
SPRAWOZDANIE NR 1/2014
STAROSTY BUSKIEGO

z dnia 20 lutego 2014 r.

Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU W BUSKU - ZDROJU
ZA 2013 ROK

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku utworzona jest i funkcjonuje na mocy ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.).

Realizując obowiązek nałożony na Starostę przez art. 38b ust. 3 ustawy składam Radzie Powiatu 
Buskiego sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2013 roku, która pracowała 
w następującym składzie:

1) Jerzy Kolarz – Starosta Buski. Przewodniczący Komisji,

2) Zbigniew Jastrząb - radny delegowany przez Radę Powiatu w Busku – Zdroju,

3) Zbigniew Surdel - radny delegowany przez Radę Powiatu w Busku - Zdroju,

4) Adam Równicki - 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 Spraw Obywatelskich 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 
Powiatowego 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) Zbigniew Wieczorek - Komendant Straży Miejskiej w Busku - Zdroju.

Pierwsze posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa odbyło się 9 kwietnia 2013 roku, w spotkaniu tym 
uczestniczyli: przedstawiciele Wojewody Świętokrzyskiego, Marszałka Województwa 
Świętokrzyskiego, Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach oraz Dyrektorzy i Kierownicy jednostek 
organizacyjnych z terenu powiatu buskiego. Obecni na spotkaniu przedstawili działania z realizacji 
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przedsięwzięć profilaktycznych w obszarze bezpieczeństwa publicznego w ramach programu 
„Bezpieczne Świętokrzyskie” na lata 2011 – 2015.

Jako pierwszy głos zabrał Komendant Powiatowy Policji, który  przedstawił zebranym szczegółową 
analizę stanu bezpieczeństwa i porządku na terenie powiatu buskiego w 2012 roku.

W okresie 12 miesięcy 2012 roku ogółem w KPP Busko-Zdrój wszczęto 1145 postępowań 
przygotowawczych, w których stwierdzono 1167 czynów przestępczych, z czego wykryto 887 osiągając 
ogólną wykrywalność przestępstw na poziomie 75,4 %.

W analogicznym okresie 2011 roku na terenie działania KPP Busko-Zdrój wszczęto 
1158 postępowań przygotowawczych, w których stwierdzono 1860 czynów przestępczych, z czego 
wykryto 1610 osiągając ogólną wykrywalność przestępstw na poziomie 85,8 %.

Z przedstawionych danych wynika, że w okresie 12 miesięcy 2012 roku stwierdzono mniej 
o 693 przestępstwa, co stanowi spadek o 37,2 %, przy spadku wykrywalności ogólnej przestępstw 
o 10,4 % zaś dynamika wszczętych postępowań wyniosła 98,9 %.

W okresie 12 miesięcy 2012 roku wszczęto 629 postępowań w kategorii przestępstw 
kryminalnych. W analogicznym okresie roku 2011 wszczęto 516 postępowań, czyli odnotowano wzrost 
o 113 co stanowi 21,9 %, a wykrywalność w tej kategorii wyniosła 59,4 %.

W okresie 12 miesięcy 2012 roku najwięcej przestępstw stwierdzono w następujących 
kategoriach:

- przestępstwa drogowe  - 331 przestępstw, co stanowi 28,4 %

w tym z art. 178 a  - 312 przestępstw – jest to 94,2% ogółu przestępstw drogowych,

- kradzież cudzej rzeczy  - 175 przestępstw, co stanowi 15,0 %,

- kradzież z włamaniem  - 106 przestępstw, co stanowi 9,1 %,

- oszustwo gospodarcze  - 19 przestępstw, co stanowi 3,0 %,

- uszkodzenie rzeczy  - 35 przestępstw, co stanowi 3,0 %,

- uszkodzenie ciała  - 23 przestępstwa, co stanowi 2,0 %,

- fałszerstwo kryminalne  - 45 przestępstw, co stanowi 3,8 %,

- ust.o przeciw. narkomanii  - 29 przestępstw, co stanowi 2,5 %,

- kradzież samochodu  - 10 przestępstw, co stanowi 0,8 %,

- rozbój i wymuszenie rozbójnicze  - 4 przestępstwa, co stanowi 0,3 %,

- bójka i pobicie  - 6 przestępstw, co stanowi 0,5 %,

- przeciwko funkcjonariuszowi pub.  - 33 przestępstwa, co stanowi 2,8 %.

W pozostałych kategoriach zagrożenie były znikome.

Funkcjonariusze zajmujący się problematyką prewencji i nieletnich w powiecie buskim 
przeprowadzili w 2012 roku 107 spotkań z dziećmi i młodzieżą, 6 spotkań z rodzicami podczas 
wywiadówek oraz 65 spotkań z pedagogami. Ponadto policjanci brali udział w egzaminach na kartę 
rowerową, do których przystąpiło 96 uczniów.

Wzorem lat ubiegłych odbywały się również spotkania z dziećmi i młodzieżą przed 
rozpoczęciem jak i w trakcie trwania ferii zimowych i wakacji. W ramach tych spotkań poruszano 
tematy dotyczące rozpoznawania zagrożeń wynikających z niebezpiecznych zachowań, w tym jak 
unikać niebezpieczeństw lub szukać pomocy w sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu.

Podczas ubiegłorocznych ferii zimowych policjanci szczególną uwagę zwracali na zapewnienie 
bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży. Wiodącym celem podejmowanych działań było 
przeciwdziałanie zjawiskom przestępczym oraz uzależnieniom, a także zapewnienie bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym.
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W trosce o bezpieczeństwo dzieci wyjeżdżających na zimowiska, policjanci ruchu drogowego 
prowadzili wzmożone kontrole autokarów. Więcej policjantów patrolowało rejony dyskotek, lokali 
rozrywkowych, osiedli mieszkaniowych, lodowisk, placów zabaw oraz zamarzniętych zbiorników 
wodnych. Wszystko po to, by dbać o bezpieczeństwo, zapobiegać popełnianiu czynów zabronionych 
i zapewnić ład i porządek publiczny.

Policjanci uczestniczyli także w spotkaniach z dziećmi i młodzieżą, które ferie spędzały 
w powiecie buskim. Przygotowali wspólnie z samorządami i organizacjami społecznymi wiele 
atrakcji.

Dzięki tym działaniom uczniowie mogli bezpiecznie spędzić czas wolny, ucząc się przy tym 
jak unikać zagrożeń podczas zimowych zabaw. Funkcjonariusze podczas spotkań organizowanych 
w placówkach oświatowych prowadzili także prelekcje z zakresu zasad dotyczących bezpieczeństwa.

W przedsięwzięciach czynnie brali udział dzielnicowi podejmując wiele inicjatyw. Realizując 
powyższe przedsięwzięcia przybliżali uczniom wiedzę na temat występujących zagrożeń oraz 
wskazywali sposoby ich unikania, kształtowali właściwe postawy i nawyki. Uświadamiali także 
konsekwencje, które niosą ze sobą zachowania agresywne i przemoc oraz różnego rodzaju 
uzależnienia.

Policjanci przeprowadzili również wiele zajęć profilaktycznych z młodzieżą gimnazjalną. 
Celem spotkań było przybliżenie uczniom zagadnień związanych z odpowiedzialnością prawną osób 
nieletnich. Przeprowadzone prelekcje dotyczyły tematyki czynów karalnych, popełnianych przez 
osoby nieletnie oraz zachowań świadczących o demoralizacji. Uczniowie poznawali katalog środków 
poprawczych i wychowawczych, stosowanych przez sądy dla nieletnich.

Policjanci przestrzegali uczniów przed konsekwencjami zachowań stanowiących naruszenia 
prawa. Zwrócili też uwagę na kwestie dotyczące bezpieczeństwa pieszych jako uczestników ruchu 
drogowego. Podczas prelekcji funkcjonariusze tłumaczyli uczniom, jakie zagrożenia niosą ze sobą 
uzależnienia związane z używaniem papierosów, alkoholu czy narkotyków. Dzięki lepszej 
świadomości prawnej młodzi ludzie w przyszłości mogą uniknąć wielu kłopotów.

W dniu 17 kwietnia 2012 roku w Buskim Samorządowym Centrum Kultury, w ramach X 
Festiwalu Zdrowia odbyło się spotkanie adresowane głównie do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. 
Podczas prelekcji policjanci omówili najczęstsze przyczyny wypadków drogowych. Młodzież została 
też uświadomiona w zakresie zagrożeń mogących wystąpić na drodze. Zgromadzonej publiczności 
zaprezentowano analizę zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie powiatu buskiego 
i kraju.

Policjanci wielokrotnie spotykali się z przedszkolakami oraz uczniami szkół podstawowych. 
Funkcjonariusze uświadamiali najmłodszych w zakresie konieczności zachowania zasad 
bezpieczeństwa. Policjanci znakowali również rowery, przestrzegając przed kradzieżami. Podczas 
spotkań, dzieci poznawały zasady bezpiecznego zachowania i poruszania się po drogach. Stróże 
prawa apelowali do najmłodszych o przezorność podczas letniego wypoczynku nad wodą. Zwracali 
uwagę na zagrożenia mogące zaistnieć w sezonie letnim ze strony maszyn i urządzeń rolniczych 
używanych w gospodarstwach rolnych i podczas prowadzenia prac polowych. Celem spotkań było 
zwiększenie świadomości dzieci w zakresie niebezpieczeństw mogących powstać podczas  wakacji.

Policjanci prowadzili także spotkania profilaktyczne mające na celu propagowanie zasad 
bezpiecznego korzystania z Internetu. Zajęcia adresowane były do uczniów klas IV-VI szkół 
podstawowych oraz szkół średnich. Policjanci przy wykorzystaniu filmów edukacyjnych przestrzegali 
przed staniem się ofiarą przestępstw z użyciem „sieci”.

Dzieci dowiedziały się jak korzystać z internetu, by nie narazić się na niebezpieczeństwa 
i nie wyrządzić krzywdy innym jego użytkownikom. Funkcjonariusze przybliżali uczniom 
zagadnienia dotyczące ochrony prywatności i danych osobowych. Poruszano także tematykę 
związaną z cyberprzemocą oraz cyberprzestępczością. Spotkania miały na celu podniesienie 
świadomości uczniów w zakresie odpowiedzialnego korzystania z sieci.

W dniu 24 października 2012 r. w świetlicy Komendy Powiatowej Policji odbyły się 
powiatowe eliminacje do VI edycji Wojewódzkiego Konkursu ,,Bezpieczeństwo na piątkę”. 
W zmaganiach udział wzięło pięć trzyosobowych drużyn ze szkół podstawowych powiatu buskiego.
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Zadaniem drużyn było przygotowanie pracy (rysunku lub makiety) dotyczącej bezpiecznej 
drogi do szkoły, a następnie rozwiązanie testu wiedzy z zakresu znajomości przepisów ruchu 
drogowego i udzielania pierwszej pomocy. Wszyscy uczniowie pod okiem opiekunów bardzo 
profesjonalnie przygotowali się do eliminacji. Laureaci 16 listopada 2012 r. reprezentowali powiat 
buski w wielkim finale konkursu, który odbył się w Kielcach. Wszyscy uczestnicy zmagań zostali 
obdarowani nagrodami w postaci m.in.: pucharów oraz piłek.

W dalszej kolejności Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Busku – Zdroju 
przedstawił realizację zadań programu „Bezpieczne świętokrzyskie” w 2012 toku.

Podobnie jak w latach poprzednich tak i w roku 2012 strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej 
w Busku - Zdroju włączyli się do akcji XX Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, poprzez 
zorganizowanie pokazów ratownictwa technicznego oraz wysokościowego.

W trakcie jednego z pokazów strażacy pokazali techniki wydobywania osób poszkodowanych 
i uwięzionych z pojazdów. Omówiono parametry sprzętu znajdującego się na jego wyposażeniu. 
Powyższe pokazy przeprowadzono min.: przy budynku OSP w Tuczępach oraz przy budynku BSCK 
w Busku - Zdroju.

W związku z feriami zimowymi w roku 2012 oraz potrzebą zapewnienia bezpiecznych warunków dla 
wypoczynku dzieci i młodzieży zwrócono się z pismem do wszystkich Urzędów Gmin z terenu powiatu 
buskiego,  jak również do szkół podstawowych oraz szkół średnich z terenu gminy Busko-Zdrój z deklaracją 
pomocy w zakresie budowy sztucznych lodowisk.

Każdego roku, wczesną wiosną oraz jesienią Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Busku 
- Zdroju publikuje się w lokalnej prasie, na stronie internetowej buskiego portalu www.busko.com.pl, 
a także na własnej stronie internetowej apele związane z nagminnym wypalaniem pozostałości roślinnych 
na nieużytkach rolnych oraz apele dotyczące nadchodzącego sezonu grzewczego. Apele te mają za zadanie 
uświadomić wśród społeczeństwa zagrożenia wynikające z wypalania pozostałości roślinnych oraz 
przybliżyć zagrożenia, jakie stwarza tlenek węgla.

Z prowadzonej ewidencji wynika, że apele te przynoszą wymierne efekty, gdyż z roku na rok liczba 
zdarzeń związanych z wypalaniem maleje. Ponadto apel dotyczący wypalania traw został w roku 
2012 przesyłany do wszystkich parafii z terenu powiatu buskiego z prośbą o jego rozpropagowanie pośród 
parafian.

Przeprowadzono następujące akcje informacyjne:

- artykuły na stronie internetowej KP PSP w Busku-Zdroju – 81,

- artykuły na stronie internetowej KG PSP w Warszawie – 53,

- artykuły na stronie internetowej KW PSP w Kielcach –  53,

- artykuły w prasie lokalnej – 96,

- wystąpienia radiowe i telewizyjne – 10.

W dniu 2 kwietnia 2012 r. w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Busku - Zdroju odbyły się 
powiatowe eliminacje XXXV edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem 
"Młodzież zapobiega pożarom". Eliminacje przeprowadzono w trzech grupach wiekowych: szkoły 
podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne. Wzięło w nich udział 59 uczestników, zwycięzców 
eliminacji gminnych, miejsko – gminnych. Turniej ma na celu popularyzowanie przepisów 
i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony 
przeciwpożarowej.

Miesiąc maj jest miesiącem, kiedy obchodzone są "Dni Ochrony Przeciwpożarowej". W tym czasie do 
odwiedzenia strażnicy zapraszane są dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół 
średnich powiatu buskiego. Spotkania takie mają na celu nie tylko pokazanie pracy strażaka-ratownika 
ale także służą poszerzeniu wiedzy w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa oraz poznania 
warunków codziennej służby i walki z żywiołami. W trakcie takich wycieczek strażacy demonstrują 
działania i przykładowe zastosowanie posiadanego sprzętu ratowniczo-gaśniczego.
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W ubiegłym roku Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Busku - Zdroju 
odwiedziło 25 wycieczek szkolnych i przedszkolnych, podczas których odbyły się pogadanki oraz pokazy 
sprzętu. Szacunkowa ilość osób objętych akcją wyniosła 1000 osób.

W ramach akcji „Bezpieczne wakacje” strażacy prowadzili pod koniec każdego roku szkolnego 
prelekcje w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 
Funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej w trakcie spotkań z dziećmi i młodzieżą udzielali 
praktycznych porad m.in. z zakresu pierwszej pomocy i wypoczynku nad wodą, w lesie, na wsi czy 
w mieście. Informowali o potencjalnych zagrożeniach pożarowych spowodowanych często 
nieostrożnością i nieuwagą oraz uczą zasad bezpiecznego zachowania się. Dzieci i młodzież 
wypoczywająca w miesiącach letnich na terenie powiatu buskiego ma możliwość zwiedzenia lokalnej 
jednostki straży pożarnej, gdzie również jest zapoznawana z tymi zasadami.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Busku – Zdroju jednocześnie dodał, że 
komenda jest również organizatorem szeregu ćwiczeń ewakuacyjnych przeprowadzanych 
w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjalnych oraz w szkołach średnich, których głównym 
zadaniem jest wypracowanie wśród dzieci i młodzieży, a także kadry nauczycielskiej określonych 
nawyków i zachowań w sytuacjach zagrożenia pożarem czy inną sytuacją nadzwyczajną.

Ćwiczenia te wpływają na poziom bezpieczeństwa wychowanków instytucji w których są 
przeprowadzane. Ćwiczenia takie są następnie omawiane i analizowane oraz wyciąga się z nich wnioski. 
Bardzo często przy okazji ćwiczeń ewakuacyjnych, w szkołach tych organizowane są różnego rodzaju 
pogadanki i prelekcje z zakresu ochrony przeciwpożarowej, mające na celu podniesienie umiejętności 
i stanu wiedzy z zakresu bezpieczeństwa pożarowego.

W roku 2012 przedmiotowych ćwiczeń przeprowadzono na 15 obiektach, na terenie powiatu buskiego.

Następnie Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego 
w Busku – Zdroju przedstawiła działania i inicjatywy realizowane przez Wydział.

Wszystkie szkoły prowadzone przez Powiat Buski, za wyjątkiem Zespołu Szkół Specjalnych 
w Busku – Zdroju, zatrudniają pedagogów szkolnych. Kierunki pracy i zadania pedagogów wyznaczają 
szkolne programy opracowywane i wdrażane po dokonaniu diagnozy potrzeb opiekuńczo – 
wychowawczych wśród rodziców i nauczycieli oraz potrzeb ogólno-wychowawczych wśród uczniów. 
Nadrzędnym celem programów jest realizacja profilaktyki pierwszorzędowej czyli objęcie działaniami 
prewencyjnymi ogółu uczniów w zakresie promocji zdrowego stylu życia, a przez to zmniejszenia 
zachowań ryzykownych.

Pedagodzy podejmowali działania mające na celu pomoc uczniom w optymalnym wyborze 
zawodu i kierunku dalszego kształcenia oraz wspieranie nauczycieli i wychowawców w realizacji zadań, 
także z zakresu resocjalizacji. W swojej pracy pedagodzy posiłkowali się różnego rodzaju programami 
profilaktycznymi, zajęciami warsztatowymi, filmami edukacyjnymi, konkursami wiedzy o zagrożeniach. 
Swoimi działaniami obejmowali również rodziców uczniów udzielając im porad.

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.

W ramach zapobiegania zjawiskom patologii społecznej w szkołach odbywały się dyskusje 
m.in.:  na temat uzależnień, komunikacji interpersonalnej, treningi: interpersonalne, kontroli agresji, 
a także zajęcia integracyjne dla klas pierwszych. Z inicjatywy pedagogów w szkołach powstały grupy 
wsparcia promujące zdrowy styl życia.

Uczniowie szkół prowadzonych przez Powiat Buski w minionym roku szkolnym wzięli udział 
w 156 olimpiadach, konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych. Łącznie w w/w 
przedsięwzięciach udział wzięło 2818 uczniów. Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 
1 stanowią najliczniejszą grupę uczniów biorących udział w w/w przedsięwzięciach. Drugie miejsce 
w tym rankingu zajmuje Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych, a trzecie Zespół Szkół 
Technicznych i Ogólnokształcących.

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
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i rekreacja są swoistą formą rehabilitacji i terapii. I Liceum Ogólnokształcące może natomiast 
poszczycić się trzema uczniami biorącymi udział w olimpiadach na szczeblu centralnym, spośród których 
jedna uczennica uzyskała tytuł laureata.

W powiecie Buskim młodzież osiągająca wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym 
otrzymuje stypendia sportowe Starosty Buskiego. Natomiast za osiągnięcia w dziedzinie sportu lub 
kultury mogą otrzymać również  nagrody Starosty Buskiego. W roku szkolnym 2011/2012 nagrodę 
w dziedzinie sportu przyznano 37osobom, natomiast jednej osobie przyznano nagrodę w dziedzinie 
kultury.

Dzięki podjętym działaniom w kierunku pozyskania dodatkowych środków finansowych 
Powiat – w latach 2011/2012 i 2012/2013 - realizuje w trzech Zespołach Szkół: Ponadgimnazjalnych Nr 
1, Technicznych i Ogólnokształcących, Techniczno – Informatycznych w Busku – Zdroju program pn. 
Dajmy szansę – warsztaty edukacyjne dla młodzieży w Powiecie Buskim.

Projekt ten jest kontynuacją realizowanego w latach 2009 - 2011 Projektu pn.  Dać szansę – program 
warsztatowego wsparcia edukacyjnego młodzieży szkół zawodowych w powiecie buskim, którego 
wartość wyniosła 1 227 541, 78 zł.

Obecnie realizowany projekt ma wartość ponad 2, 4 mln zł. i zakłada realizację warsztatowych zajęć 
edukacyjnych dla uczniów techników. Łącznie uczniowie biorą udział w 11 rodzajach warsztatów 
z zakresu: przedsiębiorczości, geodezji, budownictwa, gastronomii, mechaniki, informatyki, matematyki, 
geografii oraz  języków: angielskiego, niemieckiego i polskiego. Łącznie powstało 51 grup 
warsztatowych..

Dla uatrakcyjnienia zajęć są one prowadzone również „ w terenie”, tzn. w miejscowych zakładach 
pracy, a także podczas bezpłatnych wyjazdów. Projekt przewiduje bowiem organizację 16 różnych 
wyjazdów dla uczniów, zarówno krajowych, jak i zagranicznych, np.: 4 obozy językowe w Anglii i w 
Niemczech.

W minionym roku szkolnym projekty dofinansowane ze środków unijnych i rządowych były również 
realizowane w:

1) Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Busku – Zdroju:

a) projekt pn. Inwestuj w siebie 2 o wartości 538.214 zł., finansowany ze środków z PO KL (realizacja 
przewidziana na lata 2011 – 2013). W ramach tego Projektu realizowane są zajęcia pozalekcyjne m.in. 
z przedmiotów zawodowych i doradztwa zawodowego. Projekt ten jest kontynuacją Projektu Inwestuj 
w siebie o wartości 329. 355, 12 zł., również finansowanego ze środków z PO KL,

b) projekt pn. Równe szanse – lepsza przyszłość. Projekt jest również finansowany ze środków z PO KL, 
a jego wartość wynosi 171.906 zł. W ramach tego zadania prowadzone były w roku szkolnym 2011/2012 
zajęcia pozalekcyjne dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego i Gimnazjum,

c) projekt pn. Młodzi dziennikarze w działaniu o wartości 4. 598 euro, realizowany w ramach programu 
Młodzież w działaniu,

2) Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Stopnicy oraz I Liceum Ogólnokształcącym w Busku – Zdroju – 
projekt pn. „W drodze do kariery z Politechniką Świętokrzyską - szanse na lepszą przyszłość uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych” realizowany we współpracy z Politechniką Świętokrzyską w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt obejmował realizację dodatkowych zajęć z matematyki,

3) Starostwie Powiatowym oraz Zespołach Szkół: Technicznych i Ogólnokształcących, Techniczno – 
Informatycznych i Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Broninie – Program edukacyjno – 
ekologiczny pn. Ziemia dla człowieka, człowiek dla Ziemi o wartości 19.176,48 zł. realizowany przy 
wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w Kielcach. W ramach Programu zorganizowano jeden konkurs plastyczny oraz cztery konkursy wiedzy,

4) I Liceum Ogólnokształcącym w Busku – Zdroju w ramach Świętokrzyskiego Programu Wspierania 
Rozwoju Edukacji o wartości 15.999,84 zł. (pomoc rzeczowa - pracownia językowa).

W dalszej kolejności Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju omówił 
inicjatywy profilaktyczne realizowane na rzecz poprawy bezpieczeństwa przez Centrum.
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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju jest jednostką organizacyjną spełniającą 
w strukturze samorządu powiatowego miejsce szczególne, gdyż przy udziale innych 
wyspecjalizowanych jednostek organizacyjnych takich jak: domy pomocy społecznej, placówki 
opiekuńczo - wychowawcze, rodzinne domy dziecka, zespół interwencji kryzysowej koordynuje 
kompleksowo wszystkie zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej.

Wielkość i różnorodność struktur wymaga niezbędnej koordynacji w celu efektywnego i racjonalnego 
wykonywania usług umożliwiających osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji 
życiowych, których nie są w stanie samodzielnie pokonać.

W ramach uchwalonego przez Radę Powiatu Powiatowego Programu Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar w Rodzinie na lata 2011 - 2015 podejmowane są aktywne 
działania mające na celu wyeliminowanie przemocy w rodzinie oraz opiekę nad ofiarami przemocy.

W dniach 20 – 25.02.2012 r. odbyła się ogólnopolska akcja pt.: „Tydzień Pomocy Ofiarom 
Przestępstw”, w realizację której co roku włącza się również PCPR.W ramach akcji miały miejsce:

- dyżury Dzielnicowego Komendy Powiatowej Policji w Busku-Zdroju,

- dyżury radcy prawnego, który udzielał informacji oraz porad prawnych,

- dyżury psychologa,

- dyżury pracownika socjalnego.

W roku 2012 udzielono 416 porad prawnych, przeprowadzono 9 mediacji i 7 przesłuchań 
sądowych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie każdego roku przystępuje do Świętokrzyskich Dni 
Profilaktyki. W roku 2012 w dniach od 14.05. do 25.05.2012 r. odbyły się dyżury psychologa, 
prawnika i dzielnicowego. Prowadzone były także spotkania z uczniami szkół średnich. Pracownicy 
Centrum wspólnie z Policją prowadzili prelekcje i pogadanki na temat:

- objawów uzależnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych,

- przestępstw i wykroczeń wśród nieletnich,

- warsztaty myślenia twórczego.

Psycholog Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju we współpracy 
z policjantem uświadamiał uczniom szkół średnich jakie zagrożenie i konsekwencje prawne wiążą się 
z nadużywaniem alkoholu i środków psychoaktywnych.

Od 2006 roku funkcjonuje system wczesnego wykrywania problemów rodzinnych i czynników 
zagrażających prawidłowemu funkcjonowaniu rodziny jako profilaktyka wystąpienia przemocy 
i patologii, który zapewnia bezpieczeństwo rodzinom z terenu powiatu buskiego.

W roku 2012 przeprowadzono 24 interwencji środowiskowych na podstawie zgłoszeń „Żółtej 
Karty”, w czym:

- 17 - dotyczyło przemocy w rodzinie,

- 7 - dotyczyło trudnej sytuacji materialnej i bytowej.

Łącznie w 2012 roku założono 48 Niebieskich Kart. Osobom zgłoszonym udzielono pomocy 
psychologicznej, prawnej oraz wsparcia materialnego w ramach akcji „Bank Drugiej Ręki”.

Ponadto Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie podpisało Porozumienie z Komendą 
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Busku - Zdroju celem udzielania pomocy psychologicznej 
i prawnej dla osób będących w kryzysie oraz korzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

W dniu 30 maja 2012r.w Muszli Koncertowej Parku Zdrojowego odbył się Festyn Rodzinny 
pt. „Nie Ma Jak Rodzina”, mający na celu wspieranie rodzin powiatu buskiego w trudnych sytuacjach 
życiowych, a także promowanie rodzicielstwa zastępczego i bezpiecznego stylu życia.

Podczas festynu udzielano porad lekarskich, zorganizowano dostęp do bezpłatnych badań 
profilaktycznych oraz zorganizowano również zbiórkę krwi.
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W 2012 r. zorganizowano trzy zbiórki żywnościowe w ramach ogólnopolskiej akcji, która na 
terenie naszego województwa koordynowana jest przez Świętokrzyski Bank Żywności w Ostrowcu 
Świętokrzyskim. Zebrano 4487 kg żywności, z której przygotowano 838 paczek żywnościowych.

