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Raport o stanie Gminy Kluczewsko za 2021 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 (Dz.U. 2022 poz. 559), zgodnie
z którym wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy.
Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim.
Niniejszy dokument zawiera informacje dotyczące realizacji polityk, programów, strategii
i uchwał Rady Gminy Kluczewsko oraz analizę działalności samorządu w obszarach
określonych w uchwale nr V/15/2019 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 30 kwietnia 2019 r.
w sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie gminy.
Przedstawiony dokument

został opracowany przez pracowników Urzędu Gminy

Kluczewsko i jednostek organizacyjnych Gminy Kluczewsko. Informacje zawarte w raporcie
posłużą mieszkańcom gminy do zwiększenia wiedzy na temat funkcjonowania samorządu
gminnego, a także staną się podstawą do prowadzenia dyskusji na temat kierunków rozwoju
gminy Kluczewsko. Raport jest dokumentem komplementarnym i syntezującym w stosunku
do

innych

uszczegółowionych sprawozdań, zestawień statystycznych, publikacji

informacyjnych oraz aktów prawa miejscowego, dotyczących funkcjonowania jednostki
samorządu terytorialnego w 2021roku - wszystkie są dostępne na stronie internetowej
gminy Kluczewsko (www.kluczewsko.pl).

Raport o stanie Gminy Kluczewsko będzie przedmiotem debaty na sesji Rady Gminy
Kluczewsko, podczas której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie
absolutorium dla organu wykonawczego.
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. Ur ząd Gminy wykonuje zadania mające na celu r ealizację spoczywających na gminie zadań własnych, zadań zleconych, zadań wykonywanych na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej
(zadań zleconych), zadań publicznych powierzonych gminie w drodze zawartych porozumień.

W skład kierownictwa urzędu w 2021 roku weszli:
Sekretarz Gminy – Bożena Nowak, Skarbnik Gminy - Justyna Bugała-Piotrowska, Kierownik Referatu Spraw
Obywatelskich – Jacek Toborek, Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Lokalnego – Wojciech Prokop, Kierownik Referatu Edukacji – Monika Zaborska .

Wójt Gminy w 2021 roku wydał 115 zarządzeń w następujących sprawach:
Lp.

Nr

Z dnia

1

1/2021

4 stycznia

W sprawie
w sprawie ustanowienia osób w celu dokonania odbioru zadania inwestycyjnego
pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy
Kluczewsko”, w tym:

Termomodernizacja budynku Zespołu Przedszkolno – Szkolnego w Kluczewsku –
Część 1 zamówienia;
Termomodernizacja budynku Zespołu Przedszkolno – Szkolnego w Dobromierzu –
Część 2 zamówienia.
2

2/2021

5 stycznia

w sprawie : rozwiązania Gminnego Biura Spisowego

3

3/2021

5 stycznia

w sprawie: planów finansowych jednostek na 2021 rok

4

4/2021

7 stycznia

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Kluczewsku.

5

5/2021

7 stycznia

w sprawie wprowadzenia Regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień
publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza kwoty 130.000,00 złotych
netto

6

6/2021

11 stycznia

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznej na 2021 rok.

7

7/2021

11 styczeń

w sprawie wyznaczenia na rok 2021 podmiotów, w których będzie wykonywana
kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna

14 stycznia

w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania
uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli oraz klas
pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym
jest Gmina Kluczewsko.

8

8/2021

9

9/2021

25 styczeń

w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r. na terenie gminy Kluczewsko.

10

10/2021

26 stycznia

w sprawie wprowadzenia stawek opłat za wynajem pomieszczeń i obiektów sportowych stanowiących własność Gminy Kluczewsko.
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Lp.

Nr

Z dnia

W sprawie

11

11/2021

27 stycznia

w sprawie ustalenia na rok 2021 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego oraz określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie
i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Kluczewsko

12

12/2021

28 stycznia

w sprawie przyjęcia Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w
Gminie Kluczewsko na rok 2021

13

13/2021

8 lutego

w sprawie wprowadzenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz zasad i trybu
pracy Komisji Konkursowej oceniającej złożone oferty na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej.

14

14/2021

8 lutego

w sprawie: wprowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych

15

14A/2021

12 lutego

w sprawie powołania gminnego koordynatora ds. szczepień przeciwko wirusowi
SARS-CoV-2

16

15/2021

15 luty

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

17

16/2021

15 lutego

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

18

17/2021

19 luty

w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej

19

18/2021

23 luty

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

20

19/2021

01 marca

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty zgłaszane w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań w zakresie kultury
fizycznej i sportu w 2021 r .

21

20/2021

01 marca

w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymywanie kontaktów z
podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Kluczewsko i w jednostkach organizacyjnych gminy.

22

21/2021

10 marca

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

23

22/2021

18 marca

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

24

23/2021

18 marca

w sprawie ustalenia dnia 2 kwietnia 2021 roku i dnia 24 grudnia 2021 r. dniami
wolnymi od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Kluczewsko.

