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jinmy Kluczewsko za 2UJi ó rok
Szanowni Mieszkańcy Gminy Kluczewsko!
Obowiązek sporządzenia raportu o stanie gminy
wynika z art. 28aa ustawy o samorządzie
gminnym.
Raport obejmuje podsumowanie działalności
wójta w roku poprzednim, w szczególności
realizację polityk, programów i strategii, uchwał
rady gminy.
W tym roku po raz pierwszy Wójt Gminy
ma obowiązek przedstawienia Radzie rocznego
raportu o stanie Gminy.

Zebrano informacje od pracowników meryto
rycznych Urzędu Gminy Kluczewsko, a także
kierowników jednostek organizacyjnych gminy.
Są one źródłem informacji o stanie naszej Gminy.
Opisują sytuację gminy pod względem gospodar
ki, ochrony środowiska naturalnego, demografii
i przedsięwzięć prorodzinnych, oświaty i wycho
wania, kultury, sportu i rekreacji, bezpieczeństwa
publicznego i ochrony przeciwpożarowej, pomocy
społecznej, funkcjonowania gminnych jednostek
organizacyjnych, budownictwa, zagospodarowa
nia przestrzennego i inwestycji.
Myślę, że zmiany, jakie zaszły na przestrzeni
ostatnich lat są efektem wytężonej pracy, które
są zauważone i docenione przez naszych miesz
kańców. To również zasługa pozyskanych środków
zewnętrznych. Dzięki tym środkom udało nam się
zrealizować kilka znaczących inwestycji. Pomimo
wielu płatności za wykonane inwestycje sytuacja
finansowa gminy jest dobra i stabilna.

Zachęcam Państwa
do zapoznania się z raportem

"Rafał Pałka
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I. ZARZĄDZANIE GMINA
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. 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.

W skład kierownictwa urzędu wchodzą:
Sekretarz Gminy - Bożena Nowak, Skarbnik Gminy - Aleksandra Kuzdak, Kierownik Referatu Spraw
Obywatelskich - Jacek Toborek, Kierownik Referatu Edukacji - Monika Zaborska, Kierownik Referatu
Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska - Roman Nowak.

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
Przewodniczącego Rady. Termin sesji, jej miejsce i porządek obrad podaje się do wiadomości
mieszkańców na stronach Biuletynu Informacji Publicznej.
Radę Gminy Kluczewsko tworzy 15 osób.

W 2018 funkcjonowały 2 składy Rady Gminy.
Rada Gminy VII kadencji 2014-2018 w składzie:
Bańcer Barbara, Barański Piotr, Glanda Karol, Książek Paweł, Lipiński Eugeniusz, Ławińska Bożena,
Łączek Jarosław, Loszek Henryk, Michałek Jacek - który zmarł w 2018 roku w trakcie trwania kadencji,
Miszczak Jan, Olczyk Sebastian, Pawlik Henryk, Radolińska Ewa, Skrzypek Monika, Strychalski Mateusz.

Skład Rady Gminy VIII kadencji 201-2023:
- Mateusz Strychalski
- Bożena Ławińska
- Piotr Barański

- Przewodniczący Rady,
- Wiceprzewodnicząca Rady,
- Wiceprzewodniczący Rady,

t

oraz radni: Bakalarz Damian, Bańcer Barbara, Gacek Michał, Galarczyk Sławomir, Kłudziak Jakub, Ksią
żek Paweł, Łowicki Krzysztof, Michałek Piotr, Olczyk Sebastian, Pura Julita, Radolińska Ewa, Rubik
Lucja.

Radni pracują w ramach 5 komisji stałych.
Komisji Rewizyjnej, której przewodniczącą jest - Radolińska Ewa,
Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu, której przewodniczącym jest - Barański Piotr,
Komisji Rolnictwa, Gospodarski Komunalnej i Ochrony Środowiska, której przewodniczącą jest - Rubik
Lucja,
Komisja Budżetu, Finansów i Planowania, której przewodnicząca jest - Bożena Ławińska,
Komisja do Spraw Rozpatrywania Skarg, Wniosków i Petycji, której przewodniczącą jest - Radolińska
Ewa.

3. Zestawienie dokumentów programowych Gminy Kluczewsko.
1)

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

- przyjęta

uchwałą Rady

Gminy

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 29 września 2016 roku, zmiany Uchwałą Nr XXX/26/2018 z 29 czerwca 2018r.

5)

Program Rewitalizacji Gminy Kluczewsko na lata 2016-2023" - przyjęty Uchwałą Rady Gminy
Nr XVII/48/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku, ze zmianami Uchwał Nr: XXIII/28/2017
z dnia 01 września 2017r., XXVI/46/2017r. z dnia 28 grudnia 2017r., XXVIII/8/2018 z dnia
29 marca 2018r.

4. Inicjatywa uchwałodawcza.
Rada Gminy Kluczewsko VII kadencji w roku 2018 podjęła 40 uchwał, natomiast VIII kadencji w roku
2018 podjęła 21 uchwał w następujących sprawach:
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2018 ROK VII KADENCJA
1.

XXVII/1/2018

2.

XXVII/2/2018

z dnia 22 lutego
2018

z dnia 22 lutego
2018

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Kluczewsko na lata 2018-2025

3.

XXVIII/3/2018

z dnia 29 marca
2018

w sprawie podziału Gminy Kluczewsko na okręgi
wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby
radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

4.

XXVIII/4/2018

z dnia 29 marca
2018

w sprawie podziału Gminy Kluczewsko na stałe obwo
dy głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz sie
dzib obwodowych komisji wyborczych

5.

XXVIII/5/2018

z dnia 29 marca
2018

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Kluczewsko w 2018 roku

6.

XXVIII/6/2018

z dnia 29 marca
2018

w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwią
zywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na
2018 rok

7.

XXVIII/7/2018

z dnia 29 marca
2018

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

8.

XXVIII/8/2018

z dnia 29 marca
2018

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu
Rewitalizacji Gminy Kluczewsko na lata 2016-2023"

9.

XXVIII/9/2018

z dnia 29 marca
2018

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie
od Skarbu Państwa - Krajowego Ośrodka Wsparcia
Rolnictwa- Oddział Terenowy w Kielcach na własność
Gminy Kluczewsko prawa własności nieruchomości
położonej w obrębie geodezyjnym
Kluczewsko
oznaczonej numerem ewidencyjnym 989

10.

XXVIII/10/2018

z dnia 29 marca
2018

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
będącej własnością Gminy Kluczewsko

11.

XXVIII/11/2018

z dnia 29 marca
2018

w sprawie zaopiniowania projektu Zarządzenia Regio
nalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach
w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu
przyrody Murawy Dobromierskie

12.

XXVIII/12/2018

z dnia 29 marca
2018

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta
Gminy Kluczewsko

13.

XXVIII/13/2018

z dnia 29 marca
2018

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
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14.

XXVIII/14/2018

z dnia 29 marca
2018

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Woje
wództwa Świętokrzyskiego

15.

XXVIII/15/2018

z dnia 29 marca
2018

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej

16.

XXIX/16/2018

z dnia 27 kwietnia
2018

w sprawie sprawozdania finansowego SP Z O Z Gmin
nego Ośrodka Zdrowia w Kluczewsku za rok 2017

17.

XXIX/17/2018

z dnia 27 kwietnia
2018

w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Gmin
nej Biblioteki Publicznej w Kluczewsku za rok 2017

18.

XXIX/18/2018

z dnia 27 kwietnia
2018

w sprawie „Oceny zasobów pomocy społecznej za rok
2017 dla Gminy Kluczewsko"

19.

XXIX/19/2018

z dnia 27 kwietnia
2018

w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Fun
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Kielcach na dofinansowanie
zadania pn.:
„Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków
w Kluczewsku"

20.

XXIX/20/2018

z dnia 27 kwietnia
2018

w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Fun
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w
Kielcach
na
dofinansowanie
zadania
pn.: „Opracowanie dokumentacji i budowa kanalizacji
sanitarnej w Ciemiętnikach"

21.

XXIX/21/2018

z dnia 27 kwietnia
2018

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

z dnia 27 kwietnia
2018

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/15/2018 Rady
Gminy Kluczewsko z dnia 29 marca 2018 roku w spra
wie udzielenia pomocy rzeczowej

22.
XXIX/22/2018

23.

XXX/23/2018

z dnia 29 czerwca
2018

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy
za 2017 rok

24.

XXX/24/2018

z dnia 29 czerwca
2018

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
Kluczewsko z tytułu wykonania budżetu gminy
za 2017 rok

25.

XXX/25/2018

z dnia 29 czerwca
2018

zmieniająca
uchwałę w sprawie
przyjęcia
„Kompleksowego Planu Rozwoju Szkół w Gminie
Kluczewsko"

26.

XXX/26/2018

z dnia 29 czerwca
2018

w sprawie uchwalenia Aneksu Nr 1 do „Planu Gospo
darki Niskoemisyjnej dla Gminy Kluczewsko"
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27.

XXX/27/2018

z dnia 29 czerwca
2018

w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy Kluczewsko

28.

XXX/28/2018

z dnia 29 czerwca
2018

w sprawie powołania Komisji doraźnej do zbadania
skargi na Wójta Gminy Kluczewsko

29.

XXX/29/2018

z dnia 29 czerwca
2018

Nie publikowana

30.

XXX/30/2018

z dnia 29 czerwca
2018

w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Kielcach na dofinansowanie zadania pn.: „Zakup
średniego samochodu
ratowniczo-gaśniczego dla
Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobromierzu"

31.

XXX/31/2018

z dnia 29 czerwca
2018

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy
Kluczewsko nieruchomości oznaczonej jako działka
ewidencyjna Nr 291 o powierzchni 0,1051 ha w obrę
bie ewidencyjnym Jeżowiec

32.

XXX/32/2018

z dnia 29 czerwca
2018

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

33.

XXX/33/2018

z dnia 29 czerwca
2018

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Kluczewsko na lata 2018-2025

34.

XXX/34/2018

z dnia 29 czerwca
2018

w sprawie ustalenia wynagrodzenia
Kluczewsko

35.

XXXI/35/2018

z dnia 29 czerwca
2018

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta
Gminy Kluczewsko

36.

XXXI/36/2018

z dnia 28 września
2018

w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy
Kluczewsko z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na 2019 rok

37.

XXXI/37/2018

z dnia 28 września
2018

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/20/2016 Rady
Gminy Kluczewsko z dnia 30 czerwca 2016 roku,
zmienionej uchwałą Nr XXVI/47/2017 Rady Gminy
Kluczewsko z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie
poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunal
nymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz
określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

38.

