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Raport o stanie Gminy Kluczewsko za 2020 rok

Szanowni Mieszkańcy Gminy Kluczewsko!

WSTĘP
Podstawę opracowania niniejszego raportu o stanie Gminy Kluczewsko stanowi art. 28aa ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2020 poz.713 ze zm.), zgodnie z którym wójt co roku
do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy.
Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy Kluczewsko 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 2020 roku wszystkie informacje są dostępne na stronie internetowej.
www.kluczewsko.pl; bip.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.
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 2020 roku wydał 88 zarządzeń w następujących sprawach:

Lp.

Nr

Z dnia

W sprawie

1

1/2020

8 stycznia

rozpoczęcia procedury naboru i powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy Kluczewsko.

2

2/2020

8 stycznia

Planów finansowych jednostek na 2020 rok.

3

3/2020

10 stycznia

w sprawie przyjęcia do realizacji Planu zamówień publicznych na 2020 rok
w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli
oraz klas pierwszych publicznych szkól podstawowych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Kluczewsko.

4

4/2020

10 stycznia

5

5/2020

10 stycznia

w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników
(dyrektorów) gminnych jednostek budżetowych Gminy Kluczewsko.

6

6/2020

13 stycznia

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznej na 2020 rok.

7

7/2020

10 lutego

8

8/2020

10 lutego

9

9/2020

12 lutego

10

10/2020

17 lutego

w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kluczewsko miejsc przeznaczonych
na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów
wyborczych wszystkich komitetów wyborczych w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku.
w sprawie Regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych,
których wartość nie przekracza równowartości w złotych kwoty 30 000 EURO
netto.
w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Dobromierzu w czasie jego nieobecności.
w sprawie wprowadzenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz zasad realizacji i kontroli zleconych zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury
fizyczne i sportu, realizowanych w 2020 roku.
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Lp.

Nr

Z dnia

W sprawie

11

11/2020

21 lutego

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

12

12/2020

26 lutego

w sprawie ustalenia procedury kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Kluczewsko.

13

13/2020

10 marca

w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej.

14

14/2020

10 marca

w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. informatyki odpowiedzialnego
za szkolenie i wsparcie operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji
wyborczych oraz realizację zadań na obszarze gminy w wyborach Prezydenta
Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku.

15

15/2020

16 marca

w sprawie podjęcia działań w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARSCoV-2 i wywołanej nim choroby zakaźnej.

16

16/2020

18 marca

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

17

17/2020

18 marca

w sprawie kontroli placów zabaw i obiektów sportowych znajdujących się na terenie Gminy Kluczewsko.

18

18/2020

20 marca

w sprawie zamknięcia wszystkich placów zabaw, siłowni zewnętrznych oraz boisk
sportowych przy szkołach na terenie Gminy Kluczewsko.

19

19/2020

20 marca

w sprawie podjęcia działań zapobiegawczych w związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2.

20

20/2020

20 marca

w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania publicznego na terenie gminy Kluczewsko w 2020 r. w zakresie wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

21

21/2020

23 marca

w sprawie Regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych,
których wartość nie przekracza równowartości w złotych kwoty 30 000 EURO
netto.

22

22/2020

26 marca

w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych Gminnej Biblioteki Publicznej
w Kluczewsku.

23

23/2020

01 kwietnia

24

24/2020

31 marca

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

25

25/2020

1 kwietnia

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego dla Urzędu Gminy Kluczewsko.

26

26/2020

14 kwietnia

w sprawie minimalnych rocznych stawek czynszu za wydzierżawienie gruntów na
cele rolnicze i nierolnicze, stanowiące własność Gminy Kluczewsko.

27

27/2020

21 kwietnia

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

28

28/2020

21 kwietnia

w sprawie wyznaczenia pracowników Urzędu Gminy Kluczewsko do udzielania
pierwszej pomocy oraz do wykonywania czynności w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.

29

29-2020

21 kwietnia

w sprawie przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu
Przedszkolno-Szkolnego w Komornikach.

30

30/2020

30 kwietnia

w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Gminy Kluczewsko.

31

31/2020

11 maja

w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród
pracowników Urzędu Gminy Kluczewsko.

upoważnienia dyrektorów jednostek oświatowych, których organem prowadzącym
jest Gmina Kluczewsko, do dokonania czynności użyczenia sprzętu niezbędnego
do realizacji przez ucznia lub nauczyciela zajęć z wykorzystaniem metod i techniki kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia, w szczególności takich jak laptopów.
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Lp.

Nr

Z dnia

W sprawie

32

32/2020

11 maja

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

33

33/2020

29 maja

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

34

34/2020

8 czerwiec

w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.

35

35/2020

8 czerwiec

w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kluczewsko miejsc przeznaczonych na
bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych wszystkich komitetów wyborczych w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku.

36

36/2020

10 czerwiec

w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. informatyki odpowiedzialnego za
szkolenie i wsparcie operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych oraz realizację zadań na obszarze gminy w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku.

37

37/2020

10 czerwca

w sprawie upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28
czerwca 2020 r.

38

38/2020

17 czerwiec

w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Kluczewsko za 2019 rok.

39

39/2020

26 czerwca

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

40

40/2020

6 lipca

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania
egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela
mianowanego.

41

41/2020

7 lipca

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

42

42/2020

13 lipca

w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia
popełnienia przestępstwa prania pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

43

43/2020

17 lipca

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

44

44/2020

17 lipca

zmiana Zarządzenia Nr 90/2019 Wójta Gminy Kluczewsko z dnia 07 października
2019 r. w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Kluczewsko.

45

45/2020

17 lipca

w sprawie określenia wysokości środków funduszu sołeckiego na 2021r. przypadających na poszczególne sołectwa.

46

46/2020

03 sierpnia

wyznaczenia dni wolnych od pracy za święto przypadające w sobotę w 2020 roku
dla pracowników Urzędu Gminy Kluczewsko.

47

47/2020

12 sierpnia

w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych i socjalnych stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy Kluczewsko.

48

48/2020

13 sierpnia

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

49

49/2020

13 sierpnia

w sprawie zmiany
Zarządzenia Nr 40/2020 Wójta Gminy Kluczewsko
z dnia 06 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans
na stopień nauczyciela mianowanego.

50

50/2020

21 sierpnia

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

51

51/2020

26 sierpnia

zmiany zarządzenia w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Gminy Kluczewsko.

52

52/2020

31 sierpnia

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

53

53/2020

15 września

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

54

54/2020

21 września

w sprawie wskazania szkoły, która będzie naliczać odpis na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych na każdego nauczyciela będącego emerytem lub rencistą oraz
nauczyciela pobierającego nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, którego
ostatnim miejscem pracy był Zespół Przedszkolno-Szkolny w Komornikach, przekazany do prowadzenia Stowarzyszeniu Wiejskiemu Wsi Komorniki „Nad Czar-
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Lp.

Nr

Z dnia

W sprawie

55

55/2020

21 września

w sprawie powołania komisji odbiorowej.

56

56/2020

22 września

w sprawie wyznaczenie osoby pełniącej funkcję Koordynatora do spraw dostępności oraz powołania Zespołu ds. dostępności w Urzędzie Gminy Kluczewsko.

57

57/2020

23 września

w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich
rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły
łub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w
przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych.

58

58/2020

30 września

w sprawie przeprowadzenia konsultacji w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Kluczewsko z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2021".

59

59/2020

30 września

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

60

60/2020

30 września

w sprawie zmiana zarządzenia Nr 104A/2019 Wójta Gminy Kluczewsko z dnia 15
listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości przez
organ prowadzący dla Szkół z terenu gminy Kluczewsko.

61

61/2020

30 września

Zmieniające zarządzenie w sprawie centralizacji rozliczeń podatku od towarów
i usług w Gminie Kluczewsko oraz w jej jednostkach organizacyjnych.

62

62/2020

30 września

63

63/2020

30 września

64

64/2020

16 października w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

65

65/2020

16 października

66

66/2020

30 października w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

67

67/2020

2 listopada

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 90/2020 Wójta Gminy Kluczewsko z dnia 7 października 2019 roku w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Kluczewsko.

68

68/2020

3 listopada

w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa SARS - CoV - 2 wśród
pracowników Urzędu Gminy Kluczewsko.

69

69/2020

3 listopada

w sprawie procedury obsługi klientów w sytuacji czasowego ograniczenia dostępu
do realizacji zadań przez Urząd Gminy Kluczewsko, w związku z zagrożeniem
związanym z COVID-19.

70

70/2020

4 listopada

w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji w 2020 r. i powołania komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych do jej przeprowadzenia.

71

71/2020

6 listopada

72

72/2020

16.11.2020

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Kluczewsko na 2021 rok
i projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata
2021-2030.

73

73/2020

17 listopada

w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych

74

74/2020

20 listopad

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

75

75/2020

30 listopad

w sprawie ustanowienia osób w celu dokonania odbioru Zadania pn.:
„Modernizacja i remont dróg na terenie Gminy Kluczewsko z podziałem na części Część III”, tj.: Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Zalesie.

76

76/2020

01 grudnia

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Kluczewsko
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok.

w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych.
w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Kluczewsku.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu
Gminy Kluczewsko.

w sprawie refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom
zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe w Urzędzie
Gminy Kluczewsko.
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Lp.

Nr

Z dnia

W sprawie

77

77/2020

01 grudnia

w sprawie: zasad przygotowania i obiegu umów oraz prowadzenia Centralnego
Rejestru Umów w Urzędzie Gminy Kluczewsko.

78

78/2020

04 grudnia

w sprawie ustanowienia osób w celu dokonania odbioru Zadania pn.:
„Modernizacja i remont dróg na terenie Gminy Kluczewsko z podziałem na części Część tj.: Remont dróg w miejscowościach Ciemiętniki i Kluczewsko.

79

79/2020

04 grudnia

w sprawie ustanowienia osób w celu dokonania odbioru Zadania pn.:
„Modernizacja i remont dróg na terenie Gminy Kluczewsko z podziałem na części Część II ”, tj.: Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Nowiny.

80

80/2020

14 grudnia

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

81/2020

16 grudnia

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej dla składników majątkowych Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Kluczewsku.

82/2020

16 grudnia

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej dla składników majątkowych Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Dobromierzu.

83

83/2020

17 grudnia

w sprawie wyboru przedstawicieli pracowników w Urzędzie Gminy Kluczewsko.

84

84/2020

17 grudnia

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 5/2020 Wójta Gminy Kluczewsko z dnia 10
stycznia 2020r. dotyczącego określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników (dyrektorów) gminnych jednostek budżetowych Gminy Kluczewsko.

85

85/2020

23 grudnia

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

86

86/2020

23 grudnia

w sprawie : zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy
Kluczewsko.

87

87/2020

23 grudnia

w sprawie szczegółowego sposobu zlecania realizacji zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert w roku 2021.

88

88/2020

23 grudnia

w sprawie powołania stałej Komisji Likwidacyjnej, określenia regulaminu jej pracy
oraz sposobu likwidacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w Urzędzie Gminy Kluczewsko

81

82

W skład kierownictwa urzędu w 2020 roku weszli:
Sekretarz Gminy – Bożena Nowak,
Skarbnik Gminy - Justyna Bugała-Piotrowska,
Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich – Jacek Toborek,
Kierownik Referatu Edukacji – Monika Zaborska.