25

24/2021

25 marca

w sprawie wprowadzenia regulaminu wykorzystania zakładowego funduszu
świadczeń socjalnych Urzędu Gminy Kluczewsko

26

25/2021

29 marca

w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych Gminnej Biblioteki Publicznej
w Kluczewsku

27

26/2021

30 marca

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

28

27/2021

7 kwietnia

w sprawie określenia zasad korzystania z samochodów służbowych Gminy Kluczewsko

29

28-2021

19 kwietnia

w sprawie udzielenia upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczewsku do zastępowania Kierownika w sprawach związanych z
bieżącą działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczewsku

30

29/2021

19 kwietnia
w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki pracownika samorządowego zatrudnionego w Urzędzie Gminy Kluczewsko

31

30/2021

20 kwietnia

w sprawie organizacji stałego dyżuru w Urzędzie Gminy na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa
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Lp.

Nr

Z dnia

W sprawie

32

31/2021

22 kwietnia

w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku do obsługi
szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w ramach Funduszu Przeciwdziałania

33

32/2021

22 kwietnia

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

34

33/2021

22 kwietnia

w sprawie zasad przeprowadzania okresowych ocen pracowników samorządowych
zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach
urzędniczych w Urzędzie Gminy Kluczewsko.

35

34/2021

11 maja

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 12/2021 Wójta Gminy Kluczewsko z dnia 28
stycznia 2021 roku w sprawie przyjęcia Planu postępowań o udzielenie zamówień
publicznych w Gminie Kluczewsko na rok 2021

36

35/2021

12 maj

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości
przez organ prowadzący dla szkół z terenu gminy Kluczewsko

37

36/2021

12 maj

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

38

37/2021

24 maj

w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku wydzielonego środków na cele
związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla Gminy Kluczewsko na 2021 rok

39

38/2021

27 maj

w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Kluczewsko za 2020 rok.

40

39/2021

9 czerwca

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 12/2021 Wójta Gminy Kluczewsko
z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie przyjęcia Planu postępowań
o udzielenie zamówień publicznych w Gminie Kluczewsko na rok 2021

41

40/2021

15 czerwca

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

42

41/2021

16 czerwca

w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli w Zespołach
Przedszkolno-Szkolnych prowadzonych przez Gminę Kluczewsko na rok
szkolny 2020/2021

43

42/2021

13 lipca

44

43/2021

25 czerwca

w sprawie ustalenia stawki za używanie przez pracownika do celów służbowych
samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy

45

44/2021

30 czerwca

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 12/2021 Wójta Gminy Kluczewsko
z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie przyjęcia Planu postępowań
o udzielenie zamówień publicznych w Gminie Kluczewsko na rok 2021

46

45/2021

30 czerwca

w sprawie przekazania w użyczenie Gminnemu Klubowi Sportowemu w Kluczewsku nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kluczewsko.

47

46/2021

30 czerwca

w sprawie zmiany planu finansowego rachunku wydzielonego środków na cele
związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla Gminy Kluczewsko na 2021 rok

48

47/2021

30 czerwca

W sprawie zmian w budżecie na 2021 rok

49

48/2021

30 czerwca

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do
podejmowania działań w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

50

49/2021

6 lipca

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z
zakresu ustawy o pomocy społecznej tj. „Prowadzenie Klubu Senior + na terenie
Gminy Kluczewsko, w okresie od 1 sierpnia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.”

51

50/2021

8 lipiec

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

52

51/2021

14 lipca

w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego na realizację Zadania pn.: „Przebudowa wraz
ze zmianą sposobu użytkowania zabytkowego budynku spichlerza – wozowni z
przeznaczeniem na budynek usługowy (Gminny Ośrodek Kultury)”

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
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Lp.

Nr

Z dnia

W sprawie

53

52/2021

16 lipca

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w
otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kluczewsko w
zakresie z zakresu pomocy społecznej tj. prowadzenie Klubu Senior + na terenie
Gminy Kluczewsko w okresie od 01 sierpnia do 31 grudnia 2021 r.

54

53/2021

20 lipca

w sprawie powołania komisji gminnej do szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnej produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne warunki atmosferyczne - opady gradu

55

54/2021

3 sierpnia

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 51/2021 Wójta Gminy Kluczewsko z dnia 14
lipca 2021 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację Zadania pn.:
„Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania zabytkowego budynku spichlerza – wozowni z przeznaczeniem na budynek usługowy (Gminny Ośrodek Kultury)”

56

55/2021

3 sierpnia

w sprawie określenia wysokości środków funduszu sołeckiego na 2022r. przypadających na poszczególne sołectwa

57

56/2021

6 sierpnia

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 12/2021 Wójta Gminy Kluczewsko z dnia 28
stycznia 2021 roku w sprawie przyjęcia Planu postępowań o udzielenie zamówień
publicznych w Gminie Kluczewsko na rok 2021

58

57/2021

6 sierpnia

w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych z terenu Gminy Kluczewsko”

59

58/2021

16 sierpnia

przyznania dotacji na realizację zadań publicznych w 2021 roku podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych

60

59/2021

19 sierpień

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w dniu 03 września 2021 roku w Urzędzie Gminy Kluczewsko.