W każdej zbiórce brało udział około 220 wolontariuszy i harcerzy. Zebrana żywność została 
przekazana rodzinom wielodzietnym oraz najbardziej potrzebującym.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju wraz ze Stowarzyszenie „Razem 
Dzieciom” zorganizowało IX Bal Dobroczynny, z którego dochód w wysokości 52 tys. zł 
przeznaczony został na letni wypoczynek dzieci z niezamożnych rodzin w powiecie buskim.

W ramach projektu systemowego „Nowy Zawód-Nowy Start” współfinansowanego 
z Europejskiego Funduszu Społecznego wolontariusze działający w Klubie Wolontariusza chętnie 
włączają się w integrację osób niepełnosprawnych i mieszkańców Domów Pomocy Społecznej ze 
społecznością lokalną.

Kolejne posiedzenie Komisji odbyło się 30 lipca 2013 roku, na którym to Komendant Powiatowy 
Policji w Busku - Zdroju powiedział, że na naradzie półrocznej w Komendzie Wojewódzkiej Policji 
w Kielcach, Powiat Buski został bardzo dobrze oceniony. Ogólna wykrywalność przestępstw 
w Powiecie Buskim jest na poziomie 58% przy średniej wojewódzkiej 46%.

Jednocześnie powiedział, że rok 2013 decyzją Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego 
Policji w Kielcach został ogłoszony Rokiem Pieszego. Powiat Buski jako jeden z nielicznych 
przystąpił do realizacji niniejszego przedsięwzięcia poprzez publikowanie spotów reklamowych 
przestrzegających pieszych przed zagrożeniami mogącymi wystąpić na drodze.

Następnie Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji 
w Busku – Zdroju przedstawił zebranym szczegółową analizę stanu bezpieczeństwa i porządku na 
terenie powiatu buskiego za okres 6 miesięcy 2013 roku.

W okresie 6 miesięcy 2013 roku ogółem w KPP Busko-Zdrój wszczęto 471 postępowań 
przygotowawczych, w których stwierdzono 644 czynów przestępczych, z czego wykryto 
538 osiągając ogólną wykrywalność przestępstw na poziomie 82,6%.

W analogicznym okresie roku ubiegłego na terenie działania  KPP Busko-Zdrój wszczęto 
562 postępowań przygotowawczych, w których stwierdzono 635 czynów przestępczych, z czego 
wykryto 518 osiągając ogólną wykrywalność przestępstw na poziomie 80,6 %.

Z przedstawionych danych wynika, że w okresie 6 miesięcy 2013 roku stwierdzono więcej 
o 9 przestępstw, co stanowi wzrost o 1,4%, przy wzroście wykrywalności ogólnej przestępstw o 2,0 
% zaś dynamika wszczętych postępowań wyniosła 83,8 %.

W okresie 6 miesięcy 2013 roku najwięcej przestępstw stwierdzono w następujących 
kategoriach:

- kradzież cudzej rzeczy  - 71 przestępstw, co stanowi 11,0 %,

- kradzież z włamaniem  - 59 przestępstw, co stanowi 9,1 %,

- przestępstwa gospodarcze  - 20 przestępstw, co stanowi 3,1 %,

- przestępstwa z ust. o narkomanii  - 17 przestępstw, co stanowi 2,6 %,

- uszczerbek na zdrowiu  - 10 przestępstw, co stanowi 1,5 %,

- uszkodzenie rzeczy  - 22 przestępstwa, co stanowi 3,4 %,

- rozbój i wymuszenie rozbójnicze  - 3 przestępstwa, co stanowi 0,5 %,

- bójka i pobicie  - 5 przestępstw, co stanowi 0,8 %,

- kradzież samochodu  - 5 przestępstw, co stanowi 0,8 %.

W okresie 6 miesięcy 2013 roku odnotowano 117 przestępstw drogowych, w tym z art. 178a 
kk - 95 przestępstw i jest to 81,2 % ogółu  przestępstw drogowych.

W nawiązaniu do analizy oceny stanu bezpieczeństwa Przewodniczący Komisji poruszył problem 
samochodów notorycznie parkujących na chodnikach przy ul. Wojska Polskiego i ul. Łagiewnickiej. 
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Stwarza to duże niebezpieczeństwo dla pieszych, gdyż w takich przypadkach pieszy musi zejść 
z chodnika i wyjść na ulicę, co grozi wejściem wprost pod nadjeżdżający samochód. Kierowca 
powinien tak zaparkować, aby pozostawić 1,5 m. miejsca wolnego na chodniku, tak aby pieszy 
nie musiał opuszczać chodnika i schodzić na jezdnię.

W związku z powyższym, zwrócił się z prośbą do Komendanta Policji w Busku – Zdroju, aby w takich 
przypadkach przypominać kierowcom o respektowaniu przepisów kodeksu ruchu drogowego.

Jednocześnie dodał, że w związku z modernizacją drogi wojewódzkiej nr 973 od zjazdu z DK73 do 
skrzyżowania z drogą wojewódzką 776 Kraków - Busko - Zdrój (obwodnica Buska – Zdroju) ulica została 
zamknięta dla ruchu, z wyłączeniem ruchu lokalnego. W związku z tym przedsiębiorcy, osoby prowadzące 
działalność gospodarczą przy ul. R. Dmowskiego i ul. W. Witosa muszą złożyć wnioski w Urzędzie 
Marszałkowskim w Kielcach, aby otrzymały stosowne zgody na wjazdy, bądź przejazdy między swoimi 
zakładami czy posesjami.

Następnie głos zabrał Zbigniew Jastrząb Radny Rady Powiatu w Busku – Zdroju, który również 
poruszył problem rowerzystów jeżdżących brawurowo na Al. Mickiewicza w sposób zagrażający 
bezpieczeństwu innych użytkowników Alei, a w szczególności pieszych.

Jednocześnie dodał, że warto byłoby się zastanowić nad wprowadzeniem zakazu jazdy  na rowerze 
oraz spaceru psów na Al. Mickiewicza, w trosce o zachowanie porządku, ładu, a przede wszystkim 
bezpieczeństwa wszystkich przebywających na Alei.

W przedmiotowej kwestii głos zabrał – przedstawiciel Straży Miejskiej w Busku – Zdroju, który 
powiedział, że w najbliższym czasie będzie wprowadzony regulamin korzystania z Al. Mickiewicza 
i zapewne będzie zawierał regulacje dotyczące spaceru psów na Alei. Natomiast zapisy obowiązującego 
„Regulaminu korzystania z parku zdrojowego w Busku - Zdroju” mówią o tym, że psy mogą spacerować 
w parku tylko i wyłącznie na uwięzi.

Jednocześnie dodał, że na chwile obecną na Al. Mickiewicza nie ma możliwości wytyczenia ścieżki 
rowerowej bądź wprowadzenia zakazu jazdy rowerem, ponieważ na Al. Mickiewicza wydano zezwolenie na 
przejazd specjalnego pojazdu, który przewozi kuracjuszy.

W drugiej części spotkania Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku – Zdroju  przedstawił 
szczegółową informację związaną z bezpieczeństwem sanitarnym na terenie powiatu buskiego za okres 
6 miesięcy 2013 roku.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku - Zdroju nadzorując obiekty na terenie powiatu 
buskiego przeprowadził 881 kontroli, wydał 184 decyzje, nałożył 30 mandatów na kwotę 8 650,00 zł.

Natomiast Oddział Laboratoryjny Stacji przeprowadził 1205 badań laboratoryjnych w ramach 
urzędowych kontroli i 5636 badań laboratoryjnych w ramach usług – zleceń.

Skontrolowano 65 podmiotów leczniczych, w których wykonano 66 kontroli sanitarnych. Stan 
sanitarny skontrolowanych obiektów jest zadowalający. W zakresie dezynfekcji i sterylizacji uchybień 
nie stwierdzono.

Na terenie powiatu buskiego nadzorem sanitarnym objęto 17 urządzeń tj. wodociągów publicznych 
posiadających własne ujęcia wody oraz dwie sieci wodociągowe na terenie gminy Tuczępy zasilane przez 
ujęcia wody znajdujące się na terenie powiatu staszowskiego (ujęcie w Szydłowie oraz ujęcie w Staszowie).

Stan sanitarny urządzeń wodnych oceniony jest w większości jako dobry – zarządcy urządzeń 
skutecznie zapewniają właściwy reżim sanitarny przy produkcji wody. Stan ten przekłada się bezpośrednio 
na jakość wody, w zdecydowanej większości jakość wody spełniała wymogi sanitarne.

Ponadto w ramach nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pobrano do 
analizy laboratoryjnej próby wody ze wszystkich nadzorowanych sieci wodociągowych.

W ewidencji Powiatowej Stacji na terenie powiatu buskiego brak jest kąpielisk, znajdują się natomiast 
miejsca zwyczajowe kąpieli: w Radzanowie i w Solcu-Zdroju. Przed sezonem turystycznym pobrane zostały 
próby wody. Jakość wody odpowiadała wymogom sanitarnym. Przeprowadzone kontrole stanu sanitarnego 
obiektów stwierdziły dobre przygotowanie do sezonu. Wydano pozytywne opinie sanitarne dla w/w 
obiektów i dopuszczone zostały do kąpieli.
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Gminy z terenu powiatu buskiego posiadają opracowane regulaminy utrzymania czystości i porządku 
uwzględniające sprawy postępowania z odpadami stałymi i płynnymi przez właścicieli nieruchomości. 
Skuteczne egzekwowanie obowiązków nałożonych na właścicieli nieruchomości niewątpliwie przyczyni się 
do poprawy stanu czystości i porządku na terenach wiejskich.

Zakłady Opieki Zdrowotnej zarówno publiczne jak i niepubliczne wytwarzające odpady niebezpieczne 
posiadają stosowne uzgodnienia oraz podpisane umowy na odbiór odpadów z firmami z poza powiatu 
buskiego  (z uwagi na wyłączenie z eksploatacji spalarni przy szpitalu w Busku –Zdroju).

Przeprowadzone przez pracowników inspekcji sanitarnej kontrole placówek nie wykazały 
nieprawidłowości w zakresie postępowania z odpadami pochodzenia medycznego.

Powiatowa Stacja Epidemiologiczna przeprowadziła kontrole stanu sanitarnego i higienicznego 
w obiektach nauczania i wychowania, zakładach usługowych i obiektach użyteczności publicznej. Kontrole 
dotyczyły m.in: zakładów fryzjerskich, kosmetycznych, odnowy biologicznej oraz hoteli i obiektów 
wczasowo-turystycznych.

Kontrolowano również place zabaw dla dzieci (piaskownice), obiekty sportowe, tereny rekreacyjne 
oraz inne obiekty użyteczności publicznej.

Przeprowadzono również 228 kontroli i rekontroli obiektów związanych z żywnością. Kontrolą objęto:

- obiekty produkcji i obrotu żywnością,

- zakłady żywienia zbiorowego otwarte i zamknięte,

- zakłady małej gastronomii,

- środki transportu żywności,

- miejsca obrotu materiałami i wyrobami do kontaktu z żywnością oraz kosmetykami.

W 37 przypadkach kontroli stwierdzono nieprawidłowości. W jednym przypadku skutkowało 
nawet wydaniem decyzji zakazującej prowadzenia działalności.

Ponadto Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Busku - Zdroju realizowała 
ogólnopolskie programy edukacyjne, programy wojewódzkie, interwencje oraz kampanie informacyjne. 
Podejmowała również działania wynikające z potrzeb środowiskowych i aktualnej sytuacji 
epidemiologicznej.

Powiatowa Stacja realizowała następujące zagadnienia problemowe:

1) „Trzymaj Formę”- profilaktyka nadwagi i otyłości, program edukacyjny.

2) „Czyste powietrze wokół nas”- pierwszy etap nabywania wiedzy na temat szkodliwości dymu tytoniowego.

3) „Znajdź właściwe rozwiązanie” - program profilaktyczny, którego głównym celem było zapobieganie 
palenia tytoniu wśród uczniów starszych klas szkół podstawowych i gimnazjum.

4) „Krajowy program ograniczania zdrowotnych następstw palenia tytoniu w Polsce” - zapobiegania oraz 
ograniczanie palenia tytoniu.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Busku - Zdroju podejmowała również szereg 
innych niżej wymienionych działań dotyczących ochrony zdrowia:

- „Jestem zdrowy – odrzucam dym papierosowy” - wojewódzki Przegląd małych Form Teatralnych 
o charakterze satyrycznym,

- „Odświeżamy nasze miasta. TOB3CIT (Tobacco Free Cities)” - kampania informująca 
o obowiązujących regulacjach w zakresie miejsc wolnych od dymu tytoniowego oraz konsekwencjach 
zdrowotnych używania tytoniu (grupa docelowa – osoby dorosłe),

- „Światowy Dzień Zdrowia” - współorganizacja Forum Zdrowia w Busku – Zdroju,

- „Profilaktyka Grypy” - edukacja społeczeństwa dot. zapobiegania zakażeniom wirusem grypy sezonowej 
lub nowej grypy A(H1N1).
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Reasumując Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku – Zdroju stwierdził, że 
działalność w zakresie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia w dużej mierze polega na 
współdziałaniu wielu różnorodnych instytucji i organizacji.

Natomiast bezpieczeństwo sanitarne mieszkańców powiatu buskiego, podobnie jak w latach 
poprzednich, jest na wysokim poziomie.

W sprawach różnych głos zabrał Komendant PSP w Busku – Zdroju, który wystąpił z wnioskiem 
o wystosowanie pism do Burmistrza Miasta i Gminy Busko – Zdrój oraz wójtów gmin z terenu 
powiatu buskiego o zakup plandek potrzebnych do zabezpieczenia uszkodzonych dachów na 
budynkach o wymiarach 10mx11m, gdyż zazwyczaj na naszym terenie budowane są domy o takich 
parametrach.

Plandeki, o którym mowa będą wykorzystywane do zabezpieczenia uszkodzonych dachów na 
budynkach w sytuacjach kryzysowych na terenie danej gminy.

W dniu 6 grudnia 2013 roku odbyło się kolejne posiedzenie Komisji, jako pierwszy głos zabrał 
Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Busku – Zdroju, 
który przedstawił zebranym szczegółową analizę stanu bezpieczeństwa i porządku na terenie powiatu 
buskiego za okres 10 miesięcy 2013 roku.

W okresie 10 miesięcy 2013 roku w KPP Busko-Zdrój wszczęto 822 postępowań 
przygotowawczych, w których stwierdzono 997 czynów przestępczych, z czego wykryto 
798 osiągając ogólną wykrywalność przestępstw na poziomie 78,9%.

W analogicznym okresie roku ubiegłego na terenie działania  KPP Busko-Zdrój  wszczęto 
963 postępowań przygotowawczych, w których stwierdzono 975 czynów przestępczych, z czego 
wykryto 776 osiągając ogólną wykrywalność przestępstw na poziomie  78,9 %.

Z przedstawionych danych wynika, że w okresie 10 miesięcy 2013 roku stwierdzono 
22 przestępstwa więcej niż w roku 2012, co stanowi wzrost o 2,2%, przy wzroście wykrywalności 
ogólnej przestępstw o 0,6 % zaś dynamika wszczętych postępowań wyniosła 85,4 %.

W okresie 10 miesięcy 2013 roku najwięcej przestępstw stwierdzono w następujących 
kategoriach :

- kradzież cudzej rzeczy  - 117 przestępstw, co stanowi 11,7 %,

- kradzież z włamaniem  - 109 przestępstw, co stanowi 10,9 %,

- przestępstwa gospodarcze  - 67 przestępstw, co stanowi 6,7 %,

- przestępstwa z ust. o narkomanii  - 29 przestępstw, co stanowi 2,9 %,

- uszczerbek na zdrowiu  - 15 przestępstw, co stanowi 1,5 %,

- uszkodzenie rzeczy  - 39 przestępstw, co stanowi 3,9 %,

- rozbój i wymuszenie rozbójnicze  - 7 przestępstw, co stanowi 0,5 %,

- bójka i pobicie  - 9 przestępstw, co stanowi 0,7 %,

- kradzież samochodu  - 7 przestępstw, co stanowi 0,7 %.

W okresie 10 miesięcy 2013 roku odnotowano 193 przestępstwa drogowe, w tym z art. 178a kk 
- 177 przestępstw i jest to 91,7 % ogółu  przestępstw drogowych.

W nawiązaniu do przedmiotowej analizy oceny stanu bezpieczeństwa Przewodniczący Komisji  
powiedział, że jak wynika z przedstawionych danych poziom przestępczości na terenie naszego 
powiatu jest niski. Uważa, że w dużej mierze jest to zasługa Policji oraz wszystkich 
współpracujących z nią podmiotów.

Następnie Pani Pedagog Szkolny Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych w Busku – Zdroju, 
omówiła sprawy związane z bezpieczeństwem w szkole oraz współpracę z Policją w tym zakresie. 
Stwierdziła, że bardzo ważnym elementem w budowaniu bezpieczeństwa w szkole są: relacje 
interpersonalne, klimat społeczny w szkole, zapobieganie demoralizacji uczniów i współpraca 
z rodzicami.
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Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich określa przejawy demoralizacji, które 
przedstawiają się następująco:

- naruszenie zasad współżycia społecznego,

- popełnienie czynu zabronionego,

- systematyczne uchylanie się od obowiązku szkolnego,

- używanie alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia,

- uprawianie nierządu,

- włóczęgostwo,

- udział w grupach przestępczych.

Jednocześnie dodała, że w przypadku stwierdzenia demoralizacji nieletniego, każdy ma  
obowiązek temu przeciwdziałać. W związku z tym, działania podejmowane w szkołach w ramach 
poprawy bezpieczeństwa to: opracowanie planów interwencji oraz procedur postępowania 
w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu w szkole. Procedury te opierają się przede wszystkim na 
współpracy z rodzicami, sądem rodzinnym, policją i prokuraturą.

Stworzenie bezpiecznej i przyjaznej szkoły, szkoły bez przemocy, jest możliwe tylko na drodze 
zmian, które zostaną wprowadzone wewnątrz szkoły i obejmą wszystkich członków społeczności 
szkolnej. Tego rodzaju zmiany muszą być oparte na społecznym modelu szkoły, w którym 
realizowany jest program wychowawczy bazujący na dialogu, zaufaniu, tolerancji i szacunku.

W nawiązaniu do kwestii bezpieczeństwa w szkole oraz współpracy z policją w tym zakresie 
Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Busku – Zdroju 
przypomniał obowiązujące dokumenty w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa w szkole.

Jeden z nich to Rządowy program na lata 2008 – 2013 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”. 
Niniejszy program ukierunkowany został na budowanie szkoły wspierającej uczniów. Istotą programu 
jest kreowanie klimatu współpracy, wzajemnego szacunku i dialogu. Natomiast priorytetem jest 
rozwijanie kompetencji wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli, poszerzenie katalogu 
środków oddziaływania na uczniów.

Zadaniem programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” jest przypomnienie, że uczniowie bardzo 
potrzebują dorosłych, którzy pomogą im dokonywać trudnych wyborów, pomogą im stać się ludźmi 
odpowiedzialnymi, potrafiącymi współdziałać i porozumiewać się bez przemocy z innymi oraz 
konstruktywnie rozwiązywać konflikty i budować w ten sposób poczucie własnej wartości.

W programie duży nacisk kładzie się na zwiększenie umiejętności nauczycieli i przygotowanie 
ich do podejmowania działań o charakterze interwencyjnym, z udziałem rodziców, wobec uczniów 
sprawiających trudności, zagrożonych patologiami i wykluczaniem społecznym, a także sięgających 
na terenie szkoły po substancje psychoaktywne (alkohol, narkotyki, papierosy).

Kolejny obowiązujący dokument to Krajowy Program Zapobiegania Niedostosowaniu 
Społecznemu i Przestępczości wśród Dzieci i Młodzieży, w którym to są przejrzyście rozpisane 
procedury postępowania w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa w szkole. Celem programu jest:

- usprawnienie i zwiększenie trafności oraz skuteczności oddziaływań szkoły w sytuacjach zagrożenia 
dzieci i młodzieży przestępczością i demoralizacją,

- wypracowanie metod współpracy szkoły z policją.

Program przedstawia m.in.: procedury podejmowanych działań interwencyjnych w zależności 
od danej sytuacji.

1. Procedura postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży przestępczością, demoralizacją 
i uzależnieniami oraz agresywnymi zachowaniami w przypadku:

- podejrzenia spożycia alkoholu lub zażycia narkotyków przez ucznia,

- znalezienie na terenie szkoły substancji przypominającej narkotyk,

- podejrzenie, że uczeń posiada substancje nieprzypominające narkotyk,
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- postępowanie wobec ucznia – sprawcy czynu karalnego lub przestępstwa,

- postępowanie wobec ucznia, który zachowuje się agresywnie,

- postępowanie wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu karalnego.

2. Procedura postępowania z uczniem, który nie uczęszcza na zajęcia lekcyjne.

3. Procedura postępowania z uczniem, który źle się czuje na lekcji.

4. Procedura postępowania z uczniem, który źle się zachowuje na lekcji.

5. Procedura postępowania nauczyciela z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze.

6. Procedury postępowania w przypadku agresji.

W przypadku podejrzenia spożycia alkoholu lub zażycia narkotyków przez ucznia, nauczyciel 
zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły oraz rodziców/opiekunów, których zobowiązuje do 
niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły.

Jeżeli rodzicie/opiekunowie odmówią odebrania dziecka, o pozostaniu ucznia w szkole, czy 
przewiezieniu do placówki służby zdrowia, albo przekazaniu go do dyspozycji funkcjonariuszom policji – 
decyduje lekarz, po ustaleniu aktualnego stanu zdrowia ucznia i w porozumieniu z dyrektorem 
szkoły/placówki.

Natomiast w przypadku jeżeli rodzicie/opiekunowie odmówią odebrania ucznia będącego pod 
wpływem alkoholu, a jest on agresywny, bądź swoim zachowaniem daje powód zgorszenia albo zagraża 
życiu lub zdrowiu innych osób szkoła zawiadamia najbliższą jednostkę policji. W przypadku stwierdzenia 
stanu nietrzeźwości ucznia, policja ma możliwość przewiezienia ucznia do izby wytrzeźwień, a o fakcie 
umieszczenia zawiadamia się rodziców/opiekunów oraz sąd rodzinny, jeśli uczeń nie ukończył 18 lat.

W dalszej części wypowiedzi Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy 
Powiatowej Policji w Busku – Zdroju, omówił procedury podejmowanych działań interwencyjnych 
w każdym z w/w przypadków.

W dalszej kolejności głos zabrał Komendant Powiatowy Policji w Busku - Zdroju,  który powiedział,  
że są dwie podstawowe formy współpracy, a mianowicie działania edukacyjne i działania interwencyjne. 
Uważa, że lepiej jest zapobiegać, przeciwdziałać, niż później reagować. Przede wszystkim działania 
prewencyjne, które polegają na uświadamianiu, jakie zachowania albo ich brak jest źródłem określonych 
zagrożeń, co jest dozwolone, a co zabronione i że naruszanie prawa jest karalne - są bardzo ważnym 
elementem, kształtowania pewnych postaw moralno - społecznych dzieci i młodzieży.

Jednocześnie dodał, że szkoły powinny mieć opracowane swoje procedury postępowania w sytuacjach 
zagrożenia dzieci i młodzieży przestępczością oraz demoralizacją.

Natomiast w przypadku gdy szkoła wykorzysta wszystkie dostępne środki oddziaływań wychowawczych, 
a rodzice nie stawiają się do szkoły pedagog w porozumieniu z dyrektorem szkoły powiadamia o zaistniałej 
sytuacji sąd rodzinny lub policję.

Rola Policji w realizacji procedur postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia sprowadza się do 
profesjonalnego reagowania na zdarzenia ujęte w „procedurach (...)” w ramach ustawowych obowiązków.

W przedmiotowej kwestii głos zabrał Przewodniczący Komisji, który zauważał, że bardzo dobrze że 
zostały przypomniane te procedury. Zachęcał, aby przekazać przedmiotowe informacje dyrektorom i na 
radach pedagogicznych omówić kwestie dotyczące procedur postępowania nauczycieli w sytuacjach 
zagrożenia bezpieczeństwa w szkole. Uważa, że muszą być opracowane takie standardy postępowań 
w określonych sytuacjach, aby się nie zastanawiać w danej sytuacji jak postępować. Te procedury powinny 
określać  krok po kroku jak działać w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa w szkole.

Jednocześnie dodał, że jeżeli ktoś nie posiada przedmiotowych dokumentów, to należy się zgłosić się 
do tut. Starostwa w celu ich otrzymania.

Następnie głos zabrał Prokurator Rejonowy, który powiedział, że ustawa z dnia 26 października 1982 r. 
o postępowaniu w sprawach nieletnich jasno i wyraźnie określa wiek oraz katalog podejmowanych działań, 
gdy nieletni wykazuje przejawy demoralizacji lub dopuści się czynu karalnego.

Przepisy ustawy stosuje się w zakresie:

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 13 – Poz. 940



1. zapobiegania i zwalczania demoralizacji – w stosunku do osób, które nie ukończyły 18 lat;

2. postępowania w sprawach o czyny karalne – w stosunku do osób, które dopuściły się takiego czynu po 
ukończeniu lat 13, ale nie ukończyły lat 17;

3. wykonywania środków wychowawczych lub poprawczych – w stosunku do osób, względem których 
środki te zostały orzeczone, nie dłużnej jednak niż do ukończenia przez te osoby lat 21.

W związku z tym w przypadku popełnienia czynu karalnego przez ucznia, który nie ukończył 17 lat 
należy zawiadomić policję lub sąd rodzinny, a w przypadku popełnienia przestępstwa przez ucznia, który 
ukończył 17 rok życia prokuratora lub policję.

Zgodnie z w/w ustawą sąd rodzinny wobec nieletniego może zastosować środki wychowawcze m.in.:

- udzielić upomnienia,

- zobowiązać do określonego postępowania – np. zaniechania używania alkoholu lub innego środka w celu 
wprowadzania się w stan odurzenia,

- ustanowić nadzór odpowiedzialny rodziców lub opiekuna,

- zastosować nadzór kuratora,

- lub zastosować środki przewidziane w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym.

Sąd rodzinny może orzec umieszczenie w zakładzie poprawczym nieletniego, który dopuścił się czynu 
karalnego, zwłaszcza gdy inne środki wychowawcze okazały się nieskuteczne lub nie rokują 
resocjalizacji nieletniego.

W sprawach nieletnich, którzy dopuścili się czynu karalnego, sąd rodzinny stosuje odpowiednio 
przepisy kodeksu karnego lub kodeksu wykroczeń.

Jednakże przy postępowaniu w sprawach nieletnich należy kierować się przede wszystkim jego 
dobrem, dążąc do osiągnięcia korzystnych zmian w osobowości zachowaniu się nieletniego.

Natomiast w nawiązaniu do kwestii bezpieczeństwa w szkole zauważył, że każda szkoła na 
terenie naszego powiatu powinna mieć opracowane procedury postępowania w sytuacji zagrożenia dzieci 
i młodzieży przestępczością i demoralizacją.

W dalszej kolejności głos zabrał Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku-
Zdroju, który powiedział, iż współpraca zarówno z policją jaki prokuraturą układa się na dobrym 
poziomie. Współpraca polega m.in.: na udziale przedstawicieli policji lub prokuratury w zajęciach 
edukacyjnych o charakterze profilaktycznym, na których informowani są uczniowie oraz rodzice 
o konsekwencjach zachowań z użyciem przemocy.