XXXI/38/2018

z dnia 28 września
2018

w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie
z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte
wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolne
go w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat,
w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kluczew
sko

39.

XXXI/39/2018

z dnia 28 września
2018

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

40.

XXXI/40/2018

z dnia 28 września
2018

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Kluczewsko na lata 2018-2025

Wójta Gminy
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ROK 2018 VIII KADENCJA
1.

1/1/2018

z dnia 23 listopada
2018

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy
Kluczewsko

2.

1/2/2018

z dnia 23 listopada
2018

w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Gminy
Kluczewsko

3.

II/3/2018

z dnia 30 listopada
2018

w sprawie powołania składów osobowych stałych
komisji Rady Gminy Kluczewsko

4.

H/4/2018

z dnia 30 listopada
2018

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta
przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku
rolnego na rok podatkowy 2019 na obszarze Gminy
Kluczewsko

i

5.

II/5/2018

z dnia 30 listopada
2018

w sprawie zmiany Uchwały XXVIII/15/2018 Rady
Gminy Kluczewsko z dnia 29 marca 2018 roku w spra
wie udzielenia pomocy rzeczowej zmienionej Uchwałą
Nr XXIX/22/2018 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 27
kwietnia 2018 roku

6.

H/6/2018

z dnia 30 listopada
2018

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

7.

II/7/2018

z dnia 30 listopada
2018

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Kluczewsko na lata 2018-2025

8.

III/8/2018

z dnia 28 grudnia
2018

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
na lata 2019-2025

9.

HI/9/2018

z dnia 28 grudnia
2018

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok

10.

HI/10/2018

z dnia 28 grudnia
2018.

w sprawie zatwierdzenia planów pracy Rady Gminy
oraz stałych Komisji Rady Gminy Kluczewsko na
okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku

11.

II1/11/2018

z dnia 28 grudnia
2018

w sprawie powołania Rady Społecznej samodzielnego
publicznego zakładu opieki zdrowotnej - Gminnego
Ośrodka Zdrowia w Kluczewsku

12.

IH/12/2018

z dnia 28 grudnia
2018

w sprawie powierzenia obowiązków do reprezentowa
nia Gminy Kluczewsko w Zgromadzeniu Związku
Gmin Ziemi Włoszczowskiej

13.

IH/13/2018

z dnia 28 grudnia
2018

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kluczewsko

14.

111/14/2018

z dnia 28 grudnia
2018

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospoda
rowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki
tej opłaty

15.

IH/15/2018

z dnia 28 grudnia
2018

w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej

pojemności
16.

111/16/2018

z dnia 28 grudnia
2018

w sprawie ustanowienia gminnego programu osłonowe
go „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
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jR&Dort o stanie
HI/17/2018

17.

018 rok

z dnia 28 grudnia
2018
•

' l

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego
uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy
społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku
i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym
programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata
2019-2023

111/18/2018

z dnia 28 grudnia
2018

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakre
sie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia
rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla
osób objętych wieloletnim rządowym programem
"Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

19.

111/19/2018

z dnia 28 grudnia
2018

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

20.

111/20/2018

z dnia 28 grudnia
2018

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Kluczewsko na lata 2018-2025

21.

111/21/2018

z dnia 28 grudnia
2018

w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają
z upływem roku budżetowego 2018

18.

I

5. Jednostki pomocnicze gminy - sołectwa.
Na terenie gminy działają 26 sołectwa i 1 osiedle. Organizację i zakres działania jednostek pomocni
czych określają statuty uchwalone uchwałą Rady Gminy Nr VI/17/2011 z dnia 3 czerwca 2011 roku,
zmienione uchwałą Nr V/17/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 roku.
W 2018 roku sołtysami

w poszczególnych

sołectwach

byli: Staszczyk Mieczysław w związku

z rezygnacją - zmiana Borkowski Wacław, Tkacz Władysław, Królikowska Ewelina, Loszek Wiesła
wa, Skrzypek Monika, Radolińska Ewa, Ludynia Henryk, Drej Dariusz, Bańcer Barbara, Łączek Jerzy,
Lipiński Eugeniusz, Rubik Lucja, Borkowska Bożena, Wyrwał Monika, Fornal Julianna, Błeszyński
Bartosz, Borkowski Sylwester, Zając Edward, Nowak Janusz, Szymczyk Sylwester, Moroń Damian,
Radziejewska Aniela, Michałek Jacek w związku ze śmiercią - zmiana Michałek Piotr, Klimczyk
Urszula, Hyski Włodzimierz, Krzyżanowski Czesław, Suliga Henryk.
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 w poszczególnych sołectw
zgodnie z wykazem:

WYKAZ SOŁTYSÓW
Lp.

GMINY KLUCZEWSKO KADENCJA 2019-2023

Nazwisko i imię

Sołectwo

1

SZCZUKOCKA EWA

Bobrowniki

2

T K A C Z WŁADYSŁAW

Bobrowska Wola

3

KRÓLIKOWSKA E W E L I N A

Boża Wola

L O S Z E K WIESŁAWA

Brzeście 28

BAKALARZ DAMIAN

Ciemiętniki

6

RADOLIŃSKA E W A

Dobromierz

7

LUDYNIA HENRYK

Jakubowice

8

ADAMUS AGNIESZKA

Januszewice

9

Z E L E R WIESŁAWA

Jeżowiec

10

B A K A L A R Z MONIKA

Kluczewsko

11

LIPIŃSKI EUGENIUSZ

Kolonia Bobrowska Wola

12

RUBIK LUCJA

Kolonia Mrowina

13

B O R K O W S K A BOŻENA

Kolonia Pilczyca

14

WYRWAŁ M O N I K A

Komorniki

15

PIKULSKA RENATA

Komparzów

16

BŁESZYŃSKI B A R T O S Z

Łapczyna Wola

17

BORKOWSKI

Miedziana Góra

18

ZAJĄC E D W A R D

Kolonia Łapczyna Wola

19

N O W A K JANUSZ

Nowiny

20

SZYMCZK SYLWESTER

Pilczyca

21

MOROŃ D A M I A N

Praczka

22

RADZIEJEWSKA ANIELA

Rączki

23

MICHAŁEK PIOTR

Rzewuszyce

24

KLIMCZYK URSZULA

Stanowiska

25

H Y S K I WŁODZIMIERZ

Zalesie

26

K O W A L C Z Y K MICHAŁ

Zmarłe

27

SULIGA H E N R Y K

Kluczewsko - Osiedle Łokietka

4

5

SYLWESTER

II. DEMOGRAFIA
Zgodnie z danymi Ewidencji Ludności w Gminie Kluczewsko na pobyt stały (stan na 31.12.2018r.) jest
zameldowanych 5266 osób.

W 2018 roku na terenie gminy Kluczewsko:
1.1
2.
3.
4.
5.
t

Urodziło się
Zmarło
Ilość zameldowań na pobyt stały
Ilość wymeldowań z pobytu stałego
Ilość zameldowań spoza gminy

- 45 dzieci.
- 59 osób.
-143.
-153.
- 49.

W okresie ostatnich lat odnotowano spadek liczby ludności gminy. Zaobserwowano utrzymujący
się ujemny przyrost naturalny.
Statystyki Urzędu Stanu Cywilnego.
Sporządzone akty małżeństwa
w tym:
•
konkordatowe
t
cywilne
•
transkrypcja małżeństw zagranicznych

45

Sporządzone akty zgonu

23

Ilość wyroków rozwodowych wpisanych do ksiąg mał
żeństw sporządzonych w USC w Kluczewsku
Ilość wydanych odpisów aktów stanu cywilnego
w tym:
•
skrócone
•
zupełnych
•
wielojęzycznych

33
10
2

8
486
403
17
66

Ilość przyjętych wniosków o wydanie dowodu osobiste
go
Organizacja uroczystości jubileuszu długoletniego po
życia małżeńskiego:
•
„Złote Gody" (50-lecie)
•
„Diamentowe Gody" (60-lecie)

486

10 par
12 par

Raport o stanie Gminy Kluczewsko za 2018 rok
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II. INFORMACJE FINANSOWE
Informacja z wykonania budżetu Gminy Kluczewsko za 2018 rok.
Budżet Gminy Kluczewsko został przyjęty Uchwałą Nr XXVI/45/2017 Rady Gminy Kluczewsko z dnia
28 grudnia 2017 roku.
W trakcie realizacji budżetu dokonywano zmian budżetowych, co spowodowało że na dzień
31 grudnia 2018 roku budżet przedstawiał się następująco:
Plan w zł

Wyszczególnienie
DOCHODY

25.547.645,86

24.167.939,68

dochody bieżące

23.006.859,21

22.651.895,31

dochody majątkowe

2.540.786,65

1.516.044,37

WYDATKI

30.991.295,57

28.833.630,89

wydatki bieżące

22.973.661,18

21.731.954,24

wydatki majątkowe

8.017.634,39

7.101.676,65

nadwyżka/deficyt

-5.443.649,71

-4.665.691,21

PRZYCHODY

6.080.459,99

5.568.389,99

kredyty i pożyczki

4.400.000,00

3.887.930,00

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

1.680.459,99

1.680.459,99

636.810,28

636.810,28

spłaty kredytów i pożyczek

636.810,28

636.810,28

w tym: na realizacje p r o g r a m ó w
i projektów realizowanych z
udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 usta
wy o finansach publicznych

636.810,28

636.810,28

w tym:

w tym:

w tym:

ROZCHODY

w tym:

Wykonanie w zł

Tabela 1. Dochody i wydatki Gminy Kluczewsko na przestrzeni lat 2014-2018
Wykonaniedochodów
i wydatków
Wykonanie
dochodów
wg stanu na
3 LXII.
Wykonanie
wydatków
wg stanu na
3 LXII.
Nadwyżka/
Deficyt

2015 r.

2016 r.

16.757.400,24

19.235.303,54

21.734.014,96

22.273.158,79

24.167.939,68

17.317.212,68

19.825.640,73

19.919.800,58

23.052.622,35

28.833.630,89

-559.812,44

-590.337,19

1.814.214,38

-779.463,56

-4.665.691,21

2014 r.

2017 r.

2018 r.

STR.
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Tabela 2. Źródła dochodów gminy Kluczewsko na przestrzeni lat 2014-2018
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.

j

2016 r.

j

j

2017 r.

2018 r.

