motywuje do szukania pomocy i podjęcia leczenia z własnej woli. 

Udziela również wsparcia psychologicznego w czasie pierwszego kontaktu z ofiarą przemocy oraz informuje ją 

o drogach i możliwościach administracyjno-prawnych uwolnienia się zarówno od przemocy jak i sprawcy, 

a także o zasadach właściwego i racjonalnego zachowania się w różnych sytuacjach kryzysowych. Pracownik 

udziela również pomocy w redagowaniu pism procesowych np. pozwów do Sądu lub zawiadomień o popełnie-

niu przestępstwa. Ponadto uczestniczy w posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego i w pracach Grup Robo-

czych, które są powołane i prowadzone w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

na terenie gminy Tuczępy. 

W przeciągu roku odbyło się 19 posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Przyjęto  i rozpatrzono 25 wnioski w tym 14 o dofinansowanie i 11 wniosków o skierowanie osób na leczenie 

odwykowe. Wobec 8 osób Komisja wystąpiła z wnioskiem do Sądu Rejonowego Wydział III Rodzinny w Busku-

Zdroju o zastosowanie obowiązku przymusowego leczenia odwykowego w stacjonarnym zakładzie lecznictwa 

odwykowego. W przypadku 2 osób, czynności zawieszono wobec wniosków osób najbliższych o odstąpienie, 

a w jednym przypadku zainteresowany sam się zgłosił na leczenie do Szpitala w Morawicy. Koszty poniesione 

z tego tytułu tj opłaty sądowe, biegłych i posiedzeń komisji razem 15.890 złotych. 

Członkowie Zespołu orzekającego GKRPA przeprowadzili w swoich środowiskach 49 samodzielnych roz-

mów interwencyjne - motywacyjnych i 14 profilaktyczno-ostrzegawczych. Ponadto  przeprowadzono w Punk-

cie Konsultacyjnym 43  rozmów informacyjno-edukacyjnych z osobami uzależnionymi, osobami wobec któ-

rych istniej podejrzenie że mają  problem alkoholowy  i szukającymi pomocy oraz członkami ich rodzin. Pra-

cownik  prowadzi opiekę i wsparcie psychologiczne w ramach pomocy 3 osobom, borykającymi się z proble-

mami emocjonalnymi. 
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Wśród osób zgłaszających się i „zgłaszanych” min. do Punktu Konsultacyjnego i Gminnego Ośrodka Po-

mocy Społecznej w Tuczępach objętych procedurą „niebieskiej karty” ujawniono 15 ofiar przemocy domowej. 

Na skutek podjętych czynności  skierowano wniosek do Sądu Rejonowego Wydział Rodzinny i Nieletnich 

w Busku-Zdroju o  zbadanie  sytuacji opiekuńczej  małoletniego. Ponadto w ciągu całego roku 2015 członko-

wie komisji biorący udział w pracach  grup roboczych przy Zespole Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

w Tuczępach  uczestniczyli w czynnościach w ramach 15 „niebieskich kart” i prowadzili i oraz  uczestniczyli  

w 72 posiedzenia grup roboczych. 

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prowadzi ścisłą współpracę z Komisariatem Policji  

w Stopnicy oraz z Komendą Powiatową w Busku-Zdroju, głównie w ramach programu „Bezpieczny Powiat". 

W związku z zadaniami zawartymi w tym programie funkcjonariusze Policji zrealizowali w starszych klasach 

Gimnazjum w Jarosławicach i Szkoły Podstawowej w Tuczępach, Kargowie i Nizinach programy profilaktycz-

ne oraz przygotowali i przeprowadzili cykl spotkań z młodzieżą oraz wychowawcami o tematyce związanej 

z prawnymi, społecznymi i zdrowotnymi aspektami posiadania, zażywania i rozprowadzania różnych substan-

cji o działaniu narkotycznym. Na spotkaniach poruszano również inne tematy związane z bezpieczeństwem  na 

drogach i przestępczością w śród nieletnich. 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dofinansowała pobyt 5 dzieci na feriach zi-

mowych kwotą 1300 złotych oraz pobyt 10 dzieci  na koloniach letnich w kwocie 3400 złoty. Nadmienić nale-

ży że z pomocy materialnej korzysta na terenie gminy około 185  rodzin w tym 516 osób. Niestety jest to ten-

dencja  wzrostowa, a fakt ten może budzić uzasadniony niepokój. Świadczy on o postępującym  ubożeniu nie-

który grup społecznych. 

Stałym elementem działalności informacyjnej, edukacyjnej i profilaktycznej na terenie gminy jest zakup 

i upowszechnianie materiałów do prowadzenia zajęć wychowawczych i profilaktycznych w szkołach, świetli-

cach szkolnych oraz w świetlicach wiejskich. Są to plakaty, broszury, informatory oraz profesjonalne opraco-

wania z gotowymi scenariuszami zajęć profilaktyczno-wychowawczych prowadzonych w ramach teatrzyków, 

spektakli i szkoleń edukacyjno-informacyjnych oraz imprez sportowych i kulturalnych. Na ten cel w roku 2015, 

wydatkowano ogółem kwotę 11.794,48 złotych (dział usługi zakupy ogólne). Dofinansowanie szkół na terenie 

gm. Tuczępy w roku 2015  wyniosło ogółem 3997,63 złoty. 

W ramach zadań związanych z szeroko rozumianą prewencją antyalkoholową, przy poparciu i współpracy 

wszystkich sił społecznych i grup zawodowych,  Wójta Gminy Tuczępy, GKRPA, Służby Zdrowia  oraz szkół 

wszystkich stopni i typów - dofinansowano imprezy sportowo rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, 

promujących zdrowy styl życia, wolny od alkoholu, narkotyków i przemocy, zakup wyposażenia sportowego 

wydatkowano kwotę 2874,63 złotych. 

2. Wykaz imprez sportowych zorganizowanych na terenie gminy Tuczępy w 2015 r. 

1) III Turniej Tenisowy o Puchar Wójta Gminy Tuczępy. 

2) II Turniej Siatkówki Mężczyzn o Puchar Wójta Gminy Tuczępy 

3) II Turniej Piłki Nożnej rozpoczynający sezon „ORLIKA”. 

4) V Bieg uliczny – akcja „Polska biega”. 

5) Mecz piłki nożnej „Samorządowcy - reszta gminy”. 

6) Europejski Tydzień Sportu (akcja w udziale której zorganizowano 18 imprez sportowych). 

7) II Międzygminny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Tuczępy. 

8) IV Turniej Siatkówki Drużyn Mieszanych o Puchar „ORLIKA”. 

9) III Turniej TRIO BASKET 2015. 

10) II Turniej siatkówki „Trójek” męskich. 

11) III Turniej Siatkówki Plażowej. 

12) V Turniej Piłki Nożnej o Puchar Premiera Donalda Tuska. 

13) VIII Turniej Piłki Nożnej o Puchar Prezesa „Towarzystwa Przyjaciół Gminy Tuczępy”. 

14) VI Turniej Halowej Piłki Nożnej. 
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15) IV Turniej Siatkówki Drużyn Mieszanych o Puchar Wójta Gminy Tuczępy. 

3. Działania w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa uczniów w 2015 roku w Zespole Placówek 

Oświatowych w Nizinach. 