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 radnych.

Przewodniczącym Rady jest Mateusz Strychalski,
wiceprzewodniczącymi Bożena Ławińska oraz Piotr Barański.
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Radni pracują na posiedzeniach stałych komisji Rady Gminy.
Komisji Rewizyjnej, któr ej pr zewodniczącą jest 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.

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 Rady Gminy
Nr XVI/35/2016 z 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.
Rada Gminy Kluczewsko VIII kadencji w roku 2020 obradowała na 6 sesjach, na których podjęła
62 uchwały, w następujących sprawach:
Spis uchwał 2020 rok
Lp.

Nr

Z dnia

1

XI/1/2020

7 luty

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

2

XI/2/2020

7 luty

w sprawie ustalenia na 2020 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kluczewsko.

3

XI/3/2020

7 luty

w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Kluczewsko na
rok szkolny 2019/2020.

4

XI/4/2020

7 luty

w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane
z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg dla których
Zarządcą jest Wójt Gminy Kluczewsko.

5

XI/5/2020

7 luty

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kluczewsko.

6

XI/6/2020

7 luty

w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz stawki opłaty.

7

XI/7/2020

W sprawie

7 luty

w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe
lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjnowypoczynkowe.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

8

XI/8/2020

7 luty

9

XI/9/2020

7 luty

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie
Gminy Kluczewsko.

10

XI/10/2020

7 luty

w sprawie uchwalenia planów pracy Rady Gminy i stałych komisji na 2020 rok.
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Lp.

Nr

Z dnia

W sprawie

11

XI/11/2020

7 luty

w sprawie rozwiązania Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Komornikach.

12

XI/12/2020

7 luty

w sprawie przekazania do prowadzenia Szkoły Podstawowej w Komornikach
w drodze umowy Stowarzyszeniu Wiejskiemu Wsi Komorniki „Nad Czarną”.

13

XI/13/2020

7 luty

w sprawie przekazania do prowadzenia Publicznego Przedszkola w Komornikach
w drodze umowy Stowarzyszeniu Wiejskiemu Wsi Komorniki „Nad Czarną”.

14

XII/14/2020

27 marzec

w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kluczewsko w 2020 r.

15

XII/15/2020

27 marzec

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą.

16

XII/16/2020

27 marzec

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

17

XII/17/2020

27 marzec

w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXIII/26/2009 Rady Gminy Kluczewsko z dnia
04 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszów
dzierżawnych na terenie gminy Kluczewsko.

18

XII/18/2020

27 marzec

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

19

XII/19/2020

27 marzec

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kluczewsko na lata
2020-2030.

20

XIII/20/2020

19 czerwiec

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok Gminnego
Ośrodka Zdrowia w Kluczewsku.

21

XIII/21/2020

19 czerwiec

w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Kluczewsku.

22

XIII/22/2020

19 czerwiec

w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Kluczewsko
za rok 2019.

23

XIII/23/2020

19 czerwiec

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Kluczewsku za 2019 rok.

24

XIII/24/2020

19 czerwiec

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Włoszczowa, a Gminą Kluczewsko w sprawie realizacji zadania z zakresu pomocy
społecznej.

25

XIII/25/2020

19 czerwiec

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania
i wykorzystywania.

26

XIII/26/2020

19 czerwiec

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie
Kluczewsko, na rzecz użytkownika wieczystego.

27

XIII/27/2020

19 czerwiec

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą.

28

XIII/28/2020

19 czerwiec

w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika
przyrody.

29

XIII/29/2020

19 czerwiec

w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji Koalicji Polska Wolna od 5G
z 23 marca 2020 r. dotyczącej podjęcia uchwały w sprawie ochrony zdrowia
mieszkańców gminy przed elektroskażeniem.

30

XIII/30/2020

19 czerwiec

w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 2 kwietnia 2020 roku.

31

XIII/31/2020

19 czerwiec

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Włoszczowskiego w celu
dofinansowania zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0252T PilczycaJanuszewice- Komorniki w miejscowości Januszewice od km 3+100 do km
4+195”.
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Lp.

Nr

Z dnia

W sprawie

32

XIII/32/2020

19 czerwiec

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

33

XIII/33/2020

19 czerwiec

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kluczewsko na lata
2020-2030.

34

XIII/34/2020

19 czerwiec

w sprawie ustalenia na rok 2020 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego oraz określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie
i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Kluczewsko.

35

XIV/35/2020

28 sierpnia

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kluczewsko wotum zaufania.

36

XIV/36/2020

28 sierpnia

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kluczewsko wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2019 rok.

37

XIV/37/2020

28 sierpnia

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kluczewsko z tytułu wykonania budżetu gminy za 2019 rok.

38

XIV/38/2020

28 sierpnia

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych
przez Gminę Kluczewsko oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kluczewsko i inne organy od dnia
1 września 2020 roku.

39

XIV/39/2020

28 sierpnia

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kluczewsko
na rok szkolny 2020/2021.

40

XIV/40/2020

28 sierpnia

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą.

41

XIV/41/2020

28 sierpnia

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą.

42

XIV/42/2020

28 sierpnia

w sprawie uchylenia Uchwały Nr II/14/2006 Rady Gminy Kluczewsko z dnia
09 grudnia 2006 r. w sprawie odpłatności z tytułu dowozu dzieci do szkół podstawowych i Gimnazjów.

43

XIV/43/2020

28 sierpnia

w sprawie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

44

XIV/44/2020

28 sierpnia

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kluczewsko na lata
2020-2030.

45

XV/45/2020

4 grudnia

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

46

XV/46/2020

4 grudnia

zmieniająca uchwalę 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”.

47

XV/47/2020

4 grudnia

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Włoszczowskiego w celu
dofinansowania zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0252T PilczycaJanuszewice- Komorniki w miejscowości Januszewice od km 3+100 do km
4+195”.

48

XV/48/2020

4 grudnia

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa
do obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021 na obszarze Gminy
Kluczewsko.

49

XV/49/2020

4 grudnia

w sprawie przekazania dotacji z budżetu Gminy Kluczewsko dla Ochotniczej
Straży Pożarnej w Łapczynej Woli.

50

XV/50/2020

4 grudnia

w sprawie przekazania dotacji z budżetu Gminy Kluczewsko dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Januszewicach.

51

XV/51/2020

4 grudnia

w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz stawki opłaty.

52

XV/52/2020

4 grudnia

w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr XI/7/2020 Rady Gminy Kluczewsko z dnia
7 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują
się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe.
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Lp.

Nr

Z dnia

W sprawie

53

XV/53/2020

4 grudnia

w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Kluczewsko z organizacjami
pozarządowy mi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.

54

XV/54/2020

4 grudnia

w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z Gminnej Hali Sportowej w Kluczewsku.

55

XV/55/2020

4 grudnia

w sprawie zmiany Uchwały dotyczącej organizacji wspólnej obsługi jednostek
organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kluczewsko.

56

XV/56/2020

4 grudnia

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

57

XV/57/2020

4 grudnia

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kluczewsko na lata
2020-2030.

58

XVI/58/2020

30 grudzień

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kluczewsko na lata 20212030.

59

XVI /59/2020

30 grudzień

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kluczewsko na 2021 rok.

60

XVI /60/2020

30 grudzień

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kluczewsko na
2021 rok.

61

XVI /61/2020

30 grudzień

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

62

XVI /62/2020

30 grudzień

w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
2020.

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.

II. DEMOGRAFIA
1. Statystyki Urzędu Stanu Cywilnego.
1)

Sporządzone akty małżeństwa – 26, w tym: konkordatowe – 18, cywilne – 8.

2)

Sporządzone akty zgonu – 31 (w tym 1 transkrypcja).

3)

Ilość wyroków rozwodowych wpisanych do ksiąg małżeństw sporządzonych w USC
w Kluczewsku – 6.

4)

Ilość wydanych odpisów aktów stanu cywilnego – 476 ( w tym 430 skrócone, 13 zupełnych i 33
wielojęzyczne).

5)

Ilość przyjętych wniosków o wydanie dowodu osobistego – 288.

6)

W dniu 23 stycznia 2020r. obchodzono uroczystość jubileuszową długoletniego pożycia małżeńskiego : „Złote Gody” (50-lecie – dla 21 par małżeńskich) i „Diamentowe Gody” (60-lecie – dla 3
par małżeńskich).
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2.

Demografia

Zgodnie z danymi Ewidencji Ludności w Gminie Kluczewsko mieszka 5221osób zameldowanych
na pobyt stały (stan na 31.12.2020r.).
W 2020 roku na terenie Gminy Kluczewsko:
1/ Urodziło się 55 dzieci.
2/ Zmarło 74 osoby
3/ Ilość zameldowań na pobyt stały – 132.
4/ Ilość wymeldowań z pobytu stałego – 164.
5/ Ilość zameldowań spoza gminy – 47.

W okresie ostatnich lat odnotowano spadek liczby ludności gminy. Zaobserwowano utrzymujący się
ujemny przyrost naturalny.

III. INFORMACJE FINANSOWE
Budżet Gminy Kluczewsko został przyjęty Uchwałą Nr X/76/2019 Rady Gminy Kluczewsko z dnia
30 grudnia 2019 roku.
W trakcie realizacji budżetu dokonywano zmian budżetowych, co spowodowało że na dzień 31 grudnia
2020 roku budżet przedstawiał się następująco:
Wyszczególnienie

Plan w zł

DOCHODY

31.071.632,15

34.052.604,01

26.341.357,80

26.498.161,54

4.730.274,35

7.554.442,47

0,00

19.000,00

33.270.000,86

30.672.676,84

26.259.134,01

23.827.452,78

7.010.866,85

6.845.224,06

nadwyżka/deficyt

-2.198.368,71

3.379.927,17

PRZYCHODY

2.828.368,71

2.828.368,71

1.360.000,00

1.360.000,00

694.610,03

694.610,03

773.758,68

773.758,68

630.000,00

630.000,00

630.000,00

630.000,00

dochody bieżące
w tym:

dochody majątkowe
W tym dochody ze sprzedaży majątku
WYDATKI

w tym:

Wykonanie w zł

wydatki bieżące
wydatki majątkowe

kredyty i pożyczki
Wolne środki, o których mowa w
w tym: art. 217 ust.2 pkt.6 uofp
Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217
ust.2 pkt 8 uofp
ROZCHODY
w tym: spłaty kredytów i pożyczek
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I. Wykonanie budżetu Gminy Kluczewsko za 2020 rok, w tym kwotę deficytu
lub nadwyżki.
Planowane dochody budżetu Gminy Kluczewsko na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosiły
31.071.632,15 zł. i zostały wykonane w kwocie 34.052.604,01 zł. co stanowi 109,59 % .