Jednocześnie poruszył kwestię uczniów opuszczających teren szkoły na przerwach co również 
może prowadzić do demoralizacji i przestępczości wśród dzieci i młodzieży.

Pani Pedagog Szkolny Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych w Busku – Zdroju omówiła 
obszary zagrożeń rozwoju społecznego i osobowościowego dzieci i młodzieży, wymagające działań 
profilaktycznych.

W powiecie buskim powstała sieć współpracy w zakresie wzmacniania bezpieczeństwa 
w szkołach i placówkach. Jest to jeszcze jedna nowa możliwość kształtowania postaw, budowania 
klimatu społecznego w szkole, zapobiegania demoralizacji – tzw. „antidotum na to wszystko co się dzieje 
wśród dzieci i młodzieży odnośnie zachowań świadczących o demoralizacji”.

Organizatorem współpracy jest Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli 
w Busku – Zdroju. Zadaniem sieci jest  wzmacnianie bezpieczeństwa w szkołach poprzez wspólne 
działanie, wymianę doświadczeń i zaangażowanie instytucji wspierających, takich jak policja i instytucje 
kultury. Uczestnictwo w programach integracyjnych, profilaktycznych, interwencyjnych, które w swym 
założeniu przeciwdziałają negatywnym zjawiskom życia społecznego. Programy promujące zdrowy styl 
życia kładące nacisk na zdobywanie umiejętności organizowania wolnego czasu, rozwijanie 
zainteresowań i szeroko pojętej dbałości o siebie.

Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Komendą Główną Policji w ramach 
Rządowego programu na lata 2008-2013 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” jest autorem Programu 
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„Profilaktyka a Ty”. Ideą programu jest inspirowanie oraz promowanie profilaktyki rówieśniczej 
w budowaniu społeczności promującej modę na życie wolne od uzależnień we współpracy ze 
środowiskiem lokalnym.

Do sieci współpracy przystąpiło już 9 szkół to jest: Zespól Szkół Techniczno  - 
Informatycznych w Busku – Zdroju, I Liceum Ogólnokształcącego w Busku – Zdroju, Zespól Szkół 
Technicznych i Ogólnokształcących w Busku – Zdroju, Gimnazjum w Podgajach Gimnazjum 
w Jarosławicach, Zespół Placówek Oświatowych w Tuczępach, Gimnazjum w Pińczowie Nr 2, Zespól 
Placówek Oświatowych Nr 2 w Busku – Zdroju, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Busku – 
Zdroju, aby realizować program „Profilaktyka a Ty”.

Sieć współpracy w zakresie wzmacniania bezpieczeństwa w szkołach i placówkach jest  
otwarta i każda szkoła może do niej dołączyć.

Jednocześnie dodała, że nowoczesna profilaktyka to „profilaktyka problemowa”, w której 
chodzi o coś znacznie więcej niż tylko zapobieganie uzależnieniom od alkoholu czy narkotyków. To 
zapobieganie wielorakim problemom o charakterze rozwojowym, zdrowotnym, behawioralnym 
i środowiskowym.

Ponadto wystąpiła z wnioskiem o wsparcie i pomoc Komisji Bezpieczeństwa oraz instytucji 
uczestniczących w tym posiedzeniu w realizacji programu „Profilaktyka a Ty”. Jest to profilaktyka bez 
środków finansowych. Potrzebne jest tylko miejsce, gdzie grupa młodych ludzi mogłaby się spotykać 
i pokazać spektakl pt. „Sekret” dla wszystkich szkół nieodpłatnie. Uważa, że takim miejscem do 
pokazania spektaklu jest właśnie Dom Kultury.

W odpowiedzi na wniosek Pani Pedagog, głos zabrał Dyrektor Buskiego Samorządowego 
Centrum Kultury w Busku – Zdroju, który zadeklarował pomoc w przedmiotowej kwestii, zarówno 
poprzez udostępnienie i przygotowanie pomieszczeń Domu Kultury, jak również pomoc techniczną przy 
organizacji spektaklu, bądź innych programów profilaktycznych.

Jednocześnie dodał, że w Buskim Samorządowym Centrum Kultury w Busku – Zdroju odbył 
się już jeden spektakl z zakresu profilaktyki.

Ponadto poruszył kwestię negatywnych zachowań młodzieży w Domu Kultury podczas 
spektakli, czy przedstawień oraz braku reakcji na te zachowania ze strony opiekunów.

W nawiązaniu do w/w wypowiedzi Pani Pedagog Zespołu Szkół Techniczno – 
Informatycznych w Busku – Zdroju serdecznie podziękowała za deklarację współpracy, gdyż jest to 
bardzo ważne przy realizacji tego programu, bądź innych podejmowanych działań profilaktycznych 
w zakresie wzmacniania bezpieczeństwa.

Jednocześnie wystąpiła z wnioskiem o objęcie honorowym patronatem Starosty Buskiego  
realizację programu „Profilaktyka a Ty” na terenie powiatu buskiego.

W sprawach różnych w imieniu Przewodniczącego Komisji głos zabrał  Naczelnik Wydziału Spraw 
Obywatelskich, Zdrowia i Obrony Cywilnej Starostwa Powiatowego – w Busku – Zdroju, który 
powiedział, że jeżeli były by jakieś pytania, bądź wątpliwości wynikające z tematyki dzisiejszego 
posiedzenia Komisji, zawsze można zadzwonić i skonsultować się z przedstawicielami policji, 
prokuratury bądź Pedagogiem Szkolnym Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych w Busku – 
Zdroju.

Jednocześnie dodał, jeżeli któraś ze szkół nie posiada przedmiotowych procedur postępowania 
nauczycieli w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa w szkole, to dostępne będą u Pani Pedagog Zespołu 
Szkół Techniczno – Informatycznych w Busku – Zdroju.

Ponadto w związku z otrzymanym wnioskiem od mieszkańców jednego z osiedla w Busku - 
Zdroju w sprawie spożywania alkoholu przez grupę mężczyzn, przed sklepami zlokalizowanymi na tym 
osiedlu, w imieniu Przewodniczącego Komisji Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich, Zdrowia 
i Obrony Cywilnej tut. Starostwa, podziękował Komendantowi Powiatowemu Policji za skuteczne 
i szybkie działanie w przedmiotowej kwestii.

W związku z w/w podziękowaniem Prokurator Rejonowy w Busku – Zdroju powiedział, że należy 
zawsze pamiętać, iż zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r., o wychowaniu w trzeźwości 
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i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, że sprzedawanie i podawanie alkoholu nieletnim jest przestępstwem. 
Każdy kto dopuszcza do popełnienia przestępstwa w tym zakresie podlega m.in.: karze grzywny.

W dalszej kolejności głos zabrał Pedagog Szkolny Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie, który uważa, że taka 
procedura postępowania w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa w szkole powinna być spójna, jasna, 
przejrzysta dla wszystkich szkół i placówek w całym kraju.

W związku z tym wystąpił z wnioskiem opracowania jednej obowiązującej procedury postępowania 
w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa w szkole.

W nawiązaniu do w/w wypowiedzi głos zabrał Prokurator Rejonowy w Busku – Zdroju, który 
powiedział, że dobrą platformą do stworzenia, opracowania takiej procedury postępowania w przypadku 
zagrożenia bezpieczeństwa w szkole jest właśnie ta Komisja. Jednocześnie zadeklarował pomoc 
w przedmiotowej kwestii.

Na zakończenie posiedzenia Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Obrony Cywilnej 
Starostwa Powiatowego – w Busku – Zdroju powiedział, że Komisja postara się zając przedmiotową 
kwestią i wspólnie z policją, prokuraturą oraz pedagogami szkół podejmie stosowne działania w celu 
opracowania takiej procedury postępowania w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa w szkole.

Szczegółowa realizacja podejmowanych działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa w 2013 roku 
przedstawiona jest przez podmioty ujęte w "Powiatowym programie zapobiegania przestępczości oraz 
bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego" w załącznikach do niniejszego sprawozdania.

 

 Starosta Buski

mgr inż. Jerzy Kolarz
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Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr 1/2014

Starosty Buskiego

z dnia 20 lutego 2014 r.

Informacja z realizacji działań na rzecz bezpieczeństwa i porządku na terenie powiatu buskiego za 
2013 rok z zakresu Komendy Powiatowej Policji w Busku – Zdroju:

1. Ocena zagrożenia przestępczością na terenie działania KPP Busko - Zdrój.

W okresie dwunastu miesięcy 2013 roku ogółem w KPP Busko - Zdrój wszczęto 962 postępowań 
przygotowawczych, w których stwierdzono 1158 czynów przestępczych, z czego wykryto 894 osiągając 
ogólną wykrywalność przestępstw na poziomie 76,7 %.

W analogicznym okresie roku ubiegłego na terenie działania KPP Busko - Zdrój wszczęto 
1145 postępowań przygotowawczych, w których stwierdzono 1167 czynów przestępczych z czego wykryto 
887 osiągając ogólną wykrywalność przestępstw na poziomie 74,5%.

Z przedstawionych danych wynika, że w okresie dwunastu miesięcy 2013 roku stwierdzono mniej 
o 2 przestępstwa, co stanowi spadek o 0,8%, przy spadku wykrywalności ogólnej przestępstw o 1,3% zaś 
dynamika wszczętych postępowań wyniosła 84,0%.

W okresie dwunastu miesięcy 2013 r. najwięcej przestępstw stwierdzono w następujących kategoriach:

- kradzież cudzej rzeczy  - 145 przestępstw, co stanowi 15,1 %,

- kradzież z włamaniem  - 97 przestępstw, co stanowi 10,1 %,

- przestępstwa gospodarcze  - 85 przestępstwa, co stanowi 8,8 %,

- uszkodzenie rzeczy  - 39 przestępstw, co stanowi 4,1 %,

- uszczerbek na zdrowiu  - 18 przestępstw, co stanowi 1,8 %,

- bójka i pobicie  - 10 przestępstw, co stanowi 1,1 %,

- przestępstwa z ust. o narkomanii  - 27 przestępstw, co stanowi 2,8 %,

- kradzież samochodu  - 7 przestępstw, co stanowi 0,7 %,

- rozbój i wymuszenia rozbójnicze  - 6 przestępstw, co stanowi 0,7 %,

W okresie dwunastu miesięcy 2013 r. odnotowano 249 przestępstw drogowych (w tym z art. 178a kk - 
197 przestępstw i jest to 79,1% ogółu przestępstw drogowych).

W pozostałych kategoriach zagrożenie było znikome.

2. Podział na miejsce wszczętych przestępstw w okresie dwunastu miesięcy 2013 r. przedstawia się 
następująco:

1) teren miasta i gminy Busko - Zdrój  – 171 przestępstw, co stanowi 54,3%,

2) teren KP Solec-Zdrój  – 53 przestępstwa, co stanowi 16,8%, z czego:

- gmina Nowy Korczyn  – 17 przestępstw,

- gmina Solec Zdrój  – 22 przestępstwa,

- gmina Wiślica  – 14 przestępstw,

3) teren KP Stopnica  – 91 przestępstw, co stanowi 28,9%, z czego:

- gmina Stopnica  – 33 przestępstwa,

- gmina Pacanów  – 35 przestępstw,

- gmina Tuczępy  – 10 przestępstw,
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- gmina Gnojno  – 13 przestępstw.

3. Analizę przestępczości nieletnich w okresie dwunastu miesięcy 2013 r. przedstawia poniższa tabela:

 Rodzaj przestępstwa
 Ilość wszczętych postępowań  Ilość stwierdzonych czynów

 o charakterze kryminalnym  607  814
 kradzież z włamaniem  97  131
 kradzież samochodu  7  9
 kradzież cudzej rzeczy  145  147

 bójka i pobicie  10  10
 rozbój i wymuszenia rozbójnicze  6  8

 Ogółem:  962  1158

Bezpieczeństwo na drogach.

1. Zestawienie ilościowe zaistniałych zdarzeń drogowych i ich skutki:

1) ilość wypadków - 52,

2) ilość rannych - 59,

3) ilość zabitych - 8.

2. Zestawienie ilościowe zaistniałych zdarzeń drogowych z uwzględnieniem pieszych i rowerzystów:

1) wypadki z udziałem pieszych - 16,

2) wypadki z udziałem rowerzystów 2.

3. Ilość ujawnionych nietrzeźwych kierujących:

1) z art. 178a KK - 197,

2) z art. 87 KW - 61.

4. Ilość nałożonych mandatów karnych oraz sporządzonych wniosków o ukaranie: dotyczących "piratów 
drogowych" to 7365 wykroczeń.

5. Ilość zaistniałych kolizji drogowych to 698.

Wykroczenia.

Ilość ujawnionych w 2013 roku wykroczeń z art. 51 Kw - zakłócenie ładu i porządku to 482 przypadki. 
Natomiast ilość ujawnionych w 2013 roku wykroczeń z art. 140,141,142 Kw - przeciwko obyczajności 
publicznej to 722 przypadki.

Ilość przypadków spożywania alkoholu w miejscach publicznych z art. 43 ustawy o wychowaniu 
w trzeźwości to 1372 przypadki.

Ilość ujawnionych wykroczeń przeciwko mieniu to 578 przypadków, a wykrywalność na poziomie 
67,8%.
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Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr 1/2014

Starosty Buskiego

z dnia 20 lutego 2014 r.

Informacja Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Busku – Zdroju z zakresu ochrony 
przeciwpożarowej na terenie powiatu buskiego za 2013 rok.

Rozdział 1.
DZIAŁANOŚĆ OPERACYJNA KP PSP W BUSKU-ZDROJU

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2013 roku na terenie powiatu buskiego straż pożarna 
interweniowała przy 779 zdarzeniach, w tym przy:

- 271 pożarach, stanowiących 35 %  wszystkich powstałych zdarzeń.

- 487 miejscowych zagrożeniach, stanowiących 63 % powstałych zdarzeń.

- 21 alarmach fałszywych, stanowiących 2,7% wszystkich zdarzeń.

Porównując ilość powstałych zdarzeń w roku 2012 z rokiem 2013, należy stwierdzić, że w roku 
2013 nastąpił ich znaczny spadek o 129 tj. o około 16 %. W latach 2008 – 2013 najmniej zdarzeń tj. 
779 było w 2013 r. Natomiast najwięcej zdarzeń było w 2010 r. tj.1041.

1. Pożary.

W 2013 roku na terenie powiatu buskiego było 271 zdarzeń, co stanowi 35% wszystkich powstałych 
zdarzeń.

Analizując ilość powstałych pożarów w latach 2012-2013 należy stwierdzić, że w roku 2013 nastąpił ich 
spadek o 281 pożarów z 552 do 271, tj. o 51 %.

Analizując ilość powstałych pożarów w 2013 r. w poszczególnych grupach należy stwierdzić, że:

a) nastąpił niewielki wzrost w grupie pożarów obiektów użyteczności publicznej z 2 do 4 oraz w obiektach 
magazynowo - produkcyjnych z 1 do 4,

b) nastąpił natomiast znaczny  spadek pożarów w uprawach i rolnictwie z 414 do 163.

Do głównych przypuszczalnych przyczyn powstałych w 2013 roku pożarów możemy zaliczyć:

- podpalenia (umyślne i nieumyślne) –191,

- nieostrożność osób dorosłych przy posługiwaniu się ogniem otwartym, w tym papierosy i zapałki – 26,

- wady urządzeń i instalacji elektrycznych (bez urządzeń ogrzewczych) - 20,

- nieprawidłowa eksploatacja urządzeń ogrzewczych na paliwo stałe – 3,

- wady urządzeń grzewczych na paliwo stałe - 2,

- wady środków transportu - 6,

- nieprawidłowa eksploatacja konstrukcji budowlanych – 6,

- wady konstrukcji budowlanych – 3,

- inne przyczyny – 5,

- pozostałe - 9.

Powstałe w roku 2013 pożary na terenie powiatu buskiego spowodowały straty:

- ogółem 735,9 tys. z ł,

- w tym w budynkach 364,8 tys. z ł

- średnio na jedno zdarzenie 10,2 tys. zł
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W wyniku prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych uratowano mienie o wartości ok. 5 mln. 
787 tys. zł.

2. Miejscowe zagrożenia.

Analizując ilość powstałych w 2013 roku miejscowych zagrożeń do roku 2012 należy stwierdzić, że 
nastąpił ich wzrost o 143 z 344 do 487 tj. o ok. 30%.

Ogółem na terenie powiatu buskiego w roku 2013 wystąpiły 487 miejscowe zagrożenia, co stanowi 63 % 
ogółu powstałych zdarzeń.

Przyczynami najczęściej powodującymi miejscowe zagrożenia były:

- nietypowe zachowanie się zwierząt i owadów stwarzających zagrożenie - 38,

- gwałtowne opady atmosferyczne- 132,

- niezachowanie zasad bezpieczeństwa w ruchu środków transportu – 101,

- huragany silne wiatry – 104,

- celowe działanie człowieka – 9,

- uszkodzenia sieci instalacji przesyłowych, doprowadzających, odprowadzających media komunalne 
i technologiczne – 2,

- wady środków transportu - 6,

- nieprawidłowa eksploatacja środków transportu – 2,

- nieumyślne działanie człowieka – 6,

- nieprawidłowe zabezpieczenie wykopów, studni, włazów, itp. – 2,

- wady urządzeń i instalacji gazowych – 2,

- gwałtowne przybory wód – 10,

- inne przyczyny – 60 .

Straty spowodowane powstałymi miejscowymi zagrożeniami w 2013 roku wyniosły 1 mln. 235,2 tys. 
zł

- uratowano mienie o wartości 263 tys. z ł,

- średnio w jednym zdarzeniu straty wyniosły około 9,1 ty s. zł.

3. Alarmy fałszywe.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku za ewidencjonowano na terenie powiatu buskiego 
21 alarmów fałszywych, na które złożyło się:

a) alarmy fałszywe z instalacji wykrywania,

b) 16 alarmów fałszywych w dobrej wierze,

c) 2 alarmy fałszywe złośliwe

Porównując ilość alarmów fałszywych występujących w roku 2013 z rokiem 2012 można zauważyć 
niewielki wzrost ich ilości.

4. Ćwiczenia na obiektach.

W roku 2013 Komenda Powiatowa PSP w Busku - Zdroju zorganizowała i przeprowadziła następujące 
ćwiczenia na wybranych obiektach zlokalizowanych na terenie powiatu buskiego:

1) Ćwiczenia manewrowe sprawdzające procedury Zewnętrznego Planu Operacyjno - Ratowniczego 
„DOBRÓW 2013” przeprowadzone w dniu 21 czerwca na terenie Zakładu Produkcji Chemicznej 
w Dobrowie, gm. Tuczępy. W ćwiczeniach uczestniczyły siły z KP PSP Busko-Zdrój, KP PSP Staszów, 
ZSR Dobrów, siły Kompanii Gaśniczej COO „Kielce” Kompanii Gaśniczej WOO „Południe”, jednostki 
OSP z KSRG wchodzące w skład Powiatowej Kompanii Odwodowej z Buska-Zdroju i Staszowa oraz siły 
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i środki ze Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego „Kielce”. Dodatkowymi 
służbami współdziałającymi były: Policja, Pogotowie Ratunkowe oraz przedstawiciele GZZK i PZZK.

2) Ćwiczenia powiatowe „POWÓDŹ 2013” - przeprowadzone w dniu 4 października 2013 r. na terenie gminy 
Pacanów w miejscowości Komorów, w których uczestniczyły siły i środki z KP PSP w Busku-Zdroju oraz 
jednostki OSP z terenu gminy Pacanów.

3) Ćwiczenia międzypowiatowe związane z usuwaniem skutków powodzi „AQUA 2013” – przeprowadzone 
aplikacyjne w dniu 11 października 2013 r.

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.

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 
zawartych 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 
budowlanych do użytkowania,

4) opiniowania pod względem zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektów przeznaczonych na imprezy 
masowe, opracowywania analiz dotyczących bezpieczeństwa pożarowego obiektów i terenów,

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

6) uzgadniania sposobów połączenia urządzeń sygnalizacyjno - alarmowych  systemu sygnalizacji pożarowej 
z jednostką PSP,

7) załatwiania spraw z zakresu postępowania administracyjnego, postępowania egzekucyjnego dotyczących 
nieprzestrzegania przepisów p.poż.,

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

9) . 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 2013 roku wynikających z kierunków działań w zakresie kontrolno – 
rozpoznawczym” w roku 2013 przeprowadzono kontrole oraz dokonano oceny stanu przestrzegania 
przepisów przeciwpożarowych w następujących grupach obiektów:

a) stacje obsługi samochodów – przeprowadzono 24 kontrole, skontrolowano 30 obiektów, stwierdzono 
52 nieprawidłowości, wydano 15 decyzji administracyjnych w sprawie usunięcia uchybień, wydano 
1 decyzję w sprawie zakazu eksploatacji, skierowano 1 wystąpienie do innych organów, nałożono 
5 mandatów karnych,

b) obszary leśne – (siedziby leśnictw, kompleksy leśne znajdujące się na terenie powiatu buskiego) – 
przeprowadzono 2 kontrole, skontrolowano 6 obiektów, stwierdzono 1 nieprawidłowość, wydano 
1 decyzję administracyjną w sprawie usunięcia uchybień,

c) obiekty domów pomocy społecznej oraz placówki zapewniające całodobową opiekę osobom 
niepełnosprawnym – przeprowadzono 6 kontroli, skontrolowano 7 obiektów, stwierdzono 
36 nieprawidłowości, wydano 5 decyzji administracyjnych w sprawie usunięcia uchybień, skierowano 
2 wystąpienia do innych organów, nałożono 1 mandat karny,
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d) obiekty letniego wypoczynku dzieci i młodzieży – przeprowadzono 4 kontrole w 4 obiektach, 
stwierdzono 5 nieprawidłowości, wydano 2 decyzje administracyjne w sprawie usunięcia uchybień, 
skierowano 1 wystąpienie do innych organów,

e) obiekty miejskich placów targowych – przeprowadzono 2 kontrole, skontrolowano 2 obiekty, 
stwierdzono 2 nieprawidłowości, wydano 1 decyzję administracyjną w sprawie usunięcia uchybień,

f) obiekty muzealne – przeprowadzono 2 kontrole, skontrolowano 4 obiekty, stwierdzono 
3 nieprawidłowości, wydano 2 decyzje administracyjne w sprawie usunięcia uchybień,

g) obiekty zakładów przetwórstwa rolno–spożywczego – przeprowadzono 10 kontroli, skontrolowano 
10 obiektów, stwierdzono 25 nieprawidłowości, wydano 8 decyzji administracyjnych w sprawie 
usunięcia uchybień,

h) zakłady o dużym i zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii  przemysłowej – 
przeprowadzono 2 kontrole w 18 obiektach, nie stwierdzono nieprawidłowości,

i) obiekty schronisk i noclegowni - przeprowadzono 2 kontrole, skontrolowano 2 obiekty, stwierdzono 
2 nieprawidłowości, wydano 1 decyzję administracyjną w sprawie usunięcia uchybień,

j) punkty obrotu materiałami pirotechnicznymi – przeprowadzono 4 kontrole, skontrolowano 4 obiekty, 
stwierdzono 8 nieprawidłowości, nałożono 1 mandat karny, (postępowanie administracyjne w toku).

Ponadto zgodnie z „Rocznym planem czynności kontrolno-rozpoznawczych Komendanta 
Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Busku – Zdroju na 2013 rok” przeprowadzono 
czynności kontrolno-rozpoznawcze w wybranych obiektach, t.j:

a) obiekty mieszkalne wielorodzinne komunalne – przeprowadzono 3 kontrole,

b) obiekty hoteli i pensjonatów – przeprowadzono 3 kontrole,

c) stacje paliw płynnych – przeprowadzono 4 kontrole,

d) sieci wodociągowe przeciwpożarowe z hydrantami zewnętrznymi:

- Niziny gm. Tuczępy – przeprowadzono 1 kontrolę, skontrolowano 43 hydranty zewnętrzne, 
stwierdzono 12 hydrantów niesprawnych, wydano 1 decyzję administracyjną w sprawie usunięcia 
uchybień,

- miasto Busko – Zdrój – przeprowadzono 1 kontrolę, skontrolowano 164 hydranty zewnętrzne, 
stwierdzono 27 hydrantów niesprawnych, wydano 1 decyzję administracyjną w sprawie usunięcia 
uchybień,

e) obiekty wytypowane do przeprowadzenia ćwiczeń – przeprowadzono 8 kontroli.

1. Działania prewencyjne podejmowane w związku z sytuacją pożarową występującą w roku 2013:

1) przeprowadzano doraźne czynności kontrolno - rozpoznawcze w zakresie przestrzegania przepisów 
przeciwpożarowych obiektów, w których miały miejsce pożary,

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

3) za pośrednictwem władz samorządowych, urzędów gmin oraz mediów - lokalnej prasy, portalu 
internetowego, wystosowano do społeczeństwa apele, artykuły informacyjne o tematyce prewencyjnej 
dotyczącej bezpieczeństwa pożarowego,

4) przeprowadzano pogadanki z dziećmi i młodzieżą, których tematyką były zagadnienia dotyczące ochrony 
przeciwpożarowej

a) szkoły (podstawowe, gimnazja, ponadgimnazjalne) – 14,

b) przedszkola – 4,

c) inne (BSCK, PCPR, GOK, ZHP) – 7.

Łącznie w tych spotkaniach uczestniczyło 2 tysiące osób.

2. Wyniki czynności kontrolno – rozpoznawczych przeprowadzonych w 2013 r.
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W 2013 roku Komenda Powiatowa PSP w Busku – Zdroju przeprowadziła ogółem 136 kontroli, 
w wyniku których stwierdzono 231 nieprawidłowości. W celu usunięcia stwierdzonych usterek wydano 59 
decyzji administracyjnych. Nałożono 12 mandatów karnych. Skierowano 8 wystąpień do innych organów. 
Wydano ogółem 12 opinii dotyczących organizacji imprez masowych bądź spełnienia wymogów 
bezpieczeństwa pożarowego w obiektach oraz zajęto 17 stanowisk dotyczących zgłoszeń obiektów 
w związku z zakończeniem budowy i zamiarem przystąpienia do ich użytkowania.

3. Wyniki kontroli w obiektach przekazywanych do eksploatacji.

W 2013 roku do tutejszej Komendy wpłynęło 41 zgłoszeń obiektów do odbioru na terenie powiatu 
buskiego. Przeprowadzono 17 czynności kontrolno - rozpoznawczych w 17 obiektach zgłoszonych do 
odbioru.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolno - rozpoznawczych w 2013 roku w 13 przypadkach 
dopuszczono obiekty do użytkowania bez uwag. W stosunku do 3 obiektów w związku ze stwierdzonymi 
nieprawidłowościami zajęto stanowisko z uwagami, w 1 przypadku wystosowano sprzeciw na rozpoczęcie 
użytkowania obiektu. W 3 przypadkach odmówiono zajęcia stanowiska z uwagi na zgłoszenie odbioru 
częściowego niezgodnie z pozwoleniem. W przypadku 21 obiektów nie podejmowano czynności kontrolno 
- rozpoznawczych ze względu na fakt, że projekty budowlane tych obiektów nie wymagały uzgodnienia 
przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Rozdział 3.
Realizacja zadań w zakresie organizacji i przeprowadzenia eliminacji XXXVI edycji Ogólnopolskiego 

Turnieju Wiedzy Pożarniczej.

