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Raport o stanie Gminy Kluczewsko za 2019 rok

Szanowni Mieszkańcy Gminy Kluczewsko!

Podstawę opracowania niniejszego raportu o stanie Gminy Kluczewsko stanowi art. 28aa ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2020 poz.713), zgodnie z którym wójt
co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy. W związku z pandemią
koronawirusa termin został przesunięty do 30 czerwca.
Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim. Niniejszy dokument zawiera
informacje dotyczące realizacji polityk, programów, strategii i uchwał Rady Gminy Kluczewsko oraz
analizę działalności samorządu w obszarach określonych w uchwale nr V/15/2019 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 30 kwietnia 2019

r. w sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie

gminy.
Przedstawiony dokument został opracowany przez pracowników Urzędu Gminy Kluczewsko i jednostek
organizacyjnych Gminy Kluczewsko. Informacje zawarte w raporcie posłużą mieszkańcom gminy
do zwiększenia wiedzy na temat funkcjonowania samorządu gminnego, a także staną się podstawą do

prowadzenia dyskusji na temat kierunków rozwoju gminy Kluczewsko. Raport jest dokumentem komplementarnym i syntezującym w stosunku do innych uszczegółowionych sprawozdań, zestawień statystycznych, publikacji informacyjnych oraz aktów prawa miejscowego, dotyczących funkcjonowania jednostki
samorządu terytorialnego w 2019 roku - wszystkie są dostępne na stronie internetowej gminy Kluczewsko (www.kluczewsko.pl).
Raport o stanie gminy Kluczewsko będzie przedmiotem debaty na sesji Rady Gminy Kluczewsko,
podczas której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie absolutorium dla organu
wykonawczego.

Zachęcam Państwa
do zapoznania się z raportem

Wójt Gminy Kluczewsko
/-/ Rafał Pałka
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I.

ZARZĄDZANIE GMINĄ.
Podstawowym celem działalności urzędu jest zapewnienie mieszkańcom Gminy Kluczewsko

profesjonalnej i przyjaznej obsługi. Urząd realizuje zadania własne oraz zadania zlecone przez
administrację rządową.
Do zadań własnych gminy należy dbałość o porządek publiczny, oświatę, kulturę, infrastrukturę,
pomoc społeczną, ochronę środowiska. Natomiast zadania zlecone przez administrację rządową – dotyczą spraw obywatelskich, stanu cywilnego, wyborów i obronności.

1. Władze gminy.
Wójt Gminy jest organem wykonawczym, którego kadencja trwa 5 lat. Wójt wykonuje uchwały Rady
Gminy i zadania określone przepisami prawa. Do zadań Wójta należy w szczególności: opracowywanie
strategii, programów rozwoju; gospodarowanie mieniem komunalnym; wykonywanie budżetu. Funkcję
Wójta Gminy

sprawuje Rafał

Pałka. Urząd Gminy wykonuje zadania mające na celu realizację

spoczywających na gminie zadań własnych, zadań zleconych, zadań wykonywanych na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej (zadań zleconych), zadań publicznych powierzonych gminie

w drodze zawartych porozumień.
Wójt Gminy w 2019 roku wydał 115 zarządzeń.

W skład kierownictwa urzędu w 2019 roku weszli:
Sekretarz Gminy – Bożena Nowak (od 6 marca 2019 roku),
Skarbnik Gminy – (do 28 czerwca 2019 roku Aleksandra Kuzdak),
od 28 czerwca 2019 roku - Justyna Bugała-Piotrowska,

Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich – Jacek Toborek,
Kierownik Referatu Edukacji – Monika Zaborska,
Kierownik Referatu Infrastruktury Rolnictwa i Ochrony Środowiska – Roman Nowak (do 30 września
2019 roku).
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2. Rada Gminy
Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym wybieranym na pięcioletnią kadencję. Rada Gminy
Kluczewsko działa na podstawie Statutu Gminy, przyjętego Uchwałą Rady Gminy Nr III/13/2018
z 28 grudnia 2018 roku. Do właściwości Rady Gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie
działania gminy. Są to m.in.: uchwalanie statutu gminy, uchwalanie budżetu gminy, uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat
w granicach określonych w odrębnych ustawach. Rada obraduje na sesjach zwołanych przez Przewodni-

czącego Rady. Termin sesji, jej miejsce i porządek obrad podaje się do wiadomości mieszkańców na stronach Biuletynu Informacji Publicznej.
Radę Gminy Kluczewsko tworzy 15 radnych.
W skład Rady Gminy VIII kadencji 2018-2023 wchodzą:
Mateusz Strychalski – Przewodniczący Rady,
Bożena Ławińska

– Wiceprzewodnicząca Rady,

Piotr Barański

– Wiceprzewodniczący Rady,

oraz radni: Bakalarz Damian, Bańcer Barbara, Gacek Michał, Galarczyk Sławomir, Kłudziak Jakub,
Książek Paweł, Łowicki Krzysztof, Michałek Piotr, Olczyk Sebastian, Pura Julita, Radolińska Ewa, Rubik
Lucja.
Radni pracują w ramach 5 komisji stałych.
Komisji Rewizyjnej, któr ej pr zewodniczącą jest Pani Ewa Radolińska,
Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu, któr ej pr zewodniczącym jest Piotr Bar ański,
Komisji Rolnictwa, Gospodarski Komunalnej I Ochrony Środowiska, któr ej pr zewodniczącą jest
Lucja Rubik,
Komisja Budżetu, Finansów i Planowania, któr ej pr zewodnicząca jest Bożena Ławińska

Komisja do Spraw Rozpatrywania Skarg, Wniosków i Petycji, któr ej pr zewodniczącą jest Ewa
Radolińska.
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3. Zestawienie dokumentów programowych Gminy Kluczewsko
1)

Strategia Rozwoju Gminy Kluczewsko do 2020 roku - przyjęta uchwałą Rady Gminy
Nr XXIX/26/2014 z dnia 30 września 2014 roku.

2)

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kluczewsko
przyjęte uchwałą Rady Gminy Nr XXV/9/2014 z dnia 28 marca 2014 roku.

3)

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020 przyjęta uchwałą Rady
Gminy Nr XXVI/12/2014 z dnia 29 maja 2014 roku.

4)

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kluczewsko przyjęty Uchwałą Nr XVI/35/2016
z dnia 29.09.2016 roku.

5)

Program Rewitalizacji Gminy Kluczewsko na lata 2016-2023” – przyjęty Uchwałą Rady Gminy
Nr XVII/48/2016 z dnia 29.12.2016 roku
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Rada Gminy Kluczewsko VIII kadencji w roku 2019 obradowała na 10 sesjach, na których podjęła
86 uchwał, w następujących sprawach:

1

IV/1/2019

29 marca
2019

W sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kluczewsko w 2019 roku

2

IV/2/2019

29 marca
2019

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kluczewsko na
2019 rok.

3

IV/3/2019

29 marca
2019

w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Kluczewsku

4

IV/4/2019

29 marca
2019

w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze
inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

5

IV/5/2019

29 marca
2019

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

6

IV/6/2019

29 marca
2019

w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kluczewsko w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu

7

IV/7/2019

29 marca
2019

w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

8

IV/8/2019

29 marca
2019

w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z placów zabaw, siłowni zewnętrznych
na terenie gminy Kluczewsko

9

IV/9/2019

29 marca
2019

w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z boisk sportowych zlokalizowanych przy Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Kluczewsko

10

IV/10/2019

29 marca
2019

w sprawie wyznaczenia przedstawiciela reprezentującego Gminę Kluczewsko do
prac w Stowarzyszeniu – Lokalna Grupa Działania pod nazwą „Region Włoszczowski”

11

IV/11/2019

29 marca
2019

w sprawie rozpatrzenia protestu wyborczego dotyczącego wyborów sołtysa wsi
Kluczewsko w dniu 24 lutego 2019 roku

12

IV/12/2019

29 marca
2019

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Włoszczowskiego

13

IV/13/2019

29 marca
2019

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

14

V/14/2019

30 kwietnia w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok Gminnego
Ośrodka Zdrowia w Kluczewsku
2019

15

V/15/2019

30 kwietnia w sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie gminy
2019

16

V/16/2019

30 kwietnia w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego
2019
i podatku leśnego, określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów oraz
ustalenia wysokości wynagrodzenia prowizyjnego za inkaso

6

Raport o stanie Gminy Kluczewsko za 2019 rok
17

V/17/2019

30 kwietnia
2019

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia statutów sołectw

18

V/18/2019

30 kwietnia
2019

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na terenie
Gminy Kluczewsko na lata 2019-2021

19

V/19/2019

30 kwietnia
2019

w sprawie „Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2018 dla Gminy Kluczewsko”

20

V/20/2019

30 kwietnia
2019

w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXIII/25/2009 Rady Gminy Kluczewsko z
dnia 04 grudnia 2009 r.
w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3

21

V/21/2019

30 kwietnia
2019

w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIII/17/2012 Rady Gminy Kluczewsko z
dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie Regulaminu korzystania z placów zabaw
na terenie Gminy Kluczewsko

22

V/22/2019

30 kwietnia
2019

w sprawie ustalenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych
w miejscach publicznych na terenie Gminy Kluczewsko

23

V/23/2019

30 kwietnia
2019

w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Kluczewsko miejsc
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

24

V/24/2019

30 kwietnia
2019

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Kluczewsko

25

V/25/2019

30 kwietnia
2019

w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie
Senior + w Kluczewsku przy ulicy Spółdzielczej 12

26

V/26/2019

30 kwietnia
2019

w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kluczewsko

27

V/27/2019

30 kwietnia
2019

w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kluczewsko na lata 2019-2023

28

V/28/2019

30 kwietnia
2019

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kluczewsko

29

V/29/2019

30 kwietnia
2019

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

30

V/30/2019

30 kwietnia
2019

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kluczewsko
na lata 2019-2025

31

VI/31/2019

28 czerwca
2019

w sprawie udzielenia wójtowi gminy Kluczewsko wotum zaufania

32

VI/32/2019

28 czerwca
2019

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu gminy za 2018 rok

33

VI/33/2019

28 czerwca
2019

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kluczewsko z tytułu
wykonania budżetu gminy za 2018 rok

34

VI/34/2019

28 czerwca
2019

w sprawie dotycząca zmiany uchwały Nr IV/7/2019 z dnia 29 marca 2019
roku w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

35

VI/35/2019

28 czerwca
2019

w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kluczewsko na lata 2019-2023
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36

VI/36/2019

28 czerwca
2019

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego
zasobu Gminy Kluczewsko

37

VI/37/2019

28 czerwca
2019

w sprawie zmiany uchwały Nr V/17/2019 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 30
kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia statutów
sołectw

38

VI/38/2019

28 czerwca
2019

w sprawie ustanowienia pomnika przyrody

39

VI/39/2019

28 czerwca
2019

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych
przez Gminę Kluczewsko oraz określenia granic obwodów publicznych szkół
podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku

40

VI/40/2019

28 czerwca
2019

w sprawie zmian w uchwale Nr V/23/2019 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 30
kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Kluczewsko miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

41

VI/41/2019

28 czerwca
2019

w sprawie powołania Zespołu Opiniującego Kandydatów na Ławników do Sądu
Rejonowego we Włoszczowie na kadencję 2020-2023