61

60/2021

24 sierpnia

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2022 rok

62

61/2021

24 sierpnia

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

63

62/2021

25 sierpnia

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

64

63/2021

25 września

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

65

64/2021

25 sierpnia

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 5/2021 Wójta Gminy Kluczewsko z dnia 7
stycznia 2021 roku dotyczącego wprowadzenia Regulaminu ramowych procedur
udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza
kwoty 130.000,00 złotych netto

66

65/2021

25 sierpnia

67

66/2021

30 sierpnia

w sprawie powołania komisji do spraw oceny wniosków składanych przez sołectwa
w ramach Funduszu Sołeckiego

68

67/2021

30 sierpnia

w sprawie przeprowadzenia konsultacji w sprawie przyjęcia projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kluczewsko na lata 2021-2027.

69

68/2021

2 września

w sprawie określenia procedury kontrolnej realizacji obowiązków podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu nieruchomości Gminy Kluczewsko

70

69/2021

14 września

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 12/2021 Wójta Gminy Kluczewsko z dnia 28
stycznia 2021 roku w sprawie przyjęcia Planu postępowań o udzielenie zamówień
publicznych w Gminie Kluczewsko na rok 2021

71

70/2021

14 września

w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych z terenu Gminy Kluczewsko”

w sprawie ustanowienia Regulaminu zasad i trybu wykonywania przez sołtysów
przedsięwzięć wynikających z ustawy o funduszu sołeckim
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Lp.

Nr

Z dnia

W sprawie

72

71/2021

15 września

73

72/2021

15 września

w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku do obsługi szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

74

73/2021

20 września

w sprawie ustanowienia osób w celu dokonania odbioru zadania inwestycyjnego
pn.: „Przebudowa i remont drogi wewnętrznej na osiedlu Łokietka w miejscowości
Kluczewsko”.

75

74/2021

28 września

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

76

75/2021

29 września

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 12/2021 Wójta Gminy Kluczewsko z dnia 28
stycznia 2021 roku w sprawie przyjęcia Planu postępowań o udzielenie zamówień
publicznych w Gminie Kluczewsko na rok 2021

77

76/2021

29 września

w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup wraz z dostawą opału na sezon
grzewczy 2021/2022 z podziałem na części”

78

77/2021

30 września

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

79

78/2021

30 września

w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku do obsługi szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w Ramach Funduszu Przeciwdziałania
COVID-19

80

79/2021

30 września

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu
Gminy Kluczewsko

81

80/2021

4 października

w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu z tytułu najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Kluczewsko.

82

81/2021

4 października

w sprawie procedury wydawania decyzji nakazującej przyłączenie nieruchomości
do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej

83

82/2021

84

83/2021

18 październik

w sprawie zmiany planu finansowego rachunku wydzielonego środków na cele
związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla Gminy Kluczewsko na 2021 rok

85

84/2021

18 październik

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

86

85/2021

19 październik w sprawie organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania wniosków

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

12 października 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 2022".

o zapewnienie dostępności
87

86/2021

27 październik sprawie ustanowienia osób w celu dokonania odbioru zadania inwestycyjnego pn.:
„Przebudowa i remont dróg na terenie Gminy Kluczewsko z podziałem na części” Część II zamówienia – „Przebudowa i remont drogi gminnej Nr 332026T (ulicy
Spółdzielczej) w miejscowości Kluczewsko”.

88

87/2021

28 październik

w sprawie odwołania koordynatora do spraw szczepień przeciwko wirusowi SARSCOV-2

89

88/2021

28 październik

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

90

89/2021

29 październik

w sprawie :
Kluczewsko.

91

90/2021

2 listopad

Regulaminu wynagradzania pracowników

Urzędu

Gminy

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego dla Urzędu Gminy Kluczewsko.
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Lp.

Nr

Z dnia

W sprawie

92

91/2021

9 listopad

w sprawie ustanowienia osób w celu dokonania odbioru częściowego zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania zabytkowego
budynku spichlerza - wozowni z przeznaczeniem na budynek usługowy (Gminny
Ośrodek Kultury)”.

93

92/2021

15 listopad

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Kluczewsko na 2022 rok
i projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2022
-2030

94

93/2021

15 listopad

w sprawie wyznaczenia na rok 2022 podmiotów, w których będzie wykonywana
kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna

95

94/2021

16 listopad

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

96

95/2021

22 listopad

w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Kluczewsko.

97

96/2021

22 listopad

w sprawie: ustalenia dni wolnych od pracy w 2022 roku w zamian za święta przypadające w sobotę

98

97/2021

23 listopad

w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku do obsługi szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

99

98/2021

23 listopad

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

10

99/2021

29 listopad

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

101

100/2021

01 grudnia

w sprawie: Regulaminu wynagradzania kierowników instytucji kultury, dla których
organizatorem jest Gmina Kluczewsko.