DOCHODY

Plan dochodów
na dzień
01.01.2020

Dochody bieżące

Wykonanie
dochodów

Wykonanie
dochodów
w%

25.636.929,23

26.341.357,80

26.498.161,54

100,60 %

4.358.409,08

4.730.274,35

7.554.442,47

159,70 %

29.995.338,31

31.071.632,15

34.052.604,01

109,59 %

Dochody majątkowe
RAZEM

Plan dochodów
po zmianach według stanu na
dzień 31.12.2020

Realizację wszystkich dochodów według klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Dział
010

Opis
Rolnictwo i łowiectwo

020

Leśnictwo

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię
elektryczną, gaz i wodę

600

Plan
Wykonanie w zł.
660 017,87
503 654,10

Wykonanie
planu
76,31%

3 500,00

4 062,06

116,06%

387 160,00

410 835,83

106,12%

Transport i łączność

33 090,00

32 860,28

99,31%

700

Gospodarka mieszkaniowa

93 400,00

82 403,34

88,23%

710

Działalność usługowa

22 700,00

18 938,48

83,43%

750

Administracja publiczna

71 247,00

70 123,39

98,42%

751

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

44 198,00

44 197,99

100,00%

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

96 890,17

96 890,17

100,00%

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem

3 317 851,00

3 375 413,31

101,73%

758

Różne rozliczenia

11 518 347,00

15 661 374,17

135,97%

801

Oświata i wychowanie

4 935 807,23

3 899 882,35

79,01%

851

Ochrona zdrowia

700,00

490,00

70,00%

852

Pomoc społeczna

333 250,00

313 934,85

94,20%
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Dział

Opis

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

855

Plan

Wykonanie w zł.

Wykonanie planu

74 002,00

74 002,00

100,00%

Rodzina

8 330 966,00

8 304 825,56

99,69%

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1 148 005,88

1 153 333,82

100,46%

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

500,00

121,95

24,39%

926

Kultura fizyczna

0,00

5 309,37

0,00%

31 071 632,15

34 052 604,01

109,59%

Razem

Gmina Kluczewsko w 2020 r. złożyła 2 wnioski dotyczące wsparcia finansowego do Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych na działania:
1.
Budowa kanalizacji w miejscowości Bobrowska Wola, Kolonia Bobrowska Wola, Miedziana Góra.
2.
Budowa kanalizacji w miejscowości Brzeście.
Gmina Kluczewsko pozyskała wsparcie finansowe na powyższe projekty 3 000 000,00 zł.
3.

Z funduszu przeznaczonego na walkę ze skutkami COVID-19 w kwocie 900 238,00 zł.

W roku 2020 zwrócono się do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w Bielsku – Białej z wnioskiem
o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT od przeprowadzonych przez Gminę Kluczewsko w latach 2017 -2019 inwestycji wodno – kanalizacyjnych.
Po uzyskaniu przedmiotowej Interpretacji indywidualnej prawa podatkowego i przeprowadzonych
czynnościach sprawdzających przez pracowników Urzędu Skarbowego we Włoszczowie uzyskano zwrot
podatku VAT w kwocie: 1.009.694,00 zł.
Planowane wydatki budżetu Gminy Kluczewsko na dzień 31 grudnia 2020 roku
wynosił
33.270.000,86 zł. i zostały poniesione w kwocie 30.672.676,84 zł. co stanowi 92,19% wykonania
budżetu.

Plan wydatków
na dzień
01.01.2020

Plan wydatków
po zmianach
według stanu
na dzień
31.12.2020

Wykonanie
wydatków w zł.

Wydatki bieżące

24.720.658,47

26.259.134,01

23.827.452,78

90,74 %

Wydatki mająt-

6.781.805,40

7.010.866,85

6.845.224,06

97,64 %

31.502.463,87

33.270.000,86

30.672.676,84

92,19 %

WYDATKI

RAZEM
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w%
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Realizację wszystkich wydatków według klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Dział

Opis

Plan

Wykonanie
w zł.

Wykonanie
planu

010

Rolnictwo i łowiectwo

566 097,26

505 606,71

89,31%

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,
gaz i wodę

387 160,00

384 157,01

99,22%

600

Transport i łączność

984 534,32

787 392,42

79,98%

700

Gospodarka mieszkaniowa

33 333,30

27 340,39

82,02%

710

Działalność usługowa

682 500,00

669 959,86

98,16%

750

Administracja publiczna

2 945 446,24

2 650 272,13

89,98%

751

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

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

295 038,00

182 805,07

61,96%

757

Obsługa długu publicznego

180 000,00

79 341,89

44,08%

758

Różne rozliczenia

61 000,00

0,00

0,00%

801

Oświata i wychowanie

14 019 891,96

13 219 469,66

94,29%

851

Ochrona zdrowia

74 431,54

63 672,44

85,54%

852

Pomoc społeczna

999 515,00

728 046,55

72,84%

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

310 452,00

247 729,36

79,80%

855

Rodzina

8 382 478,00

8 325 796,55

99,32%

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2 759 196,06

2 308 410,65

83,66%

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

320 729,18

271 470,00

84,64%

926

Kultura fizyczna

224 000,00

177 008,16

79,02%

33 270 000,86

30 672 676,84

92,19%

Razem

44 198,00

44 197,99 100,00%

1) Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami a zrealizowanymi wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu
w kwocie 3 379 927,17 zł. przy planowanym deficycie w kwocie 2 198 368,71 zł.
2) W 2020 roku w Banku Spółdzielczym spłacono 420.000,00 zł kredytu.
3) W 2020 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Kielcach spłacono 210.000,00 zł.
pożyczek ogółem.
Zadłużenie Gminy Kluczewsko według stanu na 31 grudnia 2020 roku wynosi 4.478.000,00 zł ogółem.
Z tytułu zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w Kielcach w kwocie 1.068.000,00 zł i kredytów w Banku Spółdzielczym w kwocie 3.410.000,00 zł. Spłata zadłużenia jest planowana do końca 2030 roku.
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I. Kwota wykorzystanych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej za 2020 r ok
wyniosła 4.967.855,45 zł.
II. Zobowiązania wymagalne uznane za bezsporne – nie wystąpiły.
III. Kwota udzielonych dotacji celowych – 696.816,90 zł; kwota udzielonych dotacji podmiotowych:
360.925,57.

Dotacje celowe w 2020 roku
w złotych

Nazwa
jednostki
Lp. Dział Rozdział otrzymującej
dotacje
1

2

3

Zakres

4

5

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
1
600
60013 Województwo
Dotacja celowa na zadnie pn:
Świętokrzyskie
„Budowa chodnika
w ciągu drogi wojewódzkiej nr
742 w miejscowościach: Kluczewsko, Brzeście i Stanowiska”
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1

926

2

900

754
754
754
754
754

w złotych

Kwota
dotacji
Planowana wykorzystakwota dotacji
nych
6

7

537.869,00

537.868,90

537.869,00

537.868,90

159.248,00

158.948,00

92605 Wybrana w
konkursie
90002 Stowarzyszenie
Rozwoju Gminy Kluczewsko

Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej.
Dotacja celowa na realizację projektu pn.: „Tu mieszkam, tu
sprzątam”

85.000,00

85.000,00

8.000,00

8.000,00

75412 Ochotnicza
Straż Pożarna w
Kluczewsku
75412 Ochotnicza
Straż Pożarna w
Dobromierzu
75412 Ochotnicza
Straż Pożarna w
Ciemiętnikach
75412 Ochotnicza
Straż Pożarna w
Januszewicach
75412 Ochotnicza
Straż Pożarna w
Łapczynej Woli

Dotacja celowa na „ Bieżące
utrzymanie OSP w Kluczewsku”

1.948,00

1.648,00

Dotacja celowa na „ Bieżące
utrzymanie OSP w Dobromierzu”

3.000,00

3.000,00

Dotacja celowa na
„Termomodernizację budynku
strażnicy OSP w Ciemiętnikach”
Dotacja celowa na
„Termomodernizację budynku
strażnicy OSP w Januszewicach”
Dotacja celowa na
„Termomodernizację budynku
strażnicy OSP w Łapczynej Woli”

15.300,00

15.300,00

6.000,00

6.000,00

40.000,00

40.000,00

697.117,00

696.816,90

599.169,00

599.168,90

97.948,00

97.648,00

Ogółem
w tym:

dotacje majątkowe
dotacje bieżące
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Dotacje podmiotowe w 2020 roku
w złotych

Lp. Dział Rozdział Nazwa jednostki otrzymującej
dotacje

Zakres

w złotych

Planowana
Kwota dokwota dotacji tacji wykow zł.
rzystanych
w zł.

1

2

3

4

5

921

II.

89.974,61

90.000,00

89.974,61

271.531,26

270.950,96

Wydatki związane z prowadzeniem Zespołu PrzedszkolnoSzkolnego w Komornikach

218 649,86

218 101,03

Wydatki związane z prowadzeniem Zespołu PrzedszkolnoSzkolnego w Komornikach

44 814,00

44 814,00

Wydatki związane z prowadzeniem Zespołu PrzedszkolnoSzkolnego w Komornikach

8 067,40

8 035,93

361.531,26

360.925,57

92116 Gminna Bibliote- Wydatki związane z realizacją
ka Publiczna
zadań statutowych
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1

801

2

801

3

801

80101 Stowarzyszenie
Wiejskie Wsi
Komorniki „Nad
Czarną”
80104 Stowarzyszenie
Wiejskie Wsi
Komorniki „Nad
Czarną”
80150 Stowarzyszenie
Wiejskie Wsi
Komorniki „Nad
Czarną”

7

90.000,00

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
1

6

Ogółem
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1. Fundusz sołecki
Fundusz sołecki został wyodrębniony w budżecie gminy na 2020 rok uchwałą Rady Gminy Kluczewsko
nr XVIII/2/2013 z dnia 1 marca 2013 roku.
W terminie do 30 września 2019 roku (z terminem realizacji w 2020 r.) do Wójta Gminy zostały złożone
wnioski ze wszystkich sołectw, które w trakcie roku także ulegały zmianom i na dzień 31 grudnia 2020
roku przedstawiały się następująco :
Zestawienie poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2020 rok.
Lp

Wnioskowana kwota z funduszu łącznie
w zł

Wydano
w zł.