W 2013 roku eliminacje szczebla gminnego /miejsko-gminnego/ przeprowadzono we wszystkich 
gminach powiatu buskiego. W eliminacjach na szczeblu miejsko-gminnym i gminnym udział wzięło 
122 uczestników, natomiast na szczeblu powiatu 63 uczestników.

Do eliminacji wojewódzkich OTWP zakwalifikowali się zwycięzcy w poszczególnych kategoriach 
wiekowych eliminacji powiatowych.

Działania podejmowane przez funkcjonariuszy mających za zadanie organizację oraz nadzór nad 
przebiegiem 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.

Komenda Powiatowa PSP w Busku - Zdroju składa serdeczne podziękowania wszystkim instytucjom 
i osobom za okazaną pomoc przy organizacji eliminacji gminnych, miejsko – gminnych oraz powiatowych 
XXXVI edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

Rozdział 4.
Wnioski końcowe.

1) Należy dążyć do wymiany na nowe (a jeśli nie to na młodsze) samochodów pożarniczych znajdujących 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 
wpływających na skuteczność prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych.

3) Należy podjąć zdecydowane kroki w kierunku doposażenia po jednej jednostce OSP wchodzącej w skład 
KSRG z terenu gminy Wiślica w narzędzia hydrauliczne przeznaczone do ratownictwa drogowego.

4) Należy podjąć działania zmierzające do doposażenia jednostek OSP w Oblekoniu,   Tuczępach i w Gnojnie 
tak, aby spełniały warunki określone dla jednostek, które mogą być włączone do krajowego systemu 
ratowniczo-gaśniczego.

5) Położyć nacisk na szkolenie członków OSP w zakresie udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy 
medycznej oraz na recertyfikację uprawnień nabytych w tym zakresie.
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6) Zwrócenie szczególnej uwagi przez organy administracji samorządowej utrzymujące jednostki OSP 
w zakresie aktualnych badań lekarskich i ubezpieczeń członków Ochotniczych Straży Pożarnych 
z własnego terenu.

7) Nadal wspólnie z jednostkami OSP organizować ćwiczenia na obiektach w celu lepszego zapoznania się ze 
specyfiką obiektów oraz występującymi tam zagrożeniami.

8) KP PSP w Busku - Zdroju nadal bezwzględnie będzie przestrzegać wymogu przeprowadzenia co najmniej 
raz na dwa lata organizacji przeprowadzenia ewakuacji w obiektach użyteczności publicznej.

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

10) Egzekwować zalecenia pokontrolne dotyczące uwag powstałych po inspekcjach gotowości bojowej 
w jednostkach OSP z KSRG.

11) Za pośrednictwem mediów, prasy, portali internetowych ostrzegać społeczeństwo o możliwych 
zagrożeniach mogących powstać w okresie letnim i zimowym.
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Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Nr 1/2014

Starosty Buskiego

z dnia 20 lutego 2014 r.

Informacja nt. działań z zakresu bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w roku 
2013 realizowanych przez Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego 

w Busku - Zdroju.

Rozdział 1.

EDUKACJA, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ DOSTOSOWANA 
ODPOWIEDNIO DO WIEKU I OSIĄGNIĘĆ ROZWOJU PSYCHOFIZYCZNEGO

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.

Rozdział 2.
OBSZARY DZIAŁAŃ PEDAGOGÓW SZKOLNYCH

Wszystkie szkoły prowadzone przez Powiat Buski, za wyjątkiem Zespołu Szkół Specjalnych w Busku – 
Zdroju, zatrudniają pedagogów szkolnych. Kierunki pracy i zadania pedagogów wyznaczają szkolne 
programy opracowywane i wdrażane po dokonaniu diagnozy potrzeb opiekuńczo–wychowawczych wśród 
rodziców i nauczycieli oraz potrzeb ogólno-wychowawczych wśród uczniów. Nadrzędnym celem 
programów jest realizacja profilaktyki pierwszorzędowej czyli objęcie działaniami prewencyjnymi ogółu 
uczniów w zakresie promocji zdrowego stylu życia i opóźnienia wieku inicjacji, a przez to zmniejszenia 
zachowań ryzykownych.

Pedagodzy podejmowali działania mające na celu pomoc uczniom w optymalnym wyborze zawodu 
i kierunku dalszego kształcenia oraz wspieranie nauczycieli i wychowawców w realizacji zadań, także 
z zakresu resocjalizacji. W swojej pracy pedagodzy posiłkowali się różnego rodzaju programami 
profilaktycznymi, zajęciami warsztatowymi, filmami edukacyjnymi, konkursami wiedzy o zagrożeniach. 
Swoimi działaniami obejmowali również rodziców uczniów udzielając im porad.

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.

W ramach zapobiegania zjawiskom patologii społecznej w szkołach odbywały się dyskusje m.in. na temat 
uzależnień, komunikacji interpersonalnej, treningi: interpersonalne, kontroli agresji, a także zajęcia 
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integracyjne dla klas pierwszych. Z inicjatywy pedagogów w szkołach powstały grupy wsparcia promujące 
zdrowy styl życia.

Rozdział 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 uroczystości 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 
naukowym. W minionym roku szkolnym Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli oraz 
szkoły zorganizowały łącznie 167 uroczystości, w których wzięło udział 22.963 uczniów. Najwięcej 
szkolnych imprez odbyło się w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących (51). Natomiast 
najliczniejsze grono młodzieży wzięło udział w imprezach organizowanych w Zespole Szkół Techniczno – 
Informatycznych (10.115 uczniów).

Aktywność młodzieży przejawiała się również udziałem w realizacji wielu działań na rzecz środowiska 
szkolnego i lokalnego. Działania wychowawcze prowadzone przez pracowników szkół przyczyniły się do 
wzrostu zaangażowania młodzieży w wolontariat oraz rozwoju honorowego krwiodawstwa.

Dbając o rozwój kulturalny młodzieży, szkoły i placówki oświatowe organizowały w ciągu minionego 
roku szkolnego wyjazdy na spektakle teatralne oraz wycieczki – w tym programowo – zawodoznawcze – 
pogłębiające wiedzę z zakresu realizowanych programów nauczania.

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 skorzystało około 1.232 osób, które uczestniczyły 
w różnego rodzaju zawodach, imprezach i uroczystościach organizowanych w Ośrodku.

W roku szkolnym 2012 / 2013 w Ośrodku działało 10 sekcji sportowych prowadzonych przez nauczycieli 
– trenerów, w których trenowało 182 uczniów. Młodzież trenująca w Ośrodku osiągała wysokie wyniki we 
współzawodnictwie sportowym. W 12 turniejach i zawodach sportowych uczestniczyło 214 uczniów.

W okresie ferii letnich Ośrodek udostępnia wszystkim chętnym swoje obiekty w ramach programu 
zagospodarowania 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 imprezach o charakterze sportowym zorganizowanych w Ośrodku uczestniczyło 
2.580 osób, natomiast w prezentacjach kulturalnych i uroczystościach o charakterze masowym, udział 
wzięło 2.270 osób.

Rozdział 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 
organizacyjne 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 199 
olimpiadach, konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych. Łącznie w w/w przedsięwzięciach 
udział wzięło 3.664 uczniów. We współzawodnictwie olimpijskim, konkursowym i turniejowym przoduje 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, którego uczniowie wzięli udział w największej liczbie 
rywalizacji przedmiotowych i sportowych. Drugie miejsce w tym rankingu zajmuje Zespół Szkół 
Techniczno - Informatycznych.

Młodzież szkolna miała także możliwość uczestniczenia w wielu różnorodnych imprezach szkolnych, 
lokalnych oraz uroczystościach organizowanych z wielkim zaangażowaniem samej młodzieży, rad 
pedagogicznych, rad rodziców i innych podmiotów. Łącznie w minionym roku szkolnym we wszystkich 
jednostkach oświatowych Powiatu Buskiego zorganizowano ponad 185 różnego rodzaju uroczystości, 
w których udział wzięło 28.809 osoby.

Jedną z największych cyklicznych imprez edukacyjnych organizowanych od 2005 r. są Powiatowe Targi 
Edukacyjne. Dziewiąta edycja Targów odbyła się 5 kwietnia 2013 r. w Powiatowym Międzyszkolnym 
Ośrodku Sportowym w Busku – Zdroju. W Targach wzięły udział wszystkie szkoły ponadgimnazjalne 
i placówki 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 IX Targach Edukacyjnych wzięło udział 
ok. 900 osób.

Rozdział 5.
ZAPEWNIANIE WŁAŚCIWYCH WARUNKÓW NAUI I PRACY ORAZ ORGANZIACJA ZAJ ĘĆ 

POZALEKCYJNYCH DLA UCZNIÓW FINANSOWE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Oświata zajmuje szczególne miejsce w programach finansowanych ze środków budżetowych Unii 
Europejskiej. Powiat Buski pragnąc wykorzystać tkwiące w tym obszarze możliwości wspólnie 
z jednostkami oświatowymi przygotowywał i składał wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć 
edukacyjnych do instytucji pośredniczących. W minionym roku szkolnym 2012/2013 projekty 
dofinansowane ze środków unijnych i rządowych były realizowane w:

1) Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Busku – Zdroju - projekt pn. Inwestuj w siebie 2 o 
wartości 538 214 zł, finansowany ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (realizowany 
w latach 2011 – 2013). W ramach tego projektu organizowane były zajęcia pozalekcyjne m.in. 
z przedmiotów zawodowych i doradztwa zawodowego oraz kursy zawodowe (np.: spawania metodą MAG, 
kierowcy wózków widłowych),

2) Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Broninie – projekt pn. Przerośniemy naszych 
mistrzów o wartości 521 176,30 zł, finansowany ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
W ramach tego projektu organizowane były zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego, warsztaty 
budowlane, florystyczne i komputerowe oraz zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej, 
w których uczestniczyli uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej oraz Szkoły Przysposabiającej do 
Pracy,

3) Powiatowym Ośrodku Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku - Zdroju projekt pn. 
Kompetentny nauczyciel wyzwaniem XXI wieku o wartości 1 731 103,52 zł, finansowany ze środków 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (realizowany w latach 2012 – 2014). W ramach tego projektu 
organizowane są kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli z Województwa Świętokrzyskiego z zakresu m.in.: 
oligofrenopedagogiki, terapii pedagogicznej zarządzania oświatą oraz kursy doskonalące np.: z zakresu 
technik plastycznych w edukacji połączony ze szkoleniem ICT, jak radzić sobie z uczniami 
przejawiającymi zaburzone zachowania połączone ze szkoleniem multimedia w dydaktyce,

4) Starostwie Powiatowym oraz Zespole Szkół Techniczno – Informatycznych w Busku - Zdroju i 
Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Broninie – Program edukacyjno – ekologiczny pn. 
Ziemia dla człowieka, człowiek dla Ziemi o wartości 10 827,75 zł realizowany przy wsparciu finansowym 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. W ramach Programu 
zorganizowano m. in.: konkurs plastyczny, konkursy wiedzy ekologicznej,

5) Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku – Zdroju – program Uczenie s i ę przez 
całe życie – LEONARDO DA VINCI w ramach projektu Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących 
się i szkolących zawodowo współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego 
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Funduszu Społecznego. Przyznane dofinansowanie wyniosło 157 106,95 zł. W ramach projektu uczniowie 
kształcący się w zawodzie posadzkarz i murarz wyjechali do Niemiec w celu odbycia zagranicznych staży 
zawodowych,

6) Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Stopnicy projekt pn. Edukacja dla bezpiecznej przyszłości o 
wartości 262 650,40 zł finansowany ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ramach tego 
Projektu realizowane były zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze oraz specjalistyczne, a także obozy 
szkoleniowe dla uczniów,

7) Starostwie Powiatowym w Busku – Zdroju - projekt pn. Dajmy szansę – warsztaty edukacyjne dla 
młodzieży w Powiecie Buskim o wartości 2 356 323,69 zł, finansowany ze środków Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt był realizowany w latach 2011 – 2013 w 3 buskich Zespołach Szkół: 
Ponad-gimnazjalnych Nr 1, Technicznych i Ogólnokształcących, Techniczno – Informatycznych. W 
ramach tego projektu organizowane były dla uczniów Techników warsztaty pozalekcyjne, wyjazdy 
studyjne oraz obozy językowe krajowe i zagraniczne w Niemczech i Anglii,

8) Powiatowym Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Busku – Zdroju - projekt termomodernizacyjny 
pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej  na terenie Powiatu Buskiego i Powiatu 
Pińczowskiego o wartości 1 150 980,65 zł, współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska 
i energetycznej Działanie 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej. 
W ramach projektu wykonano mechaniczną instalację wentylacyjno – klimatyzacyjną oraz wymieniono 
stolarkę okienną i drzwiową,

9) Zespole Szkół Techniczno – Informatycznych w Busku – Zdroju - Warsztaty szkolne -  projekt 
termomodernizacyjny pn. ,, Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej  na terenie Powiatu 
Buskiego i Powiatu Pińczowskiego ‘’ o wartości 305 573,86 zł współfinansowany przez Unię Europejską 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 4 Rozwój infrastruktury ochrony 
środowiska i energetycznej, Działanie 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska 
i energetycznej. W ramach projektu wykonano działanie 5 pn. Modernizacja kotłowni i instalacji c.o. oraz 
wykonanie instalacji c.w.u. w budynku warsztatów szkolnych ZSTI w Busku - Zdroju.

Ponadto w roku szkolnym 2013/2014 rozpoczęto realizację kolejnych projektów dofinansowanych ze 
środków unijnych w:

1) Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Broninie - projekt pn. Nowe umiejętności – większe 
możliwości o wartości 381 028,72 zł, finansowany ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
(realizowany w latach 2013 – 2014). W ramach tego projektu organizowane są zajęcia pozalekcyjne oraz 
wspierające rozwój zawodowy i społeczny wychowanków Ośrodka,

2) Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Busku – Zdroju - projekt pn. Be SUstainable to SUstain the 
WORLD o wartości 20 000 EURO, finansowany ze środków programu Uczenie si ę przez całe życie 
Comenius (realizowany w latach 2013 – 2015). Projekt dotyczy wzajemnej wymiany młodzieży 
z następującymi krajami: Szwecja, Czechy, Turcja i Włochy,

3) Starostwie Powiatowym w Busku – Zdroju - projekt pn. Dodatkowe umiejętności praktyczne i wiedza – 
szansą na sukces zawodowy o wartości 1 028 260 zł, finansowany ze środków Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki. Projekt będzie realizowany w latach 2013 – 2015 w 3 buskich Zespołach Szkół: 
Ponadgimnazjalnych Nr 1, Technicznych i Ogólnokształcących, Techniczno – Informatycznych. W ramach 
tego projektu organizowane są warsztaty pozalekcyjne, staże zawodowe i kursy doskonalące dla uczniów 
Techników.

Rozdział 6.
WSPOMAGANIE PRZEZ SZKOŁĘ WYCHOWAWCZEJ ROLI RODZINY

W 2013 r. pedagodzy szkolni zatrudnieni w jednostkach oświatowych Powiatu Buskiego swoimi 
działaniami obejmowali, poza uczniami, również ich rodziców, udzielając im stosownych porad.
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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 współpracuje z nauczycielami i wychowawcami w zakresie rozwiązywania problemów 
związanych z nauczaniem i wychowywaniem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz uczniów 
ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Podstawowymi formami pomocy udzielanej przez Poradnię 
rodzicom i nauczycielom w minionym roku była działalność konsultacyjna, doradcza i informacyjna. 
Łącznie udzielono ich 695 konsultacji.

Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku – Zdroju prowadzi szerokie 
spektrum działań w zakresie podnoszenia jakości pracy oraz poziomu kwalifikacji nauczycieli. W ramach 
tych zadań Ośrodek prowadzi także szkolenia dla nauczycieli oraz rodziców z zakresu szeroko rozumianej 
profilaktyki.

Rozdział 7.
ZAPEWNIENIE DZIECIOM, MŁODZIEŻY ORAZ RODZICOM

MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA 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 Poradnia 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 Powiatowy 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.

Rozdział 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 
oświatowych ze środków zabezpieczonych na ten cel w budżetach szkół. Ponadto uczniowie – za 
szczególne wyniki w nauce – otrzymują stypendia Prezesa Rady Ministrów oraz stypendium Starosty 
Buskiego.

W 2013 r. stypendia Prezesa Rady Ministrów otrzymało 10 uczniów ze szkół prowadzonych/dotowanych 
przez Powiat Buski

Stypendium pełniącym funkcję socjalno - motywacyjną jest – przyznawane corocznie przez Zarząd 
Powiatu – stypendium Starosty Buskiego za wyniki w nauce. Stypendium Starosty przyznawane jest 
uczniom, którzy osiągają bardzo dobre wyniki w nauce, mają wzorową ocenę zachowania oraz nie pobierają 
innego stypendium. Pierwszeństwo do pobierania tego Stypendium mają osoby znajdujące się w trudnej 
sytuacji materialno – bytowej. W roku szkolnym 2012/2013 stypendium Starosty Buskiego pobierało ośmiu 
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 – 2 uczniów,
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5) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Stopnicy – 1 uczeń.

Na rok szkolny 2013/2014 Zarząd Powiatu przyznał stypendium Starosty Buskiego kolejnym ośmiu 
uczniom:

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 – 2 uczniów,

5) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Stopnicy – 1 uczeń.

Stypendiów o charakterze socjalnym udzielają uczniom gminy właściwe dla ich miejsca 
zamieszkania.

Formą pomocy socjalnej jest również możliwość zwolnień z opłat za wyżywienie w internatach szkół 
ponadgimnazjalnych oraz Specjalnych Ośrodkach Szkolno – Wychowawczych.

W Powiecie Buskim młodzi ludzie osiągający wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym 
mogą otrzymywać stypendium sportowe Starosty Buskiego. Możliwość tą stworzyła Rada Powiatu 
w Busku – Zdroju podejmując stosowną uchwałę. Za osiągnięcia w dziedzinie sportu lub kultury Zarząd 
Powiatu może również przyznawać nagrody Starosty Buskiego. Możliwość ta wynika także z uchwały 
Rady Powiatu. W roku 2013 nagrodę w dziedzinie sportu przyznano 39 osobom, 2 osobom przyznano 
nagrody w dziedzinie kultury. Jednej osobie przyznano stypendium sportowe Starosty Buskiego.

Rozdział 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.:

1) 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 
gimnazjalne 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 obowiązku szkolnego lub nauki dyrektorzy podejmują stosowne interwencje skierowane do 
rodziców oraz właściwych urzędów gmin,

2) profilaktyka polegająca m.in. na nagradzaniu uczniów za najwyższą frekwencję czy też uwarunkowanie 
przyznania np. stypendium od spełniania przez ucznia warunku wysokiej frekwencji na zajęciach 
edukacyjnych.
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Załącznik Nr 4 do Sprawozdania Nr 1/2014

Starosty Buskiego

z dnia 20 lutego 2014 r.

Informacja z działań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju w zakresie 
bezpieczeństwa obywateli i porządku w 2013 roku.

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w roku 2013 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. 9.01. - pogadanka z uczniami nt. uzależnień i wpływu substancji psychoaktywnych na młodzież, 
poprowadzona przez psychologa Zespołu Interwencji Kryzysowej w ZSTiO w Busku-Zdroju;

2. 19.02. – udział psychologa w spotkaniu grupy roboczej Zespołu Interdyscyplinarnego w Busku-Zdroju;

3. 6.03. – udział psychologa w posiedzeniu grupy roboczej Zespołu Interdyscyplinarnego w Pacanowie;

4. 11.03. – udział psychologa w spotkaniu grupy roboczej Zespołu Interdyscyplinarnego w Busku-Zdroju;

5. 11.03. – wysłanie informacji do placówek oświatowych na terenie powiatu buskiego nt. zjawiska 
przemocy, jego konsekwencji, szczególnie wśród dzieci i młodzieży oraz konieczności reagowania, a także 
podanie spisu telefonów do placówek pomocowych;

6. 28.03. – udział psychologa w spotkaniu grupy roboczej Zespołu Interdyscyplinarnego w Busku-Zdroju;

7. kwiecień – sierpień – realizacja programu korekcyjno-edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc 
w Rodzinie;

8. maj – konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, zorganizowany w ramach 
Świętokrzyskich Dni Profilaktyki pt: „Człowiek najwyższą wartością”;

9. pogadanki z uczniami nt. temat zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży oraz konstruktywnych 
sposobów rozwiązywania problemów w ramach Świętokrzyskich Dni Profilaktyki:

1) 15-16.05. – z uczniami I LO im. T. Kościuszki w Busku-Zdroju,

2) 20.05. – z uczniami Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. M. Kopernika w Busku-Zdroju,

3) 22.05. – z uczniami gimnazjum w Podgajach,

4) 24.05. – z uczniami ZSTiO w Busku-Zdroju,

5) 4.06. – z uczniami SP nr 3 w Busku-Zdroju,

10. 23.05. – organizacja Festynu Rodzinnego „Nie ma jak Rodzina” w Busku-Zdroju;

11. wrzesień – grudzień – program „Otwórz oczy – STOP przemocy” realizowany w ramach programu 
osłonowego "Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie", ogłoszonego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej:

1) październik – grudzień: sporządzenie diagnozy zjawiska przemocy na terenie powiatu buskiego przez firmę 
zewnętrzną;

2) październik - sporządzenie i rozpowszechnienie broszury informacyjnej nt. przemocy;

3) wrzesień - grudzień – prowadzenie grupy wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie;

4) wrzesień - grudzień – spotkania z rodzicami uczniów szkół gimnazjalnych oraz średnich powiatu buskiego 
podczas wywiadówek w szkołach, tzw. „Niebieskich wywiadówek”, które miały na celu przekazać 
rodzicom wiedzę na temat zjawiska przemocy domowej, jej destrukcyjnego wpływu na postawy, 
zachowania i rozwój dzieci, a także uczulić rodziców na wszelkie objawy i czynniki ryzyka przemocy 
domowej.: Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących – 17.09 (ok. 20 osób),  Gimnazjum nr 2 w 
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Busku-Zdroju – 17.09 (ok. 70 osób),  Gimnazjum nr 1 w Pacanowie – 26.09 (ok. 50 osób), I Liceum 
Ogólnokształcące – 23.10 (23 osoby), Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych - 17.11 (ok.150 osób), 
Gimnazjum w Zbludowicach – 20.11 (15 osób), Gimnazjum nr 1 w Busku-Zdroju – 2.12 (40 osób);

5) wrzesień - grudzień – warsztaty z uczniami szkół średnich i gimnazjów powiatu buskiego, prowadzone 
podczas godzin wychowawczych, tzw.  „Niebieskie godziny wychowawcze”, mające na celu przekazanie 
wiedzy nt. zjawiska przemocy domowej oraz możliwości jej zapobiegania, a także edukację właściwych 
sposobów reagowania w przypadku jej wystąpienia w ich otoczeniu: Gimnazjum nr 2 w Busku-Zdroju – 
17-23.09. (6 klas – ok.150 uczniów), Gimnazjum w Podgajach – 26.09. (2 klasy – 50 uczniów), Gimnazjum 
nr 1 w Pacanowie – 11.10. (4 klasy – ok.100 uczniów), I Liceum Ogólnokształcące – 12-15.11. (9 klas – 
ok.225 uczniów), Gimnazjum w Zbludowicach – 15.11. (2 klasy – ok.50 uczniów), Samorządowe 
Gimnazjum im. św. Kingi w Nowym Korczynie – 21.11. (8 klas – 200 uczniów), Szkoła Podstawowa 
w Nowym Korczynie – 27.11. (4 klasy – ok.100 uczniów),   Gimnazjum nr 1 w Busku-Zdroju – 28-29.11. 
(5 klas – ok.125 uczniów);

6) 26.11. - organizacja szkolenia dla wszystkich osób zajmujących się na co dzień zwalczaniem zjawiska 
przemocy, zorganizowana w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju pt. „Przemoc 
w rodzinie - zintegrowany system pomocy”, czyli o zjawisku przemocy, sposobach pomagania ofiarom, 
sprawcom i dzieciom, a także o przepisach możliwych do użycia oraz procedurach przydatnych dla służb 
publicznych, którą poprowadziła pani Renata Durda, certyfikowana specjalistka ds. przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie,

7) 30.10, 14.11. i 28.11 – zorganizowanie i poprowadzenie warsztatów wychowawczych dla rodziców, osób 
bezrobotnych, z niskim wykształceniem, w tym z obszarów wiejskich oraz dla rodzin zastępczych, których 
tematem było przekazywanie prawidłowych metod wychowawczych i zapobieganie powielania złych 
wzorców rodzinnych, promowano wychowanie bez przemocy, przekazywano wiedzę na temat 
współczesnych zagrożeń wśród dzieci i młodzieży oraz uczono efektywnej komunikacji w rodzinie;

8) 9.12 – zorganizowanie sześciogodzinnej superwizji dla osób zajmujących się na co dzień zwalczaniem 
zjawiska przemocy w rodzinie, szczególnie dla członków Zespołów Interdyscyplinarnych, którą 
poprowadziła pani Katarzyna Rogala - certyfikowany superwizor w zakresie przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie,

9) 13.12- organizacja konferencji zamykającej projekt pt. „Otwórz oczy – STOP przemocy”, która odbyła się 
w Europejskim Centrum Bajki w Pacanowie pt: „Przemoc to nie bajka”; wzięli w niej udział specjaliści 
zaangażowani w realizację Programu, osoby biorące udział w szkoleniach i osoby zainteresowane, a także 
rodziny objęte działaniami psychoedukacyjnymi; podczas konferencji zaprezentowano wyniki diagnozy 
zjawiska przemocy w rodzinie na terenie powiatu buskiego oraz dokonano podsumowania działań 
podjętych w trakcie realizacji programu oraz efektów jakie przyniosły, a także poruszone były kwestie 
dotyczące planowanych rozwiązań odnośnie problemu przemocy w rodzinie na terenie powiatu buskiego;

12. udział psychologa Zespołu Interwencji Kryzysowej w szkoleniach i konferencjach, podnoszących 
kwalifikacje w zakresie przeciwdziałania przemocy, i agresji, zwiększania bezpieczeństwa obywateli 
i przekazywania prawidłowych metod wychowawczych:

1) styczeń - czerwiec - udział w comiesięcznych spotkaniach zespołu ds. Rodziny i Uzależnień w sprawie 
Świętokrzyskich Dni Profilaktyki w Kielcach;

2) 11-12.02. - szkolenie pn. „Praca z osobami stosującym przemoc” w Cedzynie k. Kielc;

3) 25-26.03. – konferencja pt. „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć.” 
w Ołtarzewie;

4) 25-26.04. – szkolenie pt. „Metody pracy z rodzicami – integracja emocjonalna, integracja partnerska, 
kompetencje rodzicielskie” w Cedzynie k. Kielc;

5) 20.09. - konferencja dot. „Planowanych działań Rządu w kwestii zapobiegania przemocy w rodzinie i ze 
względu na płeć”, zorganizowana z inicjatywy i z udziałem Pełnomocnika Rządu ds. Równego Tratowania 
oraz Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej;

6) 14-15.10 – konferencja pn: „Sprawca czy ofiara?” w Warszawie, podczas której psycholog ZIK omawiał 
nagrodzony program „Otwórz oczy – STOP przemocy”;
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7) 23-24.10 – szkolenia dot. przeciwdziałania przemocy wobec dzieci dla pracowników placówek wsparcia 
dziennego w Cedzynie k. Kielc;

8) 5.11. – konferencja pt: „Zjawisko Agresji w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnajalnych oraz środowisku 
rodzinnym województwa świętokrzyskiego” zorganizowanych przez Wojewódzki Urząd Marszałkowski 
w Kielcach;

13. 6.11 – warsztaty pt: „Jak reagować na cyberprzemoc”, zorganizowane przez Wojewódzki Urząd 
Marszałkowski w Kielcach;

14. 6.11. – konferencja nt. „Jak budować bezpieczny klimat w szkole we współpracy z rodzicami 
i środowiskiem lokalnym, zorganizowanej przez Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli 
w Busku-Zdroju;

15. w 2013 r. przeprowadzono 31 interwencji środowiskowych przez pracownika socjalnego i psychologa 
w przypadkach dotyczących stosowania przemocy w rodzinie lub trudnej sytuacji materialnej i bytowej 
rodziny;

16. w 2013 r. udzielono 1055 bezpłatnych porad psychologicznych i 237 prawnych, z których mogli 
skorzystać wszyscy mieszkańcy powiatu buskiego, znajdujący się w trudnych sytuacjach życiowych;

17. w 2013 r. w ramach współpracy z Sądem Rejonowym w Busku-Zdroju Centrum udostępniało tzw. 
„Przyjazny Pokój Przesłuchań”, w którym odbyło się 12 mediacji w sprawach karnych i cywilnych, w których 
wzięło udział 38 osób oraz 3 przesłuchania sądowe małoletnich;

18. w 2013 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju funkcjonowała koordynacja 
Rodzinnej Pieczy Zastępczej, w ramach której organizowane były szkolenia, spotkania grupy wsparcia oraz 
udzielania specjalistycznego poradnictwa dla Rodzin Zastępczych Powiatu Buskiego.