102

101/2021

01 grudnia

w sprawie utworzenia i wprowadzenia zasad działania Punktu Potwierdzającego
Profile Zaufane elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP)
w Urzędzie Gminy Kluczewsko

103

102/2021

01 grudnia

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

104

103/2021

01 grudnia

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

105

104/2021

01 grudnia

w sprawie realizacji zadań w sposób ograniczający bezpośrednią obsługę interesantów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

106

105/2021

01 grudnia

w sprawie powołania Komisji Przetargowej na wynajem lokalu użytkowego, położonego w budynku Urzędu Gminy Kluczewsko

107

106/2021

13 grudnia

w sprawie wyboru długości okresu wyliczenia relacji określonych w art. 243 ust. 1
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

108

107/2021

13 grudnia

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

109

108/2021

17 grudnia

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 12/2021 Wójta Gminy Kluczewsko z dnia 28
stycznia 2021 roku w sprawie przyjęcia Planu postępowań o udzielenie zamówień
publicznych w Gminie Kluczewsko na rok 2021

110

109/2021

17 grudnia

w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego procedurę zgłaszania naruszeń
prawa oraz podejmowania działań następczych w Urzędzie Gminy Kluczewsko.

111

110/2021

20 grudnia

w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych.

112

111/2021

28 grudnia

w sprawie: Procedury wewnętrznej raportowania schematów podatkowych dla Gminy Kluczewsko

113

112/2021

28 grudnia

w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej do pełnienia funkcji MDR Oficera
w Gminie Kluczewsko

114

113/2021

28 grudnia

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przeglądu dokumentów i materiałów niejawnych wytworzonych w Urzędzie Gminy w Kluczewsku oraz otrzymanych z innych jednostek organizacyjnych

115

114/2021

28 grudnia

w sprawie zatwierdzenia planu zimowego utrzymania dróg gminnych i dojazdowych z terenu Gminy Kluczewsko w sezonie zimowym 2021/2022
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2. Rada Gminy
Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym wybieranym na pięcioletnią kadencję. Rada Gminy
Kluczewsko działa na podstawie Statutu Gminy, przyjętego Uchwałą Rady Gminy Nr XXIII/60/2021
z 30 grudnia 2021 roku – ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego
w dniu 5 stycznia 2022 roku pod poz. 94. 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 zaś
wiceprzewodniczącymi Bożena Ławińska oraz Piotr Barański.
Radni pracują na posiedzeniach stałych komisji Rady Gminy.
Komisji Rewizyjnej, któr ej pr zewodniczącą jest Pani Ewa Radolińska-członkowie: Barbara Bańcer,
Paweł Książek,
Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu, któr ej pr zewodniczącym jest Piotr Barański - członko-

wie: Damian Bakalarz, Michał Gacek,
Komisji Rolnictwa, Gospodarski Komunalnej I Ochrony Środowiska, któr ej pr zewodniczącą
jest Lucja Rubik członkowie - Sławomir Galarczyk, Krzysztof Łowicki, Piotr Michałek,
Komisja Budżetu, Finansów I Planowania, któr ej pr zewodnicząca jest Bożena Ławińska członkowie
- Jakub Kłudziak, Sebastian Olczyk, Julita Pura,
Komisja do Spraw Rozpatrywania Skarg, Wniosków i Petycji, któr ej pr zewodniczącą jest
Ewa Radolińska, - Michał Gacek, Sebastian Olczyk, Lucja Rubik.
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3.

Zestawienie dokumentów programowych Gminy Kluczewsko

1)
Strategia Rozwoju Gminy Kluczewsko do 2020 roku - przyjęta uchwałą Rady Gminy
Nr XXIX/26/2014 z dnia 30 września 2014 roku.
2) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kluczewsko przyjęte
uchwałą Rady Gminy Nr XXV/9/2014 z dnia 28 marca 2014 roku.
3) Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021-2027 przyjęta uchwałą Rady Gminy
Nr XXI/45/2021 z dnia 06 października 2021 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 2021 obradowała na 7 sesjach, na których podjęła
63 uchwały, które zostały opublikowane na BIP Gminy Kluczewsko.
Spis uchwał 2021 rok
Lp.

Nr

Z dnia

1

XVII/1/2021

3 marca

w sprawie uchwalenia planów pracy Rady Gminy i stałych komisji na 2021 rok

2

VII/2/2021

3 marca

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kluczewsko w 2021 r.

3 marca

w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga
szkolnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kluczewsko

3
XVII/3/2021

W sprawie

4

XVII/4/202

3 marca

w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny,
przypadających Gminie Kluczewsko

5

XIVI/5/2021

3 marca

w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej w interesie publicznym przez Pana Arkadiusza Rakoczy w dniu 11 grudnia 2020 roku

6

XVII/6/2021

3 marca

w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej w interesie publicznym przez Pana Arkadiusza Rakoczy w dniu 11 grudnia 2020 roku

7

XVII/7/2021

3 marca

w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej w interesie publicznym przez Pana Piotra Sterkowskiego w dniu 15 grudnia 2020 roku

XVII/8/2021

3 marca

w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji Tymczasowej Rady Stanu
Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego z dnia 20 grudnia
2020 r. dotyczącej obrony prawdy, godności i wolności człowieka.