Lp. Temat Data Osoba odpowiedzialna 

1. Spotkanie  w ramach projektu 

,,Kompleksowy system gospodarowania 

odpadami'' - segregowanie odpadów 

03.02.2015r. wychowawcy 

2. Spotkanie z policjantem – bezpieczeń-

stwo w czasie ferii 

12.02.2015 r. Wychowcy 

policjant 

3. Przedstawienie profilaktyczne n/t cyber-

przemocy 

09.03.2015 Pedagog 

wychowawcy 

4. Wyjazdy cykliczne na basen do Staszowa 

- profilaktyka zapobiegania wad postawy 

Marzec 2015 nauczyciele 

5. Akcja sprzątanie świata 25.03.2015r. Uczniowie 

wychowawcy 

6. Przedstawienie ekologiczne przygotowa-

ne przez koło teatralne kl. I-III 

30.04.2015 Marta Redka 

7. Działania na temat trzeźwości 

wycieczki terenowe do pobliskich skle-

pów - jak działa ustawa o wychowaniu w 

trzeźwości 

21.04.2015 Dyrektor 

8. Przedstawienie klas IV-VI ,,Żyj zdrowo'' - 

profilaktyka 

07.05.2015r. wychowawcy 

Pedagog szkolny 

9. Spotkanie z pielęgniarką prelekcja zdro-

we odżywianie 

14.05.2015r. Wychowawcy 

pielęgniarka 

10. Spotkanie z policjantem oraz psycholo-

giem - prezentacja,, Poczucie wartości'' 

15.05.2015r. Policjant 

psycholog 

11. Przygotowanie uczniów do egzaminu na 

kartę  rowerową 

Maj/czerwiec 2015r. Nauczyciel techniki 

Dyrektor 

12. Spotkanie z dzielnicowym temat "Bez-

pieczne wakacje" 

Program "Bezpieczne wakacje" 

Czerwiec 2015 Policja 

Wychowawcy klas, pe-

dagog szkolny 

12. Tematyka Stan techniczny urządzeń 

Przegląd budynku i terenu wokół szkoły 

po przerwie wakacyjnej 

Wrzesień 2015r. Dyrektor 

Instytucje wspierające 

Specjalista BHP 

13. Bezpieczeństwo na drodze - pogadanka 

oraz o szkodliwości dopalaczy 

24.09.2015 r. Dzielnicowy 

14. Realizacja programów profilaktycznych 

"Nie pal przy mnie, proszę", 

Październik- grudzień 2015 r. Pedagog szkolny 

M. Redka 

15. Przygotowanie dzieci i młodzieży oraz 

pracowników na wypadek wystąpienia 

pożaru i innych zdarzeń losowych. Akcja 

ewakuacyjna. 

20.10.2015r. Dyrektor 

Komenda Powiatowa 

Straży Pożarnej w Bu-

sku-Zdroju 

Ochotnicza Straż Pożarna 

w Nizinach 

16. Realizacja programów edukacyjnych 

w przedszkolu "Czyste powietrze wokół 

nas" i w szkole "Klub bezpiecznego Pu-

chatka" 

Cały rok Wychowawca przedszko-

la i kl. I 

18. Szkolenie wewnętrzne pracowników 

"Ocena ryzyka zawodowego" 

Zapoznanie z Instrukcją bezpieczeństwa 

"Zasady ewakuacji przeciwpożarowej" 

Listopad 2015 Dyrektor 

19 Projekt "Kompleksowy system gospoda-

rowania odpadami" 

Cały rok Lider Projektu 
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20 Szkolenie z zakresu "Bezpieczeństwo 

informacji i ochrona danych osobowych" 

Grudzień Dyrektor 

21. Zasady postępowania w przypadku zda-

rzeń terrorystycznych 

Grudzień Dyrektor 

Nina Wójcik-Skiba 

Klaudia Pałka 

Ewelina Łukawska 

4. Działania w roku 2015 w zakresie profilaktyki prowadzone w Gimnazjum im. Marszałka J. Piłsudskiego. 

L.p. Rodzaj działania Czas Ilość uczniów  

objętych dzianiem 

1. Happening z okazji Święta 3.Maja. 30.04.2015 19 

2. „Dzień Ziemi” 21.05.2015 127 

3. Konkurs wiedzy pożarniczej. I półrocze 2015 8 

4. Międzygimnazjalne rozgrywki w piłkę siatkową chłopców 2015 11 

5. Warsztaty z dietetykiem 01.2015 67 

6. „Żyj smacznie i zdrowo” I – III 2015 31 

7. „Biała szkoła” 19-25.01.2015 42 

8. Wyjazd na łyżwy do Tarnowa luty 2015 28 

9. Zajęcia z doradztwa zawodowego prowadzone przez biuro 

pracy w Busku - Zdroju 

kwiecień 2015 46 

10. Warsztaty teatralne prowadzone przez Piotra Filonowicza 

z Akademii Sztuki i Teatru w Warszawie 

maj 2015 21 

11. Zajęcia Kung – fu Modliszki I i II półrocze 

2015 

4 

12. Akcja „Polska biega”, Tuczępy Maj 2015 17 

13. Dzień Dziecka - spartakiada 01.06.2015 127 

14. Znajdź skuteczne rozwiązania – program antynikotynowy. 

Organizowany z ramienia Powiatowej Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej w Busku-Zdroju 

XII 2014 – V 

2015 

43 

15. Trzymaj formę (profilaktyka antynałogowa) I półrocze 2015 40 

16. Powiedzmy stop cyberprzemocy 2015 127 

17. Działania grupy Strzelców 2015 12 

18. Wolontariat w hospicjum w Koniemłotach (wyjazdy co 

dwa tygodnie) 

2015 5-8 osób 
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Załącznik Nr 15 do Sprawozdania  

Starosty Buskiego 

z dnia 22 lutego 2016 r. 

Sprawozdanie z realizacji zadań mających na celu poprawę bezpieczeństwa publicznego na terenie  

Gminy Nowy Korczyn w 2015 roku. 

1. W zakresie realizacji zadań mających na celu bezpieczeństwo obywateli i porządku publicznego w roku 

2015, wynikających również z „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeń-

stwa obywateli i porządku publicznego na lata 2015-2020”, Gmina Nowy Korczyn podjęła następujące działania: 

1) rozbudowano infrastrukturę drogową i mostową za kwotę blisko 1 mln 700 tys. zł., Wyremontowano łącz-

nie 3,5 km dróg gminnych. Asfaltową nawierzchnię z podbudową i obustronnym utwardzeniem poboczy wy-

konano na ulicy Kingi i Polnej w Nowym Korczynie oraz Kępa Bolesławska w Błotnowoli. Wyremontowano 

odcinki dróg w Uciskowie i Kawęczynie oraz przebudowano ostatni odcinek drogi Winiary – Czarkowy, 

a także Strożyska – Wesoła, 

2) zrealizowano zadanie polegające na remoncie mostów w miejscowościach Czarkowy i Żukowice, tak waż-

ne dla miejscowej społeczności, 

3) wykonano remonty oraz wyposażono Świetlice Wiejskie w miejscowościach : Pawłów, Sępichów, Badrzy-

chowice, Grotniki Małe, Czarkowy, Stary Korczyn, Parchocin, Błotnowola i Nowy Korczyn. Prace remonto-

we polegały na wymianie stolarki drzwiowej i okiennej, wymianie pokrycia dachowego, wykonaniu elewacji 

zewnętrznej, malowaniu pomieszczeń oraz wymianie posadzki, 

4) Gmina kontynuowała realizację programu usuwania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest. 