16.554.592,84
9.678.715,00

17.086.703,74
9.995.848,00

21.354.509,08
9.854.756,00

21.145.392,41
9.260.667,00

22.651.895,31
9.863.078,00

3.388.052,56

3.255.279,17

6.602.791,45

7.957.323,02

8 537.752,95

1.128.794,00

1.261.175,00

1.382.099,00

1.587.091,00

1.797.329,00

2.193,59

971,92

1.629,54

2.270,03

3.749,32

1.386.484,62

1.663.757,59

1.556.544,95

1.451.717,37

1.544.440,936

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

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

Tabela 3. Wykonanie wydatków inwestycyjnych w latach 2014-2018
Poziom wydatków inwestycyjnych/majątkowych i ich udział w całkowitych wydatkach budżetowych
gminy Kluczewsko, na przestrzeni 5 minionych lat:

Rok

Wydatki
ogółem

Wydatki
inwestycyjne

2018

28.833.630,89

7.101.676,65

Udział inwestycji
w wydatkach
budżetowych
24.63%

2017

23.052.622,35

2.933.430,34

12,73%

2016

19.919.800,58

1.125.007,19

5,65%

2015

19.825.640,73

4.480.778,80

22,60%

2014

17.317.212,68

2.632.969,33

15,20%

Tabela 4. Poziom zadłużenia Gminy na przestrzeni lat 2014-2018
Poziom
zadłużenia
wg stanu na
dzień 31.XII.

2014 r.

0,00

2015 r.

1.136.810,28

2016 r.

2017 r.

936.810,28

636.810,28

2018 r.

3.887.930,00

STR.
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Zadłużenie Gminy Kluczewsko według stanu na 31 grudnia 2018 roku wynosi 3.887.930,00 zł
z tytułu zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w Kielcach w kwocie 1.487.930,00 zł i kredytu
w Banku Spółdzielczym w kwocie 2.400.000,00 zł. Spłata zadłużenia jest planowana do końca 2025 roku.
Zaciąganie pożyczek, kredytów jest niezbędne do sfinansowania zamierzeń rozwojowych ujętych
w przedsięwzięciach Wieloletniej Prognozy Finansowej. Wysokość zadłużenia jest planowana
na bezpiecznym poziomie.

IV. INWESTYCJE
W 2018 roku Gmina zrealizowała wiele wydatków inwestycyjnych.
przy udziale środków europejskich i zewnętrznych źródeł finansowania.
Zrealizowane wydatki inwestycyjne wyniosły 7.101.676,65 zł.
W 2018 roku Gmina na realizację zadań inwestycyjnych otrzymała
w kwocie 1.341.163,02 zł

Inwestycje realizowano także

środki

finansowe z zewnątrz

Do głównych inwestycji roku 2018 zaliczamy:
1.

Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Kluczewsko.
Realizacja inwestycji to lata 2018-2019, płatności zrealizowane w 2018 roku
to kwota 3 106 150 zł.

Zakres prac związanych z przebudową i z rozbudową oczyszczalni ścieków w Kluczewsku obejmował
następujące obiekty:
•
•

Modernizację reaktora biologicznego wraz z wyposażeniem w nowoczesne urządzenia.
, Modernizację budynku technicznego.

•

Modernizację wraz z rozbudową zbiorników do magazynowania osadu nadmiernego.

•

Modernizację budynku stacji dmuchaw wraz z dostawą dmuchaw.

•

Modernizację pomieszczenia socjalnego.

•

Budowę tłoczni ścieków surowych.

•

Budowę studni pomiarowej ścieków oczyszczonych.

•

Budowę budynku dla prasy taśmowej, do obróbki osadu nadmiernego.

•

Utwardzenie placu oczyszczalni kostką brukową.

•

Zagospodarowanie placu oczyszczalni.

2.

Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Ciemiętniki.
Realizacja inwestycji to lata 2018-2019, płatności zrealizowane w 2018 roku na kwotę
997 123,39 zł. zakup materiałów. Wykonawcą robót jest Komunalny Usługowy Zakład Gospodarczy
w Kluczewsku.

3.

Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Rudka. Koszt materiałów do budowy sieci to
42 884,54 zł, wykonawcą prac był Komunalny Usługowy Zakład Gospodarczy w Kluczewsku.

4.

Zakup koparki JCB HYDRADIG wraz z osprzętem dla Komunalnego Usługowego Zakładu
Gospodarczego w Kluczewsku. Koszt zakupu to 364 786,20 zł.

5.

Zakup agregatu do koszenia poboczy na kwotę 35 410,50 zł. dla Komunalnego Usługowego
Zakładu Gospodarczego w Kluczewsku.

STR.
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6.

TAI

Remonty dróg gminnych na łączną kwotę 1 188 066,78 zł. położono nowe asfalty nawierzchni dróg
w miejscowościach: Nowiny, Kolonia Pilczyca, Dobromierz, Rączki, Bobrowniki i Kluczewsko oraz
prowadzono bieżące remonty tłuczniem.

7.

Dotacja dla Powiatu Włoszczowskiego. Gmina Kluczewsko współfinansowała razem z Powiatem
Włoszczowskim przebudowę drogi powiatowej na odcinku Januszewice-Komorniki etap 2. Gmina
Kluczewsko przekazała dla Starostwa Powiatowego dotację w wysokości 196 255,69 zł. co stanowiło
50% kosztów całkowitych zadania,

8.

Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy na kwotę 109 795,03 zł.

9.

Zakup agregatu

prądotwórczego

dla

Komunalnego Usługowego

Zakładu

Gospodarczego

w Kluczewsku na kwotę 31 347,00 zł.
10. Rozwój infrastruktury sportowej w placówkach oświatowych na terenie gminy na kwotę
566 198,69 zł.

Przy Szkole Podstawowej w Kluczewsku powstało boisko

wielofunkcyjne

o nawierzchni poliuretanowej, która przeznaczona jest do gier zespołowych zawierające funkcje:
boiska do piłki siatkowej, boiska do koszykówki, boiska do tenisa ziemnego, mini boisko do
siatkówki. Boisko wielofunkcyjne wyposażono w piłko chwyty z siatki, urządzenia sportowe,
trybuny systemowe, 120 miejsc dwurzędowych z siedziskami z tworzywa sztucznego oraz z ciągami
pieszymi z kostki.
11. Doposażono

pracownie matematyczne i przyrodnicze oraz zakupione zestawy multimedialne

do prowadzenia zajęć z chemii, fizyki, geografii języków obcych, informatyki w szkołach Dobromierz,
Kluczewsko i Komorniki na kwotę 219 277,00 zł.
12. Utworzenie klubu Senior + na kwotę 119 915,32 zł.
13. Doposażenie jednostek strażackich:
OSP Kluczewsko - Torba medyczna PSP R l z zestawem szyn kramera i deską ortopedyczną
defibrylator A E D Philips FRx,
OSP Dobromierz - Torba medyczna PSP R l z zestawem szyn kramera i deską ortopedyczną
defibrylator A E D Philips FRx,
OSP Januszewice, Łapczyna Wola, Pilczyca, Stanowiska, Ciemiętniki, Rzewuszyce - Torba
medyczna OSP R l ,
Wartość zakupionego sprzętu to 30 800,00 zł.
14. Wykonano prace związane z odnowieniem trzech nagrobków nieznanych z nazwiska
Żołnierzy Armii Krajowej. Dwa spośród nich znajdują się w lesie obok drogi dojazdowej
do Krogulca, a trzeci przy leśnej drodze między Krogulcem a Zalesiem. Koszt robót remontowych
w wysokości 3000 zł został w całości pokryty z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (zgodnie
z Porozumieniem podpisanym z Gminą Kluczewsko).
15. Dostawa sprzętu i pomocy dydaktycznych dla szkół w Dobromierzu, Kluczewsku i w Komornikach
na kwotę: 192 727,50 zł.
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Dotacja celowa dla OSP Dobromierz. Gmina Kluczewsko udzieliła dotacji na zakup średniego
samochodu ratowniczo-gaśniczego w wysokości 499 930,00 zł., pozostałe środki finansowe
jednostka pozyskała z Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego w kwocie 200 000,00 zł
i z WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 150 000,00 zł.

17.

Place rekreacyjno-turystyczne. Wartość całkowita projektu: 203 369,04 zł, kwota dofinansowania
z U E 203 369,04 zł. inwestycję realizowało Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kluczewsko

1

i
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„Od pomysłu do działania", na którą otrzymało pożyczkę z budżetu Gminy Kluczewsko
18.

Fundusz sołecki zrealizowany w sołectwach na kwotę 420 041,25 zł

V. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
W roku 2018 Gmina Kluczewsko przeprowadziła 14 postępowań w trybie przetargów nieograniczonych,
z tego:

1) . 4 postępowania na roboty budowlane:
•

Remont dróg gminnych - wartość zamówienia: 332 736.92 zł.

•

Budowa boiska wielofunkcyjnego (Kluczewsko) - wartość zamówienia: 558 698,69 zł.

•

Przebudowa drogi gminnej nr 332013 T w miejscowości Rączki od drogi wojewódzkiej nr 742
w kierunku Błonie -Poręba - wartość zamówienia: 654 827,03 zł.

•

Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Kluczewsko - wartość zamówienia:
-

3 949 000,00 zł.

2) . 5 postępowań na dostawy:
•

Dostawa materiałów do budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Ciemiętniki, gm. Kluczewsko
- wartość zamówienia: 920 000,00 zł.

•

Zakup koparki - wartość zamówienia: 386 466,00 zł.

•

Doposażenie pracowni dydaktycznych w szkołach na terenie Gminy Kluczewsko - wartość
zamówienia: 194 000,00 zł.

•

Dostawa sprzętu i pomocy TIK do zajęć dla uczniów Szkół Podstawowych z terenu Gminy
Kluczewsko - wartość zamówienia: 192 727,50 zł.

•

Dostawa oleju opałowego - wartość zamówienia 559 350, 00 zł.

3). 5 postępowań na usługi:
•

Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Kluczewsko wraz z jednostkami organizacyjnymi
i instytucjami kultury - wartość zamówienia: 97 833,00 zł.
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego do wysokości 2 400 000,00 P L N
z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetowego Gminy Kluczewsko - wartość
zamówienia: 269 709,04 zł.
Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla ochotniczej Straży Pożarnej w Dobromierzu
' - wartość zamówienia: 849 930,00 zł.
Świadczenie usług prowadzenia zajęć projektowych z wykorzystaniem narzędzi TIK dla uczniów
w ramach projektu Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów z terenu Gminy Kluczewsko wartość zamówienia: 176 112,30 zł.,
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
i niezamieszkałych na terenie gminy Kluczewsko - wartość zamówienia: 476 400,00 zł.

•

•
•

•

Pozostałe zamówienia na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawa zamówień publicznych opiewały na
łączną kwotę: 2 477 470,29 zł.