Dalszy remont pomieszczeń przeznaczonych na
świetlicę wiejską
uzupełnienie oświetlenia ulicznego
Doposażenie kuchni w budynku świetlicy wiejskiej
Znaki kierunkowe
Zagospodarowanie oraz doposażenie działki rekreacyjnej
Zakup materiałów budowlanych
Remont dachu nad garażem OSP oraz pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Ciemiętnikach

15 695,87

15695,87

12 023,30

1190,89
10331,35

3
1

Wymiana ogrodzenia i zadaszenia i ogrodzenia
nad schodami przy WOZ w Dobromierzu
Zakup agregatu trójfazowego do bramy wjazdowej
OSP
Doposażenie placu zabaw
Wymiana oświetlenia ulicznego. Wymiana lamp

2
1
2
3
1

Utwardzenie drogi
Utwardzenie dróg polnych tłuczniem
Dofinansowanie OSP Januszewice
zakup tablic kierunkowych z numerami domów
Zagospodarowanie gminnej działki rekreacyjnej

2

Dofinansowanie Młodzieżowej Orkiesty Dętej
w Dobromierzu
Zakup tablicy informacyjnej
Zakup namiotu
doposażenie klubu seniora
Montaż lamp ulicznych od kościoła w stronę
cmentarza
Zakup kamienia na drogi wiejskie
Zakup tabliczek z oznaczeniem numerów domów
Zakup mundurków dla harcerzy
Zagospodarowanie terenu obok kościoła w stronę
cmentarza

Sołectwo

Przedsięwzięcie
do wykonania

1

Bobrowniki

1

2

Bobrowska
Wola

1
2

3

Boża Wola

3
1

4
5

Brzeście
Ciemiętniki

1
1

6

Dobromierz

1
2

7

Jakubowice

8

Januszewice

9

Jeżowiec

10

Kluczewsko

3
1
2
3
4
5
6
8

18

12 985,17

464,94
12978,93

17 357,28
15 652,15

17302,60
15600,00

24 221,49

9999,00
5000,00

16 089,36
19 543,33

19 324,73

9221,49
4000,00
12089,36
10000,00
2999,99
464,94
17824,51
1000,00

43 721,10

500,00
1269,00
4999,74
7000,00
2995,55
1394,82
3750,00
22257,28
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Wydano
w złotych

Lp

Sołectwo

11

Kol. Bobrowska
Wola

1
2

Uzupełnienie oświetlenia ulicznego
znaki kierunkowe z numerami domów

Kol. Mrowina

1
2

Zakup materiałów budowlanych
konserwacja i utrzymanie działki

1
2

Projekt z rozbudową oświetlenia ulicznego
i wymiana lamp
Sprzęt nagłaśniający

3

Zakup stołów i ław

1874,95

4

Utwardzenie drogi kamieniem

3171,16

5

Zakup garażu blaszanego na przetrzymywanie zakupionego w ramach funduszu sprzętu
Zakup alarmu oraz zakup rejestratora
(kamery) w budynku szkoły

1610,00

12
13

Kol. Pilczyca

Przedsięwzięcie
do wykonania

Wnioskowana kwota z funduszu łącznie
w zł.

1
14

15

16

Komorniki

Komparzów

Łapczyna Wola

11 498,65

10098,65
1400,00

14 734,10

13948,20
571,59
6431,18

15 346,11

2000,00

13277,05
20 636,36

2
3

Zakup nagłośnienia z osprzętem
Uzupełnienie oświetlenia ulicznego koło Pana Lipnika

2359,00
4837,52

1

klimatyzacja w świetlicy wiejskiej

2

Zakup kruszywa

3

Zagospodarowanie skweru wokół świetlicy

4

Spotkanie integracyjno-promocyjne dla
mieszkańców

5

Utwardzenie terenu w altanie

3482,44

1

Zakup kosiarki spalinowej

4100,00

2

Zakup stołów i krzeseł

3

Zakup mixera do głośników

4

Doposażenie placu zabaw

8425,50
17 269,83

3000,00
1499,42
859,38

17 313,56

6000,00
1580,00

17

Miedziana Góra

1

Zagospodarowanie placu

11 236,32

11236,32

18

Mrowina

1

Zagospodarowanie działki gminnej na plac
rekreacyjny

16 745,18

16745,18

19

Nowiny

1

asfaltowanie drogi w kierunku Margasa

11 192,60

11192,60

20

Pilczyca

1
2
1

Dalsza modernizacja świetlicy wiejskiej
Spotkanie integracyjne
Dokumentacja pod budowę drogi

21

Praczka

2

Spotkanie integracyjne

19

21 965,14
1667,30
10000,00
10 755,39

755,39
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Lp

Sołectwo

Przedsięwzięcie
do wykonania

22

Rączki

1

23

Rzewuszyce

1
2
3

24

Stanowiska

25
26

Zalesie
Zmarłe

4
1
2
4
5
1
1
2

Projekt rozbudowy wodociągu Dwór - Gradek
Uzupełnienie oświetlenia ulicznego
Tablica informacyjna - Rudka
Wykonanie zadaszenia przed wejściem
do budynku świetlicy oraz doposażenie świetlicy
Wykonanie wiaty przystankowej
Siłownia zewnętrzna przy placu zabaw
Festyn rodzinny
Kosiarka
Nagłośnienie
Położenie nawierzchni asfaltowej
Montaż znaku lustro uliczne
Modernizacja oświetlenia ulicznego

Wnioskowana kwo- Wydano
ta z fundu- w złotych
szu łącznie
w zł.
23 609,39 23350,32
20 155,43

5244,38
750,00
10399,00

23 696,84

11 979,58
11 892,14
458 372,10

3700,00
14649,30
3857,10
1499,00
2196,00
11979,58
725,70
8999,41
441768,02

Przedsięwzięcia zgłoszone do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na 2020 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 458 372,10 zł. natomiast wydatkowano kwotę
441 768,02 zł.

IV. INWESTYCJE
Wykonanie wydatków
w 2020 roku

Lp

1
2

3
4
5
6

Nazwa
zadania
inwestycyjnego

Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej
na terenie Gminy Kluczewsko.
Opracowanie dokumentacji projektowej dla
zadania pn.: „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 742 w miejscowościach:
Kluczewsko, Brzeście i Stanowiska”.
Termomodernizacja budynków użyteczności
publicznej na terenie Gminy Kluczewsko.
Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie
Gminy Kluczewsko.
Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach: Nowiny, Zalesie.
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów
rolnych w miejscowości Ciemiętniki.

Łączne
nakłady
finansowe

Plan na
2020 rok

Poniesione
wydatki

W tym:
wydatki,
które nie
wygasają
z upływem
roku budżetowego
2020

31.500,00

31.500,00

5.386,61

16.470,00

16.470,00

16.470,00

16.470,00

5.297.300,00

5.297.300,00

5.261.320,00

866.804,32

71.230,00

71.230,00

63.832,89

180.000,00

180.000,00

94.213,36

50.500,00

50.500,00

50.500,00

5.647.000,00

5.491.722,86

RAZEM
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W roku budżetowym 2020 realizowano następujące Projekty przy udziale środków europejskich i zewnętrznych źródeł finansowania.

Lp

1

Plan na
01.01.2020

Nazwa zadania

4

5
Wartość zadania:

1

Wydatki bieżące:
- środki z budżetu j.s.t
- środki z budżetu krajowego
- środki z UE oraz inRozwijanie kompe- nych źródeł zagranicztencji
cyfrowych nych
uczniów z terenu Wydatki majątkowe:
gminy Kluczewsko
- środki z budżetu j.s.t
- środki z budżetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych
Wartość zadania:
Wydatki bieżące:
- środki z budżetu j.s.t i
wpłaty mieszkańców
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych

2

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicz- Wydatki majątkowe:
nej na terenie Gmi- środki z budżetu j.s.t i
ny Kluczewsko
wpłaty mieszkańców
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych

Wartość zadania:

3

Plan po
zmianach
na dzień
31.12.2020r.

Wydatki bieżące:
- środki z budżetu j.s.t i
wpłaty mieszkańców
Zielona
energia - środki z UE oraz indla mieszkańców nych źródeł zagraniczz terenu Gminy nych
Kluczewsko, Mo- Wydatki majątkowe:
skorzew, Radków,
Secemin
- środki z budżetu j.s.t i
wpłaty mieszkańców
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych

107 350,42

128 568,08

4.253,54

25.471,20

103.096,88

103.096,88

5117 300,00

Wydatki
poniesione
w 2020
roku
6

Źródło pochodzenia
środków finansowych
7

95.716,58

3.765,54

91 951,04

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Świętokrzyskiego
na lata 2014-2020
08.03.03 Rozwój
edukacji kształcenia
ogólnego w zakresie
stosowania TIK
Realizacja projektu
w latach 2018-2020.

5.297.300,00 5 261 320,00

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Świętokrzyskiego
na lata 2014-2020
5117 300,00 5 297 300,00
Działanie 3.3
„Poprawa efektywno5 261 320,00
ści energetycznej
z wykorzystaniem
767 595,00
947 595,00
odnawialnych źródeł
energii w sektorze
919 211,98 publicznym i mieszkaniowym.
4 349 705,00 4 349 705,00
Realizacja projektu
4 342 108,02
na lata 2018-2021
761.305,40

699.731,18

699.731,18

761.305,40

699.731,18

699.731,18

304.522,16

279.892,47

279.892,47

456.783,24

419 838,71

419 838,71

21

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Świętokrzyskiego
na lata 2014-2020
Działanie 3.1
„Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł
odnawialnych

Raport o stanie Gminy Kluczewsko za 2020 rok
„Termomodernizacja
Kluczewsko”

obiektów

użyteczności

publicznej

na

terenie

Gminy

W ramach zadania wykonana została głęboka termomodernizacja 3 budynków szkół na terenie gminy.
Wykonano termomodernizację ścian zewnętrznych powyżej oraz poniżej terenu oraz położony został tynk
silikonowy i mozaikowy przez co elewacja budynku nabrała nowego wyglądu. Zmodernizowane zostały
kotłownie poprzez wymianę kotłów CO na paliwo ekologiczne (pellet), dodatkowo zamontowano w każdej szkole pompę ciepła, wymieniono we wszystkich szkołach instalację CO wraz z grzejnikami, wszystkie grzejniki posiadają termostaty. Wymieniono stare okna i drzwi na nowe spełniające wszystkie najnowsze normy jakie są wymagane przy termomodernizacji budynków użyteczności publicznej. Ocieplono
stropy i stropodachy na szkołach, wymieniono całe oświetlenia w szkołach, założono lampy LED. Zamontowano na wszystkich szkołach instalację fotowoltaiczną o łącznej mocy 32,96 kW. We wszystkich
szkołach zamontowano oświetlenie ewakuacyjne i awaryjne.
Całkowita wartość projektu dla Gminy Kluczewsko: 5 261 320,00 zł.
Dofinansowanie: 4 324 108,04 zł.
Gmina Kluczewsko (wkład własny beneficjentów): 919.211,98 zł.

Zielona energia dla mieszkańców w gminach: Kluczewsko, Moskorzew, Radków,
Secemin
Gmina Kluczewsko w latach 2018-2020 realizowała projekt, pn. Zielona energia dla mieszkańców
w gminach: Kluczewsko, Moskorzew, Radków, Secemin. Gmina Kluczewsko była głównym prowadzącym - liderem projektu. Wszystkie wnioski i rozliczenia prowadzone były przez Gminę Kluczewsko.
Przedmiotem projektu było wdrożenie solarnych systemów grzewczych (138 szt.) oraz instalacji fotowoltaicznych (126) do produkcji energii elektrycznej w Gminie Kluczewsko, Secemin, Radków i Moskorzew u mieszkańców wyłonionych na podstawie złożonych do gmin zgłoszeń. Z terenu Gminy Kluczewsko skorzystało 50 odbiorców energii elektrycznej oraz 49 odbiorców energii cieplnej.
Montaże paneli fotowoltaicznych i solarnych odbywały się na przełomie lat 2019-2020. Rozliczenie
projektu nastąpiło w 2020 roku.
Ogólna wartość projektu 3 059 423,29 zł.
Wartość dla Gminy Kluczewsko wynosiła 1 148 566,74 zł. natomiast dotacja jaką otrzymała gmina wynosiła 633 937,80 zł.
Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.1
Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, RPO WŚ na lata 2014-2020.