Wyrażamy nadzieję, że wszystkie podjęte przez Centrum w 2013 r. działania przyczyniły się do 
zwiększenia bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego.
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Załącznik Nr 5 do Sprawozdania Nr 1/2014

Starosty Buskiego

z dnia 20 lutego 2014 r.

Informacja  Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego z podejmowanych działań w zakresie 
bezpieczeństwa obywateli i porządku w 2013 roku.

Organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na obszarze powiatu jest starosta jako 
przewodniczący zarządu powiatu. Do zadań starosty w sprawach zarządzania kryzysowego należy 
kierowanie działaniami 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 odpowiedzialny za 
zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu reagowania na 
potencjalne zagrożenia. Do jego kompetencji należy wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu 
operacyjnego funkcjonowania powiatu oraz  przeciwdziałanie skutkom zdarzeń o charakterze 
terrorystycznym. Wymienione wyżej zadania Starosta wykonuje  przy pomocy  komórki organizacyjnej 
Starostwa Powiatowego właściwej w sprawach zarządzania kryzysowego – Wydziału Spraw 
Obywatelskich, Zdrowia i brony Cywilnej. Rolę pomocniczą dla Starosty w realizacji tych zadań spełnia 
Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego. Do kompetencji  Powiatowego Zespołu Zarządzania 
Kryzysowego należy ocenianie występujących i potencjalnych zagrożeń mających wpływ na 
bezpieczeństwo publiczne i prognozowanie tych zagrożeń oraz przygotowywanie propozycji działań 
i przedstawianie Starocie wniosków dotyczących wykonania, zmiany lub zaniechania działań ujęty 
w powiatowym planie zarządzania kryzysowego. Zespół ten jest właściwy w sprawach przekazywania do 
wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniem. W skład Powiatowego Zespołu Zarządzania 
Kryzysowego, którego pracami kieruje  Starosta wchodzą osoby powołane spośród pracowników 
zatrudnionych w Starostwie Powiatowym ,powiatowych jednostek organizacyjnych oraz służb,  inspekcji 
i straży.

Zgodnie z ,,Planem Pracy Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego na 2013 rok" odbyto dwa 
posiedzenia PZZK. Pierwsze posiedzenie odbyło się w dniu25 czerwca 2013 roku i dotyczyło problematyki 
związanej z harmonogramem realizacji działań na obszarze powiatu buskiego w ramach akcji 
,,BEZPIECZNE WAKACJE -2013” oraz oceną wyników kontroli stanu przestrzegania przepisów 
przeciwpożarowych w obiektach letniego wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie powiatu buskiego. 
Drugie, które odbyło się 11 grudnia 2013 rok dotyczyło przeciwdziałania skutkom zimy 2013/2014 oraz 
przygotowania się powiatu buskiego do zabezpieczenia osób bezdomnych przed skutkami zimy.
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Załącznik Nr 6 do Sprawozdania Nr 1/2014

Starosty Buskiego

z dnia 20 lutego 2014 r.

Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Busku – Zdroju na temat realizowanych programów 
aktywizacji bezrobotnych w 2013 roku, które maja istotny wpływ na bezpieczeństwo obywateli 

w powiecie buskim.

1. Programy współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

1) W 2013 roku Powiatowy Urząd Pracy w Busku – Zdroju realizował kolejną edycję projektu „EuroBus” 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki - Priorytet VI, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności 
zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu 
aktywności zawodowej osób bezrobotnych .

Celem projektu „EuroBus” było podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do 
zatrudnienia osób pozostających bez pracy oraz stworzenie warunków dla rozwoju aktywności 
zawodowej w regionie. Jednocześnie skuteczność podejmowanych działań zależała w dużym stopniu od 
koncentracji wsparcia na wybranych grupach docelowych, tj. takich, które doświadczają największych 
trudności związanych z wejściem i utrzymaniem się na rynku pracy. Dlatego też wzorem lat ubiegłych 
projekt „EuroBus” był skierowany przede wszystkim do bezrobotnej młodzieży w wieku do 25 roku 
życia, osób bezrobotnych w wieku powyżej 50 roku życia, długotrwale bezrobotnych, osób 
niepełnosprawnych oraz pozostałych osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, 
wymienionych w art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

W 2013 roku w projekcie „EuroBus” uczestniczyło 327 osób bezrobotnych. Poprzez realizację 
projektu osiągnięto następujące rezultaty:

a) 253 osoby skierowano na staż,

b) 34 osobom przyznano jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,

c) 40 osoby skierowano na szkolenia zawodowe.

Dzięki podjętym działaniom osoby bezrobotne uczestniczące w projekcie miały możliwość 
zdobycia pierwszego doświadczenia zawodowego, dostosowania swoich kwalifikacji i umiejętności 
zawodowych do potrzeb rynku pracy, pozyskania umiejętności poruszania się po rynku pracy 
w poszukiwaniu zatrudnienia lub uzyskania finansowego usamodzielnienia się w ramach podjętej we 
własnym zakresie działalności gospodarczej.

Wykorzystane środki na realizację projektu – 2.159,4 tys. zł.

2) W 2013 r. Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju kontynuował realizację projektu „Dobre kwalifikacje – 
szansa na pracę” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet VI, Działanie 6.1 Poprawa 
dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie 
osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, na który pozyskał środki EFS w 2012 r.

Celem głównym projektu było podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do 
zatrudnienia młodych osób do 25 roku życia poprzez nabycie przez uczestników projektu umiejętności 
kreowania własnego wizerunku zawodowego i poruszania się po rynku pracy, nabycie, zmianę lub 
podniesienie kwalifikacji zawodowych, a także zdobycie doświadczenia zawodowego zgodnego z nowo 
nabytymi kwalifikacjami.

W 2013 roku w projekcie „Dobre kwalifikacje – szansa na pracę”  rozpoczęło udział 24 osoby 
bezrobotne w wieku do 25 roku życia, z których każda została objęta poradnictwem zawodowym 
i przeszkolona na kursach zawodowych sprzedawca lub magazynier. Z tej grupy 23 osoby  skierowano 
do lokalnych przedsiębiorców na staż w w/w zawodach lub zawodach pokrewnych. Ponadto w 2013 r. 
staż kontynuowała grupa 23 osób, która została na nie skierowana w 2012 r.
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Łącznie w latach 2012-2013 w projekcie „Dobre kwalifikacje – szansa na pracę” uczestniczyło 
48 osób, z czego 46 osób projekt ukończyło.

Wykorzystane w 2013 r. środki na realizację projektu – 439,2 tys. zł.

3) W 2013 r. Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju pozyskał środki EFS na realizację w latach 2013-2015 
projektu „Trzy alternatywy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet VII, Działanie 
7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja 
zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do 
zatrudnienia osób długotrwale bezrobotnych poprzez nabycie przez uczestników projektu umiejętności 
kreowania własnego wizerunku zawodowego i poruszania się po rynku pracy, nabycie, zmianę lub 
podniesienie kwalifikacji zawodowych, a także zdobycie doświadczenia zawodowego zgodnego z nowo 
nabytymi kwalifikacjami.

W 2013 roku w projekcie „Trzy alternatywy” uczestniczyło 30 osób długotrwale bezrobotnych, 
z których każda została objęta poradnictwem zawodowym i przeszkolona na kursach zawodowych 
brukarz z obsługą wózków podnośnikowych, kelner - barman lub pracownik księgowo-kadrowy.  
Wszystkie osoby z tej grupy skierowano do lokalnych przedsiębiorców na staż w w/w zawodach lub 
zawodach pokrewnych.

Wykorzystane środki na realizację projektu  – 385,1 tys. zł.

4) W 2013 r. Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju pozyskał środki EFS na realizację w latach 2013-2015 
projektu „Trzy alternatywy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet VII, Działanie 
7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja 
zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do 
zatrudnienia osób długotrwale bezrobotnych poprzez nabycie przez uczestników projektu umiejętności 
kreowania własnego wizerunku zawodowego i poruszania się po rynku pracy, nabycie, zmianę lub 
podniesienie kwalifikacji zawodowych, a także zdobycie doświadczenia zawodowego zgodnego z nowo 
nabytymi kwalifikacjami.

W 2013 roku w projekcie „Trzy alternatywy” uczestniczyło 30 osób długotrwale bezrobotnych, 
z których każda została objęta poradnictwem zawodowym i przeszkolona na kursach zawodowych 
brukarz z obsługą wózków podnośnikowych, kelner - barman lub pracownik księgowo-kadrowy.  
Wszystkie osoby z tej grupy skierowano do lokalnych przedsiębiorców na staż w w/w zawodach lub 
zawodach pokrewnych.

Wykorzystane środki na realizację projektu  – 385,1 tys. zł.

2. Działania aktywizacyjne podejmowane z wykorzystaniem środków przyznanych powiatowi 
buskiemu w ramach algorytmu.

Korzystając z przyznanej powiatowi buskiemu kwoty 2.488,1 tys. zł w 2013 roku PUP aktywizował 
osoby bezrobotne m.in. w następujący sposób:

a) 29 osób skierowano na staż,

b) 86 – dla takiej liczby osób utworzono miejsca pracy w ramach prac interwencyjnych,

c) 67 – dla takiej liczby osób utworzono miejsca pracy w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub 
doposażenia stanowiska pracy,

d) 9 osobom przyznano jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,

e) 33 osób skierowano na szkolenia zawodowe,

f) 19 osób uczestniczyło w szkoleniu z zakresu umiejętności poszukiwania pracy,

g) 39 osób skierowano do prac społecznie użytecznych.

3. Działania aktywizacyjne podejmowane z wykorzystaniem środków przyznanych powiatowi 
buskiemu z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej.
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W 2013 r. Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju pozyskał dodatkowe środki Funduszu Pracy 
pochodzące z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej na łączną sumę186,3 tys. zł

W ramach otrzymanych środków uruchomiono 2 programy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia 
skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, których beneficjentami były osoby bezrobotne będące 
w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

Dzięki podjętym działaniom w ramach powyższych programów aktywizacją zawodową objęte zostało 
łącznie 11 osób, które zostały skierowane na utworzone miejsca pracy w ramach refundacji kosztów 
wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

Wykorzystane środki na realizację programów – 186,3 tys. zł.

4. Działania aktywizacyjne podejmowane z wykorzystaniem środków przyznanych powiatowi 
buskiemu z Państwowego Funduszu rehabilitacji Osób niepełnosprawnych.

W oparciu o przyznaną kwotę 155,7 tys. zł na rehabilitację zawodową w 2013 roku PUP aktywizował 
osoby niepełnosprawne m.in. w następujący sposób:

a) 6 osób skierowano na staż,

b) 1 – dla takiej liczby osób utworzono miejsca pracy w ramach prac interwencyjnych,

c) 4 – dla takiej liczby osób utworzono miejsca pracy w ramach refundacji kosztów wyposażenia stanowiska 
pracy,

d) 1 osobę skierowano na szkolenie zawodowe.

4. Podsumowanie 

W oparciu o otrzymane w 2013 r. środki Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego 
Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju objął różnymi formami aktywizacji zawodowej około 750 osób 
bezrobotnych z czego:

a) 341 osób skierowano na staż,

b) 87 – dla takiej liczby osób utworzono miejsca pracy w ramach prac interwencyjnych,

c) 82 – dla takiej liczby osób utworzono miejsca pracy w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub 
doposażenia stanowiska pracy,

d) 43 osobom przyznano jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,

e) 128 osoby skierowano na szkolenia zawodowe,

f) 19 osób uczestniczyło w szkoleniu z zakresu umiejętności poszukiwania pracy,

g) 37 - dla takiej liczby osób zorganizowano miejsca aktywizacji zawodowej w ramach prac społecznie 
użytecznych.

Wykorzystane środki na realizację projektów – 5.813,8 tys. zł.
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Załącznik Nr 7 do Sprawozdania Nr 1/2014

Starosty Buskiego

z dnia 20 lutego 2014 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 przyczynił się 
m.in.:

1. Remont dróg powiatowych :

1) Remont dróg powiatowych ze środków własnych Powiatu - dł. 0,358 km za wartość 6 739,55 zł.

Remont polegał na:

- wykonaniu nowej nawierzchni bitumicznej w ilości 2 158,4 m2,

- frezowaniu odkształconej nawierzchni – 300 m2,

- wykonaniu poprawy odwodnienia poprzez budowę 3 kmpl studzienek ściekowych wraz 
z przykanalikami z rur PCV Ø 200 mm długości 14 mb,

- regulację 2 szt. kratek ściekowych.

2) Remont dróg w ramach środków powodziowych – dł. 3,320 km za wartość 663 530,13 zł w tym dotacja 
523 108,69 zł.

Zakres wykonanych robót objął wykonanie nowych nawierzchni bitumicznych w ilości 14 438,97 m2, 
podbudowy z kruszywa łamanego grub. 30 cm – 3187,2 m2, odmulenie rowów przydrożnych na 
długości 3 240 mb, ścinkę poboczy z wyrównaniem ziemią- 6 505 m2 oraz przebudowę przepustów pod 
koroną drogi w ilości 29 mb.

2. Przebudowa dr ó g powiatowych :

1) Przebudowa dróg powiatowych (roboty inwestycyjne) - dł. 3,193 km za wartość 778 549,06 zł w tym: 
środki Powiatu 443 549,06 zł,  dofinansowanie Gmin 335 000,00 zł

W ramach tych inwestycji wykonano przebudowę pięciu odcinków dróg w zakresie:

- wykonania nowej nawierzchni bitumicznej w ilości 15 147,5 m2,

- wykonania podbudowy z kruszywa grub. 30 cm – 1720 m2,

- wyrównania poboczy ziemią – 4 400 m2, utwardzenia zjazdów kruszywem – 40 m2,

- odmulenia rowu – 1173 mb,

- przebudowy przepustu fi 60 cm dług. 8 mb, frezowania nawierzchni – 300 m2,

- odprowadzenia wody przykanalikiem dług. 10 m z rur PCV Ø 150 pod chodnikiem.

2) Ponadto rozpoczęto w cyklu dwuletnim przebudowę drogi powiatowej związanej z budową ścieżki 
rowerowej dług. 624 mb.

3) W 2013 roku wykonano podbudowę z kruszywa łamanego grub. 30 cm na warstwie odsączającej z piasku 
grub. - 660 m2 oraz umocnienie skarp płytami ażurowymi - 34 m2.
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Załącznik Nr 8 do Sprawozdania Nr 1/2014

Starosty Buskiego

z dnia 20 lutego 2014 r.

Sprawozdanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku - Zdroju za rok 
2013 z realizacji Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa 

Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2011-2014.

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej działa wielopłaszczyznowo realizując zadania 
wynikające z Ustawy o Pomocy Społecznej z dnia 12 marca 2004r. z późniejszymi zmianami. Na 
całokształt działalności MGOPS w Busku-Zdroju składają się zadania realizowane w poszczególnych 
działach Ośrodka.

W 2013r. w Dziale Pomocy Środowiskowej 16 pracowników socjalnych Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej udzielało pomocy osobom i rodzinom z terenu naszej gminy wspierając je w wysiłkach 
zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienia im życia w godnych warunkach. 
Zadaniem 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 
zdrowotne, 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 problemów wychowawczych i przemocy w rodzinie.

Pomoc szczególnie kierowana jest do  grup o zwiększonym ryzyku występowania zjawisk takich jak 
bezrobocie, ubóstwo, kierowana do  rodzin dotkniętych  dysfunkcją wychowawczą i społeczną, do osób 
długotrwale chorych, samotnych i niepełnosprawnych .

W tym celu w 2013r. MGOPS zorganizował dla osób długotrwale bezrobotnych pragnących podnieść 
swoje kwalifikacje kursy zawodowe w ramach projektu

,, Zainwestuj w siebie – zmień własną przyszłość ”. W kursach brali udział  bezrobotni  zameldowani  na 
terenie gminy Busko-Zdrój, korzystający z różnych form pomocy  udzielanych przez tutejszy Ośrodek.

W ramach projektu  utworzono różnorodne grupy wsparcia, których uczestnikami  były osoby ze 
środowisk patologicznych, gdzie występują takie zjawiska jak: alkoholizm, trudności opiekuńczo-
wychowawcze, przemoc.

Szczególnej opieki i pomocy w zagospodarowaniu wolnego czasu wymagają dzieci z rodzin  
dysfunkcyjnych Pomoc taką przez swoje działania zapewnia funkcjonująca w strukturach MGOPS świetlica 
środowiskowa, która jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00, a w okresie 
ferii i wakacji letnich czynna jest do godziny 20:00.

Świetlica zapewnia 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 prawidłowym rozwoju ich osobowości, nabywanie różnych umiejętności społecznych, koniecznych do 
samodzielnego funkcjonowania w dorosłym życiu;

- kształtowanie prawidłowych kontaktów dziecka z jego rodziną i środowiskiem;
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- stałą współpracę ze szkołą, sądem, policją ,pracownikami socjalnymi itp.

W 2013 roku wraz z nadejściem wakacji  Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
uruchomił dodatkowo nową placówkę w budynku Biblioteki na osiedlu Świerczewskiego Świetlicę 
wielopokoleniową. Zajęcia znalazły tam nie tylko dzieci, ale również osoby dorosłe.

W roku 2013 przeprowadzono w świetlicach turnieje sportowe, konkursy plastyczne, 
fotograficzne. Dużym zainteresowaniem cieszyły się turnieje z nagrodami tj.: turniej gry w szachy, turniej 
gry w bilarda, turniej gry w tenisa stołowego  oraz turniej gry w mini golfa.

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 
:

koło modelarskie fotograficzne, koło gry  minigolfa oraz koło plastyczne.

Przez cały okres wakacji organizowane były dla dzieci wycieczki rowerowe z wychowawcami 
świetlicy  do ciekawych miejsc w okolicach Buska-Zdroju, często połączone z ogniskiem i grillowaniem.

Przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej funkcjonuje noclegownia dla 
bezdomnych mężczyzn. W 2013roku działalność noclegowni obejmowała okres do marca włącznie.

Bezdomni, którzy w poprzednich latach korzystali z takiej formy pomocy otrzymali zabezpieczenie 
schronienia poprzez przydział i zakwaterowanie w mieszkaniu kontraktowym, 3 osoby otrzymały 
mieszkania socjalne.

Kolejne 3 osoby otrzymały decyzją MGOPS przydział do mieszkania w budynku pozyskanym od 
Burmistrza Miasta i Gminy w domu położonym w pobliżu naszej placówki na os. Kościuszki .

Bezdomni mężczyźni byli  uczestnikami  grupy wsparcia dla osób bezdomnych i zagrożonych 
bezdomnością.

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 życiowej i podjęcia starań o własną niezależność.

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 środowiska 
współpracując z lekarzami, pielęgniarkami środowiskowymi, policją Sądem, komornikami, kuratorami, 
z Powiatowym Urzędem Pracy, a na wsiach także z sołtysami.

MGOPS klientom o zwiększonym ryzyku występowania zjawisk niepożądanych zapewnia pomoc 
specjalistów takich jak: psycholog, terapeuta rodziny, doradca zawodowy, radca prawny, pedagog, 
asystent rodziny.

Dla osób po kryzysach psychicznych, chorych psychicznie i z zaburzeniami psychicznymi świadczona 
jest pomoc w formie usług specjalistycznych w Środowiskowym Domu Samopomocy. Zajęcia te 
prowadzone są w ramach treningu podstawowych kompetencji i umiejętności społecznych dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi. Celem Środowiskowego Domu Samopomocy jest:

- utrzymanie dobrej formy fizycznej i intelektualnej uczestników zajęć,

- wspieranie poczucia własnej wartości, pewności siebie, odwagi, odnajdywanie sensu życia,
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- 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 2013r z zajęć w grupie skorzystało 25 osób.

Odbiorcami były osoby dotknięte zjawiskiem przemocy domowej, klienci MGOPS, osoby u których 
została założona teczka „Przemoc Domowa”.

Celem  spotkań w grupie było nabywanie i kształtowanie zasobów potrzebnych do rozwiązywania 
problemów przez osoby dotknięte przemocą domową oraz przeciwdziałanie negatywnemu zjawisku, 
jakim jest przemoc 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, 
prowadzone były także zajęcia relaksacyjne – choreoterapia.

W ramach podniesienia poziomu samooceny zorganizowano dwa wyjścia do kina oraz wyjazd grupy 
do teatru 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 porad radcy prawnego zatrudnionego 
w Ośrodku.

Kolejna grupa wsparcia  - „Nadzieja„  pomagała rodzinom z terenu  miasta i gminy w prawidłowym 
wypełnianiu ich podstawowej funkcji wychowawczej i była skierowana do  rodzin niewydolnych 
wychowawczo z dziećmi. Doboru uczestników dokonano na podstawie diagnozy problemów opiekuńczo-
wychowawczych ,którą przeprowadzili  pracownicy  socjalni. Diagnoza stanowiła ocenę sytuacji 
życiowej rodzin wychowujących dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem problemów i wynikających 
z tego potrzeb a także istniejącego potencjału mocnych stron i zdolności oraz motywacji do 
przezwyciężenia  występującego problemu.

Asystenci rodziny zatrudnieni w tut. Ośrodku monitorowali na bieżąco tzw. trudne środowiska, 
pomagali w rozwiązywaniu problemów życiowych i świadczyli fachową pomoc przy załatwianiu spraw 
urzędowych i innych w miarę potrzeb.

Nadrzędnym celem ich pracy z rodziną była pomoc tym rodzinom w zachowaniu jej integralności, 
przeciwdziałanie konieczności umieszczenia dzieci w opiece zastępczej, poprzez pomoc w osiągnięciu 
przez rodzinę podstawowego poziomu stabilizacji życiowej umożliwiającej jej wychowanie dzieci.

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 Interdyscyplinarny. 
Wykonanie zarządzenia powierzono Dyrektorowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Głównym zadaniem Zespołu jest :

- zapobieganie występowania przemocy w rodzinie poprzez podnoszenie świadomości społecznej,
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- podejmowanie działań pomocowych i interwencyjnych w momencie zaistnienia problemu,

- współdziałanie z innymi podmiotami przy rozwiązywaniu problemu i przeciwdziałaniu przemocy 
w rodzinie,

- rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku 
lokalnym.

W 2013 roku do Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie wpłynęło 39 Niebieskich Kart, w stosunku do których wdrożono stosowną procedurę. 
Powołano 39 grup roboczych, w których uczestniczyli: dzielnicowy, pracownik socjalny, przedstawiciel 
Gminnej Komisji   Rozwiązywania Problemów Alkoholowych lub Buskiego Ośrodka Trzeźwości, 
psycholog z MGOPS oraz w razie potrzeby pedagog, jeśli w rodzinach dotkniętych przemocą były dzieci.

Niebieskie karty w 37 przypadkach założone były przez Policję, a 2 razy przez psychologów MGOPS 
lub PCPR.W ciągu roku udało się zakończyć postępowanie w 24 przypadkach. Praca w przypadku 
15 rodzin nadal jest kontynuowana i potrwa do czasu stwierdzenia zaprzestania występowania przemocy.

W ciągu 2013 roku Gminny Zespół do spraw Przeciwdziałania Przemocy zebrał się czterokrotnie 
w celu oceny działalności grup roboczych i rozpatrzeniu bieżących spraw. Grupy robocze spotkały się 
169 razy. Członkowie Zespołu i grup roboczych byli dwukrotnie zapraszani na szkolenia w ramach 
procedury Niebieskiej Karty.

Z uwagi na bardzo skomplikowany i złożony rodzaj spraw , nad którymi pracują członkowie Zespołu 
Interdyscyplinarnego i grup roboczych, działanie jest długofalowe i rozłożone w czasie, to jednak 
w rezultacie przyczynia się do wzrostu poczucia bezpieczeństwa mieszkańców naszej Gminy.
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Załącznik Nr 9 do Sprawozdania Nr 1/2014

Starosty Buskiego

z dnia 20 lutego 2014 r.

Sprawozdanie z podejmowanych przez Gminę Stopnica działań w zakresie bezpieczeństwa obywateli 
i porządku publicznego w 2013 roku.

Gmina Stopnica realizowała w 2013 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,

2) zorganizowano Dzień Dziecka, imprezę andrzejkową, zabawy choinkowe, pikniki rodzinne,

3) zorganizowano wakacyjny wypoczynek dzieci i młodzieży w formie półkolonii oraz kolonie dla 20 dzieci 
i młodzieży pochodzących z rodzin patologicznych,

4) urządzono 5 placów zabaw dla dzieci w miejscowościach Jastrzębiec, Topola, Skrobaczów, Żerniki Dolne,  
Klepie Dolne oraz boisko sportowe w Czyżowie,

5) wyposażono 2 świetlice środowiskowe w bieżnie elektryczne i rowerki magnetyczne.

2. Nowe inwestycje z obszaru kultury, sportu i rekreacji:

1) wyremontowano świetlice wiejskich w Smogorzowie i Topoli, wyposażono je w sprzęt komputerowy, 
multimedialny, stoły do gry w bilard, tenisa stołowego, gry zręcznościowe, urządzenia typu ATLAS,

2) kontynuowano prace związane z kompleksową rewitalizacją Stopnicy, obejmującą m.in. budowę otwartego 
basenu, placu zabaw, górki saneczkowej, skateparku, altany grillowej, stawu do uprawiania sportów 
wodnych, boiska do siatkówki plażowej, budowę ścieżek turystycznych.