VI. PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW
UNIJNYCH I RZĄDOWYCH.

1. „ P r a c o w n i a edukacyjna w szkole podstawowej w Komornikach - Czyste powietrze, woda, gleba
oraz odnawialne źródła energii" realizowana przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w ramach Priorytetu V.2 Rozwój
infrastruktury służącej edukacji ekologicznej
Wartość projektu: 28 883,59 zł
Dofinansowanie: 23 106 ,87 zł
Gmina Kluczewsko/ZPS Komorniki: 5 776,72 zł
2. „Zielona szkoła dla uczniów z terenu Gminy Kluczewsko" realizowana przy udziale środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w ramach
Priorytetu Propagowanie i wymiana wiedzy w obszarze różnorodności biologicznej, ochrony
środowiska i efektywnego wykorzystania jego zasobów oraz zrównoważonego
rozwoju,
ze szczególnym uwzględnieniem ochrony powietrza i klimatu.
Wartość projektu: 34 300,00 zł
Dofinansowanie: 15 000,00 zł
Udział finansowy rodziców: 7 500,00 zł
Gmina Kluczewsko; 11 800,00 zł

ł

stanie Gminy Kluczewsko za 2018 rok

STR. 18

3. „Usuwanie azbest i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kluczewsko" realizowana przy
udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach
w ramach Priorytetu B.II.2 Usuwanie (demontaż, transport) i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecz
nych w postaci materiałów zabierających azbest oraz środków Starostwa Powiatowego we Włoszczowie.
Wartość projektu: 29 993,76 zł
Dofinansowanie WFOŚiGW 14 996,88 zł
Starostwo Powiatowe: 4 499,06 zł
Gmina Kluczewsko 10 497,82 zł
4. „Instalacja centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Komornikach" realizowana przy udzia
le środków z Województwa Świętokrzyskiego w ramach konkursu „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej
na 2018 rok"
Wartość projektu: 19 919,05 zł
Dofinansowanie: 7 500,00 zł
Gmina Kluczewsko: 12 419,05 zł
5. „Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Dobromierz". Umowa podpisana w 2018
roku. Realizacja i rozliczenie w 2019 roku. Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Sporu
i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
Wartość projektu: 124 865,00 zł
Dofinansowanie: 70 000,00 zł
Gmina Kluczewsko: 54 865,00 zł
6. „Zagospodarowanie terenów zielonych na potrzeby turystyczno-rekreacyjne w miejscowości Do
bromierz Etap I". Umowa podpisana w 2018 roku. Rozliczenie w 2019 roku. 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: 295 371,15 zł
Dofinansowanie 93 812,00 zł
Gmina Kluczewsko: 201 559,15 zł
7. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - Priorytetu 3 „Rozwijanie zainteresowań uczniów przez
promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości
wydawniczych"
Wartość projektu: 15 000,00 zł
Dofinansowanie: 12 000,00 zł
Gmina Kluczewsko: 3 000,00 zł
8. „Aktywna tablica" w ramach Rządowego Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompeten
cji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno - komunikacyjnej
Wartość projektu: 17 500,00 zł
Dofinansowanie: 14 000,00 zł
Gmina Kluczewsko: 3 500,00 zł
9. „Przebudowa drogi gminnej nr 332013 T w miejscowości Rączki od drogi wojewódzkiej nr 742
w kierunki Błonie-Poręba" w ramach Rządowego Programu Rozwoju gminnej i powiatowej infra
struktury drogowej na lata 2016-2019
Wartość projektu: 654 827,03 zł
Dofinansowanie: 327 413,00 zł
Gmina Kluczewsko: 327 414,03 zł
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10. „Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Kluczewsko" w ramach działa
nia „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.
Wartość projektu: 3 949 000,00 zł
Dofinansowanie: 1 238 936,00 zł
Gmina Kluczewsko: 2 710 064,00 zł
11. „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Ciemiętniki gm. Kluczewsko" w ramach działania
„Podstawowe usługi i odnowa wsi a obszarach wiejskich" objętego PROW na lata 2014-2020" typ
operacji Gospodarka wodno-ściekowa. Umowa podpisana w 2017 roku.
Wartość projektu: 2 090 398,01 zł
Dofinansowanie: 588 619,00 zł
Gmina Kluczewsko: 1 501 779,01 zł
2. „Rozwój infrastruktury sportowej, pracowni matematycznych i przyrodniczych w placówkach
oświatowych na terenie Gminy Kluczewsko" w ramach Działania 7.4 Rozwój infrastruktury eduka
cyjnej i szkoleniowej" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
Wartość projektu: 779 975,59 zł
Dofinansowanie: 562 126,86 zł
Gmina Kluczewsko: 217 848,73 zł
13. „Senior +" w ramach Rządowego Programu Wieloletniego Senior +
Wartość projektu: 127 776,51 zł
Dofinansowanie: 102 221,20 zł
Gmina Kluczewsko: 25 555,30 zł
14. „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: 616 897,88 zł
Dofinansowanie: 545 831,88 zł
Gmina Kluczewsko: 71 066,00 zł
15. Zakup sprzętu ratowniczego dla Ochotniczych Straży Pożarnych z Funduszu Pomocy Pokrzyw
dzonym oraz pomocy postpenitencjarnej z środków Ministerstwa Sprawiedliwości.
Wartość projektu: 30 800,00 zł
Dofinansowanie: 30 492,00 zł
Gmina Kluczewsko: 308,00 zł

VII. OCHRONA ZDROWIA
Na terenie Gminy Kluczewsko opiekę medyczną z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz re
habilitacji leczniczej nad mieszkańcami sprawuje Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowot
nej 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
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są zabiegi lecznicze.
Podstawą finansowania działalności i utrzymania Ośrodków Zdrowia są środki finansowe otrzymywane
z Narodowego Funduszu Zdrowia na każdego zapisanego pacjenta.
W roku 2018 Ośrodek Zdrowia obejmował opieką 4 593 osób, którym udzielono 20 978 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.
Informacje dotyczące personelu udzielającego świadczeń w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem
Zdrowia zostały zamieszczone w poniższej tabeli.

Tabelal. Wykaz personelu medycznego udzielającego świadczeń w ramach
kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Wyszczególnienie
1.

Lekarze medycyny ogółem
świadczących usługi P O Z :

stan

zatrudnieni w placówkach

2

- ze specjalnością choroby wewnętrzne

2

Pielęgniarki i położne środowiskowe zatrudnione
na terenie gminy w placówkach POZ na podstawie
kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia

4

3.

Pielęgniarki szkolne

1

4.

Stomatolodzy posiadający kontrakt z Narodowym
Funduszem Zdrowia

1

2.

Na terenie Gminnego Ośrodka
W 2018 roku przeprowadzone
i słuchu.

Zdrowia realizowane są bezpłatne badania profilaktyczne.
były badania mammograficzne u kobiet, badania wzroku

VIII. GOSPODARKA KOMUNALNA
Gospodarkę komunalną gminy realizuje Komunalny Usługowy Zakład Gospodarczy w Kluczewsku, który
jest jednostką budżetową powołaną do realizacji zadań własnych Gminy Kluczewsko. W 2018r. zakład
zatrudniał 13 osób.
Działalność Zakładu ma charakter usługowy. Do jego kluczowych zadań należy m.in.:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

dostarczanie wody, odprowadzenie i oczyszczanie ścieków,
wywóz nieczystości płynnych,
budowa i remont dróg tłuczniowych,
świadczenie usług remontowo-budowlanych,
świadczenie usług transportowych dzieci szkolnych,
projektowanie, budowa i rozbudowa sieci wodociągowej,
budowa i rozbudowa sieci kanalizacyjnej,
remonty bieżące i budowa oświetlenia.

1.

W zakresie wodociągów

Sytuacja w zakresie zaopatrzenia ludności w wodę przedstawia się korzystnie. Na terenie Gminy
Kluczewsko usytuowane są cztery ujęcia wody. Do sieci wodociągowej podłączonych jest około 97 %
gospodarstw domowych. Istnieją 3 sieci wodociągów grupowych, z których korzysta 28 miejscowości.
Długość sieci wodociągowej wynosi 105,86 km, natomiast liczba przyłączy wodociągowych - 1 465
sztuk.
W roku 2018 opłaty za wodę wynosiły 2,64 zł za l m + 1,00 zł opłata abonamentowa za 1 miesiąc (netto).
W 2018 roku sprzedaż wody wyniosła 146 929,2 m . Straty w sieci wynoszą około 15 % - po odliczeniu
8% na zużycie technologiczne, okazuje się, że 5 % stanowią ubytki, spowodowane przede wszystkim
awariami oraz nielegalnym podłączaniem się do sieci. Bieżące zaległości z tytułu opłat za wodę wynosiły
na koniec 2018 roku 8 722,50 zł netto.
Przeprowadzono inwestycje wodociągowe: budowy sieci wodociągowej w miejscowości Zmarłe Zabrodzie o długości 3,4 km, rozbudowy wodociągu Rudka o długości 0,59 km a także prace przy
hydroforni w Kluczewsku, Dobromierzu oraz w Bobrownikach.
3

3

2.

W zakresie kanalizacji

Na terenie Gminy Kluczewsko usytuowane są dwie oczyszczane ścieków: oczyszczalnia Dobromierz
o przepustowości 240m na dobę oraz zmodernizowana oczyszczalnia w Kluczewsku o przepustowości
260 m /dobę. Kanalizację sanitarną posiada gmina w ponad 88%.
Do oczyszczalni ścieków dopływają ścieki z 17 miejscowości, a także dowożone są beczkowozami ścieki
z szamb z terenu Gminy. Cena za l m ścieków w 2018r. wynosiła 3,61zł (netto). Ilość ścieków
oczyszczanych kształtuje się na poziomie około 89 027,2 m /rok. Obecnie Gmina posiada ponad 70 km
sieci kanalizacyjnej. Bieżące zaległości z tytułu opłat za ścieki wynosiły na koniec 2018 roku 6 714,22 zł
netto.
Wpływy z tytułu dostarczenia wody i odprowadzania ścieków bilansują się z kosztami związanymi
z produkcją i dostarczaniem wody oraz odprowadzaniem ścieków.
3

3

3

3

3.