42

VI/42/2019

28 czerwca
2019

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Kluczewsko nieruchomości w obrębie nr 12 Kolonia Łapczyna Wola z przeznaczeniem pod plac
rekreacyjny

43

VI/43/2019

28 czerwca
2019

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego
w celu realizacji zadania pn. „Budowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej
Nr 742 miejscowościach: Kluczewsko, Brzeście i Stanowiska”

44

VI/44/2019

28 czerwca
2019

w sprawie zmiany uchwały Nr IV/12/2019 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 29
marca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Włoszczowskiego

45

VI/45/2019

28 czerwca
2019

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

46

VI/46/2019

28 czerwca
2019

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kluczewsko na
lata 2019-2025

47

VI/47/2019

28 czerwca
2019

w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Kluczewsko

48

VI/48/2019

28 czerwca
2019

w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Kluczewsko

49

VI/49/2019

28 czerwca
2019

w sprawie powołania Skarbnika Gminy Kluczewsko

50

VII/50/2019

2 sierpnia 2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

51

VII/51/2019

2 sierpnia 2019 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kluczewsko
na lata 2019-2025

52

VIII/52/2019 27 września

w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego we Włoszczowie na kadencję 2020-2023

53

VIII/53/2019 27 września

w sprawie zmiany uchwały Nr IV/12/2019 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 29
marca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Włoszczowskiego

54

VIII/54/2019 27 września

w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalania regulaminu określającego
wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków
motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia

2019
2019

2019
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55

VIII/55/2019 27 września w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli

56

VIII/56/2019 27 września w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczewsku

57

VIII/57/2019 27września w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

58

VIII/58/2019 27 września w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego

59

VIII/59/2019 27 września w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdy-

60

VIII/60/2019 27 września w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

2019

przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi
dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w szkołach i przedszkolach
prowadzonych przez Gminę Kluczewsko

2019
2019

do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego

2019
2019

scyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych
warunków jego funkcjonowania

2019

61

IX/61/2019

29 listopad
2019

w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Kluczewsko z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020

62

IX/62/2019

29 listopad
2019

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych
straży pożarnych uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę

63

IX/63/2019

29 listopad
2019

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 na obszarze Gminy Kluczewsko

64

IX/64/2019

29 listopad
2019

w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości

65

IX/65/2019

29 listopad
2019

w sprawie wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych

66

IX/66/2019

29 listopad
2019

w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat, opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Kluczewsko za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym
instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny

67

IX/67/2019

29 listopad
2019

w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/54/2019 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 27
września 2019 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalania regulaminu
określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom
dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych
składników wynagrodzenia

68

IX/68/2019

29 listopad
2019

zmieniająca Uchwałę w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego

69

IX/69/2019

29 listopad
2019

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kluczewsko

70

IX/70/2019

29 listopad
2019

w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczewsku

71

IX/71/2019

29 listopad
2019

w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/59/2019 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 27
września 2019 r., w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków
zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz
szczegółowych warunków jego funkcjonowania

72

IX/72/2019

29 listopad
2019

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego
w celu realizacji zadania pn. „Budowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej Nr
742 miejscowościach: Kluczewsko, Brzeście i Stanowiska”

73

IX/73/2019

29 listopad
2019

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
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74

IX/74/2019

29 listopad
2019

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kluczewsko
na lata 2019-2025

75

X/75/2019

30 grudzień
2019

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kluczewsko na lata 20202030.

76

X/76/2019

30 grudzień

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kluczewsko na 2020 rok

77

X/77/2019

30 grudzień
2019

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kluczewsko
na 2020 rok.

78

X/78/2019

30 grudzień

zmieniająca Statut samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej –

79

X/79/2019

30 grudzień

w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Kluczewsko

80

X/80/2019

30 grudzień

w sprawie odpłatności za usługi opiekuńcze

81

X/81/2019

30 grudzień
2019

w sprawie częściowego rozpatrzenia petycji z dnia 18 listopada 2019 roku oraz
przekazania petycji w pozostałej części według właściwości

82

X/82/2019

30 grudzień

w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 6 grudnia 2019 roku

83

X/83/2019

30 grudzień

w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Kluczewsko

84

X/84/2019

30 grudzień
2019

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny na rzecz Województwa Świętokrzyskiego niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej
mienie gminy

85

X/85/2019

30 grudzień

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

86

X/86/2019

30 grudzień
2019

w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
2019
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4. Jednostki pomocnicze gminy – sołectwa.
Na terenie gminy działają 26 sołectwa i 1 osiedle. Organizację i zakres działania jednostek pomocniczych określa statut uchwalony uchwałą Rady Gminy Nr VI/17/2011 z dnia 3 czerwca 2011 roku, zmieniony uchwałą
Nr V/17/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 roku, oraz Uchwałą Nr VI/37/2019 z 28 czerwca 2019 roku. W związku
z upływem kadencji sołtysów Wójt Gminy Zarządzeniem nr 10/2019 z 12 lutego 2019 roku zwołał zebrania
wiejskie w celu wyboru sołtysów i Rad Sołeckich na terenie Gminy Kluczewsko. W wyniku przeprowadzonych
zebrań wiejskich zostali wybrani sołtysi poszczególnych sołectw zgodnie z wykazem:

WYKAZ SOŁTYSÓW
Lp

GMINY KLUCZEWSKO KADENCJA 2018-2023

NAZWISKO I IMIĘ

SOŁECTWO

1

SZCZUKOCKA EWA

Bobrowniki

2

TKACZ WŁADYSŁAW

Bobrowska Wola

3

KRÓLIKOWSKA EWELINA

Boża Wola

4

ŁOSZEK WIESŁAWA

Brzeście

5

BAKALARZ DAMIAN

Ciemiętniki

6

RADOLIŃSKA EWA

Dobromierz

7

LUDYNIA HENRYK

Jakubowice

8

ADAMUS AGNIESZKA

Januszewice

9

ZELER WIESŁAWA

Jeżowiec

10

BAKALARZ MONIKA

Kluczewsko

11

LIPIŃSKI EUGENIUSZ

Kol. Bobrowska Wola

12

RUBIK LUCJA

Kolonia Mrowina

13

BORKOWSKA BOŻENA

Kolonia Pilczyca

14

WYRWAŁ MONIKA

Komorniki

15

PIKULSKA RENATA

Komparzów

16

BŁESZYŃSKI BARTOSZ

Łapczyna Wola

17

BORKOWSKI SYLWESTER

Miedziana Góra

18

ZAJĄC EDWARD

Mrowina

19

NOWAK JANUSZ

Nowiny

20

SZYMCZK SYLWESTER

Pilczyca

21

MOROŃ DAMIAN

Praczka

22

RADZIEJEWSKA ANIELA

Rączki

23

MICHAŁEK PIOTR

Rzewuszyce

24

KLIMCZYK URSZULA

Stanowiska

25

HYSKI WŁODZIMIERZ

Zalesie

26

KOWALCZYK MICHAŁ

Zmarłe

27

SULIGA HENRYK

Kluczewsko - Osiedle Łokietka
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II. DEMOGRAFIA
Zgodnie z danymi Ewidencji Ludności w gminie Kluczewsko mieszka 5253
osób zameldowanych na pobyt stały (stan na 31.12.2019r.).
W 2019 roku na terenie Gminy Kluczewsko:
1.
Urodziło się 53 dzieci.
2.
Zmarło 65 osób.
3.
Ilość zameldowań na pobyt stały – 173.
4.
Ilość wymeldowań z pobytu stałego – 186.
5.
Ilość zameldowań spoza gminy – 60.
W okresie ostatnich lat odnotowano spadek liczby ludności gminy. Zaobserwowano utrzymujący się ujemny przyrost naturalny.
Statystyki Urzędu Stanu Cywilnego.
1.
Sporządzone akty małżeństwa – 20, w tym: - konkordatowe – 19, cywilne – 1.
2.
Sporządzone akty zgonu – 20 (w tym 1 transkrypcja).
3.
Ilość wyroków rozwodowych wpisanych do ksiąg małżeństw sporządzonych w USC w Kluczewsku
– 11.
4.
Ilość wydanych odpisów aktów stanu cywilnego – 544 ( w tym 455 skrócone, 20 zupełnych i 69
wielojęzycznych).
5.
Ilość przyjętych wniosków o wydanie dowodu osobistego – 381.
6.
Organizacja uroczystości jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego :
„Złote Gody” (50-lecie) – dla 21 par małżeńskich i „Diamentowe Gody” (60-lecie) – dla 3 par małżeńskich.

III. INFORMACJE FINANSOWE
Budżet Gminy Kluczewsko został przyjęty Uchwałą Nr III/9/2018 Rady Gminy Kluczewsko
z
Wyszczególnienie
Plan w zł
Wykonanie w zł
DOCHODY

27.462.662,28

27.103.506,19

24.158.075,44

24.048.894,85

3.304.586,84

3.054.611,34

9.100,00

9.100,00

27.605.560,65

25.778.363,04

23.367.055,73

22.448.434,44

4.238.504,92

3.329.928,60

nadwyżka/deficyt

-142.898,37

1.325.143,15

PRZYCHODY

762.898,37

682.898,37

kredyty i pożyczki

500.000,00

420.000,00

Wolne środki, o których mowa w art.
217 ust.2 pkt.6 uofp

262.898,37

262.898,37

620.000,00

559.930,00

spłaty kredytów i pożyczek

620.000,00

559.930,00

w tym: na realizacje programów i projektów
realizowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach
publicznych

200.070,00

200.070,00

dochody bieżące

w tym:

dochody majątkowe
W tym dochody ze sprzedaży majątku

WYDATKI
w tym:

w tym:

wydatki bieżące
wydatki majątkowe

ROZCHODY

w tym:
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Tabela 1. Dochody i wydatki Gminy Kluczewsko na przestrzeni lat 2014-2019
Wykonanie
2014 r.
2015 r.
dochodów
i wydatków
Wykonanie
dochodów wg 16.757.400,24 19.235.303,54
stanu na
31.XII.
Wykonanie
wydatków wg 17.317.212,68 19.825.640,73
stanu na
31.XII.
Nadwyżka/
Deficyt

-559.812,44

-590.337,19

2016 r.

2017 r.

2019 r.

2018 r.

21.734.014,96

22.273.158,79 24.167.939,68

27 103 506,19

19.919.800,58

23.052.622,35 28.833.630,89

25 778 363,04

1.814.214,38

-779.463,56

-4.665.691,21

1 325 143,15

Tabela 2. Źródła dochodów Gminy Kluczewsko na przestrzeni lat 2014-2019
Źródła
dochodów
dochody bieżące
dochody z subwencji
dochody z tytułu dotacji
dochody z tytułu udziału we wpły-wach z podatku dochodowego od
osób fizycznych (PIT
dochody z tytułu udziału we wpły-wach z podatku dochodowego od
osób prawnych (CIT)
dochody z tytułu podatków i opłat
dochody z podatku od
nieruchomości
dochody
majątkowe
z tytułu dotacji
ze sprzedaży majątku

2014 r.

2015 r.

2016 r.

2017 r.

2018 r.

16.554.592,84 17.086.703,74 21.354.509,08 21.145.392,41
9.678.715,00 9.995.848,00 9.854.756,00 9.260.667,00
3.388.052,56 3.255.279,17 6.602.791,45 7.957.323,02

2019 r.