Z programu tego skorzystało 21 gospodarstw, a środki na ten cel pozyskano z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, realizowany jest również projekt pn. „Instalacja sys-

temów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach po-

wiatu buskiego i pińczowskiego”. Kontynuując prowadzone w tym zakresie działania doprowadzono do mon-

tażu łącznie 202 kompletnych instalacji, 

5) w miesiącu wrześniu na obiekcie Samorządowego Gimnazjum w Nowym Korczynie przeprowadzono dzia-

łania szkoleniowo-pożarnicze dla jednostek OSP, w działaniach tych wzięło udział  6  jednostek OSP z terenu 

gminy. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza chłopców z Nowego Korczyna zajęła I miejsce w zawodach 

o mistrzostwo województwa kujawsko-pomorskiego w kategorii CTIF w Bydgoszczy, 

6) w sali gimnastycznej Samorządowego Gimnazjum w Nowym Korczynie zorganizowano IV Turniej 

Drużyn Amatorskich w piłce siatkowej w którym uczestniczyło 8 drużyn z powiatu buskiego, 

7) nadal prowadzone są działania w ramach akcji profilaktycznej "Bezpieczna droga do szkoły". Działaniami 

objęte jest  skrzyżowanie w Nowym Korczynie z przejściem dla pieszych, prowadzącym bezpośrednio do Ze-

społu Szkół w Nowym Korczynie, oraz drodze powiatowej  przy której znajduje się  Szkoła Podstawowa 

w Brzostkowie  z  udziałem  Straży Gminnej, zorganizowano prelekcje na temat bezpiecznego poruszania się 

po drodze, zachowania zasad bezpieczeństwa w szkole i domu, 

8) w okresie wakacji gmina zorganizowała półkolonie dla 70 dzieci z terenu gminy w wieku 7-16 lat  przystę-

pując tym samym do konkursu pn. "Pomóżmy dzieciom spędzić szczęśliwie  wakacje", 

9) GOPS w Nowym Korczynie realizował program "Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności  Unii  

Europejskiej  2015", celem którego jest udzielanie pomocy osobom  najuboższym. W 2015 roku wsparciem 

objęto  około 800 osób, 

10) GOPS realizuje pomoc w przypadku: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, alkoholizmu, bezradności 

w sprawach opiekuńczo-wychowawczych. Udziela również pomocy w przypadku przemocy w rodzinie po-

przez działający Zespół Interdyscyplinarny, 
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11) zabezpieczono  mury  pozostałej części ruin Synagogi przed dalszą dewastacją, która obecnie nie stanowi  

zagrożenia  dla bezpieczeństwa osób tam przebywających i zwiedzających, w jej murach odbywają się pikniki 

i  prelekcje promocyjne, w  placówkach oświatowych na terenie gminy  w ciągu roku szkolnego realizowano 

programy profilaktyczne dotyczące uzależnień: narkomania, alkoholizm, przeciwdziałanie agresji wśród  ró-

wieśników. 

2. Warsztaty i  programy o uzależnieniach dla szkół  zostały zakupione ze środków Gminnego Programu 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii. 

Z funduszu GPRPA finansowane są zajęcia sportowe Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego oraz 

pozalekcyjne  zajęcia kultury fizycznej w ramach rekreacji ruchowej oraz tworzenie warunków materialno-

technicznych dla jej rozwoju. 

3. Przy  udziale Państwowej Straży Pożarnej w Busku Zdroju zorganizowano Ogólnopolski Turniej Wiedzy 

Pożarniczej wśród młodzieży ze szkół podstawowych i Gimnazjalnych  z terenu gminy w Nowym Korczynie. 

4. Działalność  Świetlic Wiejskich będących miejscem spotkań młodzieży, dzieci i mieszkańców dofinan-

sowywana jest ze środków budżetu gminy, w świetlicach spotykają się mieszkańcy i panie  zrzeszone w Kołach 

Gospodyń Wiejskich ich działalność sprzyja promocji gminy, kultywacji  staropolskich tradycji i regionalnych 

obrzędów. 

5. Świetlice wiejskie, są miejscem spotkań miejscowych mieszkańców jak również dzieci i młodzieży gdzie 

spędzają wolny czas na grach i zabawach.  Łączna kwota dofinansowania  wszystkich świetlic  z energią elek-

tryczną i ogrzewaniem  z budżetu  GPRPA w 2015r. wyniosła 20.000 PLN. 

6. Stadion Sportowy w Nowym Korczynie  jest miejscem  gdzie  odbywają się takie cykliczne imprezy jak: 

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze oraz rozgrywki klubowe w ramach Świętokrzyskiego Związku Piłki 

Nożnej.  Działalność  sportową prowadzą  Kluby Sportowe  działające na terenie gminy: Klub Sportowy „WISŁA”, 

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy  „Wisła”.  Uczniowie biorą udział  w pozaszkolnych  zajęciach  kultury 

fizycznej i sportu. 

7. W 2015 roku kontynuowano działalność Terapeutycznego Punktu Konsultacyjnego w Nowym Korczy-

nie, gdzie udzielane są  porady i konsultacje osób uzależnionych i współuzależnionych, punkt ten jest czynny 

w każdy poniedziałek tygodnia od godz. 15.00 do godz. 18.00. 

8. Kontynuowano programy zdrowotne w 2015 roku, dla mieszkanek gminy przeprowadzano w 4 terminach 

badania mammograficzne. 

9. Gminny Ośrodek Kultury celem zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży corocznie na tere-

nie gminy organizuje: 

1) przegląd rejonowy do ”Buskich Spotkań z Folklorem” w miesiącu maju, 

2) Dzień Dziecka, 

3) ”Sobótki” oraz  Przegląd Teatrzyków Szkolnych, w miesiącu czerwcu, 

4) „KINGONALIA” - impreza  historyczno-rekreacyjna w miesiącu lipcu, 

5) „ Dożynki Gminne" które w 2015r. obyły się 16 sierpnia w miejscowości Czarkowy, 

6) "Pożegnanie Wakacji" w miesiącu sierpniu, 

7) w miesiącu grudniu Mikołajki. 

10. Ponadto w Gminnym Ośrodku Kultury zapewniony jest dostęp do internetu. Odbywają się spotkania 

z kombatantami BCh, nauka gry na instrumentach muzycznych, aerobiku, gry w bilard. Organizowane są rów-

nież turnieje tenisa stołowego. 
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Załącznik Nr 16 do Sprawozdania  

Starosty Buskiego 

z dnia 22 lutego 2016 r. 

Informacja o działaniach, które były realizowane przez Wydział Oświaty Promocji i Infrastruktury  

Społecznej Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju w 2015. 

1. W 2015 roku Gmina Busko-Zdrój realizowała Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Pro-

blemów Alkoholowych Gminy Busko-Zdrój na 2015 rok przyjęty uchwałą Nr IV/42/2015 Rady Miejskiej 

w Busku-Zdroju z dnia 29.01.2015 r. 

2. Organizowane były zajęcia terapeutyczne: 

1) Zawarta została umowa pomiędzy gminą Busko-Zdrój, a Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Po-

radnią Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień w Busku-Zdroju w sprawie przeprowadzania badań le-

karskich i psychologicznych oraz sporządzanie pisemnych opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu 

i wskazywaniu rodzaju zakładu leczniczego w stosunku do osób skierowanych na takie badanie przez Gminną 

Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Busku-Zdroju, 

2) zajęcia edukacyjno-motywacyjne dla osób uzależnionych od alkoholu, rozpoczynających terapię, w oparciu 

o osobiste plany terapii odbywające się w siedzibie Buskiego Ośrodka Trzeźwości „Zdrój” w Busku-Zdroju, 

3) Prowadzone były zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, prowa-

dzono również punkt konsultacyjny w sprawach uzależnień i przemocy w rodzinie. Zajęcia odbywały się 

w siedzibie Buskiego Ośrodka Trzeźwości „Zdrój” w Busku–Zdroju i prowadzone były przez psychologa, 

4) Zajęcia terapeutyczne dla osób szukających pomocy w związku z urazami doznanymi w dzieciństwie 

(DDA/DDD) w oparciu o osobiste plany terapii, 

5) zajęcia terapeutyczne – programu after care dla osób uzależnionych po terapii  podstawowej, którzy chcą 

dalej pracować nad swoją trzeźwością i rozwojem osobistym. Zajęcia odbywały się w Niepublicznym Zakła-

dzie Opieki Zdrowotnej – Poradni Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień w Busku-Zdroju, 

6) W siedzibie Buskiego Ośrodka Trzeźwości „Zdrój” w Busku-Zdroju, prowadzony był punkt konsultacyjny 

w sprawach uzależnień i przemocy w rodzinie. 