3. Integracja różnych środowisk:

1) zorganizowano imprezy masowych typu: Stopnicka Majówka, Dni Stopnicy, Święto Lipy, dożynki 
i innych,

2) zorganizowano pikniki rodzinne w sołectwach: Skrobaczów, Szczytniki, Klępie Dolne, Mietel, Topola, 
Strzałków,

3) organizowano konkursy: palm wielkanocnych, wieńców dożynkowych, przeglądu kolęd i pastorałek, 
rękodzieła ludowego, piosenki europejskiej, popularyzujące kulinarne smaki Ponidzia i Powiśla,

4) wspierano aktywne uczestnictwo kobiet wiejskich w życiu społecznym i politycznym, aktywizowanie 
i integrowanie środowiska, rozwój kulturalny i oświatowy przez Stowarzyszenie Kobiet Kreatywnych oraz 
działania osób starszych zrzeszonych w klubie seniora „Królewska Oaza”,

5) integrowano mieszkańców wsi na rzecz zachowania tradycji i zwyczajów regionalnych w kołach gospodyń 
wiejskich,

6) popularyzowano grę w piłkę ręczna i piłkę nożną przez Ludowy Klub Sportowy PIAST Stopnica oraz 
Uczniowski Ludowy Klub Sportowy,

7) podejmowano działania na rzecz bezpieczeństwa pożarowego przez ochotników strażaków zrzeszonych 
w 6 jednostkach Ochotniczej Straży Pożarnej.

4. Budowa społeczeństwa obywatelskiego :

- organizowano okresowe spotkania władz gminy z mieszkańcami na zebraniach wiejskich,

- prowadzono konsultacje społeczne w sprawach o znaczeniu strategicznym (plany inwestycyjne, strategie 
rozwoju wsi),
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- angażowano mieszkańców w realizację przedsięwzięć związanych z poprawą wizerunku i odnową wsi,

- organizowano cykliczne imprezy kulturalne i sportowe.

5. Realizowane przedsięwzięcia z zakresu profilaktyki szkołach:

1) w Szkole Podstawowej w Stopnicy zorganizowano zajęcia profilaktyczno-wychowawcze „Spójrz inaczej”, 
multimedialne warsztaty profilaktyczne, spektakl profilaktyczny „Paweł i Gaweł, koncert profilaktyczny 
„Profilaktyka uzależnień – bądź dobrym” oraz program „Koziołek Niematołek”,

2) dla uczniów Gimnazjum zorganizowano multimedialne warsztaty profilaktyczne: „Dopalacze i narkotyki” 
i „Potrafię odmówić”,

3) uczniowie uczestniczyli w Świętokrzyskich Dniach Profilaktyki i Szkolnych Dniach Bez Przemocy oraz 
edukacji prawnej organizowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości,

4) uczniowie przygotowali spektakle: „Blogerka”, „Nie piję, nie palę”, „Nie dla agresji i przemocy w szkole”,

5) uczniowie uczestniczyli w akacjach profilaktycznych „Bądź bezpieczny na drodze”, „Bezpieczeństwo dla 
wszystkich”, „Bezpieczeństwo na piątkę”, „Mały ratowniczek”, „Jestem bezpieczny” oraz promujących 
bezpieczeństwo w ruchu drogowym „Jabłuszko – Cytrynka”,

6) szkoły organizowały konkursy, turnieje i akcje propagujące bezpieczeństwo i zdrowy styl życia,

7) dzielnicowy Komisariatu Policji w Stopnicy prowadził pogadanki i prelekcje połączone z praktyczną nauką 
zasad bezpiecznego uczestniczenia w ruchu komunikacyjnym w miasteczku ruchu drogowego dla dzieci 
i młodzieży oraz prelekcje dla rodziców poświęcone 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.

6. Inne działania dotyczące poprawy stanu bezpieczeństwa:

- modernizowano nawierzchnie dróg, ulic i chodników, zmodernizowano oświetlenie uliczne, w miejscach 
o najwyższym natężeniu ruchu pieszego i kołowego zamontowano kamery,

- zorganizowano bezpieczny dowóz uczniów,

- realizowano zadania wynikające z programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar 
przemocy w rodzinie,

- realizowano projekt „Aktywna integracja – szansą na lepsze jutro”, skierowany do osób nieaktywnych 
zawodowo,

- dofinansowano działalność Policji w zakresie zorganizowania ponadnormatywnych służb patrolowych 
i doprowadzenia osób nietrzeźwych celem wytrzeźwienia,

- dofinansowano zakup pompy szlamowej i sprzętu specjalistycznego przez Komendę Powiatową Państwowej 
Straży Pożarnej w Busku Zdroju oraz zapewniono gotowość bojową gminnych jednostek OSP,

- w ramach kampanii edukacyjnej „Rok pieszego 2013” zakupiono 200 sztuk kamizelek odblaskowych.
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Załącznik Nr 10 do Sprawozdania Nr 1/2014

Starosty Buskiego

z dnia 20 lutego 2014 r.

Informacja z działań podejmowanych przez gminę Solec – Zdrój oraz i jednostki podległe w zakresie 
bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w roku 2013 wynikających z „Powiatowego programu 

zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 
2011-2014”.

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,

– zrzeszenie się 70 wolontariuszy z Gimnazjum – współpraca z dziećmi niepełnosprawnymi z terenu gminy 
Solec-Zdrój,

- “Popołudnie z bajką” - organizowane w Bibliotece Publicznej w Solcu-Zdroju czytanie bajek dla dzieci,

- “Dni książki i Prasy” - wystawa książek, spotkania czytelnicze,

- V “Sobótkowe Spotkanie Integracyjne nad Zalewem” Zborów-Solec 2013 organizowane przez 
stowarzyszenie “Wielki Gosz” - spotkanie integracyjne z osobami niepełnosprawnymi z terenu gminy,

– impreza mikołajkowa dla dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Solec-Zdrój.

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 Pogorzelicy dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym.

3. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, promocja sportu, prowadzenie klubów 
sportowych, świetlic środowiskowych.

1) działalność Gminnego Klubu Sportowego “Źródło” tj. organizowanie rozgrywek w piłkę nożną i piłkę 
halową, organizowanie zajęć piłki nożnej z młodzieżą z terenu gminy, organizowanie turnieju piłki nożnej 
drużyn z miejscowości, z terenu gminy “Liga sołectw”,

2) udział w “Turnieju Miast i Gmin – Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich”,

3) 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,

- występy teatru Art-Re z Krakowa,

- “FERIE ZIMOWE 2013” - cykl imprez dla dzieci i młodzieży szkolnej – turnieje i zabawy,

- udział w akcji sportowej “Cała Polska biega”,

- XXII Wyścig Kolarski im. Andrzeja Imosy,

- IV Międzyzakładowy Turniej Piłki Siatkowej,,
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- VIII Turniej piłki halowej,

- Polska Biega,

- Międzygimnazjalny Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Dyrektora Gimnazjum,

- zajęcia sportowe w świetlicach i na boiskach wiejskich z młodzieżą przeprowadzone przez instruktora 
ds. Sportu z GCK,

- treningi piłki nożnej  “młodzików” organizowanych na stadionie sportowym w Solcu-Zdroju,

- Turniej Miast i Gmin - Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich,

- organizowanie zajęć sportowych, i turniejów:  tenisa stołowego, bilarda oraz rozgrywek siatki, kosza na 
boisku wielofunkcyjnym przy GCK,

- zorganizowanie półkolonii dla dzieci z terenu gminy.

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.

5. Poprawa infrastruktury drogowej ze szczególnym ukierunkowaniem na poprawę bezpieczeństwa 
pieszych i dzieci.

- wykonanie nawierzchni i oznakowania części dróg w miejscowościach: Włosnowice, Piasek Mały, Solec-
Zdrój: ul. Leśna i ul. Janów, Wełnin,

- oznakowanie i malowanie przejść dla pieszych w miejscowościach Solec-Zdrój,

- zakup nowej wiaty przystankowej w miejscowości Zagajów,

- 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 
prowadzenie 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, 
Andrzejki, Mikołajki oraz organizowanie “Spotkania Wigilijnego” dla osób samotnych,
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- impreza plenerowa “Ponidziańskie smaki”,

- XII Soleckie Lato Nad Zalewem,

- Czarny Teatr Magii i Światła,

2) imprezy organizowane przez Urząd Gminy :

- VII Magnoliowy Dzień Wiosny,

- współudział w organizowaniu imprezy plenerowej VI Imieniny Jana I Janiny - “Noc Świętojańska”,

- Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze,

- IV "Sobótkowe Spotkanie Integracyjne Nad Zalewem: Zborów-Solec 2013,

- Jarmark Turystyczny,

- 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-Zdró,j

- Poplenerowe Wystawy Obrazów.

Większość imprez połączona jest z elementami profilaktycznymi.

8. Przeciwdziałanie katastrofom technicznym awariom i klęskom żywiołowym, a w przypadku 
zaistnienia pomoc w odbudowie i minimalizacji skutkom.

- monitorowanie cieków wodnych na terenie gminy, występowanie z wnioskiem do ŚZMiUW o konserwację 
rowów i rzek.

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.
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Załącznik Nr 11 do Sprawozdania Nr 1/2014

Starosty Buskiego

z dnia 20 lutego 2014 r.

Informacja na temat działań związanych z bezpieczeństwem obywateli i porządkiem publicznym 
w 2013 roku realizowanych przez Gminę Gnojno.

W 2013 roku dokonano wielu inwestycji w celu poprawienia stanu bezpieczeństwa obywateli gminy 
w tym również młodzieży oraz dzieci szkolnych poprzez zorganizowanie na wsiach świetlic dla młodzieży 
jak również w szkołach poprzez dokonanie ogrodzeń szkół oraz boisk szkolnych. Uzupełniono znaki 
drogowe na drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych na całym terenie gminy. Na drodze 
Wojewódzkiej w miejscowościach: Gnojno, Glinka, Skadla, Wola Zofiowska, Jarząbki i Grabki Małe są 
wybudowane chodniki dla ruchu pieszego oraz wykonane pasy przejścia przez jezdnię, a w miejscach 
odkrytych rowów są zainstalowane barierki odgradzające jezdnię od ruchu pieszego. W 2013 roku 
wykonano parkingi w miejscowości Gnojno w obrębie boiska sportowego oraz Urzędu Gminy i Remizy 
Strażackiej. Ma to duży wpływ na bezpieczeństwo w czasie zwiększonego ruchu samochodowego 
i pieszego w okresie świąt, imprez masowych czy też pielgrzymek, pogrzebów.

Ujęcia wody pitnej oraz zbiorniki są ogrodzone i oznakowane tak, że nie mają do nich dostępu osoby 
nieupoważnione. Jeśli chodzi o szkoły są prowadzone kursy na „karty rowerowe” oraz prowadzone są 
konkursy organizowane przez Policję oraz Państwową Straż Pożarną  na temat bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym oraz przeciwpożarowym.

Współpraca z Policją układa się na dobrym poziomie. Jeden raz w tygodniu w gminie urzęduje 
dzielnicowy z Komisariatu Policji w Stopnicy, gdzie przyjmuje obywateli w wyznaczonym pomieszczeniu. 
W 2013 roku w gminie Gnojno nie wystąpiły poważne zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego.
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Załącznik Nr 12 do Sprawozdania Nr 1/2014

Starosty Buskiego

z dnia 20 lutego 2014 r.

Informacja dot. poprawy stanu bezpieczeństwa publicznego oraz podejmowane działania przez gminę 
Wiślica i podległe jednostki organizacyjne w 2013 roku.

Głównym zagrożeniem w dziedzinie społecznej na terenie gminy było zjawisko alkoholizmu i jego 
negatywne skutki, a zwłaszcza dalsze pogłębianie ubóstwa rodzin. Celem eliminacji bądź też ograniczenia 
negatywnych skutków w wymiarze publicznym rodzinnym na terenie gminy było prowadzenie zadań 
wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zwiększono 
dostępność pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu. Zapewniono 
udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychologicznej i prawnej, 
realizowane są spotkania z osobami uzależnionymi.

W celu zmniejszenia skutków procederu, prowadzono działania zapobiegawcze.

Dostosowanie programów wychowawczych szkół do realnych zagrożeń, uatrakcyjnienie lekcji 
wychowawczych. W zakresie zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży prowadzono przez 
szkoły wiele  kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży, w okresie ferii i wakacji, organizowane były liczne 
zawody sportowe. Na lekcje gry w bilard  uczęszcza regularnie duża grupa dzieci, które odbywają się 
w Zespole   Szkolno –  Przedszkolnym i Domu Strażaka w Wiślicy.

Jak co roku w okresie letnim rozegrana jest Gminna Liga w piłce nożnej. Celem turnieju było 
propagowanie zdrowego stylu życia, zagospodarowanie czasu wolnego, a także zainspirowanie młodych 
ludzi do uprawiania sportu,  podejmując tym samym działania antyalkoholowe. 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. 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. Aby każdy mieszkańców 
mógł czuć się bezpiecznie ważne dla gminy było utrzymanie porządku w miejscach publicznych oraz 
działania oraz  działania przeciw chuligaństwu, agresywnym grupom i wandalom, zwalczanie 
przestępczości pospolitej. Poprzez zainstalowanie  kamer wizyjnych, monitorowane jest całość rynku 
w Wiślicy, Placu Solnego oraz placu rekreacyjno-sportowego, znajdują się tam boiska do piłki nożnej, 
siatkówki, koszykówki, grill. W planach jest objęcie monitoringiem całej Wiślicy, co pozwoli na poprawę 
bezpieczeństwa oraz poczucia bezpieczeństwa mieszkańców i turystów. Rynek w Wiślicy został oświetlony 
nowoczesnymi lampami ulicznymi o dużej jasności co może wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa. Zostały 
wyremontowane wraz z wymianą płyt chodnikowych na kostkę brukową wszystkie chodniki wokół rynku 
i przyległych ulic.

W gminie doposażono w stoły bilardowe i do tenisa stołowego wszystkie świetlice wiejskie.  Gmina 
Wiślica realizuje projekt Pt ” E-świętokrzyskie – budowa miejskich sieci światłowodowych” jst w ramach 
zawartej umowy o dofinansowanie w ramach Działania 2.2 Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. Przebudowano i wyremontowano drogi gminne 
i wiejskie, zaplanowano rewitalizację rynku i budowę boiska sportowego.  Istnieje duże 
prawdopodobieństwo, że w skutek realizacji przedmiotowego projektu lokalne stowarzyszenia 
zintensyfikują swoje działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa szeroko rozumianego.

Impuls w postaci współpracy przy realizacji projektu spowoduje niektórych mieszkańców chęć 
budowania lokalnych koalicji na rzecz poprawy bezpieczeństwa, w tym przeciwdziałania patologiom w śród 
dzieci i młodzieży. Realizacja projektu przy wykorzystaniu tak wielu instytucji, podmiotów i obywateli 
przyczyni się do zintegrowania lokalnego środowiska oraz większego uświadomienia znaczenia 
bezpieczeństwa w życiu lokalnej społeczności. Trzeba podkreślić, że budowanie wizerunku Policji, 

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 49 – Poz. 940



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. Priorytetem dla gminy Wiślica jest kreowanie i promowanie 
pozytywnej postawy obywatelskiej, zwłaszcza u dzieci i młodzieży, partnerskiej współpracy z Policją przy 
zapobieganiu przestępczości i patologiom.
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Załącznik Nr 13 do Sprawozdania Nr 1/2014

Starosty Buskiego

z dnia 20 lutego 2014 r.

Informacja  Urzędu Gminy Pacanów z podejmowanych działań w zakresie bezpieczeństwa obywateli 
i porządku w 2013 roku.

1. Zagrożenie powodziowe.

W miesiącu październiku na wałach wiślanych przeprowadzono trening przeciwpowodziowy przy udziale 
11 jednostek straży pożarnej z terenu naszej gminy, Komendy Wojewódzkiej PSP w Kielcach oraz 
Komendy Powiatowej PSP w Busku-Zdroju.

2. Bezpieczeństwo na drogach.

Wybudowano 2230 mb nowych dróg, remontowano już istniejące w miarę potrzeb w celu polepszenia 
ruchu kołowego na drogach, uzupełniono oznakowania pionowe dróg. Wykaszano pobocza celem 
polepszenia widoczności.

3. Bezpieczeństwo pożarowe.

W naszej gminie bezpieczeństwo pożarowe zapewnia nam 11 jednostek straży pożarnej, dla których 
zakupiono nowe węże strażacki i prądnice. Dokonano remontu 2 samochodów bojowych oraz 
w 4 jednostkach wyremontowano sprzęt pożarniczy. Zakupiono również nową motopompę TOHATSU.

4. Bezpieczeństwo imprez.

Dla bezpieczeństwa imprez współpraca z policją w celu zabezpieczenia dróg podczas uroczystości 
rocznicowych, uroczystości kościelnych oraz festiwalu Kultury Dziecięcej.

5. Zapobieganie przestępczości.

Działania profilaktyczne w szkołach oraz zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w czasie 
wakacji. Corocznie Klub Sportowy Zorza Tempo Pacanów organizuje rozgrywki sportowe dla dzieci 
i młodzieży.

Doposażono świetlice środowiskowe w sprzęt sportowy tj. stół bilardowy oraz stół do tenisa stołowego.
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Załącznik Nr 14 do Sprawozdania Nr 1/2014

Starosty Buskiego

z dnia 20 lutego 2014 r.

Informacja na temat działań związanych z bezpieczeństwem obywateli i porządkiem publicznym 
w 2013 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 Alkoholowych w Gminie Tuczępy w 2013 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., (Dz.U.z 2012 roku poz. 1356 z późn. zm), 
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tuczępach opracowała i przedstawiła do 
zatwierdzenia Radzie Gminy Tuczępy Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na rok 2013, który został przyjęty na drodze odrębnej Uchwały.

W ramach zadań zawartych w tym programie poszerzono dotychczasową ofertę pomocową Punktu 
Konsultacyjnego dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin o możliwość uzyskania podstawowej 
pomocy psychologicznej 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 – 2 dni w tygodniu, tj. w piątek i wtorek. Osoba prowadząca Punkt Konsultacyjny podejmuje 
szereg działań polegających na uruchomieniu procedur administracyjno - prawnych związanych 
z kierowaniem osób uzależnionych na przymusowe leczenie odwykowe, inicjuje i prowadzi czynności 
w ramach programu „niebieska karta”, redaguje wnioski i uzasadnienia do Sądu o uzyskanie orzeczenia 
o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu w stacjonarnym 
lub ambulatoryjnym zakładzie lecznictwa odwykowego. W celu samo-diagnozy problemu alkoholowego 
konsultant, opracował test, jaki jest udostępniany osobom wobec, których wszczęto procedurę o skierowanie 
na leczenie odwykowe. Test jest formą samo-oceny i określenia stopnia choroby alkoholowej (wstępna 
diagnoza). Ponadto informuje o dostępnych formach leczenia, 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. Uczestniczy 
w procedurze prowadzenia programu „niebieska karta”, w ramach którego, opieką zostało w roku 2013-tym 
objętych na terenie, gminy 10 rodzin. Pracownik udziela również pomocy w redagowaniu pism 
procesowych np. pozwów do Sądu lub zawiadomień o popełnieniu przestępstwa. Ponadto uczestniczy 
w posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego i w pracach Grup Roboczych, które są powołane 
i prowadzone w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie gminy 
Tuczępy.

W przeciągu roku odbyło się 13 posiedzeń Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Przyjęto 
i rozpatrzono 11 wniosków o skierowanie osób na leczenie odwykowe. Wobec 5 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 
1 osoby, czynności zawieszono wobec wycofania wniosku o leczenie. W związku z powyższym, koszty 
związane z opłatami sądowymi, badaniami lekarskim kierowanych na leczenie odwykowe, kosztami 
korespondencji oraz posiedzeniami komisji wyniosły 10.032 złotych. Ponadto rozpatrzono 33 wnioski 
o dofinansowanie skierowane do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ( Szkoły 
13,Komisja Sportu i Turystyki 1,Animator Sportu przy „Orliku” w Tuczępach 3, Stowarzyszenia 3, Rady 
Sołeckie 6, Koło Gospodyń Wiejskich 5 i 2 GOK).
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Członkowie Zespołu orzekającego GKRPA przeprowadzili w swoich środowiskach 46 samodzielnych 
rozmów interwencyjne - motywacyjnych i 21 profilaktyczno - ostrzegawczych.

Ponadto Pracownik przeprowadził w Punkcie konsultacyjnym 41 rozmów informacyjno - edukacyjnych 
z osobami uzależnionymi i szukającymi pomocy oraz członkami ich rodzin.

Wśród osób zgłaszających się do Punktu Konsultacyjnego ujawniono 3 ofiar przemocy domowej, co 
przekształcono w procedurę „niebieskiej karty” i spowodowało stałą opiekę nad rodzinami w ramach 
programu „przeciwdziałania przemocy w rodzinie”. 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 profilaktyczne z zakresu narkomani, 
alkoholizmu i przemocy oraz przygotowali i przeprowadzili cykl spotkań z młodzieżą oraz wychowawcami 
o tematyce związanej z prawnymi, społecznymi i zdrowotnymi aspektami posiadania, zażywania 
i rozprowadzania różnych substancji o działaniu narkotycznym.

Gminna Komisja RPA dofinansowała pobyt 5 dzieci na koloniach letnich w kwocie 3400 złoty. 
Nadmienić należy że z pomocy materialnej korzysta na terenie gminy około 193 rodzin (tj. około 560 osób).

Stałym elementem działalności informacyjnej, edukacyjnej i profilaktycznej na terenie gminy jest zakup 
i upowszechnianie materiałów do prowadzenia zajęć wychowawczych i profilaktycznych w szkołach, 
świetlicach szkolnych oraz w świetlicach wiejskich. Są to plakaty, broszury, informatory oraz profesjonalne 
opracowania z gotowymi scenariuszami zajęć profilaktyczno - wychowawczych prowadzonych w ramach 
teatrzyków, spektakli i szkoleń edukacyjno – informacyjnych oraz imprez sportowych i kulturalnych. Od 
roku 2013, podobnie jak w roku poprzednim, szkoły we własnym zakresie organizują w swoich placówkach 
zajęcia z zakresu profilaktyki, z uwagi na to, że dyrektorzy poszczególnych jednostek, najlepiej i najbardziej 
efektywnie wykorzystają przekazane na ten cel środki. Ogółem na ten cele, z Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Alkoholizmowi w roku 2013, dla szkół przekazano  kwotę 7316 złotych. Dofinansowanie 
zakupu wyposażenia i remontu świetlic wiejskich przekazano 2300 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 i Kościoła Katolickiego 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 przekazano  kwotę 6600 złotych. W sumie w roku 2013 z Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Alkoholizmowi  wydatkowano na różnego rodzaju usługi kwotę 16.687,67 złotych  oraz 
dokonano zakupów sprzętu, wyposażenia materiałów itp. na kwotę 20.235,40 złotych.

2. Działania w roku 2013 w zakresie profilaktyki.

 
L.p.

 Rodzaj działania  Czas  Ilość uczniów 
objętych 
dzianiem

 Happening z okazji Święta 3.Maja.  30.04.2013  14
 „Dzień Ziemi” – finał trzech projektów  28.05.2013  24
 X Festiwal Kultury i Tradycji Narodów Świata  05.06.2013  20
 Konkurs wiedzy pożarniczej.  I półrocze 

2013
 8

 Międzygimnazjalne rozgrywki w piłkę siatkową chłopców  2013  15
 Warsztaty z dietetykiem  29.04.2013  71
 Wyjazdy na basen  2013  69
 „Biała szkoła”  10-16.02.2013  29
 Wyjazd na łyżwy do Tarnowa  13.02.2013  38
 Wyjazd do huty szkła w Grzybowie  13.05.2013  48
 Zajęcia z doradztwa zawodowego prowadzone przez biuro pracy 
w Busku - Zdroju

 27.03.2013  47
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 Zajęcia z doradztwa zawodowego  10.06.2013  47
 Warsztaty teatralne prowadzone przez Piotra Filonowicza 
z Akademii Sztuki i Teatru w Warszawie

 16-17.03.2013  21

 Zajęcia Kung – fu Modliszki  I i II półrocze 
2013

 4

 Akcja „Polska biega”, Tuczępy  26.05.2013  19
 Dzień Dziecka  02.06.2013  Objęci wszyscy 

uczniowie
 Znajdź skuteczne rozwiązania – program antynikotynowy. 
Organizowany z ramienia Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Busku - Zdroju

 XII 2012 – V 
2013

 Objęci wszyscy 
uczniowie

 Trzymaj formę ( profilaktyka antynałogowa)  I półrocze 
2013

 46

 Powiedzmy stop cyberprzemocy  I półrocze 
2013

 Objęci wszyscy 
uczniowie

3.  Wykaz imprez sportowych organizowanych na terenie gminy Tuczępy w 2013 r.

1) I Turniej Tenisowy o Puchar Wójta Gminy Tuczępy.

2) III Bieg uliczny – akcja „Polska biega”.

3) Mecz piłki nożnej „Samorządowcy- reszta gminy”.

4) Europejski Tydzień Sportu.

5) Międzygminny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Tuczępy.

6) II Turniej Siatkówki Drużyn Mieszanych o Puchar „ORLIKA”.

7) II Turniej TRIO BASKET 2013.

8) III Turniej Piłki Nożnej o Puchar Premiera Donalda Tuska.

9) VI Turniej Piłki Nożnej o Puchar Prezesa „Towarzystwa Przyjaciół Gminy Tuczępy”.

10) IV Turniej Holowej Piłki Nożnej.

11) II Turniej Siatkówki Drużyn Mieszanych o Puchar Wójta Gminy Tuczępy.

4. Działania w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa uczniów w 2013 roku w Zespole 
Placówek Oświatowych Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Tuczępach.

 
L.p  Tematyka działania  Termin  Odpowiedzialni

 1.  Pogadanki na temat zagrożeń związanych 
z występowaniem tlenku węgla

 Styczeń  Wychowawcy klas

 2.  Radzenie sobie z emocjami, rozwiązywanie konfliktów.  Luty, marzec  Wychowawcy klas
 Pedagog szkolny

 3.  Bezpieczne ferie zimowe- zasady postępowania  Styczeń  Wychowawcy klas
 Pracownik Policji

 4.  Przygotowanie uczniów do konkursu BRD  Styczeń- maj  Dyrektor Szkoły
 Wychowawcy klas

 5.  Spektakl dotyczący dobrego wychowania.  Luty  Firma zewnętrzna, 
Kraków

 6.  Rozpoznawanie i sposoby radzenia  sobie z agresją  Luty, kwiecień, 
październik

 Wychowawcy klas
 Pedagog szkolny

 7.  Prawidłowe odżywianie Uczniów- „Świąteczna 
paczka”- dla uczniów z rodzin znajdujących się 

 Marzec  Dyrektor Szkoły
 Wychowawcy klas
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w trudnej sytuacji  Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie

 8.  Warsztaty profilaktyczne dotyczące uzależnień 
i cyberprzemocy

 Marzec  Instytucja prywatna

 9.  Jak przeciwstawiać się przemocy w Internecie, 
stworzenie kodeksu prawidłowego korzystania 
z komputera

 Luty, kwiecień  Wychowawcy klas
 Pedagog szkolny

 10.  Przeprowadzanie ankiety wśród uczniów na temat 
bezpiecznego korzystania z Internetu i komputera.

 Marzec-kwiecień  Pedagog szkolny

 11.  Asertywne rozwiązywanie konfliktów w grupie 
rówieśniczej, w domu- trening osobowy.

 Kwiecień, maj  Pedagog szkolny

 12.  Przygotowanie uczniów do egzaminu na kartę 
rowerową.

 Kwiecień- maj  Dyrektor Szkoły
 Wychowawcy klas

 13.  Pogadanka na temat bezpieczeństwa, reagowanie na 
sytuacje niebezpieczne.

 Kwiecień  Pracownik Straży 
Pożarnej

 14.  Profilaktyka uzależnień – skutki spożywania używek.  Maj- czerwiec  Wychowawcy klas
 Pedagog szkolny

 15.  Warsztaty dla uczniów z zakresu udzielania I pomocy 
przedmedycznej

 Maj- czerwiec  Nauczyciele- trenerzy

 16.  Pomoc rodzicom w pracach w gospodarstwie 
domowym- zasady bezpiecznego postępowania.

 Czerwiec  Wychowawcy klas

 17.  Prelekcje dotyczące bezpieczeństwa podczas 
wakacyjnych zabaw i wyjazdów, bezpiecznego 
poruszania się po drogach

 Czerwiec  Wychowawcy klas

 18.  Pogadanka na temat bezpieczeństwa, reagowanie na 
sytuacje niebezpieczne.

 Czerwiec  Ochotnicza Straż 
Pożarna

 19.  Modernizacje, naprawy, konserwacje prowadzone 
w obiekcie szkolnym- celem zabezpieczenia 
bezpiecznych warunków pracy i nauki.