22.651.89531
9.863.078,00
8 537.752,95

24 048 894,85
10 368 785,00
8 805 079,34

1.128.794,00

1.261.175,00

1.382.099,00

1.587.091,00

1.797.329,00

2 041 784,00

2.193,59

971,92

1.629,54

2.270,03

3.749,32

7 445,64

1.386.484,62

1.663.757,59

1.556.544,95

1.451.717,37 1.544.440,936

1 620 729,67

453.667,80
202.807,40

743.698,02
2.148.599,80

520.737,23
379.505,88

533.908,69
1.127.766,38

550.269,00
1.516.044,37

576 699,72
3 054 611,34

201.907,40
900,00

2.147.699,80
900,00

379.505,88
0,00

1.122.916,38
4.850,00

1.516.044,37
0,00

3 045 511,34
3 100,00

Tabela 3. Wykonanie wydatków inwestycyjnych w latach 2014-2019
Poziom wydatków inwestycyjnych/majątkowych i ich udział w całkowitych wydatkach budżetowych Gminy
Kluczewsko, na przestrzeni 6 minionych lat:
Rok
2019
2018
2017
2016
2015
2014

Wydatki
ogółem

Wydatki
inwestycyjne

Udział inwestycji
w wydatkach budżetowych

25 778 363,04

3 329 928,60

12,92%

28.833.630,89

7.101.676,65

24,63%

23.052.622,35

2.933.430,34

12,73%

19.919.800,58

1.125.007,19

5,65%

19.825.640,73

4.480.778,80

22,60%

17.317.212,68

2.632.969,33

15,20%
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I. Wykonanie budżetu Gminy Kluczewsko za 2019 rok, w tym kwotę deficytu
lub nadwyżki.
Planowane dochody budżetu Gminy Kluczewsko na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosiły
27.462.662,28 zł. i zostały wykonane w kwocie 27.103.506,19 zł, co stanowi
Plan dochodów
DOCHODY

na dzień 01.01.2019

Dochody bieżące
Dochody majątkowe
RAZEM

Plan dochodów po
zmianach według
stanu na dzień
31.12.2019

Wykonanie
dochodów

Wykonanie
dochodów w %

22.801.245,76

24.158.075,44

24.048.894,85

99 %

7.988.051,84

3.304.586,84

3.054.611,34

92 %

30.789.297,60

27.462.662,28

27.103.506,19

99 %

Realizację wszystkich dochodów według klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:
OPIS

Plan

Rolnictwo i łowiectwo

Wykonanie

Wykonanie
planu

1 684 398,07

1 670 808,36

99,19%

3 717,49

3 717,49

100%

376 700,00

391 895,05

104,03%

Transport i łączność

30 420,00

30 350,45

99,97%

Gospodarka mieszkaniowa

82 300,00

77 319,62

93,95%

Działalność usługowa

19 700,00

15 750,42

79,95%

Informatyka

84 297,60

81 345,92

96,50%

Administracja publiczna

46 951,00

46 360,53

98,74%

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

49 563,00

49 563,00

100,00%

634 400,00

535 170,43

84,36%

3 162 424,00

3 199 866,85

101,18%

10 462 783,84

10 466 132,53

100,03%

633 778,67

599 079,91

94,53%

Ochrona zdrowia

630,00

560,00

88,89%

Pomoc społeczna

328 396,00

319 695,82

97,35%

70 785,00

70 785,00

100,00%

Rodzina

7 543 019,00

7 477 734,43

99,13%

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2 176 287,35

1 995 963,88

91,71%

1 111,26

406,50

36,58%

71 000,00

71 000,00

100,00%

27.462.662,28

27.103.506,19

99,00

Leśnictwo
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane
z ich poborem
Różne rozliczenia
Oświata i wychowanie

Edukacyjna opieka wychowawcza

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Kultura fizyczna
RAZEM
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Planowane wydatki budżetu Gminy Kluczewsko na dzień 31 grudnia 2019 roku
27.605.560,65zł. i zostały poniesione w kwocie 25.778.363,04 zł.
WYDATKI

Plan wydatków

wynosiły

na dzień 01.01.2019

Plan wydatków po
zmianach według stanu na dzień 31.12.2019

Wykonanie wydatków

Wykonanie
wydatków w
%

Wydatki bieżące

21.545.130,58

23.367.055,73

22.448.434,44

96 %

Wydatki majątkowe

10.197.975,37

4.238.504,92

3.329.928,60

79 %

RAZEM

31.743.105,95

27.605.560,65

25.778.363,04

93 %

Realizację wszystkich wydatków według klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:
OPIS
Rolnictwo i łowiectwo

Plan

Wykonanie

Wykonanie planu

1 614 023,07

1 573 800,09

97,51%

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię
elektryczną, gaz i wodę

375 974,81

363 306,66

96,63%

Transport i łączność

624 351,48

621 259,96

99,50%

12 040,25

9 583,86

79,60%

664 180,66

655 784,69

98,74%

Gospodarka mieszkaniowa
Działalność usługowa
Informatyka

105 372,00

101 682,40

96,50%

2 607 729,84

2 418 772,48

92,75%

49 563,00

49 563,00

100,00%

1 046 589,29

955 861,77

91,33%

123 150,00

95 818,37

77,81%

29 762,00

0,00

0,00%

8 137 247,04

7 832 056,45

96,25%

Ochrona zdrowia

65 630,00

29 842,62

45,47%

Pomoc społeczna

752 889,39

732 182,84

97,25%

82 623,00

79 081,35

95,71%

Rodzina

7 555 506,57

7 488 079,36

99,11%

Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska

3 070 252,14

2 120 400,57

69,06%

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

335 132,22

305 040,05

91,02%

Kultura fizyczna

353 543,89

346 246,52

97,94%

27.605.560,65

25.778.363,04

93,38%

Administracja publiczna
Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
Obsługa długu publicznego
Różne rozliczenia
Oświata i wychowanie

Edukacyjna opieka wychowawcza

RAZEM

Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami a zrealizowanymi wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu
w kwocie 1 325 143,15 zł. przy planowanym deficycie w kwocie 142 898,37 zł.
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I.
II.

Kwota wykorzystanych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej za 2019 r ok
wyniosła 1.040.084,55 zł.
Zobowiązania wymagalne uznane za bezsporne – nie wystąpiły.
Dotacje celowe w 2019 roku
w złotych
Lp. Nazwa jednostki otrzymującej
dotacje
1

4

Zakres

Kwota dotacji

5

6

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
1 Powiat Włoszczowski

II.

Dotacja celowa na zadnie pn: „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 0252T na odcinku PilczycaJanuszewice-Komorniki”

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

341.164,00
341.164,00

114.324,00

1 Wybrana w konkursie

Realizacja zadań w zakresie kultury fi-

2 Stowarzyszenie Rozwoju Gminy
Kluczewsko
3 Komenda Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej we Włoszczowie

Dotacja celowa na realizację projektu
pn.: „Tu mieszkam, tu sprzątam”
Dofinansowanie zadania pn.: „ Zakup
specjalnego lekkiego samochodu kwater-

7.800,00

4 Ochotnicza Straż Pożarna w Kluczewsku
5 Ochotnicza Straż Pożarna w Pilczycy
6 Ochotnicza Straż Pożarna w Rzewuszycach
7 Ochotnicza Straż Pożarna w Dobromierzu
8 Ochotnicza Straż Pożarna w Januszewice
9 Ochotnicza Straż Pożarna w Ciemiętnikach
10 Ochotnicza Straż Pożarna w Bobrownikach
Ogółem

Dotacja celowa na „ Bieżące utrzymanie
OSP w Kluczewsku”
Dotacja celowa na „ Bieżące utrzymanie
OSP w Pilczycy”
Dotacja celowa na „ Bieżące utrzymanie
OSP w Rzewuszycach”
Dotacja celowa na „ Bieżące utrzymanie
OSP w Dobromierzu”
Dotacja celowa na „ Bieżące utrzymanie
OSP w Januszewice”
Dotacja celowa na „ Bieżące utrzymanie
OSP w Ciemiętniki”
Dotacja celowa na „ Bieżące utrzymanie
OSP w Bobrownikach”

3.904,00

85 000,00

5.000,00

5.000,00
3.000,00
1.300,00
2.320,00
500,00
500,00
455.488,00

1. Zadłużenie Gminy Kluczewsko na koniec 2019 roku.
W 2019 roku w Banku Spółdzielczym spłacono 350.000,00 zł kredytu.
W 2019 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Kielcach spłacono 209.930,00 zł pożyczek
ogółem.
Zadłużenie Gminy Kluczewsko według stanu na 31 grudnia 2019 roku wynosi ogółem 3.748.000,00 zł z tego:

z tytułu zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w Kielcach w kwocie 1.278.000,00 zł

- kredytów w Banku Spółdzielczym w kwocie 2.470.000,00 zł . Spłata zadłużenia jest planowana do końca
2025roku.
2. Wynik budżetu za - 2019 rok.
Budżet Gminy Kluczewsko na koniec roku zamknął się nadwyżką w kwocie 1.325.143,15 zł przy deficycie planowanym w kwocie 142.898,37 zł. Nadwyżka w głównej mierze wynika z faktu wpływu w roku 2019 dochodów
w związku z realizacją projektu „Zielona Energia dla mieszkańców” natomiast realizacja wydatków została przesunięta na rok 2020.
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IV. INWESTYCJE
1. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
plan:
1.114.998,00 zł.
wykonanie: 1.084.961,58 zł., tj. 97,31 % planu rocznego.
W trakcie roku budżetowego prowadzono następujące inwestycje:
- Opracowanie dokumentacji i budowa kanalizacji sanitarnej w Ciemiętnikach - Projekt zakończony
- Opracowanie dokumentacji i modernizacja oczyszczalni ścieków w Kluczewsku - Projekt zakończony
- Rozbudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Kluczewsko - Rozbudowano sieć
w Ciemiętnikach
- Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej na terenie Gminy Kluczewsko - Rozbudowano sieć
w Stanowiskach
Wydatki bieżące: plan 1.114.998,00zł.
poniesione wydatki 1.024.961,58zł.
2. Drogi publiczne wojewódzkie
plan: 30.000,00 zł. wykonanie: 30.000,00 .
Na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 742 w miejscowościach Kluczewsko, Brzeście i Stanowiska” zabezpieczono kwotę 30.000,00zł,
która została wyodrębniona jako środki niewygasające z terminem wykorzystania do 30 czerwca 2020 roku.
3. Drogi publiczne powiatowe
plan: 341.164,00 zł. wykonanie: 341.164, 00,
Dla Starostwa Powiatowego we Włoszczowie przekazano dotację na „Przebudowę drogi powiatowej Nr
0252T na odcinku Pilczyca-Januszewice-Komorniki” w/w kwotę 341 164,00zł.
4. Drogi publiczne gminne
plan: 253 187,48zł. wykonanie: 250.095,96 zł.,
W 2019 roku na terenie Gminy przeprowadzono wiele prac drogowych z własnych środków.
Wykonano następujące prace:
 wykonano liczne remonty dróg tłuczniowych. Na ten cel zakupiono 1751 ton kruszywa za kwotę 85
799,00 zł;
 wykonano modernizację dróg gminnych w miejscowościach Kolonia Pilczyca, Rączki, oraz placu
w miejscowości Stanowiska. Prace polegały na uzupełnieniu podbudowy i położeniu warstwy ścieralnej.
Wartość wykonanych robót to kwota 107 526,60 zł;
zakupiono znaki drogowe za kwotę 1 557,53 zł;
zakupiono wiatę w miejscowości Stanowiska za kwotę 4 800,00 zł;
w ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych zakupiono tablice informacyjne, mieszankę mineralnoasfaltową, piasek, wykaszano pobocza, czyszczenie rowów, ustalanie granic oraz odśnieżanie dróg.
Wszystkie w/w prace bieżącego utrzymania dróg kosztowały 50 412,83 zł.
Łącznie w 2019 roku na drogi gminne wydatkowano 250 095,96 zł.