3. Organizowane były programy profilaktyczne: 

1) Program „Spójrz Inaczej” dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla których Gmina Busko-

Zdrój jest organem prowadzącym. Zadanie polegało na przeprowadzeniu zajęć wychowawczo-

profilaktycznych w wymiarze 25 godzin w każdym oddziale, 

2) Dwie edycje programu profilaktycznego NOE w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Mikołaja 

Kopernika w Busku-Zdroju, 

3) Program „Miłość, sport i adrenalina tam gdzie dopalacze śmierć się zaczyna” o tematyce przeciwdziałania 

narkomanii i dopalaczom  odbył się na terenie Skate Parku przy ul. Kusocińskiego w Busku-Zdroju, 

4) Trzy edycje programu profilaktycznego o tematyce uzależnień „Powiedz Nie” przeprowadzono w szkołach: 

Zespole Szkół Technicznych I Ogólnokształcących w Busku-Zdroju, I Liceum Ogólnokształcącym im T. Ko-

ściuszki w busku-Zdroju, Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju, 

5) Realizowane było zadanie polegające na prowadzeniu zajęć wychowawczo-opiekuńczych oraz zajęć profi-

laktycznych z zakresu profilaktyki alkoholowej z dziećmi i młodzieżą przebywającą w świetlicach. 

4. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży: 

1) W okresie ferii zimowych udostępniono dzieciom i młodzieży nieodpłatnie wejście na Pływalnię  Miejską 

oraz dowóz z terenu sołectwa Bilczów, 
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2) W okresie wakacyjnym przy Zespole Placówek Oświatowych Nr 1 w Busku-Zdroju przy ul. Kościuszki 1 

w Busku-Zdroju oraz Zespole Placówek Oświatowych w Szańcu zorganizowano zajęcia sportowe prowadzo-

ne przez animatorów sportu dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Busko-Zdrój, 

3) W okresie wakacyjnym gmina Busko-Zdrój przekazała do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

środki na realizację zadania polegającego na organizacji Kolonii z programem profilaktycznym w miejscowo-

ści Dąbki dla 45 dzieci z terenu naszej gminy. Zadanie zostało zrealizowane w okresie od 9 do 18 sierpnia 

2015 roku. Uczestników kolonii wytypował Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju. 

5. Gmina Busko-Zdrój rokrocznie realizuje zadanie inwestycyjne polegające na dostawie i montażu wypo-

sażenia boisk i placów zabaw. W 2015 roku zakupiono 8 szt. bramek do piłki nożnej, które zostały zamonto-

wane na stadionie miejskim w Busku-Zdroju, co pozwala na stworzenie alternatywnych form spędzania wolne-

go czasu dla dzieci i młodzieży z terenu naszej Gminy. 
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Załącznik Nr 17 do Sprawozdania  

Starosty Buskiego 

z dnia 22 lutego 2016 r. 

Informacja Sądu Rejonowego w Busku-Zdroju z podejmowanych działań w zakresie bezpieczeństwa 

obywateli i porządku w 2015 roku. 

W zakresie realizacji zadań szeroko rozumianego bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w roku 

2015, Sąd Rejonowy w Busku-Zdroju podejmował następujące działania: 

1) kuratorzy zawodowi rodzinni odbywali spotkania z młodzieżą, rodzicami i gronem pedagogicznym 

w szkołach w ramach XIII Świętokrzyskich Dnia profilaktyki, 

2) kurator zawodowy  rodzinny przeprowadził wykład profilaktyczny dla wychowanków Internatu specjalne-

go Ośrodka Szkolno-Wychowaczego "Górka" w Busku-Zdroju, 

3) kuratorzy zawodowi I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej oraz mediatorzy pełnili dyżury w ramach "Ty-

godnia POmocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem", 

4) 6 kuratorów zawodowych i 2 kuratorów społecznych wchodzi w skład zespołów interdyscyplinarnych 

i wykonują czynności w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 
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Załącznik Nr 18 do Sprawozdania  

Starosty Buskiego 

z dnia 22 lutego 2016 r. 

Sprawozdanie Straży Miejskiej w Busku-Zdroju z zakresu bezpieczeństwa obywateli i porządku  

publicznego w 2015 roku. 

1. Ewidencja wyników działań straży. 

L p Rodzaje wykroczeń  

zawartych w: 
Środki  

oddziaływania 

wychowawczego  

(art. 41kw) 

Mandat Wnioski 

do sądu 
Sprawy 

przekazane  

innym  

organom lub  

instytucjom 

Razem 
liczba kwota 

1 Ustawie Kodeks Wykroczeń       
a) Wykroczenia przeciwko po-

rządkowi i spokojowi pu-

blicznemu (49-64) kw 

 

82 

 

43 

 

5 960,00 

 

2 

  

127 

b) Wykroczenia przeciwko in-

stytucjom państwowym, 

samorządowym i społecznym 

(65-69) kw 

 

------- 

1  

200,00 

 

2 

  

3 

c) Wykroczenia przeciwko bez-

pieczeństwu osób i mienia 

(70-83) kw 

 

28 

24  

2 050,00 

 

1 

  

53 

d) Wykroczenia przeciwko bez-

pieczeństwu i porządkowi 

w komunikacji (84-103a) kw 

w tym: 

 

2312 

 

495 

 

53 600,00 

 

19 

  

2826 

 

- ujawnione przez urządzenia 

rejestrujące 
      

- pozostałe naruszenia       
e) Wykroczenia przeciwko oso-

bie (104-108) kw 
      

f) Wykroczenia przeciwko 

zdrowiu (109-118) kw 
4     4 

g) Wykroczenia 

przeciwko mieniu (119-131) 

kw 

      

h) Wykroczenia przeciwko inte-

resom konsumentów (132-

139)kw 

      

i) Wykroczenia przeciwko oby-

czajności publicznej (140-

142)kw 

5 20  

1 550,00 

 

2   

27 

j) Wykroczenia przeciwko 

urządzeniom użytku publicz-

nego (143-145) kw 

 

63 

 

37 

 

2 080,00 

   

100 

k) Szkodnictwo leśne, polne 

i ogrodowe (148-166) kw 
  

1 

 

200,00 

   

1 

2 Przepisach wprowadzających 

Kodeks pracy 

      

3 Ustawie o wychowaniu w trzeźwo-

ści i przeciwdziałaniu alkoholi-

zmowi 

 

14 

 

126 

 

12 500,00 

   

140 

4 Ustawie o ochronie zdrowia przed 

następstwami używania tytoniu 
 

9 

     

9 
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i wyrobów tytoniowych 

5 Ustawie o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach 
155 375 28 250,00 

 