9

XVII/9/2021

3 marca

w sprawie rozpatrzenia petycji Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO z dnia 5
stycznia 2021 roku

10

XVII/10/2021

3 marca

w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 10 lutego 2021 roku

11

XVII/11/2021

3 marca

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

12

XVIII/12/2021

31 maj

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok Gminnego
Ośrodka Zdrowia w Kluczewsku

13

XVIII/13/2021

31 maj

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

14

XVIII/14/2021

31 maj

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Kluczewsku za 2020 rok

15

XVIII/15/2021

31 maj

w sprawie przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2020 dla Gminy Kluczewsko”
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Lp.

Nr

Z dnia

W sprawie

16

XVIII/16/2021

31 maj

w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz
wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku

17

XVIII/17/2021

31 maj

w sprawie uchwalenia Regulaminu wykonywania i finansowania programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kluczewsko

18

XVIII/18/2021

31 maj

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Kluczewsko

19

XVIII/19/2021

31 maj

w sprawie określenia zasad przyznawania diet przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy

20

XVIII/20/2021

31 maj

w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy Kluczewsko

21

XVIII/21/2021

31 maj

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

22

XVIII/22/2021

31 maj

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kluczewsko na lata
2021- 2030.

23

XVIII/23/2021

31 maj

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

24

XIX/24/2021

30 czerwiec

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kluczewsko wotum zaufania

25

XIX/25/2021

30 czerwiec

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kluczewsko wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2020 rok

26

XIX/26/2021

30 czerwiec

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kluczewsko z tytułu wykonania budżetu gminy za 2020 rok

27

XIX/27/2021

30 czerwiec

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kluczewsko na rok
szkolny 2021/2022

28

XIX/28/2021

30 czerwiec

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

29

XIX/29/2021

30 czerwiec

w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Kluczewsko

30

XIX/30/2021

30 czerwiec

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

31

XIX/31/2022

30 czerwiec

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Włoszczowskiemu

32

XIX/32/2021

30 czerwiec

w sprawie zmian w budżecie gminy Kluczewsko na 2021 rok

33

XIX/33/2021

30 czerwiec

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kluczewsko na lata
2021-2030.

34

XX/34/2020

23 lipiec

Zmieniająca uchwałę 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”

35

XX/35/2021

23 lipiec

w sprawie zmian budżetu Gminy Kluczewsko na 2021 rok

36

XX/36/2021

23 lipiec

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kluczewsko na lata
2021-2030.

37

XXI/37/2021

6 październik

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

38

XXI/38/2021

6 październik

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

39

XXI/39/2021

6 październik

w sprawie wskazania wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drodze wojewódzkiej
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Lp.

Nr

Z dnia

W sprawie

40

XXI/40/2021

6 październik

w sprawie wskazania wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drogach powiatowych

41

XXI/41/2021

6 październik

w sprawie wskazania wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drogach gminnych

42

XXI/42/2021

6 październik

w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do sporządzenia mienia podlegającego komunalizacji

43

XXI/43/2021

6 październik

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

44

XXI/44/2021

6 październik

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

45

XXI/45/2021

6 październik

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy
Kluczewsko na lata 2021-2027

46

XXI/46/2021

6 październik

w sprawie zmian budżetu Gminy Kluczewsko na 2021 rok

47

XXI/47/2021

6 październik

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kluczewsko na lata
2021-2030.

48

XXII/48/2021

30 listopad

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022 na obszarze gminy Kluczewsko

49

XXII/49/2021

30 listopad

w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości

50

XXII/50/2021

30 listopad

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

51

XXII/51/2021

30 listopad

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

52

XXII/52/2021

30 listopad

w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Kluczewsko z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022

53

XXII/53/2021

30 listopad

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Kluczewsko
na lata 2022-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji

54

XXII/54/2021

30 listopad

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Kluczewsko

55

XXII/55/2021

30 listopad

w sprawie zmian budżetu Gminy Kluczewsko na 2021 rok

56

XXII/56/2021

30 listopad

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kluczewsko na lata
2021-2030.

57

XXIII/57/2021

30 grudzień

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kluczewsko na lata 20222030.

58

XXIII/58/2021

30 grudzień

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kluczewsko na 2022 rok

59

XXIII /59/2021

30 grudzień

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kluczewsko na
2022 rok.