 Lipiec-wrzesień  Dyrektor Szkoły

 20.  Przegląd stanu technicznego obiektu szkolnego, 
urządzeń i instalacji w obiekcie szkolnym

 Wrzesień  Dyrektor Szkoły

 21.  Bezpieczna droga do i ze szkoły- zasady bezpiecznego 
poruszania się po drogach publicznych

 Wrzesień  Wychowawcy klas

 22.  Utrwalanie zasad związanych z udzielaniem pierwszej 
pomocy- pokaz ratownictwa medycznego

 Wrzesień  Ratownicy medyczni 
ZHP Busko-Zdrój

 23.  Przeprowadzenie Próbnej Ewakuacji społeczności 
szkolnej.

 Wrzesień  Dyrektor Szkoły
 Wychowawcy klas

 24.  Realizacja programu „Czyste powietrze wokół nas” oraz 
„ Nie pal przy mnie… proszę”

 Październik- 
grudzień

 Wychowawcy 
Przedszkola
 Wychowawcy klas I-III
 Bibliotekarz

 25.  Warsztaty dla uczniów z zakresu udzielania I pomocy 
przedmedycznej

 Październik  Nauczyciele- trenerzy

 26.  Profilaktyka uzależnień – sposoby spędzania czasu 
przez uczniów.

 Wrzesień, 
październik

 Wychowawcy klas
 Pedagog szkolny

 27.  Zdrowy styl życia- sport, zdrowe odżywianie- 
pogadanki na ten temat.

 październik  Wychowawcy klas

 28.  Zajęcia dotyczące bezpieczeństwa na drodze, w szkole, 
w domy w ramach akcji „Klub Bezpiecznego Puchatka”

 Październik- 
grudzień

 Pedagog szkolny
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 29.  Zajęcia dotyczące kultury osobistej, savoir vivru.  Systematycznie  Bibliotekarz

 30.  Pogadanka na temat zdrowego odżywiania  Listopad  Ratownik medyczny, 
Kraków

 31.  Zorganizowanie Dnia Życzliwości- scenki 
profilaktyczne, wskazujące na prawidłowo wzorce 
postępowania.

 Listopad  Samorząd szkolny
 Pedagog szkolny

 32.  Prawidłowe odżywianie Uczniów- „Świąteczna 
paczka”- dla uczniów z rodzin znajdujących się 
w trudnej sytuacji

 Grudzień  Dyrektor Szkoły
 Wychowawcy klas
 Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie

 33.  Monitorowanie stanu bezpieczeństwa w obiekcie 
szkolnym, bieżące przeglądy.

 Wrzesień- grudzień  Dyrektor Szkoły

5.  Zespół Placówek Oświatowych w Nizinach - działania dotyczące bezpieczeństwa uczniów za rok 2013.

 
Lp.

 TEMAT  DATA  Osoba 
odpowiedzialna

 1.  Apel"Młodość-trzeźwość-zdrowie-pogadanka i spotkanie 
z policjantem"

 09.01.2013r.  Wychowawca 
kl.VI

 2.  Spotkanie z dzielnicowym rodziców ucz.kl.V 
"Przeciwdziałamy agresji"

Przygotowania i udział w „Turnieju Wiedzy Pożarniczej"

 21.02 2013r.

Luty 2013

 Policja
wychowawcy

G.Studziżór
 3.  Udział w warsztatach terapeutycznych dla uczniów i rodziców 

kl.IV-VI – "Przeciwdziałania agresji"

Udział w Konkursie z zakresu przepisów BRD

 18.03.2013r.

Marzec 2013

 PODiDN
wychowawcy 
kl.IV-VI

G.Studziżór
 4.  Warsztaty dla ucz.IV-VI"Żeby w szkole było miło"  11.04.2013  H.Wieczorek

D.Janicka
 5  Apel na temat "Higiena osobista i czystość wokół"  29.04.2013r.  Higienistka
 6.  Miesiąc kultury zdrowotnej"-popularyzacja zdrowia  29.04 2013  Opiekun PCK
 7.  Dzień Dziecka-zajęcia z udziałem rodziców-bezpieczne 

zabawy, organizacja czasu wolnego
 10.06.2013r.  Dyrektor

wychowawcy, 
rodzice

 8.  Przygotowanie uczniów do egzaminu na kartę  rowerową  Maj/czerwiec 
2013r.

 Nauczyciel 
techniki
Dyrektor

 9.  Cykliczne wyjazdy uczniów na basen do Połańca- nauka 
pływania, bezpieczne zachowania

 01.01.2013-
12.2013

 Wychowawcy 
kl.I-III i IV-VI

 
10.

 Warsztaty udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej  17.06.2013r.  PROFED Kraków

 
11.

 Spotkanie z policjantem- "Bezpieczne wakacje"  25.06.2013  Dyrektor
Policjant

 
12.

 Spotkanie z policjantem "Bezpieczeństwo na drodze"  17,09,2013r.  Dyrektor
Policja

 
13.

 Spotkanie z pielęgniarką-pogadanka na temat"Higiena jamy 
ustnej, zasada fluorkowania zębów"

 19.09.2013r  Higienistka

 
14.

 Udział w akcji "Sprzątanie Świata  Wrzesień 2013r.  Wychowawcy 
Dyrektor

 15  Akcja ewakuacyjna w szkole z udziałem strażaków  25.09.2013  Wychowawcy 
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Dyrektor
Straż Pożarna

 
16.

 Realizacja programów edukacyjnych w przedszkolu"Czyste 
powietrze wokół nas i w szkole "Klub bezpiecznego Puchatka"

 Cały rok  Wychowawca 
przedszkola i kl.I

17 Projekt "Kompleksowy system gospodarowania odpadami" Cały rok Lider Projektu
 18  Udział w konkursie "Bezpieczeństwo na piątkę"  październik  G.Studziżór

 
19.

 Zasady zdrowego odżywiania się
"Wspólne śniadanie"

 Listopad 2013r.  Wychowawcy
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Załącznik Nr 15 do Sprawozdania Nr 1/2014

Starosty Buskiego

z dnia 20 lutego 2014 r.

Sprawozdanie z realizacji zadań mających na celu poprawę bezpieczeństwa publicznego na terenie  
Gminy Nowy Korczyn w 2013 roku.

1. Realizując zadania, wynikające między innymi z Powiatowego  programu zapobiegania 
przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2011-2014, Gmina 
Nowy Korczyn w 2013 roku podjęła następujące działania:

1) zrealizowano   zadanie dotyczące  zagospodarowania terenu wokół budynku Urzędu Gminy ul. Buska 
7 wraz z organizacją placu zabaw, ciągów komunikacyjnych, utwardzeniem i ogrodzeniem terenu oraz 
termomodernizacją budynku przy ul. Buskiej 7,

2) wykonano remont, wymianę dachu i termomodernizację budynku Ośrodka Zdrowia w Nowym Korczynie,

3) wyłoniono wykonawcę zadania pn. „Przebudowa części pomieszczeń budynku szkoły dla potrzeb świetlicy

środowiskowej w Brzostkowie” w ramach PROW „ Odnowa i rozwój wsi”,

4) na podstawie porozumienia z jednostką OSP w Ostrowcach Gmina rozpoczęła modernizację miejscowej 
remizy, która będzie służyła także mieszkańcom jako świetlica środowiskowa,

5) w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów wyremontowano 
świetlice wiejską w Łęce,

6) złożono wniosek na realizację projektu pn.”Rozbudowa 5 oddziałów przedszkolnych na terenie gminy 
Nowy Korczyn szansą na lepsze jutro”,

7) wykonano remont w Szkole Podstawowej w Brzostkowie polegający na odnowieniu sal lekcyjnych, 
korytarzy, wykonaniu wentylacji w łazienkach. Przed wejściem do budynku położono 400 m kw. kostki 
brukowej,

8) ok. 150 uczniów z terenu Gminy otrzymało elementy odblaskowe w ramach akcji „Widoczni na drodze”. 
Odbyły się również prelekcje na temat bezpiecznego poruszania się po drodze, zachowania zasad 
bezpieczeństwa w szkole i domu,

9) trwają prace związane z rewitalizacją Nowego Korczyna polegające m.in. na remoncie jezdni i chodników, 
budowie nowych parkingów, wymianie infrastruktury, oczyszczeniu nadbrzeża rzeki Nidy i urządzeniu tam 
przystani kajakowej oraz plaży i kąpieliska,

10) w związku z planowaną przez samorządy woj. świętokrzyskiego i małopolskiego budową mostu na rzece 
Wiśle, Wójt Gminy zwrócił się do Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad o ujęcie w programie inwestycji 
budowy obwodnicy dla Nowego Korczyna,

11) zakończyła się kolejna edycja programu usuwania i unieszkodliwiana odpadów zawierających azbest 
z którego skorzystało 25 gospodarstw,

12) zrealizowano budowę  placu  zabaw w miejscowości Stary Korczyn,

13) gmina otrzymała za około 140 tysięcy, sprzęt  od Marszałka Województwa Świętokrzyskiego tj: dwa 
zestawy hydrauliczne "LUKAS" i motopompę "TOHATSU", który przekazano 3 jednostkom OSP 
należącym do Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego, dla potrzeb jednostki OSP w Czarkowach 
przekazano samochód pożarniczy marki Volkswagen T4,w miesiącu maju w Nowym Korczynie 
przeprowadzono działania szkoleniowo- pożarnicze dla jednostek OSP, w działaniach tych wzięło udział 
7 jednostek OSP z terenu gminy,

14) miesiącu wrześniu  Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza chłopców z Nowego Korczyna zajęła I miejsce 
w zawodach o mistrzostwo województwa kujawsko- pomorskiego w kategorii CTIF w Bydgoszczy,
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15) w sali gimnastycznej Samorządowego Gimnazjum w Nowym Korczynie zorganizowano II Turniej 
Drużyn Amatorskich w piłce siatkowej w którym uczestniczyło 9 drużyn z powiatu buskiego,

16) w listopadzie odbyła się debata społeczna poświęcona zagadnieniom z zakresu z zakresu bezpieczeństwa 
pieszych, uczestników ruchu drogowego,

17) wykonano zabezpieczenie podłoża wałów rzeki Wisły na terenie gminy Nowy Korczyn, przedmiotem 
zadania były roboty budowlane wykonywane na lewym wale Wiślanym poniżej ujścia Nidy 
w miejscowościach  Błotnowola i Parchocin,

18) wykonano zadanie  pod nazwą "Wycinanie drzew i zakrzaczeń z międzywala rzeki Nidy 
w miejscowościach Grotniki Duże i Nowy Korczyn  co przyczyni się do swobodnego  przepływu wód 
i zmniejszy zagrożenie powodzią,

19) nadal prowadzone są działania w ramach akcji profilaktycznej "Bezpieczna droga do szkoły" Działaniami 
objęto skrzyżowanie w Nowym Korczynie z przejściem dla pieszych, prowadzącym bezpośrednio do 
Zespołu Szkół w Nowym Korczynie, oraz drodze powiatowej  przy której znajduje się  Szkoła Podstawowa 
w Brzostkowie z udziałem  Straży Gminnej,

20) w okresie wakacji  gmina zorganizowała półkolonie dla 75 dzieci z terenu gminy w wieku 7-16 lat  
przystępując tym samym do konkursu pn. "Pomóżmy dzieciom spędzić szczęśliwie  wakacje", w konkursie 
gmina zajęła 2 miejsce w województwie otrzymując nagrodę Wojewody Świętokrzyskiego,

21) GOPS w Nowym Korczynie realizował program "Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności  Unii  
Europejskiej PEAD 2013", celem którego jest udzielanie pomocy osobom  najuboższym. W 2013 roku 
wsparciem objęto 620 osób,

22) GOPS realizuje pomoc w przypadku: ubóstwa, sieroctwa ,bezdomności, alkoholizmu, bezradności 
w sprawach opiekuńczo- wychowawczych. Udziela również pomocy w przypadku przemocy w rodzinie 
poprzez działający Zespół Interdyscyplinarny,

23) wykonano  prace zabezpieczenia  murów  pozostałej części ruin Synagogi przed dalszą dewastacją, która  
obecnie nie stanowi  zagrożenia  dla bezpieczeństwa osób tam przebywających i zwiedzających,

24) w placówkach oświatowych na terenie gminy w ciągu roku szkolnego realizowano programy 
profilaktyczne dotyczące uzależnień: narkomania, alkoholizm, przeciwdziałanie agresji wśród  
rówieśników,

25) bardzo duży wpływ na świadomość dzieci i młodzieży o wszelkich używkach ma działalność placówek 
oświatowych, które poprzez realizację warsztatów i programów profilaktycznych przeciwdziałających 
alkoholizmu i narkomanii dostarczają wiedzy o szkodliwości tych używek,

26) warsztaty i programy o uzależnieniach  dla szkół  zostały zakupione ze środków Gminnego Programu 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii,

27) 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,

28) przy  udziale Państwowej Straży Pożarnej w Busku Zdroju   zorganizowano Turniej Wiedzy Pożarniczej 
wśród młodzieży ze szkół podstawowych z terenu gminy i młodzieży Zespołu Szkół w Nowym Korczynie,

29) Nowym Korczynie wymieniono sieć energii elektrycznej z napowietrznej na przyłącza kablowe ziemne,  
zainstalowano  kontener na elektrośmieci,

30) elementem realizacji poprawy bezpieczeństwa obywateli w 2013r jest wykonanie 118 przydomowych 
oczyszczalni ścieków - łączna wartość projektu 2 579 081 zł,

31) przygotowano do realizacji  budowę 20 km. kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Grotniki Małe, 
Pawłów i Brzostków,

32) wykonano modernizację i budowę dróg na terenie gminy – w miejscowościach: Piasek Wielki, 
Brzostków, Podraje, Strożyska, Badrzychowice, Parchocin. Wykonano odmulenie rowów - 15 km ciągów 
melioracyjnych na terenie gminy.

2. Świetlice wiejskie.
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Działalność Świetlic Wiejskich będących miejscem spotkań młodzieży, dzieci i mieszkańców 
dofinansowywana 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.

Świetlice wiejskie,  służą miejscu spotkań miejscowych mieszkańców jak również dzieci i młodzieży 
gdzie spędzają wolny czas na grach i zabawach. Z ośmiu Świetlic Wiejskich   dwie otrzymały 
dofinansowanie na zakup sprzętu i wyposażenia oraz remonty. Łączna kwota dofinansowania  wszystkich 
świetlic z energią elektryczną i ogrzewaniem z budżetu  GPRPA w 2013r wyniosła 20 500 PLN. 
Wybudowane boiska Sportowe w miejscowościach Czarkowy, Górnowola i Sępichów  spełniają  swoją 
funkcję do rozgrywek piłkarskich dla  dzieci i miejscowej młodzieży.

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” i uczniowie w pozaszkolnych zajęciach kultury 
fizycznej i sportu.

W 2013 roku kontynuowano działalność Terapeutycznego Punktu Konsultacyjnego w Nowym Korczynie 
gdzie prowadzone są porady i konsultacje osób uzależnionych i współuzależnionych czynny w każdy 
poniedziałek tygodnia od godz.15.00 do godz.18.00. Prowadzi działalność w Nowym Korczynie Klub 
Anonimowych Alkoholików w budynku "Organistówki" przy ul. Pocztowej czynny w każdą środę od godz 
17.00.

3. Gminny Ośrodek Kultury.

Gminny Ośrodek Kultury celem zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży corocznie na 
terenie  gminy organizuje promocje kultury oraz  festyny, Przegląd Rejonowy do ”Buskich Spotkań 
z Folklorem” w miesiącu maju, Dzień Dziecka, ”Sobótki” oraz  Przegląd Teatrzyków Szkolnych,  
„KINGONALIA” impreza  historyczno – rekreacyjna w miesiącu lipcu, „Dożynki Gminne" które w 2013r. 
obyły się 18 sierpnia w miejscowości  Brzostków, "Pożegnanie Wakacji" w miesiącu sierpniu, w miesiącu 
grudniu  Mikołajki. Podczas tych imprez  kulturalnych i promocyjnych  kontynuowany był program  
„POSTAW NA RODZINĘ”.

Działalność Gminnego Ośrodka Kultury także skłania się do promocji zdrowego stylu życia wśród dzieci 
i młodzieży poprzez organizację zagospodarowania czasu wolnego: dostępu do internetu, spotkań 
z kombatantami BCh, prelekcji, nauki gry na instrumentach muzycznych, aerobiku, różnych gier, gry 
w bilard, odbywają się turnieje tenisa stołowego.
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Załącznik Nr 16 do Sprawozdania Nr 1/2014

Starosty Buskiego

z dnia 20 lutego 2014 r.

Informacja o działaniach, które były realizowane przez Wydział Oświaty i Infrastruktury Społecznej 
Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju w 2013.

1. Organizowanie zajęć profilaktycznych i terapeutycznych.

1) W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
zawarta została umowa pomiędzy gminą Busko – Zdrój, a Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej 
Poradnią Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień w Busku-Zdroju w sprawie przeprowadzania badań 
lekarskich 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) Prowadzone były 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 polegające na prowadzeniu zajęć terapeutycznych – programu after care dla osób 
uzależnionych po terapii podstawowej, którzy chcą dalej pracować nad swoją trzeźwością i rozwojem 
osobistym. Zajęcia odbywały się w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej – Poradni Zdrowia 
Psychicznego i Leczenia Uzależnień w Busku – Zdroju.

4) Prowadzone były zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, 
prowadzono 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.

5) Prowadzone były zajęcia „Spójrz Inaczej” dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla których 
Gmina Busko – Zdrój jest organem prowadzącym w 54 oddziałach 13 szkół. Zadanie polegało na 
przeprowadzeniu zajęć wychowawczo – profilaktycznych w wymiarze 25 godzin w każdym oddziale.

6) Realizowane było zadanie polegające na prowadzeniu zająć wychowawczo-opiekuńczych oraz zajęć 
profilaktycznych z zakresu profilaktyki alkoholowej z dziećmi i młodzieżą przebywającą w świetlicach.

2. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży:

1) 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 
prowadzone przez animatorów sportu dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Busko – Zdrój.

W okresie wakacyjnym wiele zadań z zakresu zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży 
zostało zrealizowane przez Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji a oto ważniejsze z nich:

 
Lp

 Rodzaj zajęć  Termin

 Pływalnia Miejska im. Stefana Komendy
 1  „ Zawody pływackie dzieci z pierwszych klas szkół podstawowych - już 

pływam”.
 22.06.2013r.

 2  Udosępniono nieodpłatnie Pływalnię Miejską im Stefana Komendy w Busku – 
Zdroju. Dzieci i młodzież korzystały z pływalni od godz.10 00 do godz. 15 00.  Od poniedziałku do 

piątku, cały okres 
wakacji
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 Zespół Boisk Wielofunkcyjnych „Orlik 2012”
 3  Zajęcia sportowo – rekreacyjne w ramach bezpłatnych wejść na zespół boisk 

wielofunkcyjnych „Orlik 2012”, w okresie wakacji codziennie - w godz.10 00 - 
21 00.

 Cały okres wakacji.

 4  „Turniej piłki nożnej dzieci i w ramach rozgrywek szkółek piłkarskich 
Football Academy”.

 29.06 do 30.06
 2013r.

 5  „Wakacyjny Turniej Dzikich Drużyn o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy 
Busko-Zdrój – kategoria wiekowa od 14 do 18 lat”.

 06.07 do 07.07
 2013r.

 6  „Wakacyjny Turniej Dzikich Drużyn o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy 
Busko-Zdrój – kategoria wiekowa od 10 do 14 lat”.

 13.07 do 14.07
 2013r.

 7  „Wakacyjna Liga Sołectw o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Busko-
Zdrój”(eliminacje).

 20.07 do 21.07
 2013r.

 8  „Wakacyjna Liga Sołectw o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój” 
(finał).

 06.08 do 07.08
 2013r.

 9  „Wakacyjny Turniej ORLIKA o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Busko-
Zdrój” (piłka nożna, siatkówka i koszykówka).

 24.08 do 25.08
 2013r.

 10  „Wakacyjny Turniej Piłki Siatkowej” - kategoria open.  17.08 do 18.08
 2013r.

 11  „Wakacyjny Turniej Koszykówki” - kategoria open.  17.08 do 18.08
 2013r.

 12  Zajęcia z animatorem – nauka gry w piłkę nożną, siatkówkę oraz koszykówkę 
(rotacyjnie wg potrzeb) dla dzieci w wieku szkolnym – w godz.10 00 -12 00.  Cały okres wakacji.

 Stadion Miejski w Busku – Zdroju / Inne obiekty gminne
 13  „Wakacyjny Turniej tenisa ziemnego dzieci i młodzieży o Puchar Burmistrza 

Miasta i Gminy Busko-Zdrój”.
 03.08 do 15.08

 2013r.
 14  „Mini Wyścig Kolarski - Memoriał Andrzeja Imosy”

 (teren Parku Zdrojowego w Busku-Zdroju).
 22.06.2013r.

 15  „Turniej Piłki Siatkowej – Plażowej o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy 
Busko-Zdrój” (boisko do piłki plażowej na os. Piłsudskiego).

 24.08 do 25.08
 2013r.

 Zbiornik Retencyjno – Rekreacyjny w Radzanowie
 16  Udostępniono nieodpłatnie do korzystania kąpielisko w Radzanowie, 

codziennie w godz.10 00 -18 00 w ramach zabezpieczenia czasu wolnego dzieci 
i młodzieży.

 Cały okres wakacji.

 17  Zajęcia sportowo – rekreacyjne dla dzieci i młodzieży -”Weekendowe rejsy 
łódkami żaglowymi po zbiorniku Radzanów” - soboty/niedziele w godz.10 00 -
18 00.

 Cały okres wakacji.

3. Pozostałe działania.

Realizując Gminny Program Rozwiązywania Problemów Narkomanii zostały  przeprowadzone różnego 
rodzaju koncerty, spektakle profilaktyczne np. „Złodzieje życia” czy „Muzyka Przeciw Uzależnieniom - 
Requiem dla życia” o tematyce przeciwdziałania narkomanii. Koncerty i spektakle skierowane były 
zarówno do uczniów szkół gimnazjalnych, jak i ponadgimnazjalnych z terenu gminy Busko – Zdrój.

Spektakle oraz programy zostały przeprowadzone w oparciu o profesjonalne programy profilaktyczne 
kładące szczególny nacisk na dostarczenie wiedzy o środkach odurzających, niebezpieczeństwach 
związanych z ich używaniem i możliwościami unikania tych zagrożeń oraz wytrenowanie kilku ważnych 
umiejętności życiowych: odmawiania, satysfakcjonującej zabawy bez sięgania po środki uzależniające, 
konstruktywnych zachowań w kontaktach z ludźmi, edukacji antynarkotykowej.

Gmina Busko – Zdrój rokrocznie realizuje zadanie inwestycyjne polegaj ą ce na dostawie i montażu 
wyposażenia placów zabaw. W roku 2013 nowe urządzenia zostały zamontowane w 17 miejscowościach.
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Zakup i montaż w/w urządzeń pozwolił na stworzenie alternatywnych form spędzania wolnego czasu dla 
dzieci i młodzieży z terenu naszej Gminy.
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Załącznik Nr 17 do Sprawozdania Nr 1/2014

Starosty Buskiego

z dnia 20 lutego 2014 r.

Informacja Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Busku-Zdroju z podejmowanych 
działań w zakresie bezpieczeństwa obywateli i porządku w 2013 roku.

Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Busku-Zdroju informuje, iż w zakresie bezpieczeństwa 
obywateli i porządku publicznego w roku 2013 organizowaliśmy w naszym Ośrodku mecze, turnieje 
i zawody sportowe dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Buskiego. Ponadto w okresie ferii zimowych 
i letnich w ramach zagospodarowania czasu wolnego, dzieciom i młodzieży pozostającym w miejscu 
zamieszkania, umożliwiliśmy korzystanie z hali sportowej, stołów do tenisa stołowego oraz boisk do piłki 
siatkowej plażowej i piłki nożnej.

Dzięki tym działaniom dzieci i młodzież z terenu Powiatu Buskiego mogły w formie zabawy doskonalić 
swoje umiejętności w takich dyscyplinach sportowych jak piłka ręczna, piłka siatkowa, piłka nożna, tenis 
stołowy, a także bezpiecznie spędzić czas wolny, ucząc się przy tym czynnego wypoczynku, zdrowej 
rywalizacji oraz podnosząc swoją sprawność fizyczną.
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Załącznik Nr 18 do Sprawozdania Nr 1/2014

Starosty Buskiego

z dnia 20 lutego 2014 r.

Sprawozdanie Straży Miejskiej w Busku - Zdroju z zakresu bezpieczeństwa obywateli i porządku 
publicznego w 2013 roku.

Ewidencja wyników działań straży.