1  531 

6 Ustawie o ochronie zwierząt 

(odłowiono psów) 
    98 98 

7 Ustawie o odpadach 13 8 500,00   21 

8 Ustawie - Prawo ochrony środowi-

ska 
      

9 Ustawie - Prawo o miarach       

10 Ustawie o publicznym transporcie 

drogowym 
      

11 Ustawie - Prawo wodne       

12 Ustawie o ochronie zabytków 

i opiece nad zabytkami 
      

13 Ustawie o ochronie zdrowia zwie-

rząt oraz zwalczaniu chorób za-

kaźnych zwierząt 

      

14 Ustawie o ochronie przyrody       

15 Ustawie o recyklingu pojazdów 

wycofanych z eksploatacji 
      

16 Ustawie o lecznictwie uzdrowi-

skowym, uzdrowiskach i obszarach 

ochrony uzdrowiskowej oraz 

o gminach uzdrowiskowych 

      

17 Ustawie o zużytym sprzęcie elek-

trycznym i elektronicznym 
      

18 Ustawie o bateriach i akumulato-

rach 
      

19 Ustawie - Kodeks wyborczy       

20 Aktach prawa miejscowego (prze-

pisy porządkowe) 
      

21 innych       

OGÓŁEM 2685 1130 106 890,00 27 98 3940 

2. Współpraca Straży z Policją. 

Lp. Rodzaj  

przedsięwzięcia 

Krótka informacja dotycząca przedsięwzięcia 

1. Patrole mieszane 

(strażnik i policjant) 

ogólny opis z poda-

niem liczby patroli 

w ciągu roku 

96 patroli policjant i strażnik w godz. 18.00 – 2.00 i 20.00 – 4.00 zadania do 

służby zgodnie z dyslokacją służb w Policji, ochrona ładu i porządku pu-

blicznego centrum miasta i ulice przyległe. 

2. szkolenia - zasady prawidłowego sporządzania wniosków o ukaranie – problematyka 

wykroczeń, 

- zasady ewidencjonowania, wypełniania oraz przechowywania notatników 

służbowych, zasady pełnienia służby patrolowej i obchodowej przez funk-

cjonariuszy straży miejskiej, 

- Środki przymusu bezpośredniego podczas interwencji, 

- zwalczanie przestępstw i wykroczeń przeciwko „drobnoustrojowi zwie-

rząt”, 

- instruktaż w sprawie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych 

w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyborach do Sejmu 

i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Akcje prewencyjne, 

z podaniem liczby 

zaangażowanych 

strażników i liczby 

akcji 

- zabezpieczenie XXII finał WOŚP - 2 strażników 

- zabezpieczenie obchodów 223 rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3-go Maja 

- 4 strażników, 

- zabezpieczenie przejścia Drogi Krzyżowej w parafii N.M.P. i Br. Alberta 

oraz procesji Bożego Ciała - 4 strażników, 
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- zabezpieczenie Procesji Bożego Ciała 4 strażników, 

- zabezpieczenie Piknik Rodzinny „Noc Kupały” 2 strażników, 

- zabezpieczenie międzynarodowego wyścigu kolarskiego Solidarności 

i Olimpijczyków 4 strażników, 

- festyn rodzinny „Święto Czosnku”- Wełecz oraz „Piknik przy studni” – 

Pęczelice, 

- zabezpieczenie imprezy plenerowej „Święto Truskawki” 4 strażników, 

- ochrona XXI Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego im. K. Jamroz 

7 strażników, 

- zabezpieczenie przejścia pielgrzymki kieleckiej 4 strażników, 

- zabezpieczenie Dożynek Gminnych w m-ci Skotniki Duże 8 strażników, 

- zabezpieczenie imprezy Dni Buska Zdroju 4 strażników, 

- zabezpieczenie imprezy Festyn Rodzinny „ Dzień ogórka” - Widuchowa 

oraz pikniku – Zbludowice 4 strażników, 

- zabezpieczenie XXXIX Buskich Spotkań z Folklorem, 4 strażników, 

- Festyn Rodzinny „Nie Ma Jak Rodzina”- 2 strażników, 

- zabezpieczenie Festiwalu Kwiatów – 2 strażników, 

- zabezpieczenie festynu rodzinnego w m-ci Zwierzyniec, 

- Święto Jabłuszka w m – ci Bronina. 

- Międzynarodowy Bieg Zdrojowy 4 strazników, 

- uczestniczenie w akcji Bezpieczna droga do szkoły 2 strażników, 

- zabezpieczenie ruchu pojazdów podczas Święta Zmarłych „Akcja Znicz”, 

4 strażników, 

- zabezpieczenie obchodów 11-go listopada Święto Niepodległości 4 straż-

ników, 

- zabezpieczenie sylwestra pod chmurką 4 strażników. 

4. Inne wspólne inicja-

tywy 

Jak wyżej. 

3. Pozostałe wyniki działania. 

Lp. Pozostałe wyniki działania Liczba 

1 pojazdy unieruchomione przez zastosowanie urządzenia do blokowania kół  

2 wydane dyspozycje usunięcia pojazdów, w tym:  

a) na podstawie art. 50a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym  

 b) na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogo-

wym: 

 

-pojazdy usunięte z drogi  

- zastosowane procedury wynikające z art. 130a ust. 2a  
3 pojazdy odnalezione  

4 osoby doprowadzone do izby wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania 37 

5 ujawnione przestępstwa 2 

6 osoby ujęte i przekazane Policji 2 

7 zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo 

miejsca zagrożonego takim zdarzeniem 

 

8 chronione obiekty komunalne i urządzenia użyteczności publicznej 2 

9 konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych 

na potrzeby gminy 

 

10 kontrola osobista, przeglądanie zawartości podręcznych bagaży osoby  

11 Przyjęte zgłoszenia od mieszkańców, dotyczące:  
a) zakłócenia porządku publicznego i spokoju 59 
b) zagrożeń w ruchu drogowym 169 

c) ochrony środowiska i gospodarki odpadami 131 

d) zagrożeń życia i zdrowia – 

e) zagrożeń pożarowych (katastrofy) – 
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f) awarii technicznych 41 
g) zwierząt 248 
Pozostałe zgłoszenia: 76 
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Załącznik Nr 19 do Sprawozdania  

Starosty Buskiego 

z dnia 22 lutego 2016 r. 

Informacja Buskiego Samorządowego Centrum Kultury z podejmowanych działań w zakresie  

bezpieczeństwa obywateli w 2015 roku. 

Buskie Samorządowe Centrum Kultury działa na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. 

o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 406), aktu o jego 

utworzeniu oraz Statutu przyjętego Uchwałą Nr XLII/543/2014 z dnia 23 października 2014 r. Rady Miejskiej 

w Busku-Zdroju. Wpisane jest pod pozycją nr 1 do Rejestru Instytucji Kultury Gminy Busko-Zdrój. 

Podstawowym celem działalności jednostki jest realizacja polityki kulturalnej regionu i władz samorządo-

wych oraz nowoczesna organizacja działalności kulturalnej. BSCK prowadzi wielokierunkową działalność 

kulturalną, kulturalno-oświatową i turystyczną w dziedzinie rozwoju i upowszechniania regionalnej, narodowej 

i światowej kultury i turystyki wśród mieszkańców miasta i gminy oraz osób przebywających na terenie gminy 

Busko-Zdrój, na podstawie własnego społecznie akceptowanego programu. 