W zakresie gospodarki odpadami stałymi

Usługi w zakresie gospodarki odpadami stałymi świadczyła firma P G K i M 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 2018 roku systemem gospodarowania odpadami komunalnymi objętych było
4 347 osób, tj. 1 325 gospodarstw domowych oraz 50 posesji niezamieszkałych.
Stawki opłaty miesięcznej od osoby przedstawiały się następująco: dla prowadzącej selektywną zbiórkę
odpadów 3 zł, dla nieprowadzącego selektywnej zbiórki odpadów 7 zł. Zebranych zostało 314,474 Mg
odpadów komunalnych. Zaległości z tytułu w/w opłaty na koniec 2018r. to 5 020,72 zł.
Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kluczewsko „Od pomysłu do działania" realizowało
zadanie publiczne pt. „TU M I E S Z K A M , T U SPRZĄTAM 2018" w zakresie ekologia i ochrona
zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego, na które otrzymało dotację w wysokości 7 800,00zł.
Zadanie dotyczyło porządkowania terenów gminy poprzez oczyszczanie ze śmieci.

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, hodowla drobiu a także hodowla bydła
mlecznego.
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W zakresie mienia komunalnego

Podstawowe informacje na temat mienia komunalnego Gminy zostały przedstawione w poniższej tabeli.

Tabela 1. Dane na temat mienia komunalnego gminy
Lp
1

2

3

4

Grupa
Użytki rolne, w tym:

Jednostka
miary
ha

Ilość
[hm]
48

- gruntyorne
- sady
- łąki trwałe
- pastwiskatrwałe
- grunty rolne zabudowane
- grunty pod stawami
- nieużytki

ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha

25
5
1
16
1

243
53
58
64
6

Grunty leśne oraz zadrzewione,
w tym:
- lasy
- grunty zadrzewione i zakrze
wione
Grunty zabudowane i zurbani
zowane, w tym:
- tereny mieszkaniowe
- tereny przemysłowe
- inne tereny zabudowane
- zurbanizowane tereny
niezabudowane
Tereny komunikacyjne, w tym:

ha

24

150

ha
ha

24
-

150

ha

38

651

ha
ha
ha
ha

1
3
17
5

48
30
276
176

ha

27

826

drogi

ha

27

826

Tereny kolejowe

ha

-

-

inne

ha

-

-

137

2051

Razem:

2.

Wartość
[w tys. zl]
424

-

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 m . Środki uzyskane z wynajmu
mieszkań wyniosły w 2018 roku:
czynsz - 11 523,59 zł,
ogrzewanie - 27 307,17 zł.
2

3.

W zakresie lokali użytkowych

Gmina Kluczewsko posiada również lokale użytkowe, których łączna powierzchnia wynosi około 436 m
a środki uzyskane z wynajmu tych lokali wyniosły w 2018 roku:
czynsz - 21 277,63 zł,
ogrzewanie - 20 611,90 zł

2

I

4.

W zakresie dzierżawy gruntów i budynków oraz majątku oddanego
w administrowanie

W 2018 roku Gmina Kluczewsko zawarła 3 umowy na dzierżawę nieruchomości o łącznej powierzchni
1 756 m .
Z tytułu wydzierżawionych w 2018 roku oraz latach wcześniejszych gruntów gminnych i budynków gmina
osiągnęła dochód w wysokości: 5 555,23 zł.
Ponadto osiągnięto dochód w kwocie 2 981,37 zł za dzierżawy obwodów łowieckich
i nieleśnych.
2

5.

W zakresie sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste

Gmina Kluczewsko w całym 2018 r. nie sprzedała ze swojego zasobu żadnej nieruchomości i nie uzyskała
z tego powodu dochodów, jednak na podstawie postanowienia sądu zwróciła działkę znajdującą się w
miejscowości Boża Wola. Ponadto w 2018 roku Gmina Kluczewsko bezpłatnie przekazała zabudowaną
nieruchomość o powierzchni 0,18 na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Łapczynej Woli.
W 2018 r. Gmina nie przekazała nieruchomości w użytkowanie wieczyste.
Osiągnęła dochód z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości w wysokości:
1 004,12 zł.

6.

W zakresie zakupu i nabycie nieruchomości do zasobu gminnego

W 2018 r. zwiększyła się powierzchnia nieruchomości gruntowych o 1 9406 ha z czego:
•
w drodze komunalizacji: 0,33 ha,
•
w drodze umowy kupna: 1,0890 ha
•
nieodpłatne otrzymanie: 0,29 ha
•
postanowienie sądu (zasiedzenie): 0,2316 ha.

X. 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, 35 km dróg powiatowych oraz
270 km dróg gminnych publicznych oraz wewnętrznych. Drogi wojewódzkie i powiatowe są utwardzone
w 100%, natomiast spośród dróg gminnych tylko około 35% stanowią drogi, posiadające nawierzchnię
twardą ulepszoną.
Drogi gminne dzielimy na drogi publiczne i wewnętrzne. Z 270 km dróg gminnych istniejących na terenie
Gminy Kluczewsko ok. 65 km stanowią drogi publiczne posiadające nawierzchnię twardą ulepszoną.
Pozostałe to drogi wewnętrzne, w większości utwardzone kruszywem drogowym. Gmina Kluczewsko
corocznie przeznacza środki finansowe na remont dróg gminnych wewnętrznych. W 2018 roku na ten cel
zakupiono 3 tys. ton kruszywa drogowego za kwotę 145 000 zł. Wykonano także modernizację drogi
dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Komorniki na odcinku 550m.
Skala nakładów na utrzymanie oraz inwestycje drogowe w poszczególnych latach była różna i zależała
od aktualnych możliwości finansowych Gminy. W roku 2018 wysokość nakładów wyniosła
1 188 066,78 zł.

XI. PLANOWANIE PRZESTRZENNE
Na początku 2018 r. miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego objęty był teren
o powierzchni 7,0 ha przeznaczony pod eksploatację złóż piasków na terenie sołectwa Rzewuszyce.
W 2018 roku wydano 20 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Inwestycje te dotyczyły:
• , 2 - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej,
•
2 - rozbudowa sieci wodociągowej,
•
3 - budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej (w m. Brzeście, Kluczewsko, Stanowiska),
• , 1 - budowy otwartej strefy aktywności w m. Dobromierz,
•
12 - budowa oświetlenia ulicznego.
Łączna powierzchnia terenów dla których wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego wyniosła 1,10 ha.
Ponadto w minionym roku 2018 wydano 56 decyzji o warunkach zabudowy, w tym:
•
40 decyzji dotyczących zabudowy mieszkaniowej,
•
6 decyzji dotyczących zabudowy usługowej oraz
•
10 zabudowy innej.
Powierzchnia dla której wydano decyzje o warunkach zabudowy łącznie wynosi 5,6 ha.
W związku z planowanymi na terenie gminy inwestycjami w roku 2018 wydano:
9 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji w tym:
5 decyzji dotyczących budowy instalacji fotowoltaicznych,
1 dotycząca budowy stawu rekreacyjnego w m. Dobromierz,
1 dotycząca budowy kanalizacji sanitarnej w m. Brzeście,
2 dotyczące budowy budynków inwentarskich.

XII. POMOC PUBLICZNA
1. W zakresie pomocy publicznej dla przedsiębiorców
Pomoc publiczna dla przedsiębiorców polega w szczególności na udzielaniu na podstawie art. 67b,
w związku z art. 67 a, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U.
z 2019r., poz. 900) ulg podatkowych w formie umorzenia zaległości podatkowych w całości lub części,
odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenia jego płatności na raty, w ramach pomocy de minimis.
Wójt Gminy Kluczewsko w 2018 roku, na wniosek podatnika prowadzącego działalność gospodar
czą, uzasadniony ważnym interesem podatnika, umorzył zaległości podatkowe w kwocie 368,00 zł. Pomoc
udzielona przedsiębiorcy stanowiła pomoc de minimis.
Ponadto zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U . z 2019r.
poz. 869) w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym należności
pieniężne mające charakter cywilnoprawny, przypadające jednostce samorządu terytorialnego lub jej jed
nostkom organizacyjnym wymienionym w art. 9 pkt 3, 4 i 13, mogą być umarzane, terminy ich spłaty mo
gą zostać odroczone lub płatność tych należności może zostać rozłożona na raty, na zasadach określonych
przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

Raport o stanie Gminy Kluczewsko za 2018
Na podstawie powyższych przepisów Wójt Gminy Kluczewsko w 2018 roku, na uzasadniony ważnym
interesem dłużnika, umorzył
należności o charakterze cywilnoprawnym w kwocie 555,80 zł wraz
z odsetkami w kwocie 1,07 zł. Pomoc udzielona przedsiębiorcy stanowiła pomoc de minimis, określoną
w rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107
i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de (Dz. Urz. UE L 352/1 z dnia 24 grudnia
2013r.).

2. W zakresie pomocy publicznej dla rolników
Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U z 2017r.
poz. 1892 ze zm.) zwalnia się 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, polega
jącą 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 minimisw rolnictwie, o której mowa w Rozporządzeniu
Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. U E L 352
z 24.12.2013, str. 9).
W 2018 roku Wójt Gminy udzielił 8 zwolnień i ulg z tytułu nabycia gruntów.
Zgodnie z art. 67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - ordynacja podatkowa (Dz. U . z 2019r. poz. 900
ze zm.), Organ podatkowy, na wniosek podatnika uzasadniony ważnym interesem podatnika lub interesem
publicznym, może odroczyć termin płatności podatku, rozłożyć zapłatę podatku na raty, odroczyć lub
rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej, umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe.
Wójt Gminy Kluczewsko w 2018 roku, z uwagi na ważny interes podatnika, umorzył zaległości
podatkowe 3 rolnikom z terenu Gminy Kluczewsko. Pomoc ta stanowiła pomoc de minimis w rolnictwie.

XIII. OCHRONA ZWIERZĄT
Zadaniem własnym Gminy jest między innymi zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom. Zawarto umo
wy na wyłapywanie/odławianie oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z:
• , Gabinetem Weterynaryjnym "MON-WET", Hucisko Przybyszowskie 22, 97-524 Kobiele Wielkie,
•

Gabinetem Weterynaryjnym M E D WET Marcin Komorowicz ul. Gabrieli Zapolskiej 7/U4,U5;
25-435 Kielce prowadzącym schronisko dla bezdomnych zwierząt w Nowinach,ul. Przemysłowa 89.

W 2018 roku opiekę na koszt gminy zapewniono łącznie 26 zwierzętom. W ramach ww. zadania do schro
niska w Nowinach oddano 4 psy, dodatkowo do adopcji oddano 9 psów za pośrednictwem gabinetu wete
rynaryjnego "MON-WET", wykonano sterylizację 12 suk a także wykonano uśpienie ślepego miotu . Koszt
realizacji zadania przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt w 2018 roku zamknął się kwotą 17766,00zł.

XIV. OŚWIATA I WYCHOWANIE
1. Zadania z zakresu edukacji realizowane w oddziałach przedszkolnych,
szkolnych i gimnazjalnych.
Liczba oddziałów przedszkolnych i szkolnych oraz uczęszczających dzieci.