Zakończono projekt pn.: „Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów z terenu Gminy
Kluczewsko”
W ramach działania 08.03.03 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz
kształcenia podstawowego, 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.
W roku 2020 wydano na projekt 95 716,58 zł.
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V. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
W roku 2020, Gmina Kluczewsko przeprowadziła cztery postępowania o udzielenie zamówień
publicznych w trybie przetargów nieograniczonych na roboty budowlane, dostawy oraz usługi, w tym:

1)

dwa postępowania o udzielenie zamówień publicznych na roboty budowlane:

1.a „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kluczewsko”
w ramach działania 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych
źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
Całkowita wartość zawartej umowy to kwota 5 117 300,00 zł.

1.b Modernizacja i remont dróg na terenie Gminy Kluczewsko z podziałem na części – wartość
całkowita zawartych Umów: 96.043,32 zł. brutto (słownie: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterdzieści
trzy złote 32/100), tj.:


Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Zalesie – 40.294,80 zł. brutto (słownie: czterdzieści
tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt cztery złote 80/100);



Remont dróg w miejscowościach: Ciemiętniki - droga uszkodzenia po budowie kanalizacji i Kluczewsko – 9.840,00 zł. brutto (słownie: dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści złotych 00/100);



Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Nowiny – 45.908,52 zł. brutto (słownie: czterdzieści
pięć tysięcy dziewięćset osiem złotych 52/100);

2)

jedno postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę:



Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej
dla Gminy Kluczewsko oraz jej jednostek organizacyjnych – wartość całkowita zawartej
Umowy: 961.442,49 zł. brutto (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta
czterdzieści dwa złote 49/100);

3) jedno postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę:


Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kluczewsko - wartość całkowita zawartej Umowy: 885.852,72 zł. brutto (słownie: osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset
pięćdziesiąt dwa złote 72/100).
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VI. SŁUŻBA ZDROWIA
Na terenie gminy Kluczewsko opiekę medyczną z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz
rehabilitacji leczniczej sprawuje Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek
Zdrowia w Kluczewsku posiadający w swojej strukturze organizacyjnej dwa ośrodki zdrowia:

Gminny Ośrodek Zdrowia w Kluczewsku,

Wiejski Ośrodek Zdrowia w Dobromierzu.
W placówkach tych w ramach umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia przyjmują lekarze medycyny ze specjalnością chorób wewnętrznych oraz pielęgniarki medycyny rodzinnej , medycyny szkolnej oraz położna.
Dodatkowo w gabinecie rehabilitacji wykonywane są zabiegi lecznicze przez magistra rehabilitacji.
Świadczenia udzielane są bezpłatnie osobom, które złożyły w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Kluczewsku deklarację wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej.
Środki na prowadzenie działalności przekazuje Narodowy Fundusz Zdrowia w ramach zawartych umów.
W 2020 roku pomimo pandemii SARS-CoV-2 pacjenci mogli korzystać w pełnym zakresie ze świadczeń medycznych udzielanych przez lekarzy i pielęgniarki naszego Ośrodka.
Gminny Ośrodek Zdrowia w Kluczewsku obejmował opieką 4.353 osób, którym udzielono 19.043 porad
lekarskich obejmujących:
udzielanie porad w leczeniu schorzeń, w tym zapewnienie diagnostyki laboratoryjnej oraz obrazowej EKG, RTG, USG zgodnie z obowiązującym wykazem,
profilaktykę chorób, w tym badania i porady w ramach profilaktyki wieku rozwojowego oraz
szczepienia ochronne,
wykonywanie zabiegów w gabinecie zabiegowym i w domu pacjenta,
inne świadczenia wynikające z potrzeb populacji objętej opieką w tym:











kierowanie do poradni specjalistycznych i na leczenie szpitalne,
kierowanie na rehabilitację i leczenie uzdrowiskowe,
kwalifikowanie do świadczeń transportu sanitarnego w POZ i wystawianie zleceń na przewozy,
wystawianie zleceń na realizację świadczeń pozostających w zakresie zadań lekarza,
wystawianie zaświadczeń dotyczących stanu zdrowia pacjenta.

W ramach poradni ogólnej wykonano następujące badania:
Badanie EKG – 189,
USG - 161
RTG (klatki piersiowej, kręgosłupa, kończyn, miednicy, zatok) - 537
Badania laboratoryjne (morfologia, mocz, OB i inne zgodne z wykazem NFZ) - 7459
Świadczenia pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej obejmują kompleksową opiekę pielęgniarską nad
pacjentem, rodziną, społecznością w środowisku zamieszkania z uwzględnieniem miejsca udzielania
świadczeń:


świadczenia lecznicze w tym: wykonywanie iniekcji i zabiegów na podstawie zleceń lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego w gabinecie i domu pacjenta,



świadczenia diagnostyczne, w tym: pobieranie materiałów do badań diagnostycznych na podstawie
zlecenia lekarza POZ w sytuacji gdy pobieranie z przyczyn medycznych powinno być zrealizowane
w domu pacjenta,



świadczenia pielęgnacyjne i rehabilitacyjne w szczególności dla osób, u których występuje ograniczenie sprawności psychofizycznej w wyniku choroby.
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świadczenia profilaktyczne u dzieci w wieku 0-6 roku życia w tym: wizyty patronażowe, testy przesiewowe.

W 2020 roku w ramach gabinetu pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej świadczeń zdrowotnych udzielały
3 pielęgniarki. Liczba zrealizowanych świadczeń przedstawia się następująco:


liczba zabiegów pielęgniarskich w gabinecie zabiegowym (iniekcje, zabiegi pielęgnacyjne, lecznicze, diagnostyczne) - 2896



liczba zabiegów pielęgniarskich w środowisku (iniekcje, zabiegi pielęgnacyjne, lecznicze, diagnostyczne) - 264

Świadczenia położnej środowiskowo-rodzinnej obejmują kompleksową pielęgnacyjną opiekę położniczoneonatologiczno-ginekologiczną nad pacjentami objętymi opieką, w tym:


edukację w zakresie planowania rodziny,



opiekę w okresie ciąży, porodu i połogu, edukację przedporodową realizowaną u kobiet w ciąży,
począwszy od 21 tygodnia ciąży do terminu rozwiązania,



opiekę na kobietą, noworodkiem i niemowlęciem do ukończenia 2 miesiąca życia realizowaną
w ramach wizyt patronażowych,



opiekę w chorobach ginekologicznych, w tym opiekę pielęgnacyjną nad kobietą po operacji ginekologicznej obejmującą okres od momentu wypisu ze szpitala do całkowitego zagojenia się rany pooperacyjnej, realizowane na podstawie skierowania lekarza oddziału, który wykonał operację,



wykonywanie zgodnie z posiadanymi kompetencjami iniekcji i zabiegów na podstawie zleceń
innych lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego, w gabinecie położnej i w domu pacjenta,



opiekę nad kobietą w każdym okresie jej życia.

Na dzień 31.12.2020 roku liczba deklaracji wyboru położnej środowiskowo-rodzinnej wynosiła 1937
pacjentów.
Liczba zrealizowanych świadczeń przedstawia się następująco:


liczba zabiegów położnej w gabinecie (iniekcje, zabiegi pielęgnacyjne, zabiegi profilaktyczne,
edukacyjne) - 425.

Świadczenia pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania w 2020 roku były udzielane
w ramach gabinetu medycyny szkolnej. SPZOZ w Kluczewsku obejmuje opieką zdrowotną 488 uczniów
w
ramach
podpisanych
porozumień
ze
szkołami
z
terenu
Gminy
Kluczewsko.
Liczba wykonanych świadczeń zdrowotnych: (testy przesiewowe, zabiegi pielęgnacyjne, świadczenia profilaktyczne i profilaktyka fluorkowa) w ubiegłym roku to: 1184 badania.
Gminny Ośrodek Zdrowia 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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VII. Gospodarka Komunalna
Komunalny Usługowy Zakład Gospodarczy w Kluczewsku jest jednostką budżetową powołaną do realizacji zadań własnych Gminy Kluczewsko. W 2020r. zakład zatrudniał 17 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,
budowa, rozbudowa oraz konserwacja oświetlenia ulicznego.

1. Wodociągi
Na terenie Gminy Kluczewsko usytuowane są cztery ujęcia wody. Istnieją 3 sieci wodociągów grupowych, z których korzysta 28 miejscowości. Długość sieci wodociągowej wynosi 106,4 km, natomiast
liczba przyłączy wodociągowych - 1.537. Gmina zwodociągowana jest w 97 %.
W roku 2020 opłaty za wodę wzrosły z 2,70 zł. na 2,75 za 1m3 + 1,00 zł. opłata abonamentowa za 1 miesiąc (netto). Sprzedaż wody wyniosła 143.607,8 m3. Straty w sieci wynoszą 15 %, spowodowane przede
wszystkim awariami oraz nielegalnym podłączaniem się do sieci. Bieżące zaległości z tytułu opłat za wodę wynosiły na koniec 2020 roku 4.532,28 zł. netto.

2. Kanalizacja
Na terenie Gminy Kluczewsko usytuowane są dwie zmodernizowane oczyszczalnie ścieków: oczyszczalnia Dobromierz o przepustowości 240 m3 na dobę oraz oczyszczalnia w Kluczewsku o przepustowości
260 m3/dobę. Gmina jest skanalizowana w 83 %.
W oczyszczalni oczyszcza się ścieki z 18 miejscowości, a także odbierane z miejscowości nieskanalizowanych. Ilość podłączeń kanalizacyjnych na koniec roku wynosiła 1.098. Cena za 1m 3 ścieków w 2020r.
wzrosła z 3,65zł. na 3,70 zł. (netto). Ilość ścieków oczyszczanych kształtuje się na poziomie
97.771,8 m3/rok. Obecnie Gmina posiada ponad 73,56 km sieci kanalizacyjnej. Bieżące zaległości z tytułu
opłat za ścieki wynosiły na koniec 2020 roku 5.392,64 zł. netto.
Wpływy z tytułu dostarczenia wody i odprowadzania ścieków bilansują się z kosztami związanymi z produkcją i dostarczaniem wody oraz odprowadzaniem ścieków, w związku z tym nie są konieczne dopłaty
z budżetu Gminy do gospodarki wodociągowo-kanalizacyjnej.

3. Gospodarka odpadami stałymi

Usługi w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi świadczyła firma PAVER Sp. z o.o.,
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 2020 roku systemem gospodarowania odpadami komunalnymi objętych
było 4.210 osób, tj. 1.355 gospodarstw domowych oraz 48 nieruchomości niezamieszkałych.
System obejmował również nieruchomości letniskowe, których w roku 2020 było 57. Stawki
opłaty miesięcznej od osoby przedstawiały się następująco: dla prowadzącej selektywną
zbiórkę odpadów 17,00 zł. dla osób kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym stawka wynosiła 15,00 zł. Zaległości z tytułu w/w opłaty na koniec 2020r.
to 22.918,90 zł.
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VIII. ROLNICTWO
Użytki rolne stanowią 37,8% powierzchni Gminy Kluczewsko, 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 na terenie Gminy Kluczewsko zajmują 34 ha.
W produkcji zwierzęcej dominuje chów trzody chlewnej a także hodowla bydła mlecznego, produkującego mleko wysokiej jakości dla OSM Włoszczowa.
Gmina Kluczewsko przystąpiła do programu dotyczącego finansowania usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej organizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Umowa na to zadanie podpisana została w czerwcu 2020
roku. Sama zbiórka rozpoczęła się w grudniu. Projekt polegał na usuwaniu odpadów z folii rolniczych,
siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag. Dotacja w wysokości
24 356,00 zł. wystarczyła na odbiór 48,639Mg łącznej masy odpadu od 64 mieszkańców z terenu Gminy
Kluczewsko. Odbierana była folia rolnicza czarna, folia rolnicza biała, siatki i sznurki do owijania balotów oraz opakowania po nawozach i typu Big-Bag.
1. W zakresie mienia komunalnego:
Podstawowe informacje na temat mienia komunalnego gminy zostały przedstawione w poniższej tabeli.