60

XXIII /60/2021

30 grudzień

w sprawie Statutu Gminy Kluczewsko

61

XXIII /61/2021

30 grudzień

w sprawie uchwalenia Statutu Komunalnego Usługowego Zakładu Gospodarczego w Kluczewsku

62

XXIII /62/2021

30 grudzień

w sprawie zmian budżetu Gminy Kluczewsko na 2021 rok

63

XXIII/63/2021

30 grudzień

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kluczewsko na lata
2021- 2030.
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4. Jednostki pomocnicze gminy – sołectwa.
Na terenie gminy działają 26 sołectwa i 1 osiedle. Organizację i zakres działania jednostek pomocniczych
określa statut uchwalony uchwałą Rady Gminy Nr VI/17/2011 z dnia 3 czerwca 2011 roku, zmieniony
uchwałą Nr V/17/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 roku, oraz Uchwałą Nr VI/37/2019 z 28 czerwca
2019 roku.

II. DEMOGRAFIA
1. Statystyki Urzędu Stanu Cywilnego.
1)
2)
3)
4)

Sporządzone akty małżeństwa – 21, w tym: - konkordatowe – 13, cywilne – 8.
Sporządzone akty zgonu – 16.
Ilość wyroków rozwodowych wpisanych do ksiąg małżeństw sporządzonych w USC w Kluczewsku-6.
Ilość wydanych odpisów aktów stanu cywilnego – 530 ( w tym 448 skróconych, 36 zupełnych i 46
wielojęzycznych).
5) Ilość wydanych dowodów osobistych – 287.
6) W dniu 28 września 2021r. obchodzono uroczystość jubileuszową długoletniego pożycia małżeńskiego : „Złote Gody” (50-lecie – dla 20 par małżeńskich) i „Diamentowe
Gody” (60-lecie – dla 6 par małżeńskich).

2. Demografia
Zgodnie z danymi Ewidencji Ludności w gminie Kluczewsko mieszkają 5192 osoby zameldowane na pobyt stały (stan na 31.12.2021r.).
W 2021 roku na terenie gminy Kluczewsko:
1)

Urodziło się 44 dzieci.

2)

Zmarło 64 osoby.

3)

Ilość zameldowań na pobyt stały – 125.

4)

Ilość wymeldowań z pobytu stałego – 155.

5)

Ilość zameldowań spoza gminy – 43.

W okresie ostatnich lat odnotowano spadek liczby ludności gminy. Zaobserwowano utrzymujący się
ujemny przyrost naturalny.
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III. INFORMACJE FINANSOWE
Budżet Gminy Kluczewsko został przyjęty Uchwałą Nr XVI/59/2020 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 30
grudnia 2020 roku.
W trakcie realizacji budżetu dokonywano zmian budżetowych, co spowodowało że na dzień 31 grudnia
2021 roku budżet przedstawiał się następująco:

Wyszczególnienie

Plan w zł

DOCHODY

33.818.489,11

30.995.500,32

27.696.964,64

27.751.864,75

6.121.524,47

3.243.635,57

0,00

0,00

37.402.219,20

26.907.958,44

wydatki bieżące

27.158.365,70

24.534.552,95

wydatki majątkowe

10.243.853,50

2.373.405,49

nadwyżka/deficyt

-3.583.730,09

4.087.541,88

PRZYCHODY

4.213.730,09

3.583.730,09

kredyty i pożyczki

630.000,00

0,00

1.768.342,63

1.768.342,63

1.815.387,46

1.815.387,46

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:

w tym:

Wykonanie w zł

Wolne środki, o których mowa w art. 217
ust.2 pkt.6 uofp
Niewykorzystane środki pieniężne, o których
mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 uofp

ROZCHODY
spłaty kredytów i pożyczek
w tym:
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I. Wykonanie budżetu Gminy Kluczewsko za 2021 rok, w tym kwotę deficytu
lub nadwyżki.
Budżet Gminy Kluczewsko na koniec roku zamknął się nadwyżką w kwocie 4.087.541,88 zł przy deficycie planowanym w kwocie 3.583.730,09 zł.
Informację o planowanych i wykonanych w roku 2021 dochodach przedstawia poniższa tabela:
Plan dochodów
na dzień
01.01.2021

DOCHODY

Dochody bieżące

Wykonanie
dochodów
w%

Wykonanie
dochodów

25.828.559,00

27.696.964,64

27.751.864,75

100,20

4.762.597,30

6.121.524,47

3.243.635,57

52,99

30.591.156,30

33.818.489,11

30.995.500,32

91,65

Dochody majątkowe
RAZEM

Plan dochodów
po zmianach
według stanu na
dzień 31.12.2021

Realizację wszystkich dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Dział

Opis

Wykonanie w zł.

Wykonanie
planu

576 058,06

492 644,29

85,52%

3 800,00

4 128,49

108,64%

450 600,00

425 223,61

94,37%

Plan

010

Rolnictwo i łowiectwo

020

Leśnictwo

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

600

Transport i łączność

9 520,00

9 241,88

97,08%

Drogi wewnętrzne

9 100,00

9 100,00

100,00%

93 500,00

86 601,46

92,62%

700

Gospodarka mieszkaniowa

710

Działalność usługowa

6 550,00

30 808,64

470,36%

Pozostała działalność

6 550,00

30 808,64

470,36%

66 993,00

64 890,62

96,86%

1 108,00

1 108,00

100,00%

3 574 270,94

3 875 241,48

108,42%

13 558 479,61

13 561 342,68

100,02%

532 095,79

516 070,61

96,99%

750
751

756

Administracja publiczna
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z
ich poborem

758

Różne rozliczenia

801

Oświata i wychowanie

851

Ochrona zdrowia

20 882,91

20 742,91

99,33%

Pozostała działalność

20 882,91

20 742,91

99,33%

328 476,00

315 704,80

96,11%

852

Pomoc społeczna
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Dział

Opis

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

855
900

Plan

Wykonanie w zł.