Rok szkolny 2017/2018 - stan na dzień 30.09.2017 r.
2017/2018
Lp

Liczba
oddzia
łów
w szkole

Nazwa szkoły

Liczba
uczniów
w szkole i

Razem

Liczba
oddziałów w
przedszkolu

Liczba
przedszkola
ków

Uczniowie /
przedszko
laki

Oddziały
w szkole/w
przedszkolu

1

Zespół Przedszkolno - Szkolny
w Kluczewsku
2
Zespół Przedszkolno - Szkolny
w Dobromierzu
3
Zespół Przedszkolno - Szkolny
w Komornikach
Razem:

16

262

11

203

7

49

34

514

3

66

19

328

46

13

249

21

9

70

133

41

647

2

2

1

7

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

1

2

3

Nazwa szkoły

Razem
Ucznio
wie /
Oddziały
przed
szkolaki

Liczba
uczniów
w szkole

17

250

3

62

20

312

11

199

2

50

13

249

8

55

1

14

9

69

36

504

6

126

42

630

Zespół Przedszkolno - Szkolny
w Kluczewsku
Zespół Przedszkolno — Szkolny
w Dobromierzu
Zespół Przedszkólno - Szkolny
w Komornikach

Razem:

Liczba
oddziałów
w przedszkolu

Liczba
przedszkolaków

Liczba
oddzia
łów
w szkole

W 2017 r. Uchwałą Rady Gminy Kluczewsko dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa stała się
szkołą ośmioletnią.

Gimnazjum

zostało włączone do struktur ośmioletniej

Szkoły Podstawowej.

Od roku szkolnego 2017/2018 trwa wygaszanie gimnazjów co oznacza, że od 1 września 2019 r. gimnazja
nie będą funkcjonować w ustroju szkolnym.

Raport o stanie o miny Kluczewsko za 2018 rok
2. Liczba pracowników w placówkach oświatowych
Rok szkolny 2017/2018 - stan na dzień 30.09.2017 r.
Lp.

Nazwa szkoły

1

Zespół Przedszkolno Szkolny w Kluczewsku
2
Zespół Przedszkolno Szkolpy w Dobromierzu
3
Zespół Przedszkolno Szkolny w Komornikach
Razem:

Nauczyciele
Osoba
Etat
32
30,83

Obsługa
Osoba
11

Etat
10,75

23

22,16

7

7

17

12,44

4

3,5

72

65,43

22

21,25

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

Nauczyciele
Lp.

Nazwa szkoły
Osoba

1

2

3

Etat

Etat

Osoba

Zespół Przedszkolno
- Szkolny
w Kluczewsku

32

30,90

12

11,5

Zespół Przedszkolno
- Szkolny
w Dobromierzu

23

22,22

7

7

Zespół Przedszkolno
- Szkolny
w Komornikach

19

13,79

4

3,5

74

66,91

23

22

Razem:

3. Finansowanie oświaty w latach 2017- 2018
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.

Raport o stanie Gminy Kluczewsko za 2018 rok
Zadania subwencjonowane w Gminie Kluczewsko w latach 2017-2018
Wyszczególnienie
Subwencja oświatowa

2017

2018

4 878 896,00

4 831 855,00

Dotacje

253 090,19

450 772,60

Dochody (z tytułu wpłat rodziców za dożywianie
w szkole i w przedszkolu, d o w ó z dzieci do szkół,
za dodatkowe godziny w przedszkolu

127 160,12

150 992,51

5 259 146,31

5 433 620,11

6 606 595,60

6 908 966,08

Razem: dochody
Wydatki:
Zadania edukacyjne w szkołach
D o w ó z dzieci, w rym:
•

D o w ó z do szkół

•
D o w ó z dzieci niepełnosprawnych
Zwrot kosztu dotacji przedszkolnej
Zakup działki przy szkole Kluczewsko
Zakup działki przy szkole Dobromierz
Kosztorysy termomodernizacji w szkołach
Organizacja „Zielonej szkoły"
Doposażenie pracowni dydaktycznych
Projekt „Rozwijanie kompetencji cyfrowych
uczniów z terenu gminy Kluczewsko

230
42
6
111

610,45
074,50
109,20
980,50

256 341,65
40 834,10
13 217,22
25
68
34
219
229

998,00
265,00
300,00
277,00
549,80

Razem wydatki:

6 997 370,25

7 796 748,85

Środki własne gminy (w tym pozyskane środki
unijne)

1 738 223,94

2 363 128,74

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. Utrzymaniem placów polegającym na koszeniu trawy czy
sprzątaniu śmieci zajmują się w większości przypadków Sołtysi oraz zainteresowani mieszkańcy jak rów
nież pracownicy Urzędu Gminny.

XVI. WYDARZENIA KULTURALNE
W Gminie Kluczewsko w 2018 r. zorganizowano szereg różnych przedsięwzięć i wydarzeń, które miały
na celu integrację mieszkańców, edukację oraz wspólnego spędzania wolnego czasu.
Największym wydarzeniem ubiegłego roku był Festyn Gminny Kluczewsko 2018 , który odbył się
w sierpniu na Stadionie Sportowym w Kluczewsku.

I
m
P Gmina
Kluczewsko
brała
udział
w
XVIII
Świętokrzyskich
Dożynkach
H Wojewódzkich, które odbyły się we Włoszczowie.

Kolejne ważne wydarzenie to setna rocznica Odzyskania
przez Polskę Niepodległości oraz 100-lecie istnienia Szko
ły Podstawowej w Kluczewsku. Była to wspaniała okazja,
aby w uroczystej atmosferze przypomnieć sobie historię
Polski i szkoły.

„Zdrowie masz tylko jedno"
Gmina Kluczewsko zorganizowała obchody Świa
towego Dnia Zdrowia, pod hasłem "Zdrowie masz
tylko jedno".
Spotkanie to było okazją do podziękowania za trud
i pracę włożoną przez naszych lekarzy i pielęgniarki
w całorocznej służbie pacjentowi. Na ręce Kierow
nika Gminnego Ośrodka Zdrowia Pana Doktora
Piotra Niewęgłowskiego Wójt Gminy Kluczewsko
złożył życzenia i podziękowania. Ponad 250 osób
wysłuchało prelekcji Pani Dr.n.o Zdrowiu Ewy
Błaszkiewicz z Świętokrzyskiego Centrum Onkologii oraz prof. Ryszarda Jaszewskiego znanego i cenio
nego kardiochirurga.
Wśród wydarzeń minionego roku należy również wspomnieć:
•
Bieg Tropem Wilczym na cześć żołnierzy niezłomnych (w Zespole Przedszkolno-Szkolnym
w Dobromierzu)
•
Naukobus - stacje badawcze z Centrum Nauki Kopernik,
•
Puchar Polski w kolarstwie przełajowym - Wyścig o Puchar Wójta,
•
Turniej służb mundurowych
•
Wędkarski dzień dziecka.

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. 2018 r. wyniósł 15 818 szt. woluminów.
W bibliotece zarejestrowanych jest około 265 czytelników, a rocznie notuje się 2 359 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 31.12.2018 r. wyniósł 9 760 woluminów, zarejestrowanych jest 204 czytelników,
rocznie notuje się 2 783 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.
Przy bibliotece publicznej działają dwa dyskusyjne kluby książki.

i
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XVIII. FUNDUSZ SOŁECKI
Realizacja funduszu w poszczególnych sołectwach na kwotę 420 041,25 zł:

L.p.

Sołectwo

Wnioskowana
kwota
z funduszu w zł.

Poniesione
wydatki
z funduszu w zł.

1. Oświetlenie uliczne
2. S a m o c h ó d dla O S P Bobrowniki
3. Elementy placu zabaw

15 083,40

14998,73

Przedsięwzięcia do wykonania

1

Bobrowniki

2

Bobrowska W o l a

1. Brakujące oświetlenie uliczne
2. Remont świetlicy oraz wyposażenie
świetlicy

11 353,54

11 353,54

Boża W o l a

1. Zakup działki
2. Zakup tabliczki kierunkowej B o ż a
W o l a 1-3 A
3. Zakup tabliczki w i e ś monitorowana
4. Notariusz, geodeta

12 419,21

11 164,27

Brzeście

1. Przygotowanie dokumentacji pod
b u d o w ę świetlicy wiejskiej oraz doku
mentacji do przekazania części działki
2. D o k o ń c z e n i e ogrodzenia placu re
kreacyjnego

16 517,96

13 147,00

5

Ciemiętniki

1. Dalszy remont świetlicy wiejskiej
przygotowanie
powierzchni
ścian
i sufitu do malowania, podłączenie
i zakup materiałów
hydraulicznych
oraz mebli i sprzętu A G D )

14 386,61

14 386,61

6

Dobromierz

1. Zakup toru do ćwiczeń dla M D P
2. Doposażenie placu zabaw
3. Impreza integracyjna m i e s z k a ń c ó w

22 543,13

22 521,09

7

Jakubowice

1. Doposażenie placu zabaw

15 575,25

15 573,50

18 526,35

18515,14

18 444,38

18 422,34

3

4
|

8

Januszewice

9

Jeżowiec

,

1. Zorganizowanie imprezy integra
cyjnej
2. Zakup umundurowania dla K D P
3. Zakup rzutnika
4. Remont drogi
5. Zakup kosiarki i podkaszarki
ó.Zakup
strojów
dla
harcerzy
i zuchów
7. Dofinansowanie straży
8. doposażenie łazienek
1. Wiata przystankowa
2. Zakup działki na potrzeby Sołectwa
3. Impreza integracyjna

31
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Lp.

10

11

12

13

14

15

16

17

32

Sołectwo

1. Adaptacja pomieszczeń na K l u b Seniora
2. Tablica informacyjna oraz znak kierunkowy
Osiedle Łokietka
3. Zakup kosza do m a ł e g o parku
4. Zakup altany na skwer
5. Wykonanie nakładki asfaltowej przy parku
6. Budowa grilla

40 987,50

40 196,14

1. Remont świetlicy w Bobrowskiej W o l i jako
Kolonia
zadanie wspólne
Bobrowska W o l a 2. Zakup i m o n t a ż kostki przy świetlicy wiej
skiej
3. Oświetlenie uliczne

10 574,78

10 533,81

13 894,76

13 734,32

14 386,61

14 062,27

19 182,15

19 182,15

16 395,00

16 395,00

16 149,08

16 082,52

10 369,84

9 533,68

15 698,21

15 613,32

10 615,76

10 615,76

22 748,06

21 060,02

Kluczewsko ,

Kolonia
Mrowina

1.
2.
3.
4.