Lp.

Grupa

Jednostka Art. 180 pkt 1 u.o
miary
f.p. Prawo
własności
Ilość
[j.m]

1

2

3

Wartość
[w tys. zł]

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

415

-

-

- tereny mieszkaniowe

ha

1

3

-

-

- tereny przemysłowe

ha

3

30

-

-

- inne tereny zabudowane

ha

14

209

-

-

- zurbanizowane tereny niezabudowane

ha

4

64

-

-

- tereny rekreacyjno - wypoczynkowe

ha

10

109

-

-

- użytki kopalne

ha

-

-

-

-
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Lp.

Grupa

Jednostka
miary

4

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

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

Ilość
[j.m]

Ilość [
j.m]

Wartość
[w tys. zł]

Wartość
[w tys. zł]

Tereny komunikacyjne,
w tym:

ha

27

826

184

445

drogi

ha

27

826

184

445

tereny kolejowe

ha

-

-

-

-

inne

ha

-

-

-

-

131

1798

185

449

Razem:

2. W zakresie mieszkań komunalnych gminy.
Mieszkaniowy zasób Gminy Kluczewsko stanowi 13 lokali mieszkalnych (9 lokali mieszkalnych komunalnych oraz 4 lokale socjalne) o łącznej powierzchni 716,06 m2 . Środki uzyskane z wynajmu mieszkań
wyniosły w 2020 roku:



czynsz – 14 915,68 zł.
ogrzewanie – 22 532,76 zł.
3. W zakresie lokali użytkowych:

Gmina Kluczewsko posiada również lokale użytkowe, których łączna powierzchnia wynosi około 436 m 2
a środki uzyskane z wynajmu tych lokali wyniosły w 2020 roku:




czynsz – 24 477,56 zł.
ogrzewanie – 20 328,35 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:
5 331,06 zł.
Ponadto osiągnięto dochód w kwocie 4 062,06 zł. za dzierżawy obwodów łowieckich
i nieleśnych.
5. W zakresie zbycia, oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości z zasobu gminnego:
Gmina Kluczewsko 2020r. sprzedała ze swojego zasobu na rzecz obecnego użytkownika wieczystego nieruchomość znajdującą się w miejscowości Kluczewsko i uzyskała z tego tytułu dochód w wysokości
19 000,00 zł.
Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe
w prawo własności tych gruntów Gmina Kluczewsko osiągnęła w 2020 roku dochód w wysokości
243,48 zł.
W 2020 r. Gmina nie oddała żadnej nieruchomości w użytkowanie wieczyste.
Z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości osiągnęła dochód w wysokości:
668,70 zł.
6. W zakresie nabycia nieruchomości do zasobu gminnego:
W 2020 roku Gmina Kluczewsko nie nabyła do swojego zasobu żadnej nieruchomości a tym samym na
dzień 31.12.2020 roku powierzchnia nieruchomości wchodzących do gminnego zasobu wynosiła
130,5149 ha.
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IX. INFRASTRUKTURA DROGOWA
1. 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 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.
2. Drogi wojewódzkie
Plan: 554.339,00 zł
Wykonanie: 554.338,90 zł
Udzielono dotacji celowej Województwu Świętokrzyskiemu na dofinansowanie zadania pn.: „Budowa
chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 742 w miejscowościach Kluczewsko, Brzeście i Stanowiska”
w kwocie 537 868,90 zł. Gmina Kluczewsko przekazała projekt budowlany na w/w zadanie. W 2020 r.
wykonano budowę chodnika w miejscowościach Brzeście oraz Kluczewsko. Realizacja inwestycji
w miejscowości Stanowiska zaplanowana jest na rok 2021.
3. Drogi gminne
Plan: 430.195,32 zł.
Wykonanie: 233.053,52 zł.
W 2020 roku na terenie Gminy przeprowadzono wiele prac drogowych z własnych środków oraz
środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wykonano następujące prace:

wykonano liczne remonty dróg tłuczniowych. Na ten cel zakupiono 1180 ton kruszywa za kwotę
51 337,82 zł.

wykonano modernizację dróg gminnych w miejscowościach Nowiny i Zalesie. Wartość wykonanych
robót to kwota 94.213,36 zł.

wykonano modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ciemiętniki.
Całkowity koszt inwestycji wyniósł 50.500,00 złotych, z czego kwota 16.200,00 złotych to dotacja
z budżetu Województwa Świętokrzyskiego a pozostała kwota, czyli 34.300,00 złotych to środki
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

zakupiono znaki drogowe za kwotę 4.674,00 zł.

zakupiono wiatę w miejscowości Rzewuszyce za kwotę 3.700,00 zł.

w ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych zakupiono tablice informacyjne, mieszankę
mineralno - asfaltową, piasek, wykaszano pobocza, czyszczono rowy, ustalano granicę oraz odśnieżano drogi.
Wszystkie w/w prace w ramach bieżącego utrzymania dróg kosztowały 28.628,34 zł.
Łącznie w 2020 roku na drogi gminne wydatkowano kwotę w wysokości 233.053,52 zł.
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X. OCHRONA ZWIERZĄT
Zadaniem własnym Gminy jest między innymi zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom. Obowiązującymi w 2020 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 2020 roku opiekę na koszt gminy zapewniono 13 psom, a koszt realizacji całego zadania przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt w 2020 roku wyniósł 12.964,00 zł.

XI. PLANOWANIE PRZESTRZENNE
Na początku 2019 r. miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego objęty był teren
o powierzchni 7,00 ha przeznaczony pod eksploatację złóż piasków na terenie sołectwa Rzewuszyce.
W 2020 roku wydano 13 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzje te dotyczyły:
1 – rozbudowa odcinka sieci wodociągowej we wsi Pilczyca
1 – remont stawu parkowego we wsi Stanowiska
1 – budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV w m. Stanowiska (oświetlenie ),
10 – budowa oświetlenia ulicznego
Łączna powierzchnia terenów dla których wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wyniosła 12,3 ha.

Ponadto w minionym roku 2020 wydano 48 decyzji o warunkach zabudowy, w tym:

34 decyzji dotyczących zabudowy mieszkaniowej,

14 zabudowy innej.
Powierzchnia dla której wydano decyzje o warunkach zabudowy łącznie wynosi 23,7 ha.
W związku z planowanymi na terenie gminy inwestycjami w roku 2020 wydano 4 decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji wszystkie decyzje dotyczyły realizacji farm fotowoltaicznych na terenie Gminy Kluczewsko

XII. Pomoc publiczna
1. Pomoc publiczna dla rolników
Wójt Gminy Kluczewsko w 2020 roku przyznał:
zwolnienie i ulgę w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów, na powiększenie własnego gospodarstwa rolnego – dla 7 rolników (pomoc de minimis w rolnictwie),
 ulgę inwestycyjną w podatku rolnym z tytułu wydatków poniesionych na budowę budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymywania zwierząt gospodarskich
 dla 1 podatnika (program pomocowy SA.40223(2014/XA)).


Z uwagi na ważny interes podatnika Wójt Gminy Kluczewsko w 2020 roku umorzył zaległości
podatkowe 3 podatnikom ( pomoc de minimis w rolnictwie).
2.Pomoc de minimis udzielona przedsiębiorcom
Wójt Gminy Kluczewsko w 2020 roku, z uwagi na ważny interes podatnika, umorzył zaległości
podatkowe 2 podatnikom prowadzącym działalność gospodarczą ( pomoc de minimis).
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XIII. OŚWIATA I WYCHOWANIE
1) Zadania z zakresu edukacji realizowane w przedszkolach i szkołach.
1. Liczba oddziałów w przedszkolach i szkołach oraz liczba uczęszczających dzieci
Rok szkolny 2019/2020 - stan na dzień 30.09.2019 r.

Lp

1
2
3

Nazwa szkoły

Zespół Przedszkolno –
Szkolny
w Kluczewsku
Zespół Przedszkolno –
Szkolny
w Dobromierzu
Zespół Przedszkolno –
Szkolny
w Komornikach
Razem:

2019/2020
Liczba
Liczba
oddziałów przedszkow przedlaków
szkolu

Liczba
oddziałów w
szkole

Liczba
uczniów
w szkole

Razem
Uczniowie /
Oddziały przedszkolaki

12

195

3

70

15

265

9

165

2

50

11

215

8
29

45
405

1
6

11
131

9
35

56
536

2020/2021
Lp

1
2

Nazwa szkoły - organ
prowadzący j.s.t.

Zespół Przedszkolno –
Szkolny
w Kluczewsku
Zespół Przedszkolno –
Szkolny
w Dobromierzu
Razem:

Liczba
oddziałów w
szkole

Liczba
uczniów
w szkole

Liczba
oddziałów
w przedszkolu

Liczba
przedszkolaków

Razem
Uczniowie /
Oddziały przedszkolaki

11

193

3

75

14

268

9
20

161
354

2
5

50
125

11
25

211
479

2020/2021
Lp

1

Nazwa szkoły – organ
prowadzący
stowarzyszenie
Zespół Przedszkolno –
Szkolny
w Komornikach

Liczba
oddziałów
w szkole

Liczba
uczniów
w szkole

Liczba
oddziałów
w przed-

Liczba
przedszkola-

8

44

1

18

31

Razem
Uczniowie /
Oddziaprzedły
szkolaki

9

62
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2. Liczba pracowników w placówkach oświatowych
Rok szkolny 2019/2020 - stan na dzień 30.09.2019 r.