Przy organizacji imprez o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim i regionalnym Buskie Samorządowe 

Centrum Kultury współpracuje z instytucjami, firmami oraz organizacjami społecznymi, niejednokrotnie 

wspierając przy tym projekty kulturalno-edukacyjne dotyczące ochrony i bezpieczeństwa obywateli oraz po-

rządku publicznego, takie jak np.: „Pierwszaki zdrowo i bezpiecznie do szkoły” (01.10.2015r.), Program profi-

laktyczny „Archipelag skarbów” (02-03.06.2015) w ramach przeciwdziałania narkomanii. Podczas przygoto-

wanych przez organizatorów programów artystyczno-profilaktycznych, na scenie Domu Kultury wystąpili za-

proszeni goście oraz przedstawiciele służb ratunkowych. Uczestnicy tych dwóch akcji poznali najważniejsze 

informacje na temat bezpieczeństwa na drodze, omówiono z nimi najczęstsze błędy kierujących i pieszych 

prowadzące do wypadków drogowych oraz zasady zdrowego i  higienicznego trybu życia. 

Buskie Samorządowe Centrum Kultury dostrzegało społeczne zapotrzebowanie młodzieży jak również osób 

kończących swą pracę zawodową na pogłębianie wiedzy, kształcenie i samokształcenie, więc wychodziło 

z propozycjami organizacji ich czasu wolnego poprzez udział w imprezach kulturalnych i sportowo-

rekreacyjnych. 

Realizacja „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli 

i Porządku Publicznego na lata 2051-2020”, w przypadku Buskiego Samorządowego Centrum Kultury polegała 

na wykorzystaniu bazy kulturalno-turystyczno-edukacyjnej (kadra, obiekt, organizacja imprezy) adresowanych 

do wszystkich grup wiekowych. 

L. p. 
Realizacja założonych zadań poprzez następujące przedsięwzięcia : 

/przedsięwzięcia edukacyjno-artystyczne zawarte w rocznym kalendarzu imprez stałych BSCK/ 

1. W ramach ferii zimowych 2015 r. p.n. „Ferie z Kulturą” (16.02.2015 r. – 28.02.2015 r.) zorganizo-

wano zajęcia w BSCK 

i w placówkach terenowych z różnych dziedzin kultury i sztuki. Niezwykle cenną formą spędzenia 

wolnego czasu, dającą możliwość pogłębienia wiedzy, kształcenia oraz samokształcenia były: 

- warsztaty plastyczne 

- warsztaty muzyczno-teatralne 

- warsztaty muzyczne 

- koncert Sympli Romatikó 

- projekcja bajek w Kinie Zdrój ( Bajki zimowe: Ratujmy Mikołaja, Renifer Niko Ratuje Święta, Kró-

lowa Śniegu) 

- kursy taneczne w Błońcu, Szańcu 

- warsztaty teatralne 

Powyższe zajęcia były bezpłatne (miały charakter otwarty). 

2. W ramach ferii letnich 2015 r. p.n. „Lato 2015 w BSCK” (06.07.2015 r. – 30.08.2015 r.) zorgani-

zowano zajęcia w BSCK i w placówkach terenowych z różnych dziedzin kultury i sztuki. Niezwykle 

cenną formą spędzenia wolnego czasu, dającą możliwość pogłębienia wiedzy, kształcenia oraz samo-
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kształcenia  były: 

- plenerowe warsztaty plastyczne  (6-10.07.2015 r.) 

- warsztaty przyrodnicze (13-17.07.2015 r.) 

- warsztaty taneczne (23.07-07.08.2015 r.) 

- seanse filmowe (10-16.08.2015 r.) projekcja bajek w Kinie Zdrój (Wielka Szóstka, Fru, Rycerz Blasz-

ka, UPS!Arka odpłynęła, Kopciuszek, Sarila, Kraina Lodu, Siedmiu krasnoludków ratuje śpiącą kró-

lewnę) 

- wakacyjne warsztaty z Capoeira (18-22.08.2015 r.) 

- zajęcia plastyczne „Lato wokół nas” (31.07.2015 r.) w Świetlicy w Olganowie 

- Letnie warsztaty taneczne (26.08-27.08 2015r) 

- Plener malarski – Związek Polskich Artystów Plastyków „Sztuka Uzytkowa„ (25.07-02.08.2015r) 

Powyższe zajęcia były bezpłatne (miały charakter otwarty). 

3. Festyny, Pikniki Rodzinne na terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrój: 

- 14.03.2015 r. Dzień Kobiet w Janinie 

- 09.05.2015 r. Kolorowy zawrót głowy. Rodzinny dzień w Busku-Zdroju 

- 13.06.2015 r. 90-lecie OSP Szaniec 

- 20.06.2015 r. Piknik Rodzinny „Noc Kupały - Młyny 2015” 

- 20.06.2015 r. Piknik Rodzinny z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka w Skotnikach Małych 

- 26-28.06.2015 r. „RED-ZONE” w Radzanowie 

- 28.06.2015 r. Piknik Rodzinny „Bezpieczne Wakacje” w Słabkowicach 

- 04.07.2015 r. Piknik Rodzinny w Zwierzyńcu 

- 12.07.2015 r. „Święto Truskawki” w Ruczynowie 

- 18.07.2015 r. Piknik przy studni” w Pęczelicach 

- 19.07.2015 r. „Święto Czosnku” w Wełczu 

- 02.08.2015 r. „Święto Ogórka” w Widuchowej 

- 15.08.2015 r. „Łagiewnickie Święto Plonów” w Łagiewnikach 

- 15.08.2015 r. Piknik Rodzinny w Szańcu 

- 22.08.2015 r. Piknik Rodzinny w Zbludowicach 

4. Koncerty: 

- 09.02.2015 r. Koncert zimowy w wykonaniu uczestników zajęć BSCK i Szkoły Muzycznej 

I stopnia w BSCK 

- 14.02.2015 r. Klubowy koncert Walentynkowy Zespołu Echo w BSCK 

- 12.02.2015 r. Koncert w zimowych rytmach” w BSCK 

- 28.02.2015 r. Koncert Sympli Romatikó w BSCK 

- 06.03.2015 r. Koncert VABANK z Henrykiem Kuźniakiem w BSCK 

- 08.03.2015 r. Koncert z okazji Dnia kobiet „Dziani i Gwiazdy Cygańskie” w BSCK 

- 21.03.2015 r. Gala „Buskowianin Roku” Orkiestra Dęta w BSCK 

- 25.04.2015 r. „Danuta Błażejczyk” w BSCK 

- 24.05.2015 r. „Bukartyk i Szałbydałci” 

- 05.06.2015 r. „Dom o Zielonych Progach” w Parku Zdrojowym 

- 01.08.2015 r. „Animato” Zespół Harmonijek Ustnych w Parku Zdrojowym 

- 26.09.2015 r. „Yaga w repertuarze Edith Piaf” w BSCK 

- 30.09.2015 r. „Nocna Zmiana Bluesa” w BSCK 

- 09.10.2015 r. Koncert na 25- lecie ….bynajmniej” Piotr Machalica  w BSCK 

- 23.10.2015 r. „Kapela Czerniakowska” w BSCK 

- 11.11.2015 r. Koncert Muzyki Polskiej w wykonaniu Salonowej Orkiestry Zdrojowej 

- 13.11.2015 r. „Charli Green & Krzysztof Puma Piasecki 4 SET” w BSCK 

5. Przegląd Artystyczny Szkół Podstawowych, Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych 

(27.04.2015 r.) 

Podczas przeglądu swoje programy artystyczne z różnych dziedzin sztuki (taniec, śpiew, muzyka) 

zaprezentowało 15 placówek szkolnych (szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne 

z terenu gminy Busko-Zdrój). Przegląd dał dzieciom i młodzieży możliwość zaprezentowania swo-

ich zdolności oraz dokonań artystycznych szerokiemu forum odbiorców. Pozwolił poznać aktualne 

trendy i artystyczne zainteresowania społeczności lokalnej Buska, a także obiektywnie ocenić edu-

kację artystyczną prowadzoną w szkołach. 