1.
K o l o n i a Pilczyca 2.
3.
4.

Komorniki

Komparzów

Łapczyna W o l a

Miedziana Góra

18

Mrowina

19

Nowiny

Pilczyca
20

Wnioskowana
Poniesione
wydatki
kwota
z funduszu w zł. z funduszu w zł.

Przedsięwzięcia do wykonania

Doposażenie placu wiejskiego
Konserwacja i doposażenie altany
Impreza wakacyjna
Podkaszarka

M o n t a ż 1 lampy
Zakup namiotu
Wyjazd edukacyjny
Budowa drogi asfaltowej - Dąbrowy - Kąty

1. Utwardzenie dróg polnych kamieniem
2. Zakup umundurowania dla harcerzy
szkoły Podstawowej w Komornikach

ze

1. Zakup kuchenki gazowo elektrycznej
2. Remont świetlicy
1. Odnowa syreny
2. Zakup i m o n t a ż zestawu siłowni zewnętrz
nej
3. Doposażenie straży w sprzęt p-poż
4. Imprezy integracyjne: Dzień ziemniaka,
Dzień rodziny
5. uzupełnienie oświetlenia ulicznego
1. Zakup dużego namiotu oraz w y p o s a ż e n i a
namiotu (stół, krzesła, ławki, grill)

1. Wykonanie prac związanych z remontem
drogi przez wieś
2. Zakup z n a k ó w informacyjnych
1. Asfaltowanie drogi na terenie sołectwa
2. Utwardzenie dróg tłuczniowych

1. Organizacja festynu rodzinnego
2. Rozbudowa oświetlenia ulicznego
3. W y p o s a ż e n i e altany

STR.

L.p.

Sołectwo

21

Praczka

22

Rączki

23

Rzewuszyce

24

Stanowiska

25

Zalesie

26

Zmarłe

1

,

Przedsięwzięcia do wykonania
1. Utwardzenie dróg i poboczy dróg wiejskich
2. Oświetlenie uliczne
3. Spotkanie integracyjne

1. Położenie nakładki asfaltowej przez Gradek
- miejscowość Rączki

1.
2.
3.
4.

Zakup kosiarki i podkaszarki
Zakup wiaty przystankowej
Elewacja zewnętrzna świetlicy wiejskiej
Zakup k r z e w ó w na plac zabaw

1. Rozbudowa oświetlenia ulicznego 2. Zakup motopompy pływakowej dla O S P
Stanowiska
3. Zakup stołu i ławek do altany
4. Zakup namiotu i warnika
5. Zorganizowanie festynu rodzinnego
6. Zakup koszy na śmieci
1. Doposażenie placu zabaw - zakup i m o n t a ż
urządzeń

Wnioskowana
Poniesione
wydatki
kwota
z funduszu w zł. z funduszu w zł.
10 000,95

9 717,40

22 010,29

22 010,29

18 813,26

18 813,26

21 887,33

21 016,13

11 148,60

10 164,00

10 738,73

10 738,73

1. Zagospodarowanie placu rekreacyjnego
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XIX. OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
W GMINIE KLUCZEWSKO
Obecnie na terenie Gminy działa 10 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych wszystkie typu „S".
Jednostki w Dobromierzu i Kluczewsku należą do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
Do Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy należy łącznie 515 członków w tym 456
zwyczajnych, 6 członków wspierających, 53 członków honorowych. W jednostkach działają Młodzieżowe
Drużyny Pożarnicze, zrzeszające 10 dziewcząt i 20 chłopców.
Wszystkie OSP dysponują bazą lokalową w postaci remiz strażackich.
Na wyposażeniu jednostek jest 11 samochodów bojowych.

W sierpniu odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych.

W 2018 roku został zakupiony średni samochód ratowniczo - ga
śniczy. Taki poziom działania i wyposażenia nie byłby możliwy
bez przychylności Rady Gminy, które corocznie w budżecie Gminy
na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych przeznaczają środki
finansowe.

W

2018

roku

zabezpieczono

na

straże

kwotę

641 316,28zł, z czego 499 930,00zł to udzielona dotacja na zakup
średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Dobromierz.
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Gmina Kluczewsko podpisała umowę z Minister
stwem Sprawiedliwości na powierzenie realizacji
zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz
Pomocy Postpenitencjarnej-Funduszu Sprawiedliwo
ści dzięki czemu jednostki strażackie zostały
doposażone na kwotę 30 800,00 zł.
W 2018 roku jednostki OSP
akcjach.

brały udział w

64

OSP prowadzi również działania prewencyjne - poka
zy działania dla dzieci z przedszkola i szkół (gaszenie
pożaru, ratownictwo drogowe). Każdego roku straż |
bierze udział w manewrach jednostek K S R G .
Młodzieżowa Orkiestra Dęta działająca przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobromierzu
liczy 30 członków grających pod kierunkiem kapelmistrza. W składzie orkiestry znajduje się grupa
młodzieży w przeważającym wieku od 11 do 20 lat. Orkiestra bierze udział w uroczystościach gminnych
z okazji świąt państwowych, festynów i innych imprez.
Zapraszana jest również do sąsiednich jednostek OSP
w powiecie oraz na przeglądy orkiestr.
Na terenie Gminy znajduje się 10 remiz w tym 8 należą
cych do OSP a 2 to własność Gminy Kluczewsko, które
są udostępniane na różnego rodzaju imprezy. W remi
zach udostępniane są również pomieszczenia dla organi
zacji społecznych.
W 2018r. Marcin Wójcik uczeń III klasy gimnazjum
w Kluczewsku,
został mistrzem
województwa
w turnieju pożarniczym.

XX DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA
Aktywność sportowa jest jednym z ważnych obszarów działalności szkół, klubów sportowych i samorządu
gminnego. Na terenie gminy działają trzy stowarzyszenia, które realizowały zadania publiczne w 2018
rokii na łączną kwotę 72 tysięcy złotych, z czego:
• 40 tysięcy uzyskał Gminny Klub Sportowy G K S Kluczewsko na realizację zadania pn: „Sport moim
najlepszym sposobem na spędzanie wolnego czasu". Klub realizując zadanie ma na celu: organizację tre
ningów sportowych z zakresu piłki nożnej, a co za tym idzie udział w rozgrywkach Świętokrzyskiego
Związku Piłki Nożnej oraz organizację treningów sportowych z zakresu piłki siatkowej dla kobiet. Klub
już od kilku lat propaguje piłkę nożną wśród mieszkańców gminy, a przede wszystkim promuje aktywny
i zdrowy sposób spędzania wolnego czasu.
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•

20 tysięcy uzyskał Parafialny Klub Sportowy A R K A Kluczewsko na realizację zadania pn: „Piłka
Nożna Moją Pasją" zajęcia sportowe z piłki nożnej dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kluczew
sko. PKS Arka po raz drugi realizuje zadanie publiczne z Gminą Kluczewsko, którego celem jest za
chęcanie jak największej liczby dzieci do czynnego udziału w sporcie a szczególnie piłki nożnej.
Młodzi adepci mogą nabywać nowych umiej ętności a także doskonalić dotychczas zdobyte, w no
wym sezonie do obecnej grupy dołączy grupa Żaków".

•

12 tysięcy uzyskał Ludowy Uczniowski Klub Sportowy START Dobromierz na realizację zadania
pn: „Od Smyka do Kibica i Zawodnika". Celem zadania publicznego jest: popularyzacja gry w piłkę
siatkową wśród dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Kluczewsko poprzez udział w trenin
gach sportowych, turniejach oraz rozgrywkach ligowych Świętokrzyskiego Związku Piłki Siatkowej
lub Ludowych Zespołów Sportowych.

Dzięki realizacji poszczególnych zadań
pragniemy zwiększyć aktywność fizyczną
społeczeństwa, w różnych grupach społecz
nych i środowiskowych, stworzyć warunki
do aktywnego spędzania czasu wolnego,
kształtowania zdrowego stylu życia, promo
wania postaw prozdrowotnych oraz społecz
nych, wychowawczych i edukacyjnych war
tości sportu.
Przy Szkole Podstawowej w Klu
czewsku
powstało
nowe
boisko
wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretano
wej przeznaczone jest do gier zespołowych
zawierające funkcje: boiska do piłki siatko
wej, boiska do koszykówki, boiska do tenisa
ziemnego, mini boisko do siatkówki.
Boisko wielofunkcyjne wyposażono w piłkochwyty z siatki, urządzenia sportowe, trybuny systemowe,
120 miejsc dwurzędowych z siedziskami z tworzywa sztucznego oraz z ciągami pieszymi z kostki.
Koszt budowy boiska przy szkole w Kluczewsku to 558 698,69 zł.
Badminton w Zespole Przedszkolno-Szkolnym w Komornikach.
Celem projektu było dostarczenie nauczycielom wychowania fizycznego konkretnej wiedzy, prak
tycznych umiejętności oraz przekonania w prowadzeniu zajęć badmintona dla dzieci. Shuttle Time ma po
móc nauczycielom efektywnie planować i prowadzić je w sposób bezpieczny, nowoczesny i zabawny, któ
rego głównym założeniem jest uczynienie z badmintona jednej z najbardziej popularnych dyscyplin szkol
nych. Wartość zadania to kwota 8 000.00 złotych, która została podzielona do poniesienia przez strony
współpracy po 50 % wartości.
VI Edycja Gminnej Ligi Halowej Piłki Nożnej w Kluczewsku to 91 spotkań ligowych,
15 pucharowych, 14 drużyn to ponad 200 zawodników, którzy przystąpili do sportowej rywalizacji
o Mistrzostwo.