Lp.
1

Nazwa szkoły
Zespół Przedszkolno – Szkolny
w Kluczewsku

2

Zespół Przedszkolno – Szkolny
w Dobromierzu

3

Zespół Przedszkolno – Szkolny
w Komornikach

Razem:

Nauczyciele
Osoba
Etat

Obsługa
Osoba
Etat

29

28,63

12

11,5

23

22,11

7

7

14
66

12,04
62,78

4
23

3,75
22,25

Rok szkolny 2020/2021 - stan na dzień 30.09.2020 r.
Nauczyciele
Lp.
1

Nazwa szkoły
Zespół Przedszkolno – Szkolny
w Kluczewsku
Zespół Przedszkolno – Szkolny
2
w Dobromierzu
Razem:

Obsługa

Osoba

Etat

Osoba

Etat

29

28,59

12

11,5

21

20,11

8

7,5

50

48,70

20

19

2) Finansowanie oświaty w 2020 roku
Finansowanie prowadzonych przez gminę szkół to jedno z najważniejszych zadań. Gmina Kluczewsko
jest organem prowadzącym dla placówek oświatowych:
Zespół Przedszkolno – Szkolny w Kluczewsku - 3 409 872,91 zł. w tym:
- szkoła – 2 965 144,07 zł.
- przedszkole – 444 728,84 zł.
Zespół Przedszkolno – Szkolny w Dobromierzu – 2 485 449,93 zł. w tym:
- szkoła – 2 229 882,52 zł.
- przedszkole – 255 567,41 zł.
do 31.08.2020 - Zespół Przedszkolno – Szkolny w Komornikach – 1 102 578,69 zł. w tym:
- szkoła – 990 452,41 zł.
- przedszkole – 112 126,28 zł.
Od 1 września 2020 r. organem prowadzącym dla Zespołu Przedszkolno – Szkolnego w Komornikach jest
Stowarzyszenie Wiejskie Wsi Komorniki „Nad Czarną” . Szkoła prowadzona przez stowarzyszenie
otrzymała od 01.09.2020 r. do 31.12.2020 r. dotację podmiotową w kwocie – 270 950,96 zł. w tym:
- dotacja na prowadzenie publicznej szkoły podstawowej - 218 101,03 zł.
- dotacja na prowadzenie publicznego przedszkola - 44 814,00 zł.
-dotacja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla
dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 8 035,93 zł.
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Zadania subwencjonowane w Gminie Kluczewsko w 2020 roku
Dział 801 – Oświata i wychowanie
Wyszczególnienie

2020 r. w zł.
4 676 751,00

Subwencja oświatowa
Dotacje:

183 753,42

- Dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania
przedszkolnego
- Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały
edukacyjne i ćwiczeniowe

130 547,00
53 206,42

Dochody (z tytułu wpłat rodziców za dożywianie w szkole
i w przedszkolu, za dodatkowe godziny w przedszkolu)

48 587,29

Dotacje za projekty

187 470,07

Dotacja do projektu „Termomodernizacja budynków szkolnych”

3 473 686,44

Dochody ogółem 801:

8 570 248,22

Wydatki: Zadania edukacyjne w szkołach jst:
- Dz.801

6 997 901,53

Wydatki: Pozostałe wydatki edukacyjne i inwestycyjne w szkołach

5 950 617,17

- Dz. 801
Razem wydatki w szkołach jst:

12 948 518,70

Zadania edukacyjne w szkole prowadzonej przez stowarzyszenie
Dotacja przekazana stowarzyszeniu od 01.09.2020r.:
- dotacja na prowadzenie publicznej szkoły podstawowej

218 101,03
44 814,00

- dotacja na prowadzenie publicznego przedszkola
-dotacja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach
podstawowych
Razem wydatki w szkole prowadzonej przez stowarzyszenie
Wydatki ogółem 801:

8 035,93

270 950,96

13 219 469,66

Środki własne gminy

4 649 221,44
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Zadania subwencjonowane w Gminie Kluczewsko w latach w 2020 roku
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
Wyszczególnienie

2020 r. w zł.

Dochody 854 - Dotacja – Pomoc materialna dla uczniów
o charakterze socjalnym
Dochody 854 - wkład własny - Pomoc materialna dla uczniów
o charakterze socjalnym
Dochody ogółem 854:

74 002,00
4 095,00
78 097,00

Wydatki: Zadania edukacyjne w szkołach jst:
- Dz.854
Wydatki: Pozostałe wydatki edukacyjne w szkołach

169 632,36

-Dz. 854
Razem wydatki w szkołach jst:

78 097,00
247 729,36

Wydatki ogółem 854:

247 729,36

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza:





Zespół Przedszkolno – Szkolny w Kluczewsku - 104 441,77 zł.
Zespół Przedszkolno – Szkolny w Dobromierzu – 65 190,59 zł.
do 31.08.2020 - Zespół Przedszkolno – Szkolny w Komornikach – 0,00 zł.

XIV. 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 usytuowane
są w miejscowości Komorniki (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 corocznie 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
Gminy.
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XV. OCHOTNICZA STRAZ POŻARNA W GMINIE KLUCZEWSKO
Na terenie Gminy Kluczewsko działa 10 jednostek OSP, zrzeszających 514 członków, w tym 454
mężczyzn i 60 kobiet. Działają 2 Kobiece Drużyny Pożarnicze i 2 Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze
liczące 30 członków w tym 20 chłopców i 10 dziewczyn. Przy OSP Dobromierz działa Gminna Orkiestra Dęta licząca 30 członków. Wszystkie jednostki w gminie posiadają samochody bojowe z czego 6 to
samochody średnie a 5 samochody lekkie. 7 pojazdów posiada sprzęt do łączności radiowej. Ponadto
wszystkie jednostki mają elektryczne syreny alarmowe. OSP Kluczewsko, Dobromierz, Stanowiska, Januszewice i Rzewuszyce wyposażone są dodatkowo w systemy selektywnego alarmowania i system powiadamiania alarmowego na telefony komórkowe. We wszystkich jednostkach straży znajduje się podstawowy sprzęt p. pożarowy a OSP Kluczewsko i OSP Dobromierz doposażone są w specjalistyczny sprzęt do
ratownictwa drogowego i medycznego.
Najlepiej wyposażonymi jednostkami w sprzęt i odzież ochronną są OSP Kluczewsko i OSP Dobromierz. Jednostka OSP Kluczewsko od 1995 r. włączona jest do Krajowego Systemu RatowniczoGaśniczego, a od 1999 r. do Powiatowej Kompanii Odwodowej i Wojewódzkiej Kompanii Odwodowej
„Zachód”. Wpływ na doposażenie jednostki w Kluczewsku oprócz środków finansowych gminy mają
dotacje z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
Drugą w Gminie Kluczewsko pod względem udziału w zdarzeniach ratowniczo - gaśniczych jak
i wyposażenia jest OSP Dobromierz, która także jest jednostką należącą do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego i również jako jednostka KSRG otrzymuje dotacje z Komendy Głównej Państwowej
Straży Pożarnej.
OSP Kluczewsko i OSP Dobromierz są jednostkami wiodącymi w Gminie Kluczewsko i na
nich spoczywa w znacznym stopniu zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego i ratowniczego.
Działania strażaków obecnie nie polegają tylko na gaszeniu pożarów. Rośnie zakres zadań i wymagań stawianych ratownikom. Obecnie strażacy włączają się do różnych akcji usuwania zagrożeń np.
wypompowywanie wody z podtopionych budynków, usuwania powalonych drzew oraz wyjeżdżają do
wypadków drogowych i wielu innych zdarzeń.
W 2020 roku oprócz wyjazdów do pożarów i miejscowych zagrożeń w związku z panującą pandemią COVID-19 jednostki OSP z terenu Gminy Kluczewsko zajmowały się również dowożeniem artykułów pierwszej potrzeby osobom i rodzinom znajdującym się w kwarantannie. Ponadto druhowie
objeżdżali miejscowości informując mieszkańców o zagrożeniach związanych z COVID-19 oraz dowozili seniorów na szczepienia.
Jednostki OSP w ubiegłym roku wyjeżdżały ogółem 104 razy do różnego rodzaju zdarzeń z czego
90 razy na teren naszej gminy i 14 razy poza jej obszar. W akcjach tych uczestniczyło 570 strażaków.
Ilość zdarzeń i udział poszczególnych OSP w działaniach ratowniczych przedstawia się
następująco:
 OSP Kluczewsko:49 wyjazdów, w akcjach tych wzięło udział 256 strażaków.
 OSP Dobromierz: 43 wyjazdy, w zdarzeniach uczestniczyło 254 ratowników.
 OSP Stanowiska: 8 wyjazdów, w akcjach udział wzięło 39 druhów.
 OSP Januszewice: 4 wyjazdy, w akcjach uczestniczyło 21 strażaków.
Jednostki straży z naszego terenu wyjeżdżały w ubiegłym roku do takich zdarzeń jak;
 pożary - 31
 wypadki drogowe - 9
 inne miejscowe zagrożenia - 64
W minionym roku przeszkolonych zostało 3 strażaków a badaniom lekarskim poddanych zostało 11
ratowników.
W 2020 roku Gmina Kluczewsko poniosła następujące wydatki na funkcjonowanie OSP:

udział w akcjach gaśniczych - 19 120,65 zł.

zakup paliwa, olejów do samochodów i sprzętu strażackiego, a także zakup części zamiennych,
przeglądów i regeneracji gaśnic, przeglądy samochodów strażackich, przeglądy aparatów powietrznych, ogrzewanie boksów garażowych oraz wydatki na zadania realizowane w ramach funduszu
sołeckiego - 45 486,10 zł.

badania lekarskie - 2 490,00 zł.
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ubezpieczenia majątkowe i osobowe
- 21 870,00 zł.
dotacje na remonty i bieżącą działalność OSP - 65 948,00 zł.
Dotacje dla poszczególnych OSP:







OSP Kluczewsko
OSP Dobromierz
OSP Januszewice
OSP Ciemiętniki
OSP Łapczyna Wola

-

1 648,00 zł.
3 000,00 zł.
6 000,00 zł.
15 300,00 zł.
40 000,00 zł.

Podsumowując należy stwierdzić, że zabezpieczenie za które odpowiedzialne są jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie Gminy Kluczewsko jest bardzo dobre. Problemy, z którymi od lat borykają się jednostki to:
 brak strażaków gotowych do wyjazdów, szczególnie w godzinach dopołudniowych ze względu na to,
że większość z nich pracuje poza terenem swoich jednostek,
 wielu aktywnych i wyszkolonych druhów wyjeżdża do pracy za granicą, a młodzież jest coraz mniej
zainteresowana wstępowaniem w szeregi strażackie.

XVI. Działalność kulturalna
W roku 2020 na działalność kulturalną zaplanowano 320.729,18 zł. z czego wydatkowano
271.470,00 zł.
Podobnie jak w latach poprzednich nadal działa Gminna Orkiestra Dęta, która skupia w swych
szeregach 34 osoby. W roku 2020 przeprowadzono ok. 500 godzin zajęć. Ze względu na panującą sytuację epidemiczną część z tych zająć przeprowadzono w systemie zdalnym. W miesiącu wrześniu zorganizowano warsztaty dla członków orkiestry gdzie wykładowcami/trenerami byli zawodowi muzycy z innych orkiestr dętych jak i nauczyciele z filharmonii kieleckiej. W grudniu ubiegłego roku Orkiestra wzięła
udział w Zdalnym Przeglądzie Orkiestr Dętych OSP. W konkursie wzięło udział 30 zespołów z całej Polski, a Gminna Orkiestra Dęta zdobyła Brązowe Pasmo w kategorii ,,występ konkursowy’’.
Na terenie Gminy Kluczewsko aktywnie tworzą się, modernizują, wyposażają i funkcjonują liczne
świetlice wiejskie, działalność senioralna i inne lokalne inicjatywy sołeckie. Działa również Gmina
Biblioteka Publiczna w Kluczewsku wraz z Filią w Dobromierzu. Podobnie jak w latach poprzednich
zostały zakupione nowości wydawnicze na kwotę 4.640,75 zł. Przy Gminnej Bibliotece Publicznej działają dwa Dyskusyjne Kluby Książki: DKK w Dobromierzu, który w roku 2020 świętował 10 - lecie swego
powstania oraz DKK w Kluczewsku.