6. Festiwal Kwiatów Busko-Zdrój 2015 (30-31.05.2015 r.) 
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Festiwal promujący miasto i gminę Busko-Zdrój oraz województwo świętokrzyskie w całym kraju. 

Przedsięwzięcie z kręgu kultury oraz turystyki o charakterze edukacyjnym, podnoszące kwalifika-

cje w zakresie działań proekologicznych i świadomość społeczną. 

Celem przedsięwzięcia jest rozbudzenie zainteresowań problematyką ochrony przyrody, populary-

zacja roślin rodzimych oraz kształtowanie właściwych postaw proekologicznych. 

W ramach Festiwalu odbyła się: parada kwiatów, występy artystyczne dzieci przedszkolnych, pik-

nik na trawie, konkursy, warsztaty bibułkarskie, warsztaty w terenie „W poszukiwaniu pożywie-

nia”, warsztaty kulinarne „Gotowanie potraw z dziko rosnących roślin”, pokaz masażu miodem 

oraz świecowanie uszu, promocja miodu i produktów pszczelich oprócz tego stoiska – prezentacja 

produktów lokalnych. Festiwal kierowany był do wszystkich grup wiekowych. 

7. XXXIX Buskie Spotkania z Folklorem(16-17.05.2015 r.) r. oraz Koncert Finałowy 14.06.2015 r. 

w Kielcach. 

Przegląd śpiewaków i kapel ludowych, jeden z największych i najbardziej znaczących konkursów 

województwa świętokrzyskiego, aktywizujący środowisko solistów i zespołów kultywujących 

tradycje muzyki ludowej. Swoje dokonania artystyczne zaprezentowało 75 wykonawców folkloru 

ziemi świętokrzyskiej w kategoriach: zespoły śpiewacze, autentyczne kapele ludowe i kapele lu-

dowe w opracowaniu artystycznym, zespoły pieśni i tańca, soliści śpiewacy, soliści instrumentali-

ści. Zmaganiom konkursowym towarzyszyły kiermasze prac twórców ludowych, pokazy garncar-

skie, rzeźbiarskie, tkackie, stoiska z potrawami regionalnymi. 

8. VII Ogólnopolski Festiwal Piosenki im. Wojtka Belona „Niechaj zabrzmi Bukowina”  

– (22-24.05.2015 r.) 

Na wydarzenie składały się 3 koncerty oraz ekspozycja wystawy fotograficznej pt. ”Na ponidziań-

skim szlaku” autorstwa: Adama Wawszczyka, Dariusza Florka, Zbigniewa Witaszka, Jakuba Ra-

deja, Hieronima Skotarka, Zbigniewa Wacha, Piotra Kalety. W Konkursowym Koncercie Finało-

wym wzięło udział 9 wykonawców, w tym 3 solistów i 6 zespołów.  VIII edycji festiwalu towarzy-

szył koncert gości specjalnych: „Bukartyk i Szałbydałci”. Nową inicjatywą BSCK było zorgani-

zowanie w drugi dzień Festiwalu - pieszego rajdu muzycznego „Ścieżkami Belona” do Wiślicy. 

9. Wystawy plastyczne i fotograficzne, m.in.: 

- wystawa prac uczestników warsztatów bajek zimowych Ferie zimowe 2015 

- wystawa „Ponidzie i nie tylko” Zbigniewa Kasprzaka 

- wystawa „Busko-Zdrój Perła Zdrowia Świętokrzyskiego” 

- wystawa „ Świętokrzyskie Krajobrazy Busko-Zdrój 2015” 

- wystawa malarstwa Marii Kowalczyk 

- wystawa fotografii Grzegorza Figurskiego „Zbliżenia. Architektura Sakralna Europy” 

- wystawa rysunku i malarstwa Romana Jakackiego „Konie, dumne konie...” 

- wystawa Maryli Wierzbowskiej i Szymona Węgorzowskiego 

- wystawa poświęcona Marcelinie Sembrich-Kochańskiej 

- wystawa malarstwa Beaty Borek 

- wystawa „Bibułkowe Cudeńka” 

10. 
Konkurs plastyczny na palmę wielkanocną (uczestnikami były: KGW z terenu gminy Busko, 

uczniowie SP, świetlice). 

11. XX I Międzynarodowy Festiwal Muzyczny im. Krystyny Jamroz (27.06. – 04.07.2015 r.) 
Festiwal pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wojewody Świętokrzy-

skiego, Marszałka Województwa Świętokrzyskiego i władz lokalnych, adresowany był do miesz-

kańców Buska-Zdroju jak również mieszkańców obszaru województwa świętokrzyskiego (grupy 

wiekowe od dziecięcej do dorosłej). To jedno  z największych wydarzeń artystycznych w regionie 

świętokrzyskim. W roku bieżącym była to jego XXI edycja. Na program Festiwalu składało się: 

20 koncertów, 6 kawiarenek Festiwalowych (spotkania publiczności z gwiazdami), odsłonięcie 

„Słoneczka” festiwalowego z nazwiskiem Jerzego Maksymiuka, 2 wystawy plastyczne. Niezwykli 

soliści i instrumentaliści, wybitne orkiestrowe i chóralne zespoły, utwory wspaniałych kompozyto-

rów – to atrakcje tegorocznego Festiwalu. Projekt zapewnił udział wielkich osobowości kultury 

polskiej takich jak: Vadim Brodski, Małgorzata Walewska, Konstanty Andrzej Kulka, Jerzy Mak-

symiuk, Orkiestra Symfonia Iuventus, Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Śląskiej, Orkiestra Fil-

harmonii Świętokrzyskiej, Chór Filharmonii Śląskiej, Zespół muzyki dawnej Gradus Ad Parnas-

sum. Projekt umożliwił także młodym artystom, uczniom, studentom i absolwentom wyższych 

uczelni debiut na tej prestiżowej imprezie (18 debiutów). Szacuje się, że w wydarzeniach festiwa-
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lowych wzięło udział około 6000 osób. 

12. Dni Buska-Zdroju (29.08.2015 r. – 30.08.2015 r., miejsce: tereny zielone wokół budynku BSCK) 

Muzyczne koncerty plenerowe: 

- Tacy Sami - lady pank Show 

- Turnioki 

- Popovacula 

- PECTUS 

- Występ zespołu z Bialorusi 

- BigQueens 

- Besides 

 

Ponadto: Osada Żywej tradycji, stoiska handlowe i promocyjne, wesołe miasteczko, stoiska ga-

stronomiczne. Wstęp był bezpłatny. 

13. Koncerty z cyklu "BUSKO-ROCK" 28.08.2015r. 
Główne cele „Busko – Rock” to: 

- promocja wyróżniających się zespołów muzycznych 

- integracja i aktywizacja środowiska muzyków oraz innych środowisk twórczych 

- rozwój życia kulturalnego miasta i gminy Busko-Zdrój 

- zagospodarowanie czasu wolnego młodzieży z terenu miasta i gminy Busko-Zdrój 

W ramach „Busko-Rock” odbyły się koncerty: 

- Crystal Tendom 

- Jack Crusher 

- Ciryam 

- Trzynasta w Samo Południe 

14. Festiwal Muzyczny „Tygiel Kultur” (28.09-04.10.2015 r.) 

Festiwal prezentował zupełnie nową  aktywność łącząc  ofertę kulturalną z wartością terapeutycz-

ną, jaką niesie za sobą leczenie dźwiękiem. Festiwal miał na celu uzmysłowienie jak ważną rolę 

w życiu odgrywa muzyka. Wydarzenie  przy udziale artystów z różnych części świata, których 

muzyka niesie za sobą wpływy różnych kultur: klasyczne formy z jazzem, folklor z muzyką elek-

troniczną. Festiwal obejmował różne formy aktywności, począwszy od kameralnych spotkań 

warsztatowych w Buskim Samorządowym Centrum Kultury i innych ośrodkach kultury w powie-

cie buskim po duże koncerty. 