5. Pozostała działalność
plan: 105.372,00 zł. wykonanie: 101.682,40 zł.,
W rozdziale tym realizowany był projekt „Szkolne pracownie informatyczne Województwa
Świętokrzyskiego. Zakupiono łącznie 32 komputery i dwa routery dla dwóch szkół, tj. dla
ZPS Dobromierz i ZPS Komorniki.
Projekt dofinansowany ze środków UE w kwocie 76.261,80zł.
środki Budżetu Państwa w kwocie 5.084,12zł.
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V. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
W roku 2019 Gmina Kluczewsko przeprowadziła 7 postępowań w trybie przetargów nieograniczonych,
z tego:
2 postępowania na roboty budowlane:
 Remont dróg gminnych – wartość zamówienia: 101 278,20zł.
 Zagospodarowanie terenów zielonych na potrzeby turystyczno-rekreacyjne w miejscowości Dobromierz – wartość zamówienia: 310 195,03 zł.
5 postępowań na dostawy:
 Zielona energia dla mieszkańców w Gminach Kluczewsko, Moskorzew, Radków, Secemin – wartość
zamówienia - 3 258 792,00zł.
 Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Kluczewsko oraz jej jednostek organizacyjnych
– wartość zamówienia: 1 160 983,24zł.
 Zakup specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki z KSRG OSP
– wartość zamówienia: 818 934,00zł.
 Dostawa sprzętu i pomocy TIK do zajęć dla uczniów Szkół Podstawowych z terenu Gminy Kluczewsko – wartość zamówienia: 7 314,81 ł.
 Dostawa oleju opałowego – wartość szacunkowa zamówienia 503 250,00 zł.-dotyczy kotłowni Urzędu
Gminy w Kluczewsku, Gminnego Ośrodka Zdrowia, Zespołów Przedszkolno-Szkolnych w Kluczewsku i w Komornikach,

VI. PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH
I RZĄDOWYCH
„Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Kluczewsko” w ramach działania
„Podstawowe usługi i odnowa wsi a obszarach wiejskich” objętego PRO W na lata 2014-2020”,
typ operacji Gospodarka wodno-ściekowa. Umowa podpisana w 2017 roku. Realizacja to lata 20182019.
Wartość projektu: 3 949 000,00zł
Dofinansowanie w 2019r: 105 767,87zł
Gmina Kluczewsko w 2019r: 787 232,13zł
„Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Ciemiętniki gm. Kluczewsko” w ramach
działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi a obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 20142020” typ operacji Gospodarka wodno-ściekowa. Umowa podpisana w 2017 roku. Realizacja to lata
2018-2019.
Wartość projektu: 2 090 398,01zł
Dofinansowanie w 2019r: 108 236,00zł
Gmina Kluczewsko w 2019r: 11 135,00zł
Zakup specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki z KSRG OSP w r amach
Działania 4.1 Przeciwdziałanie
skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwanie ich skutków”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
Wartość projektu: 820 360,80zł
Dofinansowanie: 615 270,60zł
Gmina Kluczewsko: 205 090,20zł.
„Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów z terenu Gminy Kluczewsko” w ramach działania
08.03.03 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawo
wego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego
Umowa podpisana w 2018 roku. Realizacja w latach 2018-2020
Całkowita wartość projektu: 616 897,88zł
Dofinansowanie: 545 831,88zł
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„Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Dobromierz”. Projekt współfinansowany przez
Ministerstwo Sporu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
Wartość projektu: 134 380,60 zł
Dofinansowanie: 70 000,00 zł
Gmina Kluczewsko: 64 380,00 zł
„Zielona energia dla mieszkańców z terenu Gminy Kluczewsko, Moskorzew, Radków, Secemin”
w ramach działania 03.01.03 W ytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
Całkowita wartość projektu dla Gminy Kluczewsko: 1 148 566,68zł
Dofinansowanie: 633 937,80zł
Gmina Kluczewsko (wkład własny beneficjentów): 514 628,88zł
Zagospodarowanie terenów zielonych na potrzeby turystyczno-rekreacyjne w miejscowości
Dobromierz Etap I”. Projekt realizowany w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju
kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”
Wartość projektu: 313 626,13zł
Dofinansowanie 93 812,00zł
Gmina Kluczewsko: 219 814,13zł

VII. OCHRONA ZDROWIA
Na terenie gminy Kluczewsko opiekę medyczną z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz rehabilitacji leczniczej nad mieszkańcami sprawuje Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny
Ośrodek Zdrowia w Kluczewsku.
W skład struktury zakładu wchodzą jednostki organizacyjne:



Gminny Ośrodek Zdrowia w Kluczewsku,
Wiejski Ośrodek Zdrowia w Dobromierzu.

Przedmiotem działania zakładu jest udzielanie świadczeń z zakresu porad lekarza, pielęgniarki poz, pielęgniarki szkolnej i położnej środowiskowej. Dodatkowo w gabinecie rehabilitacji wykonywane są zabiegi
lecznicze.
Podstawą finansowania działalności i utrzymania Ośrodków Zdrowia są środki finansowe otrzymywane
z Narodowego Funduszu Zdrowia na każdego zapisanego pacjenta.
W roku 2019 Ośrodek Zdrowia obejmował opieką 4.550 osób, którym udzielono 21.028 porad lekarskich.
Ośrodek zabezpiecza dostępność do świadczeń medycznych w dni powszednie w godzinach od 8 - 18.

W razie nagłych zachorowań po godzinach pracy Ośrodka Zdrowia w Kluczewsku i w dni wolne od
pracy pacjenci mogą korzystać z pomocy medycznej Pogotowia Ratunkowego oraz Gabinetu Lekarza
POZ przy Izbie Przyjęć Szpitala Powiatowego we Włoszczowie.
Opiekę stomatologiczną zapewnia :
Prywatna Praktyka Lekarska Dentystyczna Beata Jasińska Kluczewsko posiadająca umowę z NFZ.
Na terenie Gminy funkcjonuje apteka oraz punkt apteczny w Kluczewsku.
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Informacje dotyczące personelu udzielającego świadczeń w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem
Zdrowia zostały zamieszczone w poniższej tabeli.
Tabela:

Wykaz personelu
Funduszem Zdrowia.

medycznego

udzielającego

świadczeń

w

ramach

Wyszczególnienie
1. Lekarze medycyny ogółem zatrudnieni w placówkach świadczących usługi POZ :
- ze specjalnością choroby wewnętrzne
2. Pielęgniarki i położne środowiskowe zatrudnione na terenie
gminy w placówkach POZ na podstawie kontraktu
z Narodowym Funduszem Zdrowia
3. Pielęgniarki szkolne
4. Stomatolodzy posiadający kontrakt z Narodowym Funduszem
Zdrowia

kontraktu

z

Narodowym

stan
2
2
4

1
1

Na terenie Gminnego Ośrodka Zdrowia realizowane są bezpłatne badania profilaktyczne.
W 2019 roku przeprowadzone były badania mammograficzne u kobiet, badania wzroku
i słuchu.

VIII. Gospodarka Komunalna
Komunalny Usługowy Zakład Gospodarczy w Kluczewsku jest jednostką budżetową powołaną do realizacji zadań własnych Gminy Kluczewsko. W 2019r. zakład zatrudniał 17 osób.
Działalność Zakładu ma charakter usługowy, świadczony dla realizacji zadań zleconych przez Gminę
Kluczewsko. Do jego kluczowych zadań należy m.in.:
1)
dostarczanie wody ,odprowadzenie i oczyszczanie ścieków
2)
wywóz nieczystości płynnych
3)
budowa i remont dróg tłuczniowych
4)
świadczenie usług remontowo-budowlanych
5)
świadczenie usług transportowych dzieci szkolnych
6)
projektowanie, budowa i rozbudowa sieci wodociągowej
7)
budowa i rozbudowa sieci kanalizacyjnej
8)
budowa, rozbudowa oraz konserwacja oświetlenia ulicznego

2. Wodociągi

Na terenie Gminy Kluczewsko usytuowane są cztery ujęcia wody. Istnieją 3 sieci wodociągów
grupowych, z których korzysta 28 miejscowości. Długość sieci wodociągowej wynosi 106,04 km,
natomiast liczba przyłączy wodociągowych - 1.499. Gmina zwodociągowana jest w 97 %.
W roku 2019 opłaty za wodę wzrosły z 2,64 zł na 2,70 za 1m3 + 1,00 zł opłata abonamentowa za 1 miesiąc
(netto). Sprzedaż wody wyniosła 139.318,2 m3. Straty w sieci wynoszą około 35% - po odliczeniu 26%
na rozruch zmodernizowanej oczyszczalni oraz cele technologiczne, okazuje się, że 9% stanowią ubytki,
spowodowane przede wszystkim awariami oraz nielegalnym podłączaniem się do sieci. Bieżące zaległości
z tytułu opłat za wodę wynosiły na koniec 2019 roku 6.006,64 zł netto, 6 487,17zł.- (brutto) .
3. Kanalizacja
Na terenie Gminy Kluczewsko usytuowane są dwie oczyszczane ścieków: oczyszczalnia Dobromierz
o przepustowości 240m3 na dobę oraz zmodernizowana oczyszczalnia w Kluczewsku o przepustowości
260 m3/dobę. Gmina jest skanalizowana w 83 %.
W oczyszczalniach oczyszcza się ścieki z 18 miejscowości, a także odbierane z miejscowości nieskanalizowanych. Cena za 1m3 ścieków w 2019r. wzrosła z 3,61zł na 3,65 zł (netto). Ilość ścieków oczyszczanych kształtuje się na poziomie 90.730,7 m3/rok. Obecnie Gmina posiada ponad 73,56 km sieci kanalizacyjnej. Bieżące zaległości z tytułu opłat za ścieki wynosiły na koniec 2019 roku 6.902,91 zł netto,
7 455,15zł.- (brutto) .
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4. Gospodarka odpadami stałymi
Usługi w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi świadczyła firma PAVER Włoszczowa, która posiadała
zezwolenia na wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy. Właściciele nieruchomości zostali wyposażeni w pojemniki służące do gromadzenia odpadów komunalnych oraz w worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
Na dzień 31 grudnia 2019 roku systemem gospodarowania odpadami komunalnymi objętych było 4.225 osób, tj.
1.344 gospodarstw domowych oraz 50 nieruchomości niezamieszkałych. System obejmował również nieruchomości
letniskowe, których w roku 2019 było 48. Stawki opłaty miesięcznej od osoby przedstawiały się następująco: dla
prowadzącej selektywną zbiórkę odpadów 8,50 zł, dla nieprowadzącego selektywnej zbiórki odpadów 17 zł. Zaległości z tytułu w/w opłaty na koniec 2019r. to 9.785,50 zł.