Wykonanie planu

51 008,00

51 008,00

100,00%

Rodzina

8 295 710,00

8 235 397,34

99,27%

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

5 679 062,34

3 303 669,42

58,17%

Oświetlenie ulic, placów i dróg

450,00

266,94

59,32%

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

200,00

0,00

0,00%

926

Kultura fizyczna

570 174,46

1 749,48

0,31%

33 818 489,11

30 995 573,71

91,65%

Razem

Informację o planowanych i wykonanych w roku 2021 wydatkach przedstawia poniższa tabela:
WYDATKI

Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe
RAZEM

Plan wydatków
na dzień 01.01.2021

Plan wydatków po zmianach
według stanu na dzień
31.12.2021

Wykonanie wydatków

Wykonanie
wydatków w %

24.488.202,10

27.158.365,70

24.534.552,95

90,34

6.784.592,20

10.243.853,50

2.373.405,49

23,17

31.272.794,30

37.402.219,20

26.907.958,44

71,94

Tabelaryczne zestawienie wykonania wydatków według szczegółowości zgodnej z uchwalonym budżetem przedstawia poniższa tabela:

Dział
010
400
600
700
710
750
751
754
757
758
801
851
852
854
855

Opis
Rolnictwo i łowiectwo
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz
i wodę
Transport i łączność
Drogi publiczne wojewódzkie
Gospodarka mieszkaniowa
Działalność usługowa
Administracja publiczna
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz sądownictwa
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Obsługa długu publicznego
Różne rozliczenia
Oświata i wychowanie
Ochrona zdrowia
Pomoc społeczna
Edukacyjna opieka wychowawcza
Rodzina
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Plan
3 712 890,97

Wykonanie
682 690,83

Wykonanie planu
18,39%

454 500,00

441 534,17

97,15%

899 464,50
412 131,10
32 365,00
734 050,00
3 671 821,96

748 509,91
412 131,10
13 124,75
684 730,77
2 817 954,63

83,22%
100,00%
40,55%
93,28%
76,75%

1 108,00

1 108,00

100,00%

249 870,75
200 000,00
61 000,00
8 356 612,63
95 202,20
1 101 659,00
285 893,35
8 334 449,00

136 037,91
67 543,00
0,00
7 690 673,69
92 243,31
870 718,20
258 283,37
8 265 384,45

54,44%
33,77%
0,00%
92,03%
96,89%
79,04%
90,34%
99,17%
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Dział

Opis

Plan

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

926

Kultura fizyczna
Razem

Wykonanie
w zł.

Wykonanie
planu

7 862 269,76

3 605 943,65

45,86%

320 700,00

255 039,66

79,53%

1 028 362,08

276 438,14

26,88%

37 402 219,20

26 907 958,44

71,94%

Zadłużenie Gminy Kluczewsko według stanu na 31 grudnia 2021 roku wynosi ogółem 3.848.000,00 zł z
tego:
- z tytułu zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w Kielcach w kwocie 858.000,00 zł
- kredytów w Banku Spółdzielczym w kwocie 2.990.000,00 zł . Spłata zadłużenia planowana jest do końca 2030 roku.
Zobowiązania wymagalne uznane za bezsporne – nie wystąpiły.
Udzielone z budżetu Gminy w roku 2021 dotacje przedstawiają się następująco:
Dotacje celowe:

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa
jednostki
otrzymującej
dotacje

Zakres

Planowana
kwota dotacji
w zł.

Kwota
dotacji
wykorzystanych w zł.

1

2

3

4

5

6

7

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”
2
600
60014
Powiat
Dotacja celowa na zadanie pn.
Włoszczowski "Rozbudowa drogi powiatowej nr
0252T Pilczyca-JanuszewiceKomorniki w miejscowości Januszewice od km. 3+100 do km
4+195
3
851
851
Powiat
Dotacja celowa na zadanie pn.
Włoszczowski "Zakupy inwestycyjne (sprzętu,
urządzeń, i wyposażenia medycznego) ZOZ Włoszczowa
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495.634,50

495.634,50

412.131,10

412.131,10

78.503,40

78.503,40

5.000,00

5.000,00
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Dotacje celowe w 2021 roku
Nazwa
jednostki
Lp. Dział Rozdział otrzymującej
dotacje
1

2

II.