15. Przegląd Poezji i Pieśni Legionowej, Żołnierskiej i Niepodległościowej (13-14.11.2015r.) kon-

kurs o zasięgu powiatowym, otwarty, adresowany do wykonawców, którzy ukończyli 13 rok życia. 

Celem Przeglądu jest przypomnienie i rozpowszechnienie twórczości okresu tzw. „Świtu Niepod-

ległości” w latach 1914-1922 oraz ukazanie idei niepodległościowych i patriotycznych twórczości 

żołnierskiej II Rzeczypospolitej w latach II Wojny Światowej. 

W roku 2015 przegląd odbył się już po raz 25. 13.11.2015 w przeglądzie poezji wzięło udział 

14 wykonawców z terenu powiatu buskiego. 14.11.2015r w Przeglądzie Pieśni Legionowej, Żoł-

nierskiej i Niepodległościowej wzięło udział 9 podmiotów. 

16. XXX Przegląd Plastyki „Ponidzie 2015” (06.11.2015 r.), - otwarcie wystawy. Rekordowa liczba 

uczestników – 46. rzegląd Plastyki „Ponidzie” to nie tylko sposobność konfrontacji dorobku arty-

stycznego poszczególnych twórców, ukazanie kondycji środowiska plastycznego, ale przede 

wszystkim możliwość pokazania w przejrzysty sposób wszystkim odwiedzającym pasji, inspiracji 

oraz ciekawości w poszukiwaniu nowych wyzwań artystów z naszego regionu. Niektórzy twórcy 

brali udział w Przeglądzie Ponidzia już 30 raz. W ramach przeglądu zaprezentowano również pra-

ce będące rezultatem pleneru malarskiego „ Szukam , szukania mi trzeba”... 

17. XIX Ogólnopolski Przegląd Fotografii „Ponidzie 2015” – otwarcie wystaw wchodzących 

w skład Przeglądu miało miejsce 10 grudnia 2015 r. w Galerii Sztuki „Zielona” BWA oraz 

w Galerii „U Źródeł” Buskiego Samorządowego Centrum Kultury i na Holu BSCK. 

Ogólnopolski Przegląd Fotograficzny PONIDZIE co roku skupia środowisko miłośników 

i pasjonatów fotografii. Ponad 800 prac nadesłało 130 autorów z całego kraju . 

18. Kino „Zdrój”– zrealizowano 296 seansów filmowych dla 12698 widzów. 

19. Koncerty Salonowej Orkiestry Zdrojowej: cykliczne koncerty (ok. 40 rocznie) 

Stała pozycja w programie działalności kulturalno-oświatowej Buskiego Samorządowego Centrum 

Kultury. Koncerty cieszą się dużą popularnością wśród kuracjuszy, turystów jak i rodzimych 
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Buszczan. 

20. 
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Dni Otwarte dla Turystyki 

Oferta skierowana do mieszkańców gminy Busko-Zdrój oraz turystów w tym kuracjuszy, promu-

jąca walory przyrodniczo-historyczne regionu. 

Dni Otwarte dla Turystyki organizowane były  w terminach: 01-02.05.2015 r. oraz 10-13.12.2015 r.. 

W ich trakcie odbywały się m.in.: wykłady, spacerki do Kościółka p.w. Św. Leonarda, prezentacje, 

warsztaty wyjazdowe, wizyty w Izbie Chleba działającej przy Kościele Św. Brata Alberta. 

 

Otwarty Puchar Polski w Tańcu Nowoczesnym – 25.10.2015 udział wzięło 9 mini formacji  

(zespoły do 7 osób ) i 14 formacji (zespoły powyżej 7 osób) z całej Polski. 

Przedsięwzięcia edukacyjno-artystyczne zawarte w rocznym kalendarzu imprez stałych BSCK, ujęte 

w powyższej tabeli, to działania Naszej Jednostki podejmowane w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeń-

stwa obywateli i porządku publicznego w roku 2014, wynikające również z „Powiatowego programu zapobie-

gania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2015-2020”. 

W 2015 roku aktywnie działało Centrum Informacji Turystycznej (CIT), które realizowało  ofertę spędzania  

czasu wolnego mieszkańców i turystów, poprzez: organizowanie Spacerków do kościółka pw. Św. Leonarda 

w Busku-Zdroju, spacerki po mieście, spacerki po uzdrowisku oraz „Wirtualny spacer po Ponidziu” (prezenta-

cje multimedialne w buskich sanatoriach), dyżury w Kościółku pw. Św. Leonarda w Busku-Zdroju (09.01, 

23.01, 20.02, 20.03, 17.04, 15.05, 31.05, 19.06, 21.08, 10.09, 18.09, 23.10.2015 r.), udostępniając go zwiedza-

jącym. Organizowano stoiska, które cieszyły się ogromną popularnością osób biorących udział w eventach 

(m.in.: w trakcie VII Międzynarodowych Targów Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL 2015 

w Kielcach -11.04.2015 r., konferencji „Turystyka uzdrowiskowa filarem rozwoju województwa świętokrzy-

skiego – nowe wyzwania i możliwości”), przejazdy promocyjne Słonecznym Expresem. Realizując założenia 

zawarte w Strategii Rozwoju Turystyki Regionu Centrum Informacji Turystycznej zorganizowało  Dni otwarte 

dla Turystyki (30.04-02.05.2015 r., 10-13.12.2015 r.), Europejskie Dni Dziedzictwa 18.09.2015 r., 

Zdarzeniami zaplanowanymi i zorganizowanymi pod kątem ściśle określonego celu, którym dla Buskiego 

Samorządowego Centrum Kultury jest prowadzenie wielokierunkowej działalności kulturalnej i kulturalno-

oświatowej w dziedzinie rozwoju i upowszechniania kultury i turystyki wśród mieszkańców miasta i gminy 

oraz osób przebywających na terenie gminy Busko-Zdrój, w roku 2015 były także: prelekcja „Atrakcje Tury-

styczne Ponidzia” 18.04.2015 r., spotkania w sprawie komercjalizacji Szlaku Kulinarnego Ponidzia i Powiśla. 

W roku 2015 Buskie Samorządowe Centrum Kultury było administratorem 31 placówek świetlicowych. 

W 17 z nich zatrudniony był opiekun świetlicy. Przy wsparciu organizacyjnym Rady Sołeckiej przygotowywa-

ne były tam zajęcia zgodnie z potrzebami społeczności lokalnej, m.in. konkursy tematyczne, rozgrywki turnie-

jowe, warsztaty plastyczne, lekcje tańca. Od maja w miejscowości Szaniec i Listopada 2015 r w miejscowości 

Szczaworyż, stowarzyszenie Nadzieja Rodziny realizowało program zajęć edukacyjno-rekreacyjnych. W pracy 

z wychowankami prowadzący organizowali zajęcia sekcyjne (np. teatralno-filmowe, plastyczne, wizażu) profi-

laktyczne i socjoterapeutyczne. 
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