IX. ROLNICTWO

Użytki rolne stanowią 37,8 % powierzchni Gminy, co nadaje jej typowo rolniczego charakteru. Około połowy powierzchni gruntów zajmują gleby klas V i VI, co nie sprzyja osiąganiu wysokiej wydajności w rolnictwie. Na uwagę zasługuje jednak stosunkowo wysoki odsetek łąk i pastwisk, co umożliwia rozwój hodowli bydła. Sady zajmują
34 ha. W produkcji zwierzęcej dominuje chów trzody chlewnej a także hodowla bydła mlecznego, produkującego
mleko wysokiej jakości dla OSM Włoszczowa.
Rok 2019 był trudnym rokiem dla rolników z terenu Gminy Kluczewsko. W miesiącach czerwiec – sierpień
wystąpiło niekorzystne zjawisko atmosferyczne w postaci suszy. Wójt Gminy Kluczewsko powołał Komisję Gminną do szacowania strat w gospodarstwach rolnych. Komisja oszacowała wielkość szkód w 188 gospodarstwach.
Z każdego szacowania sporządziła indywidualny protokół, który był niezbędnym załącznikiem do wypłaty odszkodowania z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
1.W zakresie mienia komunalnego
Lp.

Grupa

Art. 180 pkt 1 u.o
f.p. Prawo
własności

Jednostka
miary

Ilość
[j.m]
1

2

3

4

Art. 180 pkt 2 u. o f.p. Inne
niż własność prawa
majątkowe + posiadanie

Wartość
[w tys. zł]

Ilość [j.m]

Wartość
[w tys. zł]

Użytki rolne, w tym:

ha

48

407

1

4

- grunty orne

ha

25

242

1

4

- sady

ha

-

-

-

-

- łąki trwałe

ha

-

-

-

-

- pastwiska trwałe

ha

5

37

-

-

- grunty rolne zabudowane

ha

1

58

-

-

- grunty pod stawami

ha

16

64

-

-

- nieużytki

ha

1

6

-

-

Grunty leśne oraz zadrzewione, w tym:

ha

24

150

-

-

- lasy

ha

24

150

-

-

- grunty zadrzewione i zakrzewione

ha

-

-

-

-

Grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym:

ha

32

433

-

-

- tereny mieszkaniowe

ha

1

3

-

-

- tereny przemysłowe

ha

3

30

-

-

- inne tereny zabudowane

ha

14

227

-

-

- zurbanizowane tereny niezabudowane

ha

4

64

-

-

- tereny rekreacyjno - wypoczynkowe

ha

10

109

-

-

- użytki kopalne

ha

-

-

-

-

Tereny komunikacyjne, w tym:

ha

27

826

184

445

drogi

ha

27

826

184

445

tereny kolejowe

ha

-

-

-

-

inne

ha

-

-

-

-

131

1816

185

449

Razem:

21

Raport o stanie Gminy Kluczewsko za 2019 rok
2. W zakresie mieszkań komunalnych gminy.
Mieszkaniowy zasób Gminy Kluczewsko stanowi 12 lokali mieszkalnych (9 lokali mieszkalnych komunalnych oraz 3 lokale socjalne) o łącznej powierzchni 663,66 m2. Środki uzyskane z wynajmu mieszkań
wyniosły w 2019 roku : czynsz – 11446,08 zł, ogrzewanie – 27536,73 zł
3. W zakresie lokali użytkowych
Gmina Kluczewsko posiada również lokale użytkowe, których łączna powierzchnia wynosi około 436 m2 a
środki uzyskane z wynajmu tych lokali wyniosły w 2019 roku: czynsz – 28350,62 zł, ogrzewanie –
21305,17 zł
4. W zakresie dzierżawy gruntów i budynków oraz majątku oddanego w administrowanie
Z tytułu wydzierżawionych gruntów gminnych i budynków gmina osiągnęła dochód w wysokości:
6046,76
zł.
Ponadto osiągnięto dochód w kwocie 3717,49 zł za dzierżawy obwodów łowieckich i nieleśnych.
5. W zakresie zbycia, oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości z zasobu gminnego
Gmina Kluczewsko 2019 r. nie sprzedała ze swojego zasobu żadnej nieruchomości i nie uzyskała z tego
tytułu żadnych dochodów, jednak na podstawie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego
gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów Gmina Kluczewsko wydała 15 takich zaświadczeń a tym samym powierzchnia zasobu gminnego zmniejszyła się 0,8534 ha. Z tego tytułu Gmina osiągnęła dochód w wysokości 6877,20 zł. Ponadto w 2019 roku Gmina Kluczewsko
bezpłatnie przekazała w trwały zarząd Zespołom Przedszkolno-Szkolnym z terenu gminy nieruchomości
zajęte pod funkcjonowanie działalności oświatowej na podstawie tych decyzji powierzchnia zasobu gminnego zmniejszyła się o kolejne 5,6897 ha.
W 2019 r. Gmina nie oddała żadnej nieruchomości w użytkowanie wieczyste.
Z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości osiągnęła dochód w wysokości: 668,74
zł.
6. W zakresie nabycia nieruchomości do zasobu gminnego
W 2019 r. Gmina Kluczewsko zakupiła od fizycznej osoby działkę nr ew. 11 o powierzchni 0,14 ha, obręb
geodezyjny Kolonia Łapczyna Wola z przeznaczeniem pod budowę placu zabaw dla mieszkańców sołectwa Mrowina. Wartość zakupionej nieruchomości to 9889,60 zł.

X. OCHRONA ZWIERZĄT
Zadaniem własnym Gminy jest między innymi zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom. Obowiązującymi w 2019 roku na wyłapywanie/odławianie oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom były
umowy zawarte z:
1.
Gabinetem Weterynaryjnym "MON-WET", Hucisko Przybyszowskie 22, 97-524 Kobiele Wielkie,
2.
Gabinetem Weterynaryjnym MEDWET Marcin Komorowicz ul. Gabrieli Zapolskiej 7/U4,U5;
25-435 Kielce prowadzącym schronisko dla bezdomnych zwierząt w Nowinach, ul. Przemysłowa
89.
W 2019 roku opiekę na koszt gminy zapewniono 23 zwierzętom (14 szt. psów oraz 9 szt. kotów) a
koszt realizacji całego zadania przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt w 2019 roku wyniósł 15980,30
zł.

XI. INFRASTRUKTURA DROGOWA

Drogi
Sieć drogowa o nawierzchni ulepszonej i dobrych parametrach daje szansę szybkiego i bezpośredniego
dotarcia do każdej miejscowości, a zatem zwiększa atrakcyjność gospodarczą gminy, a także pozwala na
rozwój szerokiej gamy usług dla osób, przemieszczających się przez teren gminy.
W układzie drogowym Gminy funkcjonuje 3-stopniowa hierarchia dróg: wojewódzkie, powiatowe i gminne. W granicach gminy znajduje się , 16,50 km dróg wojewódzkich, 35km dróg powiatowych oraz 270
km dróg gminnych publicznych oraz wewnętrznych. Drogi wojewódzkie i powiatowe są utwardzone w
100%, natomiast spośród dróg gminnych około 35% stanowią drogi, posiadające nawierzchnię twardą
ulepszoną.
Skala nakładów na utrzymanie oraz inwestycje drogowe w poszczególnych latach była różna i zależała od
aktualnych możliwości finansowych Gminy. W ostatnich latach obserwuje się spadek nakładów na drogi
w stosunku do całkowitych wydatków Gminy.
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Drogi Gminne
W 2019 roku na terenie Gminy przeprowadzono prace drogowe z własnych środków. Wykonano następujące prace:
 wykonano liczne remonty dróg tłuczniowych. Na ten cel zakupiono 1751 ton kruszywa za kwotę 85
799,00 zł;
 wykonano modernizację dróg gminnych w miejscowościach Kolonia Pilczyca, Rączki, oraz placu
w miejscowości Stanowiska. Prace polegały na uzupełnienia wykonaniu podbudowy i położeniu
warstwy ścieralnej. Wartość wykonanych robót to kwota 107 526,60 zł;
 zakupiono znaki drogowe za kwotę 1 557,53 zł;
 zakupiono i zamontowano wiatę w miejscowości Stanowiska za kwotę 4 800,00 zł;
 w ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych zakupiono tablice informacyjne, mieszankę mineralnoasfaltową, piasek, wykaszano pobocza, czyszczenie rowów, osuszanie rowów, ustalanie granic oraz
odśnieżanie dróg.

XII. PLANOWANIE PRZESTRZENNE
Na początku 2019 r. miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego objęty był teren
o powierzchni 7,0 ha przeznaczony pod eksploatację złóż piasków na terenie sołectwa Rzewuszyce.
W 2019 roku wydano 13 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Inwestycje te dotyczyły: 2 – budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bobrowska Wola – Miedziana
Góra oraz Brzeście,
1 – budowa sieci wodociągowej,
1 – budowa sieci elektroenergetycznej SN 15 kV w m. Brzeście,
1 – budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV w m. Rzewuszyce,
1 – budowy stawu rekreacyjnego w miejscowości Jeżowiec,
6 – budowa oświetlenia ulicznego.
1 – zmiana sposobu użytkowania zabytkowej wozowni w Kluczewsku
Łączna powierzchnia terenów dla których wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wyniosła 6,5 ha.
Ponadto w minionym roku 2019 wydano 58 decyzji o warunkach zabudowy, w tym:
 33 decyzji dotyczących zabudowy mieszkaniowej,

1 decyzję dotyczącą zabudowy usługowej oraz
 24 zabudowy innej.
Powierzchnia dla której wydano decyzje o warunkach zabudowy łącznie wynosi 9,7 ha.
W związku z planowanymi na terenie gminy inwestycjami w roku 2019 wydano: 8 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji w tym:
 5 decyzji dotyczących budowy instalacji fotowoltaicznych,
 1 dotyczącą modernizacji stawu rekreacyjnego w miejscowości Stanowiska,
 1 dotyczącą budowy 18 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w miejscowości Brzeście,
1 dotyczącą rozbudowy i modernizacji budynku inwentarskiego w miejscowości Brzeście.

XIII. POMOC PUBLICZNA
Pomoc publiczna dla rolników
Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U
z 2020r. poz. 333 ze zm.) zwalnia się na okres 5 lat od podatku rolnego grunty przeznaczone na utworzenie
nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100
ha. Po upływie okresu zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, stosuje się ulgę w podatku rolnym, polegającą na obniżeniu podatku w pierwszym roku o 75% i w drugim roku o 50%. Zwolnienia i ulgi udzielane są na wniosek podatnika i stanowią pomoc de minimis w rolnictwie, o której mowa w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o
funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z
24.12.2013, str. 9).
Wójt Gminy Kluczewsko w 2019 roku udzielił 5 zwolnień i ulg z tytułu nabycia gruntów.
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XIV. OŚWIATA I WYCHOWANIE
1.
Zadania z zakresu edukacji realizowane w przedszkolach i szkołach.
Liczba oddziałów w przedszkolach i szkołach oraz liczba uczęszczających dzieci
Rok szkolny 2018/2019 - stan na dzień 30.09.2018 r.
2018/2019
Liczba
oddziałów
w szkole

Liczba
uczniów
w szkole

Liczba
oddziałów
w przedszkolu

Liczba
przedszkolaków

Razem
Oddziały
Uczniowie /
w szkole/
przedszkolaki

Lp

Nazwa szkoły

1

Zespół Przedszkolno – Szkolny

17

250

3

62

20

312

2

Zespół Przedszkolno – Szkolny

11

199

2

50

13

249

3

Zespół Przedszkolno – Szkolny

8

55

1

14

9

69

36

504

6

126

42

630

Razem:

Rok szkolny 2019/2020 - stan na dzień 30.09.2019 r.
2019/2020
Lp
1
2
3

Nazwa szkoły

Liczba
oddziałów
w szkole

Liczba
uczniów
w szkole

Liczba
oddziałów
w przedszkolu

Liczba
przedszkolaków

Oddziały

Zespół Przedszkolno – Szkolny
w Kluczewsku
Zespół Przedszkolno – Szkolny
w Dobromierzu

12

195

3

70

15

265

9

165

2

50

11

215

Zespół Przedszkolno – Szkolny
w Komornikach

8

45

1

11

9

56

29

405

6

131

35

536

Razem:

2.