XXI. POMOC SPOŁECZNA I RODZINA
Polityka społeczna Gminy ma na celu: zaspokajanie podstawowych potrzeb życiowych, wyrównywanie
szans oraz podnoszenie poziomu życia mieszkańców. Pomoc realizowana jest w formie pieniężnej,
w naturze i usługach. Świadczenia mają charakter stały, okresowy lub jednorazowy. Praca socjalna z klien
tami nastawiona jest na ich usamodzielnienie życiowe, pomoc w rozwiązywaniu problemów oraz integra
cję ze środowiskiem. Wsparcie rodzin przez asystenta rodziny ma na celu wzmocnienie rodziny w jej
funkcjonowaniu. Osobom wymagającym wsparcia w codziennych czynnościach przyznawane są usługi
opiekuńcze w miejscu zamieszkania lub kierowane są do domów pomocy społecznej.
W 2018 roku z pomocy społecznej na terenie gminy Kluczewsko skorzystały 234 osoby ze 135 rodzin,
w których łącznie pozostawało 436 osób.
Dominującymi powodami przyznawania pomocy w 2018r. było : długotrwała lub ciężka choroba ( na pod
stawie tej przesłanki pomocy udzielona dla 88 rodzin), ubóstwo (58 rodzin), bezrobocie (48 rodzin), niepeł
nosprawność (40 rodzin) ponadto potrzeby ochrony macierzyństwa - w tym wielodzietności (27 rodzin),
bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa (10 rodzin), alkoho
lizmu (8 rodzin). W większości przypadków podstawą do udzielenia pomocy było jednocześnie kilka prze
słanek nakładających się na siebie. W 2018 roku udzielono pomoc w postaci:
1.
Zasiłków stałych wypłaconych dla 29 osób na łączną kwotę 130 695,25 zł.
2.
Zasiłków okresowych dla 30 rodzin, którym wypłacono 106 świadczeń na kwotę 31 988,49 zł..
3.
Zasiłków celowych i w naturze dla 31 rodzin wypłacono 53 świadczenia na kwotę - 13 230,00 zł.
4.
Usług opiekuńczych świadczonych w ciągu roku dla 4 osób na kwotę 26 131,40 zł.
5.
Pobyt w domach pomocy społecznej dla 6 osób, za który odpłatność gminy wyniosła 144 411,47 zł.
6.
Realizacji rządowego programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w ramach
którego:
- opłacono 15 856 posiłków dla 142 dzieci z 70 rodzin na kwotę 36 274 zł,
- wypłacono zasiłki celowe na zakup żywności w celu przygotowania posiłku we własnym
zakresie dla 56 rodzin - 97 świadczeń na łączną kwotę 24 726zł,
- opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 22 osób pobierających zasiłki stałe na kwotę
9 949,06 zł oraz dla 26 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalnego zasiłku
opiekuńczego i zasiłki dla opiekuna w wysokości 25 744,95 zł. Razem wydatkowano kwotę
35 694,01 zł,
- pracy socjalnej, którą objęto 98 rodzin o łącznej liczbie osób 223 wymagających pomocy
w rozwiązywaniu konfliktów, wsparcia w rozwiązywaniu problemów przemocy, uzależnień,
poradnictwa w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i sprawach życiowych, pomocy
w załatwianiu spraw urzędowych, pomocy w uzyskaniu niezbędnych środków do życia przy
wykorzystaniu posiadanych umiejętności i uprawnień.
7. wsparcia asystenta rodziny, którym objęto w 2018r roku 6 rodzin, w tym 23 dzieci w celu
wzmacniania funkcji opiekuńczo - wychowawczych rodzin i poprawy funkcjonowania społecznego,
a także aktywizacji zawodowej oraz wykorzystywania zasobów własnych w celu poprawy sytuacji
socjalno - bytowej rodzin i dzieci.
8. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, polegającego na udzielaniu pomocy i wsparcia osobom
doznającym przemocy oraz pracy ze sprawcami przemocy. W 2018 roku wpłynęło 9 Niebieskich
Kart część A sporządzonych w 8 rodzinach przez funkcjonariuszy Policji poza tym
z poprzedniego roku realizowano procedurę N K w stosunku do 7 rodzin. W ramach działań grup
roboczych powołanych w celu przeciwdziałania przemocy pomocą objęto 16 osób z 15 rodzin,
w 3 rodzinach zakończono procedurę N K z powodu bezzasadności podejmowania działań, w 12
rodzinach zakończono procedurę Niebieskie Karty na skutek ustania przemocy w rodzinie
i uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy w rodzinie oraz
zrealizowania indywidualnego planu pomocy, pozostałe rodziny nadal pozostają w kręgu
działań grup roboczych, z którymi utrzymują kontakt i współpracują, pozostają pod monitoringiem
dzielnicowego i pracownika socjalnego.
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Zobowiązano 1 osobę do podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego.
Zadania realizowane przez GOPS wynikające z innych ustaw oraz rozeznanych potrzeb to:
1.

wydawanie Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny, która przysługuje rodzinom z trojgiem i więcej
dzieci niezależnie od dochodu. W 2018 roku wydano 79 kart dla 14 rodzin. Ogółem od początku
funkcjonowania K D R do końca 2018 roku wydano 524 Karty dla 91 rodzin,

2.

pomoc materialna w formie stypendiów i zasiłków szkolnych, dla uczniów z rodzin w trudnej sytu
acji materialnej. W 2018 roku pomocą w tej formie objęto 170 dzieci, wypłacając łącznie 659 świad
czeń na kwotę 75 454,00 zł.,

3.

wydawanie decyzji stwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków
publicznych dla osób nieubezpieczonych. W 2018 roku wydano 6 decyzji stwierdzających prawo
do w/w świadczeń dla 5 osób,

4.

realizacja programu Operacyjnego „POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 - 2020", która polega na do
starczaniu osobom najuboższym pomocy żywnościowej w formie paczki składającej się z określo
nych produktów spożywczych a także podejmowaniu działań aktywizujących. W 2018 roku wydano
skierowania umożliwiające uzyskanie pomocy żywnościowej wydawanej przez Stowarzyszenie Roz
woju Gminy Kluczewsko „Od pomysłu do działania" w Kluczewsku dla 600 osób z 218 rodzin,

5.

kierowanie do prac społeczno użytecznych - w 2018 roku skierowano 9 osób bezrobotnych do prac
organizowanych w okresie od 12.04.2018r. do 15.11.2018r. Bezrobotni wykonywali prace o charak
terze porządkowym na terenie naszej gminy,

6.

przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów, specjalnych zasiłków
opiekuńczych świadczeń i zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń rodzicielskich, jednorazowej zapo
mogi z tytułu urodzenia dziecka. W 2018 roku przyznano świadczenia dla 287 rodzin na łączną
kwotę 2 101 495,95 zł,

7.

świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacono w 2018 roku dla 22 osób z 13 rodzin udzielając
248 świadczeń na łączną kwotę 125 000,00 zł,

8.

przyznawanie i wypłacanie świadczenia 500 +, w 2018 roku wypłacono świadczenia dla 708 dzieci
z 412 rodzin, na łączną kwotę świadczeń 4 118 053,90 zł.,

9.

realizacja Rządowego Programu „Dobry Start" w ramach, którego przyznawane jest jednorazowe
świadczenie w kwocie 300 zł na jednego ucznia od 7 roku życia do ukończenia 20 lat. W 2018r.
świadczenie otrzymało 725 dzieci a koszt realizacji wyniósł 217 500,00 zł.
I

W zakresie Przeciwdziałanie patologiom społecznym
Podmiotem inicjującym realizację zadań z zakresu profilaktyki w sferze uzależnień jest Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W celu zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej dla
osób uzależnionych działa Punkt Konsultacyjno - Informacyjny prowadzący działania z zakresu profilakty
ki rozwiązywania problemu uzależnień.
Największy udział gminnych wydatków przeznacza się na realizacje działań profilaktycznych i pomoc
dzieciom. Inną kategorią wydatków to wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnej Komisji Rozwią
zywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii. W ramach profilaktyki rozwiązywa
nia problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomani w gminie wydatkowano łącznie kwotę
50 942,96 zł.
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SENIORZY W GMINIE KLUCZEWSKO
Gmina w ramach polityki społecznej corocznie przeznacza środki finansowe na działania na rzecz osób
starszych oraz będących w trudnej sytuacji życiowej. Organizowane są różnorodne formy integracji
i aktywizacji seniorów. W 2018 roku realizowano projekt SENIOR+ polegający na stworzeniu przyjazne
go miejsca spotkań. W ramach projektu oddano przygotowano pomieszczenia w budynku przy
ul. Spółdzielczej w Kluczewsku. Zostały one zaadaptowane i przystosowane dla osób starszych i niepełno
sprawnych. Seniorzy do dyspozycji mają wyposażone w funkcjonalny sprzęt: pokój ogólnodostępny
pełniący funkcję sali spotkań, pomieszczenie klubowe z rtv, pokój przeznaczony na relaks i wypoczynek,
aneks kuchenny, łazienkę wyposażoną w 2 toalety, szatnię.
Ponadto zorganizowano dla seniorów:
•
Wigilię
•
Wycieczkę studyjną
•
Majówkę.
Podejmując działania na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym, pla
cówki oświatowe realizują projekty: „Szkoła bez przemocy", „Bezpieczna szkoła", „Bezpieczne wakacje",
„Przedszkolak bezpieczny w domu, przedszkolu, na ulicy i placu zabaw", „Czyste powietrze wokół
nas".

XXII. WSPÓŁPRACA Z INNYMI SPOŁECZNOŚCIAMI
SAMORZĄDOWYMI
WSPÓŁPRACA MIĘDZYGMINNA
Gmina Kluczewsko należy do następujących stowarzyszeń i związków międzygminnych:
• Związek Gmin Ziemi Włoszczowskiej,
•

Lokalna Grupa Działania „Region Włoszczowski",

•

Świętokrzyska Rybacka Lokalna Grupa Działania,

• Grupa Działania „Między Nidą a Pilicą"
• Związek Gmin i Miast Województwa Świętokrzyskiego,
• Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Włoszczowskiej.
Zakres d z i a ł a l n o ś c i wybranych organizacji:
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" działa 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.

STR.

40

Raport o stanie Gminy Kluczewsko za 2018 rok

SPIS TREŚCI:

STRONA

I.

ZARZĄDZANIE GMINĄ

3

II.

DEMOGRAFIA

11

III.

INFORMACJA FINANSOWA

12

IV.

INWESTYCJE

14

ZAMÓWIENIA P U B L I C Z N E

16

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE
ZE ŚRODKÓW U N I J N Y C H I RZĄDOWYCH

17

V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

O C H R O N A ZDROWIA

19

GOSPODARKA K O M U N A L N A

20

ROLNICTWO

21

X.

INFRASTRUKTURA DROGOWA

23

XI.

P L A N O W A N I E PRZESTRZENNE

24

XII.

POMOC P U B L I C Z N A

24

XIII.

O C H R O N A ZDROWIA

25

XIV.

OŚWIATA I W Y C H O W A N I E

25

XV.

PLACE ZABAW I PLACE REKREACYJNE

28

XVI.

WYDARZENIA KULTURALNE

29

XVII.

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

30

XVIII.

FUNDUSZ SOŁECKI

31

XIX.

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W GMINIE K L U C Z E W S K O

34

XX.

DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA

35

XXI.

POMOC SPOŁECZNA I RODZINA

37

WSPÓŁPRACA Z I N N Y M I SPOŁECZNOŚCIAMI
SAMORZĄDOWYMI

39

XXII.