XVII. Działalność sportowa
W roku 2020 na działalność sportową zaplanowano 224.000,00 zł. z czego wydatkowano
177.008,16 zł.
W związku z pandemią COVID -19 w roku 2020 nie odbyło wiele imprez sportowych, które zwykle były
organizowane, między innymi turniej z okazji Dnia Kobiet, bieg „Tropem Wilczym”, turniej siatkówki
służb mundurowych. Odbył się jedynie w I kwartale 2020r. Turniej Piłki Siatkowej i Liga Halowa Piłki
Nożnej.
Na terenie Gminy Kluczewsko znajdują się liczne place zabaw wraz z wyposażeniem. Corocznie są one
wyposażane w nowy sprzęt oraz odnawiane. Na wyżej wymienione tytuły wydatkowano łącznie kwotę
92.008,16 zł.
Podobnie jak w latach poprzednich udzielono również dotacji działającym na terenie Gminy Kluczewsko
klubom sportowym w łącznej kwocie 85.000,00 zł.
Dotacje udzielono w trybie konkursów organizowanych zgodnie z przepisami ustawy
o pożytku publicznym i wolontariacie z przeznaczeniem na działania na rzecz upowszechniania kultury
fizycznej i sportu wśród młodzieży poprzez szkolenia sportowe oraz organizowanie i udział w zawodach
sportowych.
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Dotacje udzielono dla:
1. Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „START” - 15.000,00 zł.
2. Parafialny Klub Sportowy „ ARKA” Kluczewsko

- 30.000,00 zł.

3. Gminnego Klubu Sportowego w Kluczewsku

- 40.000,00 zł.

XVIII. POMOC SPOŁECZNA I RODZINA
Pomoc społeczna jest określana jako instytucja polityki społecznej państwa, mająca na celu umożliwianie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie
pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia”.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczewsku jest jednostką organizacyjną Gminy Kluczewsko
powołana do realizacji w jej imieniu zadań pomocy społecznej. 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 udziela pomocy w formie pieniężnej, w naturze i usługach.
Świadczy 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. Pomoc udzielana jest również osobom wymagającym
wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w postaci usług opiekuńczych świadczonych w miejscu
zamieszkania lub w domach pomocy społecznej.
W 2020 roku pomocą społeczną objęto 181 osób ze 110 rodzin, w których łącznie pozostawało
317 osób. Dominującymi powodami przyznania pomocy w 2020r. było: długotrwała lub ciężka choroba –
na podstawie tej przesłanki pomocy udzielono 74 rodzinom, niepełnosprawność 42 rodzin, bezrobocie 35 rodzin, ubóstwo - 22 rodziny, ponadto potrzeby ochrony macierzyństwa –w tym wielodzietności (19
rodziny), bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa (12 rodzin), alkoholizmu (11 rodzin). W większości przypadków podstawą do udzielenia pomocy było jednocześnie kilka przesłanek nakładających się na siebie.
Gminny Ośrodek Pomocy Społeczne w Kluczewsku w 2020 roku na realizację wszystkich zadań
wydatkował łącznie kwotę 9 132 430,10 zł.
z tego:
 dotacja z budżetu państwa wyniosła - 8 672 741,73 zł.
 środki własne gminy stanowiły
- 459 688,37 zł.
W 2020 roku realizując zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej udzielono pomoc w postaci:
lp.

Rodzaj świadczenia

Liczba
osób
27

Liczba
świadczeń
317

Kwota w zł.

1.

Zasiłki stałe

2.

Zasiłki okresowe

24

101

36 997,99

3.

Zasiłki celowe

26

37

8 967,80

4.

Usługi opiekuńcze

3

1294

25 796,37

5.

Opłaty za domy pomocy społecznej

2

x

68 767,12

6.

Dożywianie dzieci w szkołach
z programu Posiłek w szkole i w domu
Zasiłki celowe z programu Posiłek
w szkole i w domu
Składki na ubezpieczenie zdrowotne dla
osób pobierających zasiłki stałe

80

2907

9 102,00

235

195

51 898,00

23

267

13 287,89

7.
8.

37

165 999,47
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Ponadto świadczono pomoc w postaci pracy socjalnej, którą objęto 111 rodzin o łącznej liczbie 303
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 2020 roku świadczył pomoc dla 5 rodzin, w których łącznie pozostawało 26 dzieci. Koszty realizacji zadania łącznie z wynagrodzeniem asystenta pokrywane były z środków
własnych gminy w wysokości 36 767,17 zł.

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. W 2020 roku wydano 100 kart dla 37 rodzin. Koszt realizacji zadania – 239,35 zł.



pomoc materialna w formie stypendiów i zasiłków szkolnych, dla uczniów z rodzin w trudnej sytuacji materialnej. W 2020 roku pomocą w tej formie objęto 148 dzieci, wypłacając łącznie 564 świadczeń na kwotę 78 097,00 zł.,



wydawanie decyzji stwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków
publicznych dla osób nieubezpieczonych. W 2020 roku wydano 7 decyzji stwierdzających lub uchylających prawo do w/w świadczeń dla 5 osób.



kierowanie do prac społecznie użytecznych jest formą aktywizacji osób bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej - w 2020 roku skierowano 4 osoby bezrobotne do prac organizowanych
w okresie od 01.034.2020 r. do 15.12.2020 r. Bezrobotni wykonywali prace o charakterze porządkowym na terenie naszej gminy;



wydawanie zaświadczeń o dochodach do programu „Czyste powietrze” - od X 2020 roku do zadań
ośrodka należy również wydawanie zaświadczeń o dochodach dla osób i rodzin ubiegających się
o dofinansowanie zakupu ekologicznych źródeł ciepła lub termomodernizacji domu z w ramach
programu Czyste powietrze. W celu realizacji zadania zakupiono program komputerowy niezbędny
do weryfikacji dochodów z zewnętrznych systemów (ZUS, US) koniecznych do wydawania zaświadczeń, a także druki wniosków i inne materiały biurowe. W 2020 roku w ramach programu wydano
3 zaświadczenia.



Realizacja programu operacyjnego „Pomoc żywnościowa” Podprogram 2020 w ramach, którego rolą
pracowników socjalnych jest kwalifikowanie do uzyskania pomocy w postaci paczek żywnościowych osób spełniających określone w programie kryteria. Program jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD), a skierowany jest do grup odbiorców spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy. Realizacja programu polega na dostarczaniu osobom najuboższym pomocy żywnościowej w formie paczki składającej
się z określonych produktów, a także podejmowaniu działań aktywizujących. W 2020 roku wydano
222 skierowania dla 600 osób, umożliwiające uzyskanie pomocy żywnościowej wydawanej przez
Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kluczewsko „Od pomysłu do działania” w Kluczewsku 2020 r.
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Realizując zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci ( 500+), 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 – ogółem
dla 423 rodzin, na które łącznie z kosztami obsługi wydatkowano kwotę 2 248 761,05 zł.
 składki na ubezpieczenie emerytalno- rentowe za niektóre osoby pobierające świadczenia opiekuńcze
dla 40 osób na kwotę 120 626,67 zł.
 świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 30 osób z 13 rodzin udzielając 304 świadczenia na
łączną kwotę 139 800 zł.
 świadczenia 500 + dla 1004 dzieci z 554 rodzin na łączną kwotę 5 530 376,91 zł. (łącznie z kosztami obsługi)
 jednorazowe świadczenie w kwocie 300 zł z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego dla dzieci uczących
się w szkole dla 673 dzieci wydatkowano łącznie z kosztami obsługi 208 630,00 zł .
 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze oraz zasiłki dla opiekuna dla 30 osób, na które wydatkowano 40 595,40 zł.
W wyniku podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych w 2020 roku wyegzekwowano
kwotę 38 345,47 zł. tytułem zadłużeń alimentacyjnych oraz 24 241,24 zł. tytułem odsetek.
W roku 2020 podjęto szereg działań wynikających z ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych w stosunku do 35 dłużników alimentacyjnych.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczewsku zapewnia także obsługę Zespołu Interdyscyplinarnego powołanego w celu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy. 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 2020 roku wpłynęło 10 Niebieskich Kart część A sporządzonych w 10 rodzinach, wszystkie zostały
sporządzone przez funkcjonariuszy Policji w trakcie interwencji domowych. Z roku poprzedniego prowadzono postępowanie NK w 6 rodzinach. W związku z powyższym zostało powołanych 8 grup roboczych, które w wyniku podejmowanych działań odbyły 63 posiedzenia., pomocą objęto 33 osoby z 16 rodzin. Procedurę NK zakończono w 2 rodzinach z powodu bezzasadności podejmowania działań, w 9 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, 1 osobę zgłoszono do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w celu podjęcia
czynności zmierzających do zobowiązania do leczenia odwykowego. Koszty związane z działalności
Zespołu Interdyscyplinarnego w 2020 roku wyniosły 500,00 zł. kwotę wydatkowano na zakup materiałów
biurowych.
Przeciwdziałania patologiom społecznym
Uchwałą Nr X/77/2019 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 30 grudnia 2019 r. przyjęto Gminny
Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla
Gminy Kluczewsko na 2020 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.
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W ramach swojej działalności w 2020r. komisja odbyła 5 posiedzeń, na których rozpatrywano wnioski
dotyczące podjęcia działań zmierzających do objęcia leczeniem odwykowym w stosunku do 3 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 2020
roku zastosowano w stosunku do 1 osoby. 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 1 wniosek o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych, nie wydano żadnej opinii negatywnej.
W 2020 roku wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi wyniosły 63 182,44 zł w tym, które wynikły
z kosztami związanymi z badaniem oraz złożeniem wniosków do sądu, wydatki związane z funkcjonowaniem komisji oraz usługami prawnymi, zakupem komputerów do pracy zdalnej, działania profilaktyczne
między innymi zakup autochodzika przekazanego do KKP we Włoszczowie, dofinansowanie wydatków
związanych z realizacją programów profilaktycznych dotyczących uzależnień realizowanych przez OSP
w Dobromierzu oraz klub sportowy Arka w Kluczewsku, a także ZPS w Kluczewsku i w Komornikach
w ramach, których objęto działaniami 184 dzieci i młodzieży.

SENIOR +
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców w wieku senioralnym, władze samorządowe stworzyły przyjazne miejsce spotkań. Seniorzy korzystający z Klubu „Senior+” mają do dyspozycji pomieszczenia w budynku przy ul. Spółdzielczej w Kluczewsku, które zostały zaadaptowane i przystosowane dla
osób starszych i niepełnosprawnych.
W związku z pandemią funkcjonowanie klubu było czasowo ograniczone.
Podejmując działania na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym, placówki oświatowe realizują projekty: ,,Szkoła bez przemocy”, ,,Bezpieczna szkoła”,
,,Bezpieczne wakacje”, „Przedszkolak bezpieczny w domu, przedszkolu, na ulicy i placu zabaw”,
„Czyste powietrze wokół nas”.
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XIX. WSPÓŁPRACA Z INNYMI SPOŁECZNOŚCIAMI SAMORZĄDOWYMI
WSPÓŁPRACA MIĘDZYGMINNA
Gmina Kluczewsko należy do następujących stowarzyszeń i związków międzygminnych:





Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego
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 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.
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