Razem
Uczniowie /
przedszkolaki

Liczba pracowników w placówkach oświatowych

Rok szkolny 2018/2019 - stan na dzień 30.09.2018 r.
Lp.

Nazwa szkoły

1

Zespół Przedszkolno –
Szkolny w Kluczewsku

2

Zespół Przedszkolno –
Szkolny w Dobromierzu
Zespół Przedszkolno –
Szkolny w Komornikach

3

Razem:

Nauczyciele

Obsługa

Osoba
32

Etat
30,90

Osoba
12

Etat
11,5

23

22,22

7

7

19

13,79

4

3,5

74

66,91

23

22
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Rok szkolny 2019/2020 - stan na dzień 30.09.2019 r.
Lp.

Nazwa szkoły

Nauczyciele
Osoba
Etat
29
28,63

Zespół Przedszkolno – Szkolny
w Kluczewsku
Zespół Przedszkolno – Szkolny
2
w Dobromierzu
Zespół Przedszkolno – Szkolny
3
w Komornikach
Razem:
1

Obsługa
Osoba
Etat
12
11,5

23

22,11

7

7

14

12,04

4

3,75

66

62,78

23

22,25

3. Finansowanie oświaty w latach 2018- 2019
Finansowanie prowadzonych przez gminę szkół to jedno z najważniejszych zadań.
Gmina Kluczewsko jest organem prowadzącym dla 3 placówek oświatowych:
Zespół Przedszkolno – Szkolny w Kluczewsku;
Zespół Przedszkolno – Szkolny w Dobromierzu;
Zespół Przedszkolno – Szkolny w Komornikach.
Zadania subwencjonowane w Gminie Kluczewsko w latach 2018-2019
Wyszczególnienie

2018
4 831 855,00

Subwencja oświatowa
Dotacje:
-Dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania
przedszkolnego
 Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe
 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
 Tablica interaktywna
 Pracownia edukacyjna w ZPSZ Komorniki
 Dotacja - Projekt „Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów z
terenu gminy Kluczewsko
 Organizacja „Zielonej szkoły”
 Doposażenie pracowni dydaktycznych

2019
4 931 590,00

112 340,00

127 673,00

59 775,93

38 346,15

12 000,00
14 000,00
23 106,87
229 549,80

211 795,95

34 300,00
219 277,00

-

150 992,51

150 767,44

-

141 385,58

Razem: dochody

5 687 197,11

5 601 558,12

Wydatki
Zadania edukacyjne w szkołach :
Oświata i wychowanie
Dowóz dzieci do szkół ( w tym dowóz dzieci niepełnosprawnych)
Zwrot kosztu dotacji przedszkolnej
Projekt „Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów z terenu gminy
Kluczewsko
Zakup działki przy szkole Dobromierz
Kosztorysy termomodernizacji w szkołach
Organizacja „Zielonej szkoły”
Doposażenie pracowni dydaktycznych

6 908 966,08

7 266 744,84

297 175,75
13 217,22

337 677,03
15 838,63

229 549,80

211 795,95

25 998,00
68 265,00
34 300,00
219 277,00

-

-

4 558,35

Razem wydatki:

7 796 748,85

7 836 614,80

Środki własne gminy

2 109 551,74

2 235 056,68

Dochody (z tytułu wpłat rodziców za dożywianie w szkole
i w przedszkolu, dowóz dzieci do szkół, za dodatkowe godziny w
przedszkolu
Odszkodowanie za zalanie pomieszczeń w ZPS Kluczewsko

Edukacyjna opieka wychowawcza
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XV. Place zabaw i place rekreacyjne
Na terenie Gminy Kluczewsko jest 20 placów zabaw funkcjonujących również jako siłownie zewnętrzne. Place zabaw z urządzeniami dla dzieci znajdują się w miejscowościach: Bobrowska Wola, Brzeście,
Ciemiętniki, Januszewice, Kluczewsko (obok szkoły), Komorniki (obok szkoły), Pilczyca, Rzewuszyce,
Stanowiska, Zalesie.
Natomiast place zabaw z elementami siłowni zewnętrznej znajdują się w miejscowościach: Bobrowniki, Dobromierz (przy budynku OSP), Jakubowice, Kluczewsko (na terenie zabytkowego parku), Kolonia
Mrowina, Łapczyna Wola, Rączki oraz w miejscowości Komparzów.
Place rekreacyjne na których znajdują się jedynie urządzenia siłowe znajdują się w Komornikach (obok
budynku świetlicy wiejskiej) oraz w miejscowości Zmarłe.
Place rekreacyjne to również boiska do gry w piłkę siatkową czy piłkę nożną oraz altany. Place zabaw oraz place rekreacyjne są sprawdzane przez gminę pod kątem bezpieczeństwa użytkowników.
Utrzymaniem placów polegającym na koszeniu trawy czy sprzątaniu śmieci zajmują się w większości
przypadków Sołtysi oraz zainteresowani mieszkańcy oraz niejednokrotnie pracownicy Urzędu Gminny.

XVI. WYDARZENIA KULTURALNE
W Gminie Kluczewsko w 2019 r. zorganizowano szereg różnych przedsięwzięć i wydarzeń, które miały
na celu integrację mieszkańców, edukację oraz wspólne spędzanie czasu wolnego.
Największym wydarzeniem w ramach promocji odbyły się działania promujące Gminę, sport, zdrowie
oraz liczne imprezy okolicznościowe pod nazwą :
 Festyn Gminny w Kluczewsku
 udział w Dożynkach Powiatowych
 turniej o puchar Wójta
 zawody sportowo- pożarnicze
 Gminna Liga Piłki Halowej,
 turniej piłki siatkowej kobiet,
 turniej służb mundurowych województwa świętokrzyskiego,
turniej wiedzy pożarniczej,
Imprezy integracyjne odbyły się w miejscowościach :
- Dobromierz-Jeżowiec, Stanowiska, Praczka, Kolonia Mrowina, Pilczyca, Januszewice, Łapczyna Wola,
Kluczewsko, Bobrowniki
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XVII. GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KLUCZEWSKU
Na terenie Gminy Kluczewsko działa 1 biblioteka publiczna z siedzibą w Kluczewsku znajdująca się przy ulicy
Spółdzielczej 12 . Biblioteka posiada 1 filię biblioteczną w miejscowości Dobromierz.
Biblioteka w Kluczewsku
W skład bazy lokalowej wchodzą dwa pomieszczenia w których znajduje się czytelnia, wypożyczalnia i magazynek. Biblioteka zatrudnia jednego bibliotekarza na 1.0 etatu Stan księgozbioru na 31 .12. 2019r. wyniósł 16 102
szt. woluminów.
W bibliotece zarejestrowanych jest około 161 czytelników, a rocznie notuje się 1 570 wypożyczeń.
W bibliotece odbywają się imprezy związane z książką, rocznicami literackimi, obchodami państwowymi, lekcje
biblioteczne, konkursy, itp.
Filia w Dobromierzu

W skład bazy lokalowej wchodzą dwa pomieszczenia, w których znajduje się czytelnia, wypożyczalnia
i magazynek
Stan księgozbioru na 31.12.2019r. wyniósł 9 868 woluminów, zarejestrowanych jest 270 czytelników,
rocznie notuje się 2 821 wypożyczenia.
Głównym zadaniem biblioteki jest gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów w środowisku.
Działalność kulturalno-oświatowa biblioteki polega na popularyzacji czytelnictwa poprzez małe formy
oglądowe i formy żywego słowa, zakupy nowości zgodne z oczekiwaniami czytelników i prowadzone
w konsultacji z nimi, zaktywizowanie seniorów do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym:
Dyskusyjny Klub Książki, aktywne uczestnictwo seniorów w imprezach kulturalnych – tych o zasięgu
lokalnym oraz krajowym np. Narodowe Czytanie.
Przy bibliotece publicznej działają dwa dyskusyjne kluby książki.

XVIII. Fundusz sołecki w 2019 roku.
Fundusz sołecki został wyodrębniony w budżecie gminy na 2019 rok uchwałą Rady Gminy Kluczewsko
nr XVIII/2/2013 z dnia 1 marca 2013 roku.
W terminie do 30 września 2019 roku do Wójta Gminy zostały złożone wnioski ze wszystkich sołectw,
które w trakcie roku także ulegały zmianom i na dzień 31 grudnia 2019 roku przedstawiały się następująco :
Zestawienie poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2019 rok:
L.p
.

Sołectwo

Przedsięwzięcia do wykonania

Wnioskowana
kwota z funduszu

Poniesiona
kwota z funduszu

1

Bobrowniki

1. Remont pomieszczeń z przeznaczeniem na świetlicę wiejską

14 652,82

14 652,82

2

Bobrowska Wola

1. Ocieplenie świetlicy i wymiana
okien
2. Brakujące oświetlenie uliczne

11 131,29

11 131,29

3

Boża Wola

1. Zagospodarowanie placu wraz z
niezbędną dokumentacją
2. Spotkanie integracyjne

12 183,70ł

12 035,00

4

Brzeście

1. Budowa świetlicy wiejskiej

16 150,48

15 940,80

5

Ciemiętniki

1. Dalszy remont i modernizacja
świetlicy wiejskiej
2. Spotkanie integracyjne „Wianki
2019”

14 248,04

14 247,97

6

Dobromierz

1. Zakup sprzętu dla OSP Dobromierz
2. Pielęgnacja zabytkowej alei lipowej

22 586,39

2 586,39

7

Jakubowice

1. Kosiarka
2. Sprzęt nagłaśniający
3. Zagospodarowanie placu rekreacyjnego

15 057,59

14 902,10
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8

Januszewice

1. Utworzenie parkingu koło cmentarza na działce gminnej
2. Oznakowanie dróg bocznych ze wskazaniem numerów domów
3. Zagospodarowanie skwerku przylegającego do drogi nr 238
4. Remont dróg polnych
5. Dofinansowanie OSP Januszewice

18 255,31 18 253,31

9

Jeżowiec

1. Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej we wsi Jeżowiec (Kowale)

18 052,92 17 764,75

1. Zakup piecyka
2. Zorganizowanie spotkania integracyjnego
3. Zakup nagłośnienia
4. Wykonanie projektu oświetlenia ulicy od kościoła w stronę cmentarza
5. Zakup stołu do altany
6. Zagospodarowanie skweru przy pomniku