 Mandat L. p.  Rodzaje wykroczeń
zawartych w:

 Środki 
oddziaływan

ia 
wychowawc

zego 
(art.41kw)

 liczba  kwota

 Wnioski do 
sądu

 Sprawy 
przekazane 

innym 
organom 

lub 
instytucjom

 Razem

 Ustawie Kodeks 
Wykroczeń

      

 a)  Wykroczenia 
przeciwko 
porządkowi 
i spokojowi 
publicznemu 
(49-64) kw

39 20 4350 2 61

 b)  Wykroczenia 
przeciwko 
instytucjom 
państwowym, 
samorządowym 
i społecznym 
(65-69) kw

   

 c)  Wykroczenia 
przeciwko 
bezpieczeństwu 
osób i mienia 
(70-83) kw

65 21 2050 2
 

88

 d)  Wykroczenia 
przeciwko 
bezpieczeństwu 
i porządkowi 
w komunikacji 
(84-103a) kw

765 288 30700 7
 

1060

 e)  Wykroczenia 
przeciwko 
osobie (104-
108) kw

    

 f)  Wykroczenia 
przeciwko 
zdrowiu (109-
118) kw

1 1 200
 

2

 g)  Wykroczenia
przeciwko 
mieniu (119-
131) kw

     

 h)  Wykroczenia 
przeciwko 
interesom 
konsumentów 
(132-139) kw

      

 1

 i)  Wykroczenia 
przeciwko 2 4 400

  
6
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obyczajności 
publicznej (140-
142) kw

 j)  Wykroczenia 
przeciwko 
urządzeniom 
użytku 
publicznego 
(143-145) kw

71 39 3150
 

1 111

 k)  Szkodnictwo 
leśne, polne 
i ogrodowe 
(148-166) kw

1 2 150
  

3

 2  Przepisach wprowadzających 
Kodeks pracy

      

 3  Ustawie o wychowaniu 
w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi

36 45 4400
 

81

 4  Ustawie o ochronie zdrowia 
przed następstwami używania 
tytoniu i wyrobów tytoniowych

7 1 100
  

8

 5  Ustawie o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach 100 26 2200

 
126

 6  Ustawie o ochronie zwierząt  10    160  170

 7  Ustawie o odpadach  10  10  1050  1   21

 8  Ustawie -Prawo ochrony 
środowiska

      

 9  Ustawie -Prawo o miarach       

 10  Ustawie o publicznym 
transporcie drogowym

    
1 1

 11  Ustawie- Prawo wodne       

 12  Ustawie o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami

      

 13  Ustawie o ochronie zdrowia 
zwierząt oraz zwalczaniu 
chorób zakaźnych zwierząt

5
    

5

 14  Ustawie o ochronie przyrody       

 15  Ustawie o recyklingu 
pojazdów wycofanych 
z eksploatacji

      

 16  Ustawie o lecznictwie 
uzdrowiskowym, uzdrowiskach 
i obszarach ochrony 
uzdrowiskowej oraz o gminach 
uzdrowiskowych

      

 17  Ustawie o zużytym sprzęcie 
elektrycznym i elektronicznym

      

 18  Ustawie o bateriach 
i akumulatorach

      

 19  Ustawie- Kodeks wyborczy       

 20  Aktach prawa miejscowego 
(przepisy porządkowe)

 
4 1150 3

 
7

 21  innych     23  23

 OGÓŁEM  1112  461  49900  13  186  1773
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 L. p.  Pozostałe wyniki działania  liczba

 1  Pojazdy unieruchomione przez zastosowanie urządzenia do blokowania kół  --

 Pojazdy usunięte z drogi, w tym:  

 a) na podstawie art.50a ustawy z dnia 20.06.1997r Prawo o ruchu drogowym  1
 2

 b) na podstawie art.130a ustawy z dnia 20.06.1997r Prawo o ruchu drogowym  1

 3  Pojazdy odnalezione  --
 4  Osoby doprowadzone do izby wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania  13
 5  Ujawnione przestępstwa  --
 6  Osoby ujęte i przekazane policji  --
 7  Zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsca 

zagrożonego takim zdarzeniem --
 8  Chronione obiekty komunalne i urządzenia użyteczności publicznej  --
 9  Konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych na potrzeby 

gminy --
 10  Kontrola osobista, przeglądanie zawartości podręcznych bagaży osoby  1
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 L. 
p.

 Rodzaj przedsięwzięcia  Informacja dotycząca przedsięwzięcia (krótki opis, ew. liczba działań)

 1.  Patrole mieszane (strażnik 
i policjant)ogólny opis z podaniem 
liczby patroli

 112 wspólnych patroli strażnik i policjant w godz.20oo – 4oo, ochrona ładu 
i porządku publicznego w tzw. Bezpieczna strefa, Plac Zwycięstwa i ulice 
przyległe, oraz patrol okolic targowicy przy ul Stawowej.

 2.  Odławianie
(Wyłapywanie) bezdomnych zwierząt

 Odłowiono na zgłoszenia mieszkańców miasta i gminy Busko – Zdrój 
160 bezdomnych zwierząt (psów) i dowieziono do schroniska dla 
bezdomnych zwierząt.

 3.  Akcje prewencyjne, z podaniem 
liczby zaangażowanych strażników 
i liczby akcji

 - zabezpieczenie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
- zabezpieczenie obchodów 3-go mają 4 strażników,
- zabezpieczenie przejścia pielgrzymki kieleckiej 4 strażników,
- zabezpieczenie festynu rodzinnego Karabosy 1 strażnik -2 policjantów,
- zabezpieczenie Dożynek Gminnych 5 strażników,
- zabezpieczenie imprezy Dni Buska Zdroju 4 strażników,
-zabezpieczenie ceremonii pogrzebowej posła K. Miodowicza, 7 strażników,
- uczestniczenie w akcji Bezpieczna droga do szkoły 2 strażników,
- zabezpieczenie ruchu pojazdów podczas Święta Zmarłych Akcja Znicz, 
4 strażników,
- zabezpieczenie pikniku rodzinnego w Zbludowicach 2 strażników
- zabezpieczenie obchodów 11-go listopada Święto Niepodległości 
4 strażników,
- zabezpieczenie sylwestra „pod chmurką „3 strażników,
- zabezpieczenie Giełdy ptaków i zwierząt 2 strażników,
- zabezpieczenie Piknik Rodzinny „Glinianki” 2 strażników,
- ochrona międzynarodowego biegu zdrojowego,
- przeprowadzono kontrolę legalności sprzedaży i pochodzenia choinek 
i stroików.

 4.  Wylegitymowano     osób  -w czasie wykonywania czynności służbowych wylegitymowano 
1573 osoby , którym udzielono 1112 pouczeń.

 5.  Wystawiono
wezwań

 - wypisano 856 wezwań dla kierowców za nieprawidłowe parkowanie 
pojazdów,
-wypisano 395 wezwań opłaty dodatkowej za brak karty parkingowej 
w Strefie Płatnego Parkowania.

6.

 Przeprowadzono interwencji  - 486 interwencji  dotyczących kontroli ruchu drogowego,
- 331 interwencji dotyczących porządków,
- 59 interwencji dotyczących ochrony środowiska m.in. śmieci, spalanie, 
ścieki.

 7.  Podjęto
współpracę
z instytucjami

 - Zakład Usług Komunalnych,
- Powiatowy Zarząd Dróg,
- Miejskie Przedsiębiorstwo Gosp. Komunalnej,
- Uzdrowisko S.A.,
- Spółdzielnia Mieszkaniowa,
- Starostwo Powiatowe,
- Nadleśnictwo Chmielnik,
- Schronisko dla bezdomnych zwierząt,
- Komenda Powiatowa Policji,
- Państwowa Straż Pożarna,
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
- G D D K i A oddział w B-Z,
- Telekomunikacja Polska S. A.
- Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego.
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Załącznik Nr 19 do Sprawozdania Nr 1/2014

Starosty Buskiego

z dnia 20 lutego 2014 r.

Informacja  Buskiego Samorządowego Centrum Kultury z podejmowanych działań w zakresie 
bezpieczeństwa obywateli w 2013 roku.

Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości
oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2011 - 2014.

Buskie Samorządowe Centrum Kultury prowadzi wielokierunkową działalność rozwijającą potrzeby 
kulturalne mieszkańców Buska oraz okolic. Podstawowym celem działalności placówki jest 
upowszechnianie i promocja kultury lokalnej, edukacja kulturalna, wychowanie przez sztukę.

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, 
takie jak np.: „Pierwszaki zdrowo i bezpiecznie do szkoły” (w 2013 r. – 11 edycja miała miejsce 
7 października) .

Plan pracy placówki jest odzwierciedleniem potrzeb społeczności lokalnej Buska – Zdroju, jak również 
ofertą spędzania wolnego czasu dla gości, kuracjuszy, wczasowiczów odwiedzających nasze miasto. Buskie 
Samorządowe Centrum Kultury dostrzega społeczne zapotrzebowanie młodzieży jak również osób 
kończących swą pracę zawodową na pogłębianie wiedzy, kształcenie i samokształcenie, więc wychodzi 
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 2011 – 2014, w przypadku Buskiego Samorządowego Centrum 
Kultury polegała na wykorzystaniu bazy kulturalno – 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 2013 p.n. „Zima z Kulturą” (14.01.2013 r. – 28.01.2013 r.) zorganizowano 
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 nagłośnieniowe (16.01.2013 r. i 23.01.2013 r.),
-  warsztaty fotograficzne (24.01.2013 r. i 25.01.2013 r.),
-  warsztaty Capoeira „Spotkanie z Kulturą Brazylii” (26.01.2013r.),
- warsztaty plastyczne pt. „Zima w Sztuce” (16 – 18.01.2013 r.) – odbywały się w pracowni plastycznej 
Domu Kultury (godz. 10:00 – 12:00)  oraz w świetlicy w miejscowości Młyny (od 12:30 do 14:30),
-  lekcje tańca w ramach akcji „Ferie z tańcem” (21 – 25.01.2013 r.) – zajęcia taneczne odbywały się sali 
baletowej BSCK, w świetlicy w Skotnikach oraz w Szkole Podstawowej w Słabkowicach. Młodzież 
i dzieci miała okazję poznać i poćwiczyć takie rodzaje tańców jak: hip – hop, taniec nowoczesny, disco 
dance,
-  zajęcia teatralne „My się zimy nie boimy” – zajęcia odbyły się 22.01.2013 r. w sali plenarnej Domu 
Kultury.
Powyższe zajęcia były bezpłatne (miały charakter otwarty). Skorzystało z nich w sumie 206 osób.

KONCERTY – bezpłatny koncert Salonowej Orkiestry Zdrojowej  (14.01.2013r./ 100 osób) oraz koncert 
Zespołu „Fire Flower” (24.01.2013 r./ 50 osób).

FILM: „Ferie w kinie” (wstęp wolny) – w Kinie „Zdrój” miały miejsce 4 bezpłatne seanse filmowe dla 
dzieci; dwa razy w tygodniu (we wtorki i czwartki o godz. 11:30). Wyświetlono filmy: „Felix Net i Nika 
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oraz teoretycznie możliwa katastrofa” prod. pol., „Ale cyrk” prod. dun., „Renifer Niko ratuje Święta” 
prod. finl., „Goryl Śnieżek w Barcelonie” prod. hiszp.. Obejrzało je łącznie ok. 1010 osób.

 2.  Podczas „Akcja Lato z Kulturą 2013” (29.06.2013 r. - 29.08.2013 r.) zorganizowano zajęcia 
edukacyjno – artystyczno – kulturalne z różnych dziedzin kultury i sztuki:
- warsztaty plastyczne skierowane do dzieci i młodzieży (22.07., 24.07., 26.07., 29.07., 31.07., 02.08.2013 
r.) – w pracowni plastycznej Domu Kultury (godz. 10:00 – 12:00) oraz w świetlicy w Kostkach Dużych 
(godz. 13:00 – 15:00) i w świetlicy w Błońcu (godz. 15:30 – 17:30) odbyły się bezpłatne zajęcia, z których 
skorzystało 235 dzieci (52 osoby w BSCK, 72 osoby w świetlicy w Kostkach Dużych, 111 osób 
w świetlicy w Błońcu),
- warsztaty taneczne (12.08., 14.08., 16.08., 19.08., 21.08., 23.08.2013 r.) – bezpłatna nauka tańca 
nowoczesnego, hip-hopu i tańca jazzowego miała miejsce w sali baletowej BSCK, w świetlicy w Młynach 
oraz w świetlicy w Zwierzyńcu. Z zajęć skorzystało w sumie 280 osób (62 osoby w BSCK, 118 osób 
w świetlicy w Młynach, 100 osób w świetlicy w Zwierzyńcu),
-  warsztaty Capoeira (05.08., 06.08., 07.08., 09.08.2013 r.) – w zajęciach uczestniczyło 20 osób,
-  warsztaty teatralne z udziałem zaproszonych gości, takich jak aktorzy i studenci PWST (05.08., 06.08., 
09.08., 10.08., 11.08., 12.08., 13.08., 14.08., 16.08.)  – zajęcia bezpłatne, niezwykle ciekawie 
przedstawiające tajniki gry aktorskiej, budowania napięcia i nawiązywania kontaktu z widzem. Uczestnicy 
tworzyli etiudy głosowe, wykonywali ćwiczenia związane ze świadomością ciała, zadania aktorskie 
zorientowane na przestrzeń i komunikację. Owocem zajęć był spektakl pt. „Za dużo ludzi, za mało 
miłości”. Uczestnikami warsztatów była stała ponad 10 osobowa grupa dzieci i młodzieży.

Powyższe zajęcia były bezpłatne (miały charakter otwarty). Skorzystało z nich w sumie 545 osób.

WARSZTATY ARTYSTYCZNE „PIĘKNO PRZYRODY” (08.07. – 13.07.2013 r.) – zajęcia praktyczne 
w czterech grupach warsztatowych w BSCK oraz na terenach Gminy Busko – Zdrój.

KONCERTY – bezpłatne koncerty Salonowej Orkiestry Zdrojowej  (12.08. i 19.08. 2013 r. w BSCK; 
01.08. i 29.08.2013 r. w Sanatorium Marconi/ ok. 100 osób na każdym koncercie).
FILM: „Letnia Akademia Filmowa” (wstęp wolny) – 12 bezpłatnych seansów dla dzieci, dwa razy 
w tygodniu (wtorki, czwartki) miejsce: kino „Zdrój”. Seanse obejrzało łącznie ok. 2 523 osoby.
MUZYKA – występy zespołów artystycznych, zabawy taneczne, koncerty w ramach Pikników 
Rodzinnych.
TEATR – Widowiska plenerowe: „Noc Kupały” w wykonaniu Teatru NieWielkiego działającego przy 
BSCK (miejsce: Młyny, termin: 21.06.2013 r.; miejsce: Bogucice, termin: 23.06.2013 r.; miejsce: Nowy 
Park w Busku – Zdroju, termin: 24.06.2013 r. ).
RZEŹBIARSTWO – Warsztaty rzeźbiarskie „Czar w drewnie ukryta” – zajęcia były przeznaczone dla 
mieszkańców gminy Busko – Zdrój prowadzone przez profesjonalnych rzeźbiarzy. W zajęciach wzięło 
udział ok. 7 osób.

 3.  Festyny oraz Pikniki Rodzinne :
02.06.2013 r. – Festyn Rodzinny „Święto Truskawki” w miejscowości Błoniec – Nowa Wieś
15.06.2013 r. – Festyn Rodzinny w Zwierzyńcu
21.06.2013 r. – Piknik Rodzinny „Noc Kupały – Młyny 2013”.
21.07.2013 r. – Piknik Rodzinny – „Święto czosnku” w Wełczu
28.07.2013 r. – Piknik Rodzinny w Dobrowodzie
04.08.2013 r. – Festyn Rodzinny „Święto Ogórka” w Widuchowie
11.08.2013 r.  – Projekt p.n. „Historia Naszej Studni” w miejscowości Pęczelice
18.08.2013 r. – DOŻYNKI GMINNE w miejscowości Szaniec
31.08.2013 r. – Piknik Rodzinny w Zbludowicach
14.09.2013 r. – Piknik Rodzinny z pieczeniem ziemniaka na Karabosach, Siesławice.

 4.  Koncerty m.in.: koncert zespołu „Kasa Chorych” (20.02.2013 r.), koncert operetkowy „SPOTKANIE 
Z MUZYKĄ POWAŻNĄ” (18.03.2013 r.), Koncert Ani Wyszkonii (25.04.2013 r.), „Koncert Muzyki 
Polskiej” (03.05.2013 r.), Koncert Hip – Hopowy: Sitek, DJ Przesuff, Buszu, Temato (22.06.2013 r.), 
Koncert Dr Blues & Soul ReVision (08.09.2013 r.), Koncert zespołu „U Studni” (15.09.2013 r.), koncert 
„Tradycja, przyszłość - niech połączy nas muzyka” (26.11.2013 r.)
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 5.  Przegląd Artystyczny Szkół Podstawowych, Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych (17.04.2013 r.)
Podczas przeglądu swoje programy artystyczne z różnych dziedzin sztuki (taniec, śpiew, muzyka) 
zaprezentowało 14 placówek szkolnych (SP, gimnazja, szkoły ponadpodstawowe z terenu gminy Busko – 
Zdrój). Przegląd dał dzieciom i młodzieży możliwość zaprezentowania swoich zdolności oraz dokonań 
artystycznych szerokiemu forum odbiorców. Pozwolił poznać aktualne trendy
i artystyczne zainteresowania społeczności lokalnej Buska, a także obiektywnie ocenić edukację 
artystyczną prowadzoną w szkołach. Przegląd obejrzało około 200 osób.

 6.  Buskie Spotkania z Folklorem – (18.05.2013 r.– 19.05.2013 r. oraz Koncert Finałowy 26.05.2013 r.). 
Przegląd śpiewaków i kapel ludowych, jeden z największych i najbardziej znaczących konkursów 
województwa świętokrzyskiego, aktywizujący środowisko solistów i zespołów kultywujących tradycje 
muzyki ludowej. Podczas spotkań jury obejrzało 75 prezentacji z kategorii zespołów śpiewaczych, kapel 
ludowych, zespołów pieśni i tańca, solistów śpiewaków i solistów instrumentalistów. Koncerty w ramach 
Przeglądu obejrzało około 500 osób (przez dwa dni rotacyjnie).

 7.  VI Ogólnopolski Festiwal Piosenki im. Wojtka Belona „Niechaj zabrzmi Bukowina” – (24.05.2013 
r.– 25.05.2013 r.)
Na Festiwal składały się 3 koncerty oraz ekspozycja wystawy „Niech wiatr cerkiewny gra …” Janusza 
Skórskiego i Małgorzaty Radziejowskiej. Koncerty festiwalowe obejrzało szacunkowo około 443 osoby. 
Promocja Buska – Zdroju jako miasta, z którym związana była osoba Wojtka Belona, odbyła się poprzez 
upowszechnianie muzyki poetyckiej, tzw. „z klimatem” oraz edukację muzyczną początkujących 
artystów.

 8.  Wystawy plastyczne i fotograficzne, m.in.:
– wystawa „Lima, Cuzco, Machu, Picchu” w obiektywie Macieja A. Zarębskiego – luty,
– wystawa poplenerowa „Świętokrzyskie krajobrazy Solec-Zdrój 2012” – marzec,
– wystawa pokonkursowa rysunku  „Jemy smacznie, jemy zdrowo i żyjemy kolorowo” – kwiecień,
– wystawa fotografii „Ponidzie z lotu ptaka” – kwiecień/maj
– wystawa „Niech wiatr cerkiewny gra...” Janusza Skórskiego i Małgorzaty Radziejowskiej – maj
– wystawa plakatu operowego ze zbiorów Adama Czopka – czerwiec/lipiec – hol główny BSCK
– wystawa malarstwa Anny Kudełko i Mieczysława Lenczowskiego „Magia koloru” – czerwiec/lipiec – 
Galeria Antresola
– „W hołdzie Madonnie” malarstwo sakralne Anety Kucharczyk Foltyn – październik
– wystawa Katarzyna Ziołowicz – rysunek, Teresa Anna Ślusarek – grafika – październik/listopad
– ekspozycja stała – malarstwo Zbigniewa Kowalewskiego.

 9.  Konkurs plastyczny na palmę wielkanocną (uczestnikami były: KGW z terenu gminy Busko, 
uczniowie SP, świetlice).

 10.  XIX Międzynarodowy Festiwal Muzyczny im. Krystyny Jamroz (29.06. – 06.07.2013 r. )
W ramach: koncerty główne, koncerty promenadowe, spotkania w Kawiarence Festiwalowej. W festiwalu 
wzięło udział około 7 000 osób.

 11.  Dni Buska – Zdroju (25.08.2012 r. – 26.08.2012 r.)
Muzyczne koncerty plenerowe:
- Występ zespołu „Zlepce”
-  Zespoły taneczne działające przy BSCK: Perfekta 2,  Perfekta 3 oraz Studio Piosenki
- Koncert zespołu „The Beatlemen”
- Pokaz sztuki barmańskiej – zespół „Baraction”
- Koncert zespołu „Brathanki”
- Koncert zespołu „Exsagor”
- Koncert - „Mrozu” z zespołem
- Spektakle „Krakowskiego Teatru Ulicznego” pt. „Graal” oraz „Magia Blasku”
miejsce: - scena letnia obok budynku BSCK.
W imprezie uczestniczyło ok. 600 osób (przez dwa dni rotacyjnie). Wstęp był bezpłatny.

 12.  Koncerty z cyklu "BUSKO-ROCK"
Cykl koncertów będących nową inicjatywą Buskiego Samorządowego Centrum Kultury, skierowaną 
przede wszystkim do ludzi młodych. Główne cele „Busko – Rock” to:
- promocja wyróżniających się zespołów muzycznych
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- 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
- wsparcie materialne i niematerialne osób chorych i niepełnosprawnych
- zwiększenie wrażliwości społecznej (szczególnie wśród młodzieży) na problemy osób chorych 
i niepełnosprawnych.
Pierwszy koncert z cyklu „Busko – Rock” odbył się 30.08.2013 r. Zagrały: Garage Rock, Afera i Maze Of 
Sound oraz gwiazda wieczoru - zespół Lorein. Przedsięwzięcie było wartościowym wydarzeniem  
muzycznym i kulturotwórczym, wypełnionym energetyczną muzyką spotkaniem młodzieży.
W ramach „Buska-Rock”  miały miejsce m.in. warsztaty profilaktyczne dla młodzieży p.n. „Bezpieczne 
spotkania z żywą muzyką – bez używek” (18.10.2013 r.), prowadzone przez pana Andrzeja Piaseckiego. 
Podsumowaniem zajęć był wieczorny koncert, podczas którego wystąpił zespół młodzieżowy „Rooster” 
i „Na Ostatnią Chwilę”.
Koncert z cyklu „Busko – Rock” 30.11.2013 r. poprzedzony był warsztatami gitarowymi. W wieczornym 
koncercie zagrały trzy zespoły z Buska Zdroju, działające przy BSCK: Exsagor, Jack Crusher oraz The 
Troopers.

 13.  Ponidzie Jazz Festiwal – (09.11.2013 r.)
Piotr Domagała Quartet. - Koncert.

 14.  P rzegląd Poezji i Pieśni Legionowej, Żołnierskiej i Niepodległościowej – 14 i 16 listopad 2013 r. 
konkurs o zasięgu powiatowym, otwarty, adresowany do wykonawców, którzy ukończyli 13 rok życia.
W przeglądzie poezji (14.11.2013 r.) wzięło udział 9 recytatorów, natomiast w przeglądzie pieśni 
(16.11.2013 r.) 14 wykonawców. Przegląd obejrzało ok. 130 osób.

 15.  XXVIII Przegląd Plastyki „Ponidzie 2013” (21.11.201 3 r.), - otwarcie wystawy. W wystawie wzięło 
udział 36 artystów pochodzących z regionu świętokrzyskiego, którzy zaprezentowali łącznie ponad 
100 prac. Przegląd Plastyki „Ponidzie” to nie tylko sposobność konfrontacji dorobków artystycznych 
poszczególnych twórców , która ma na celu 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.

 16.  XVII Ogólnopolski Przegląd Fotografii „Ponidzie 2013” – otwarcie trzech wystaw wchodzących 
w skład Przeglądu miało miejsce 12 grudnia 2013 r. w Galerii Sztuki „Zielona” BWA, w Galerii „U 
Źródeł” Buskiego Samorządowego Centrum Kultury oraz na Holu BSCK.
Ogólnopolski Przegląd Fotograficzny PONIDZIE to rodzaj otwartego dla wszystkich fanklubu 
miłośników fotografii. Efekt edukacyjnej funkcji Przeglądu widać bardzo dokładnie w jego XVII edycji. 
Każda z fotografii jest naznaczona indywidualnością autora, niemal w każdej zaskakuje oryginalny sposób 
widzenia rzeczywistości. Przegląd uczy: stwarza możliwość porównania swoich prac z lepszymi 
i najlepszymi, konfrontacji swoich błędów z różnorodnymi, o wiele cenniejszymi rozwiązaniami 
podobnych problemów wizualnych, a poprzez profesjonalną selekcję zestawów i wybór z nich najlepszych 
fotografii – wskazuje kierunek dalszego rozwoju.

 17.  Kino „Zdrój” – seanse w piątki, soboty i niedziele, łącznie 298 seansów, które obejrzało 4 839 widzów.
 18.  Koncerty Salonowej Orkiestry Zdrojowej: cykliczne koncerty o charakterze otwartym.

Przedsięwzięcia edukacyjno – artystyczne zawarte w rocznym kalendarzu imprez stałych BSCK, ujęte 
w powyższej tabeli, to działania Naszej Jednostki podejmowane w zakresie szeroko rozumianego 
bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w roku 2013, wynikające również z „Powiatowego 
programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na 
lata 2011 – 2014”.

Buskie Samorządowe Centrum Kultury w 2013 roku przygotowało również ofertę 
zagospodarowywania czasu wolnego mieszkańców i turystów przebywających w naszym regionie, poprzez: 
organizowanie Spacerków Szlakiem Architektury Drewnianej Wzdłuż Maskalisu (17.05.2013, 28.06.2013, 
12.07.2013), z których skorzystało w sumie 175 osób; urządzanie przejazdów turystyczno – krajoznawczych 
„Szlakiem Wokół Słońca” (08.05.2013, 16.05.2013, 18.08.2013, 24.08.2013, 14.12.2013, 15.12.2013), 
w których udział wzięło 133 osoby.
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Pracownicy z działu RTIL pełnili dyżury w Kościółku pw. Św. Leonarda w Busku – Zdroju (15.02.2013, 
22.03.2013, 19.04.2013, 23.06.2013, 12.07.2013, 23.08.2013, 06.09.2013, 20.09.2013, 18.10.2013, 
08.11.2013, 17.11.2013, 13.12.2013), udostępniając go aż 874 zwiedzającym. Przygotowywano 
i prowadzono stoiska, które cieszyły się ogromną popularnością osób biorących udział w eventach: na 
targach Agrotravel Kielce 2013 (05–07.04.2013/20 000 osób), w trakcie VIII Świętokrzyskiego Jarmarku 
Agroturystycznego w Tokarni (02.06.2013/4 768 osób), w trakcie „Dożynek Gminnych w Szańcu” 
(18.08.2013/300  osób) oraz „Dożynek Powiatowych w Gnojnie” (01.09.2013/150 osób).

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 regionalnej, narodowej i światowej 
kultury wśród mieszkańców miasta i gminy oraz osób przebywających na terenie gminy Busko-Zdrój, 
w roku 2013 były także: wieczór autorski Grażyny Buske – promocja tomiku „Skarby Ponidzia” 
(22.02.2013, 50 osób), Forum Turystyczne „Poznajemy piękno i Skarb Podkarpacia” (28.09.2013, 26 osób), 
seminarium dla dziennikarzy „Szlak kulinarny Ponidzia i Powiśla w BSCK” (04.10.2013, 46 osób), 
konferencja w BSCK „Prezentacja atrakcji turystycznych Buska” (13.12.2013/124 osoby).

W roku 2013 Buskie Samorządowe Centrum Kultury było administratorem 30 placówek 
świetlicowych. W 21 z nich zatrudniony był opiekun świetlicy. Przy wsparciu organizacyjnym BSCK oraz 
Rady Sołeckiej przygotowywane były tam zajęcia zgodnie z potrzebami społeczności lokalnej, m.in. 
konkursy tematyczne, rozgrywki turniejowe, warsztaty plastyczne, lekcje tańca.

Ponadto Dom Kultury prowadził zajęcia stałe:

Zajęcia plastyczne: rysunek, malarstwo i różne techniki  plastyczne dla dzieci i młodzieży oraz osób 
dorosłych
Zajęcia taneczne: grupa „Witch Dance”, Perfecta 2 i Perfecta 2

Zajęcia muzyczne: Studio Piosenki, Orkiestra Dęta BSCK, Zespół Instrumentów Perkusyjnych, Zespół 
wokalny „Echo”, Zespół wokalny „Złota Jesień”

Teatr: Teatr NieWielki

Zajęcia w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku: Gimnastyka, Plastyka, Obsługa programów 
komputerowych, J. angielski, Zespół wokalny UTW.
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