40 477,40 40 475,69

10 Kluczewsko

11 Kol. Bobrowska 1. Częściowe ocieplenie budynku świetlicy wiejskiej oraz wymiana okien

10 402,69 10 327,83

12 Kol. Mrowina

1. Przebudowa linii energetycznej

13 640,88 13 640,88

13 Kol. Pilczyca

1. Budowa drogi asfaltowej na terenie sołectwa
2. Kamień

14 248,04 14 248,04

14 Komorniki

1. Utwardzenie kamieniem dróg tłuczniowych oraz parkingu obok cmentarza na placu gminnym
2. Ocieplenie stropu oraz budowa ścianki działowej w kotłowni świetlicy
wiejskiej

19 064,86 19 064,86

15 Komparzów

1. Zakup krzewów ozdobnych
2. Zakup patelni gazowej
3. Zakup kruszywa drogowego
4. Zagospodarowanie terenu koło świetlicy – remont budynku gospodarczego
5. Spotkanie integracyjno-promocyjne dla mieszkańców sołectwa Komparzów
6. Remont pomieszczeń świetlicy

16 231,44 16 204,85

16 Łapczyna Wola

1. Ogrodzenie i doposażenie placu zabaw
2. Utwardzenie dróg
3. Spotkanie integracyjne

15 867,14 15 767,13

Wola

2. Oświetlenie uliczne

17 Miedziana Góra 1. Zagospodarowanie terenu przeznaczonego na użytek mieszkańców

10 281,26 10 211,79

18 Mrowina

1. Zakup działki na plac wiejski

15 259,98

19 Nowiny

1. Utwardzenie dróg polnych tłuczniowych

10 483,65 10 483,65

20 Pilczyca

1. Przekształcenie pomieszczeń remizy OSP na świetlicę wiejską

22 586,39

22586,39

21 Praczka

1. Oświetlenie uliczne

9 916,96

9 915,04

22 Rączki

1. Położenie nakładki asfaltowej na drodze -Gradek

21 695,89 21 695,89

24 Rzewuszyce

1. Remont świetlicy wiejskiej

18 619,60 18 200,00

25 Stanowiska

1. Rozbudowa oświetlenia ulicznego
2. Zakup wiaty przystankowej
3. Zakup agregatu prądotwórczego dla OSP Stanowiska
4. Organizacja turnieju piłki nożnej o puchar Wójta Gminy Kluczewsko
5. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na parkingu przy OSP Stanowiska

21 736,36 21 536,36

26 Zalesie

1. Zagospodarowanie placu rekreacyjnego

10 969,38 10 896,98

27 Zmarłe

1. Rozbudowa oświetlenia ulicznego dowieszenie lamp, projekt budowlany

10 686,03 10 686,03

RAZEM

424 486,49 397 345,43

28
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Przedsięwzięcia zgłoszone do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na 2019 rok były zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy. Na
ten cel wyodrębniono środki finansowe w kwocie 424.486,49 zł natomiast wydatkowano kwotę
397.345,43 zł.

XIX. OCHOTNICZA STRAZ POŻARNA W GMINIE KLUCZEWSKO
Wydatki poniesione na funkcjonowanie OSP obejmowały:
- udział w akcjach gaśniczych – 13.823,00 zł.
- zakup paliwa, olejów do samochodu i sprzętu strażackiego, a także zakup części zamiennych, przegląd i regeneracja gaśnic, przegląd techniczny samochodów strażackich i aparatów tlenowych, ogrzewanie oraz wydatki na
zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 44.701,85 zł.
- naprawy w samochodach strażackich – 5.490,50 zł.
- badania lekarskie – 1.910,00 zł.
- ubezpieczenia majątkowe i osobowe – 20.925,00 zł.
- dotacje na bieżącą działalność jednostek w kwocie łącznej 16.524,00 zł dla n/w jednostek OSP:

Obecnie na terenie gminy działa 10 jednostek OSP, z czego 2 należą do KSRG. Liczba członków zwyczajnych wynosi 461, w tym mężczyzn 402, kobiet 59.
Liczba członków honorowych 45, wspierających 8.
Liczba członków razem 514, w tym mężczyzn 454, kobiet 60.
Liczba członków zwyczajnych mogący brać bezpośredni udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych 81,
w tym mężczyzn 77, kobiet 4.
W sierpniu zostały zorganizowane zawody sportowo-pożarnicze, w których wzięło udział 8 męskich
drużyn pożarniczych oraz 3 drużyny kobiece (Januszewice, Pilczyca i Dobromierz). Podczas zawodów
za aktywną działalność na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych Odznaką Strażak Wzorowy, Brązowym,
Srebrnym i Złotym Medalem za zasługi dla pożarnictwa zostali odznaczeni strażacy z jednostek OSP
Kluczewsko i OSP Pilczyca.
W sierpniu Gmina Kluczewsko zakupiła nowy średni samochód specjalny pożarniczy, ratowniczogaśniczy Volvo FLD3C FL, koszt zakupu to 818 934,00 zł, z czego 204 733,50 zł pochodziło z środków
Gminy Kluczewsko, a kwota 614 200,50 zł ze środków Unii Europejskiej RPOWŚ 2014-2020.
Dzięki nowelizacji ustawy o ochronie przeciwpożarowej i wsparciu finansowemu z budżetu państwa
strażacy ochotnicy mogli wnioskować o dodatkowe środki nie tylko na gaszenie pożarów, ale również
zadania z zakresu krzewienia kultury fizycznej i sportu, popularyzację zasad udzielania pierwszej pomocy,
jak również przedsięwzięcia kulturalno-oświatowe. Gmina Kluczewsko wydatkowała 19 674,00 zł na
dotacje dla OSP na cele inwestycyjne i zakup sprzętu strażackiego.
W ubiegłym roku strażacy brali udział w zdarzeniach oraz kursach podnoszących ich kwalifikacje
organizowane przez PSP Włoszczowa: m.in. szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP” oraz kierowców konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP. Gmina Kluczewsko w współpracy z KP PSP Włoszczowa zorganizowała szkolenie dla strażaków ochotników z zasad udzielania pierwszej pomocy,
które poprowadził starszy sekcyjny Radosław Kałwa z PSP Włoszczowa.
Strażacy współpracują również z organizacjami pozarządowymi i sołectwami organizując spotkania
integracyjne, tematyczne oraz rozgrywki sportowe, pozyskując tym samym fundusze na doposażenie i
rozwój swoich strażnic. Biorą udział w uroczystościach kościelnych, gminnych i kulturowych.
W 2019 roku jednostki OSP brały udział w 97 akcjach.
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XX. DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA
W 2019 roku Gmina Kluczewsko przekazała w ramach otwartego konkursu ofert kwotę 85 00,00zł
na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej.
Gminny Klub Sportowy GKS Kluczewsko uzyskał kwotę 40 000,00 zł na realizację zadania pn. „Sport
moim najlepszym sposobem na spędzanie wolnego czasu” , gdzie realizacja zadania polegała na popularyzacja piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży szkolnej powyżej 14 roku życia, szkolenie sportowe, współzawodnictwo oraz udział w rozgrywkach sportowych seniorów Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej.
Promocja piłki siatkowej na terenie Gminy Kluczewsko, organizacja i prowadzenie szkolenia sportowego
w zakresie tej dyscypliny sportowej.
Parafialny Uczniowski Klub Sportowy Arka Kluczewsko otrzymała kwotę 30 000,00 zł na zadanie pn.
„Piłka Nożna Moją Pasją III „ realizacja zadania miała na celu upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
poprzez organizowanie działalności w zakresie propagowania piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Kluczewsko.
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy LUKS START Dobromierz otrzymał kwotę 15 000,00zł na zadanie pn. „Od Smyka do Kibica i Zawodnika „ realizując zadanie: Popularyzacja gry w piłkę siatkową wśród
dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Kluczewsko poprzez udział w treningach sportowych, turniejach oraz rozgrywkach ligowych Świętokrzyskiego Związku Piłki Siatkowej.
Zorganizowane zawody:
 Wędkarski Dzień Dziecka
 Turniej Piłki Siatkowej Kobiet o puchar Wójta Gminy Kluczewsko organizowany z okazji obchodów
Międzynarodowego Dnia Kobiet
 VI Edycja Gminnej Ligi Halowej Piłki Nożnej w Kluczewsku
 Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym”, bieg ten przeprowadzono w ramach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Wzięło w nim udział ponad 300 osób.

Otwarta Strefa Aktywności w miejscowości Dobromierz

Ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, Ministerstwa Sportu i Turystyki, w ramach Programu
rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym, realizowane jest
zadanie pod nazwą Otwarta Strefa Aktywności w miejscowości Dobromierz.
Wartość zadania 131 610,00zł
Dofinansowanie z środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 70 000,00zł

XXI. POMOC SPOŁECZNA I RODZINA
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczewsku jest jednostką organizacyjną Gminy Kluczewsko powołana do realizacji w jej imieniu zadań pomocy społecznej, realizującą zadania z zakresu polityki społecznej na rzecz osób i rodzin, które nie są w stanie pokonać trudnej sytuacji w jakiej się znalazły wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Głównym celem Ośrodka Pomocy Społecznej jest zaspakajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach
odpowiadających godności człowieka poprzez podejmowanie działań zmierzających do ich życiowego
usamodzielnienia oraz integracji ze społeczeństwem. Realizując zadania wynikające z ustawy o pomocy
społecznej ośrodek udzielał pomocy w formie pieniężnej, w naturze i usługach. Świadczył pracę socjalną
nastawioną na usamodzielnianie życiowe i integrację ze środowiskiem osób i rodzin wymagających
wsparcia w tym zakresie. W celu wzmocnienia rodzin w ich funkcjonowaniu obejmowano rodziny wsparciem asystenta rodziny. Udzielano pomocy osobom wymagającym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w postaci usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania lub w domach pomocy społecznej.
W 2019 roku pomocą społeczną objęto 246 osób ze 170 rodzin, w których łącznie pozostawało 456 osób.
Dominującymi powodami przyznania pomocy w 2019r. było: długotrwała lub ciężka choroba – na podstawie tej przesłanki pomocy udzielono 87 rodzinom, ubóstwo - 49 rodzin, niepełnosprawność 48 rodzin,
bezrobocie - 38 rodzin ponadto potrzeby ochrony macierzyństwa –
w tym wielodzietności (18 rodziny), bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa (12 rodzin),
alkoholizmu (11 rodzin). W większości przypadków podstawą do udzielenia pomocy było jednocześnie
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Gminny Ośrodek Pomocy Społeczne w Kluczewsku w 2019 roku na realizację wszystkich zadań wydatkował łącznie kwotę 8 295 345,20 zł
z tego:
 dotacja z budżetu państwa wyniosła - 7 855 263,44 zł
 środki własne gminy stanowiły - 440 081,76 zł
W 2019 roku realizując zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej udzielono pomoc w postaci:
 zasiłków stałych - w 2019r. tą formą pomocy objęto 32 osoby całkowicie niezdolne do pracy z powodu wieku
lub niepełnosprawności wydatkowano kwotę 166 793,21zł.
 zasiłków okresowych z tej formy pomocy skorzystały 25 rodzin, którym wypłacono łącznie 106 świadczeń na
łączną kwotę 33 987,53zł.
 zasiłków celowych i w naturze – pomoc w tej formie przyznano 31 rodzinom w formie 37 jednorazowych
świadczeń głownie w formie pieniężnej na zakup żywności, opału, odzieży i obuwia, zakupu lekarstw i dofinansowania kosztów leczenia. Koszt udzielonych świadczeń wyniósł 10 273,32zł z zadań własnych.
 usług opiekuńczych, które w ciągu roku świadczone były dla 4 osób na kwotę 23 379,05zł.
 pobyt w domach pomocy społecznej – z tej formy pomocy skorzystało 5 osób na kwotę 86 910,35zł. Pomoc
była świadczona poprzez częściowe pokrycie kosztów pobytu podopiecznych w DPS;
realizując rządowy program wieloletni „Posiłek w szkole i w domu” objęto pomocą 109 rodzin i wydatkowano
łącznie 61 000,00zł, z czego:
- opłacono 10 885 posiłków dla 102 dzieci z 48 rodzin na kwotę 26 907,00 ł
- wypłacono zasiłki celowe na zakup żywności w celu przygotowania posiłku we własnym zakresie dla
67 rodzin – 132 świadczeń na łączną kwotę 34 093,25zł
 opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne – dla 28 osób pobierających zasiłki stałe na kwotę 13 495,03zł.

Ponadto świadczono pomoc w postaci pracy socjalnej, którą objęto 170 rodzin o łącznej liczbie 456
osób w rodzinie. Praca socjalna świadczona była w postaci pomocy w rozwiązywaniu konfliktów, wsparciu w rozwiązywaniu problemów dotyczących przemocy, uzależnień, poradnictwa w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i sprawach życiowych, pomocy w załatwianiu spraw urzędowych, uzyskaniu środków niezbędnych do życia przy wykorzystaniu posiadanych uprawnień i umiejętności.
W ramach realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ośrodek obejmuje pomocą
rodziny, które wymagają wsparcia we wzmocnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych i poprawy
funkcjonowania społecznego oraz aktywizacji zawodowej czy wykorzystania własnych zasobów w celu
poprawy sytuacji socjalno – bytowej rodzin i dzieci. Pomoc jest realizowania poprzez zatrudnienie asystenta rodziny, który w 2019 roku świadczył pomoc dla 5 rodzin w których łącznie pozostawało 24 dzieci.
Wynagrodzenie asystenta pokrywane było z dotacji budżetu państwa w wysokości 14 781,89 ł pozyskanej w ramach rządowego programu „Asystent Rodziny”, oraz środków własnych gminy w wysokości
20 731,69zł.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczewsku zapewnia również obsługę Zespołu Interdyscyplinarnego powołanego w celu pr zeciwdziałania pr zemocy w r odzinie i ochr ony ofiar pr zemocy.
Pracownicy socjalni, łącznie z funkcjonariuszami policji oraz przedstawicielami Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych są członkami praktycznie wszystkich grup roboczych powołanych
w celu przeciwdziałania przemocy w rodzinach, w których uruchomiono procedurę Niebieskiej Karty,
mają bezpośredni kontakt z ofiarami i sprawcami przemocy, muszą podejmować działania w celu przeciwdziałania przemocy. W 2019 roku wpłynęło 14 Niebieskich Kart część A sporządzonych w 11 rodzinach,
wszystkie zostały sporządzone przez funkcjonariuszy Policji w trakcie interwencji domowych. W związku
z powyższym zostało powołanych 11 grup roboczych, które w wyniku podejmowanych działań odbyły
42 posiedzenia., pomocą objęto 24 osoby z 11 rodzin. Procedurę NK zakończono w 1 rodzinie z powodu
bezzasadności podejmowania działań, w 4 rodzinach na skutek ustania przemocy w rodzinie i uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy oraz zrealizowania indywidualnego
planu pomocy. Pozostałe rodziny pozostają w kręgu działań grup roboczych. Zobowiązano 3 osoby do
podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego, 2 osoby zgłoszono do Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w celu podjęcia czynności zmierzających do zobowiązania do leczenia odwykowego.

31

Raport o stanie Gminy Kluczewsko za 2019 rok
Zadania realizowane przez GOPS, wynikające z innych ustaw oraz rozeznanych potrzeb to:
 wydawanie Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny, która przysługuje rodzinom z trojgiem i więcej dzieci, niezależnie od dochodu. Od 1 stycznia 2019r. KDR przysługuje również rodzicom, którzy wychowali co najmniej
3 dzieci bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku. W 2019 roku wydano 209 kart dla 89
rodzin. Ogółem od początku funkcjonowania KDR do końca 2019 roku wydano 707 Kart dla 177 rodzin.
 pomoc materialna w formie stypendiów i zasiłków szkolnych, dla uczniów z rodzin w trudnej sytuacji materialnej. W 2019 roku pomocą w tej formie objęto 148 dzieci, wypłacając łącznie 659 świadczeń na kwotę 74 523,00zł.,
 wydawanie decyzji stwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych
dla osób nieubezpieczonych. W 2019 roku wydano 8 decyzji stwierdzających lub uchylających prawo do w/w
świadczeń dla 7 osób.
kierowanie do prac społecznie użytecznych jest formą aktywizacji osób bezrobotnych korzystających z pomocy
społecznej - w 2019 roku skierowano 7 osób bezrobotnych do prac organizowanych w okresie od 15.03.2019r.
do 20.12.2019r. Bezrobotni wykonywali prace o charakterze porządkowym na terenie naszej gminy;
Realizując zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, a także rządowego programu
„ Dobry Start”, przyznano i wypłacono:
 świadczenia rodzinne, zasiłki dla opiekuna, specjalne zasiłki opiekuńcze, świadczenia i zasiłki pielęgnacyjne,
świadczenia rodzicielskie, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka– łącznie dla 372 rodzin, na które wydatkowano kwotę 2 125 058,81zł
 składki na ubezpieczenie emerytalno - rentowe za niektóre osoby pobierające świadczenia opiekuńcze dla 28
osób na kwotę 121 749,53zł
 świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 25 osób z 14 rodzin udzielając 296 świadczeń na łączną kwotę
138 500zł
 świadczenia 500 + dla 834 dzieci z 554 rodzin na łączną kwotę 4 690 468,47zł;
 jednorazowe świadczenie w kwocie 300zł z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego dla dzieci uczących się w szkole dla 690 dzieci wydatkowano 207 000zł
 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalne zasiłki
opiekuńcze oraz zasiłki dla opiekuna dla 28 osób, na które wydatkowano 34 510,86zł.

Przeciwdziałania patologiom społecznym
Uchwałą Nr IV/2/2019 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 29 marca 2019r. przyjęto Gminny Program Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kluczewsko na 2019 rok.
Program finansowany jest ze środków pochodzących z wpłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Głównym założeniem Programu było zmniejszenie problemów alkoholowych i narkomanii, podejmowanie
działań profilaktycznych, kształtujących zdrowy styl życia oraz zapobieganie powstawaniu nowych patologii na terenie Gminy. Inicjatorem działań w zakresie przeciwdziałania i rozwiązywania problemów uzależnień jest powołana przez Wójta Gminy w Kluczewsku Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W realizacji
programu Komisja współpracuje z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Policją, Ośrodkiem Zdrowia, szkołami, Zespołem Interdyscyplinarnym. Komisja oprócz działań profilaktycznych poprzez swoją działalność zajmuje się również
wspieraniem osób uzależnionych i ich rodzin, a także opiniowaniem wniosków i wydawaniem postanowień
w sprawie zezwoleń na sprzedaż alkoholu. W ramach swojej działalności w 2019r. komisja odbyła 12 posiedzeń,
na których rozpatrywano wnioski dotyczące podjęcia działań zmierzających do objęcia leczeniem odwykowym w
stosunku do 7 osób nadużywających alkohol. Członkowie Komisji przeprowadzili rozmowy motywujące do podjęcia leczenia i zaprzestania picia alkoholu, a w przypadku osób, które nie wyraziły zgody na podjęcie dobrowolnego
leczenia kierowane były wnioski na badania lekarskie przez biegłych sądowych i do Sądu Rejonowego we Włoszczowie o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. Procedurę taką w 2019 roku zastosowano
w stosunku do 4 osób. Ponadto członkom rodzin osób uzależnionych od alkoholu udzielono informacji o możliwościach uzyskania pomocy oraz konsekwencjach prawnych jakie można wyciągnąć w stosunku do osób nadużywających alkoholu, zaniedbujących podstawowe obowiązki wobec rodziny.
W trakcie posiedzeń zaopiniowano pozytywnie 3 wnioski o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
nie wydano żadnej opinii negatywnej.
W 2019 roku wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi wynosiły 29 282,62 zł. w tym : koszty związane z badaniem oraz złożeniem wniosków do sądu wyniosły 1 660 zł., natomiast wydatki związane z funkcjonowaniem komisji oraz usługami prawnymi 22 302,62 zł. Pozostałą kwotę 3 720,00 zł wydatkowano na działania profilaktyczne
między innymi zakup alkomatu przekazanego do KKP we Włoszczowie, dofinansowanie zorganizowanego wypoczynku połączonego z profilaktyką związaną z uzależnieniami dla 5 dzieci oraz zakup gadżetów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży.
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SENIOR + w Gminie Kluczewsko
Aktywność społeczna seniorów jako sposób na przeciwdziałanie procesom starzenia się organizmu.
Seniorzy jako grupa nieformalna działają na terenie gminy od kilku lat, chętnie organizują spotkania
integracyjne m.in. majówka senioralna, Dzień Kobiet, spotkanie wigilijne, wycieczki krajoznawcze, udział
w festynie rodzinnym oraz różnego rodzaju wydarzenia kulturalno- oświatowe.
Oprócz grupy nieformalnej na terenie gminy działa placówka Senior + utworzona na potrzeby integracji osób starszych dzięki środkom Rządowego Programu Senior + oraz środków własnych gminy.
Celem nadrzędnym Klubu jest aktywizacja społeczna, integracja, włączenie społeczne osób starszych
do społeczności lokalnej oraz organizacja wspólnego spędzania czasu wolnego przez seniorów. Seniorzy
biorą udział w zajęciach sportowo-rekreacyjnych, kulturalno-oświatowych, kąciku kulinarnym, arteterapii,
wycieczkach studyjnych, wieczorkach tematycznych.

XXII. WSPÓŁPRACA Z INNYMI SPOŁECZNOŚCIAMI SAMORZĄDOWYMI
WSPÓŁPRACA MIĘDZYGMINNA
Gmina Kluczewsko należy do następujących stowarzyszeń i związków międzygminnych:
- Związek Gmin Ziemi Włoszczowskiej,
- Stowarzyszenie- Lokalna Grupa Działania „Region Włoszczowski”,
- Stowarzyszenie Świętokrzyska Rybacka Lokalna Grupa Działania,
Związek Gmin Ziemi Włoszczowskiej ma na celu:
1) wspieranie idei samorządu terytorialnego,
2) integrację wspólnot lokalnych,
3) dążenie do gospodarczego, kulturowego i turystycznego rozwoju Gmin,
4) inicjowanie i wspieranie działań, zmierzających do infrastruktury komunikacyjnej, turystycznej,
rekreacyjnej i sportowej,
5) utrzymania walorów przyrodniczych i krajobrazowych.
Stowarzyszenie- Lokalna Grupa Działania „Region Włoszczowski jest to stowarzyszenie najprężniej
działające na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, uwzględniając ochronę oraz promocję środowiska
naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno-kulturowych, rozwój turystyki oraz popularyzację i rozwój
produkcji wyrobów regionalnych, a także uwzględnia promocję wykształcenia wśród mieszkańców
obszarów wiejskich, wspieranie przedsiębiorczości i mikroprzedsiębiorstw.
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