3

Zakres

4

5

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Wybrana w konkursie
Stowarzyszenie
Rozwoju Gminy
Kluczewsko

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

Planowana
Kwota
kwota dotacji
dotacji
wykorzystaw zł.
nych w zł.
6

7

118.574,90

158.948,00

85.000,00

85.000,00

8.000,00

8.000,00

1

926

92605

2

900

90002

3

852

85295

Wybrana w kon- Realizacja zadania pn. „Wspieranie
kursie
osób w wieku emerytalnym”

4

754

75412

Ochotnicza Straż Dotacja celowa na „ Bieżące utrzyPożarna w Klu- manie OSP w Kluczewsku”
czewsku

1.250,00

3.000,00

5

754

75412

Ochotnicza Straż Dotacja celowa na „ Bieżące utrzyPożarna w Janu- manie OSP w Januszewicach”
szewicach

543,90

15.300,00

6

754

75412

Ochotnicza Straż Dotacja celowa na „ Bieżące utrzyPożarna w Domanie OSP w Dobromierzu”
bromierzu

3.500,00

6.000,00

7

754

75412

Ochotnicza Straż Dotacja celowa na „ Bieżące utrzyPożarna w Klu- manie OSP w Kluczewsku”
czewsku

281,00

40.000,00

Ogółem

20.000,00

614.209,40
w tym:

1.648,00

696.816,90

dotacje majątkowe

495.634,50

599.168,90

dotacje bieżące

118.574,90

97.648,00
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Dotacje podmiotowe w 2021 roku
Lp. Dział Rozdział Nazwa jednostki otrzymującej
dotacje

Zakres

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

1

2

3

4

5

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
1

921
II.

92116

Gminna Biblioteka Wydatki związane z realizacją
Publiczna
zadań statutowych

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

6
95.000,00

7
94.991,60

95.000,00

94.991,60

1.044.993,88

909.155,19

1

801

80101

Stowarzyszenie
Wydatki związane z prowadzeWiejskie Wsi Ko- niem Zespołu Przedszkolnomorniki „Nad
Szkolnego w Komornikach
Czarną”

811.250,00

707.537,32

2

801

80104

Stowarzyszenie
Wydatki związane z prowadzeWiejskie Wsi Ko- niem Zespołu Przedszkolnomorniki „Nad
Szkolnego w Komornikach
Czarną”

178.000,00

173.908,35

801

80150

Stowarzyszenie
Wydatki związane z prowadzeWiejskie Wsi Ko- niem Zespołu Przedszkolnomorniki „Nad
Szkolnego w Komornikach
Czarną”

49.000,00

20.966,60

801

80153

Stowarzyszenie
Dotacja na podręczniki (zlecone)
Wiejskie Wsi Komorniki „Nad
Czarną”

6.743,88

6.742,92

Ogółem

1.139.993,88
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1. Fundusz sołecki w 2021 roku
Fundusz sołecki został wyodrębniony w budżecie gminy na 2021 rok uchwałą Rady Gminy Kluczewsko
nr XVIII/2/2013 z dnia 1 marca 2013 roku. W terminie do 30 września 2021 roku do Wójta Gminy zostały złożone wnioski ze wszystkich sołectw, które w trakcie roku także ulegały zmianom i na dzień 31 grudnia 2021 roku przedstawiały się następująco :

Lp

1
2

Sołectwo

Przedsięwzięcie
do wykonania

Wnioskowana kwota z funduszu łącznie
w zł

Wydano
w zł.

16381,21

16373,48

Bobrowniki

1

Wyposażenie świetlicy

Bobrowska
Wola

1

remont budynku gospodarczego na placu gminnym

7725,52

5260,63

2

Dokumentacja pod zakup działki pod zbiornik wodny

5000,00

1500,00

13651,01

13293,90

9000,00

5051,00

3

Boża Wola

1

4

Brzeście

1

Doposażenie placu rekreacyjnego poprzez zakup altanki, lampy parkowej oraz kosza
Zakup materiałów budowlanych

2

Kruszywo na remont dróg

5139,64

5139,64

3

Doposażenie placu rekreacyjnego

4000,00

3481,10

5

Ciemiętniki

1

Znaki kierunkowe na terenie miejscowości Ciemiętniki

1220,03

1220,03

6

Dobromierz

1

Oświetlenie na placu zabaw

9800,00

9800,00

2

Zakup i montaż monitoringu i alarmu koło OSP

8000,00

8000,00

3

6579,98

6579,98

4

Zagospodarowanie terenu przy budynku szkoły chodnik
Zakup podkaszarki

400,00

400,00

5

Zagospodarowanie skweru

578,50

578,50

16982,78

0,00

5000,00

4634,15

10000,00

10000,00

7

Jakubowice

1

Położenie drogi asfaltowej

8

Januszewice

1

Dokończenie prac na Gęsim Rynku

2

Utwardzenie dróg polnych

3

szkolenie dla strażaków

3900,00

3900,00

4

prace remontowe urządzeń zabawowych na placu rekreacyjnym

1414,55

1414,55
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Lp

9
10

Sołectwo

Jeżowiec
Kluczewsko

Przedsięwzięcie
do wykonania

Wnioskowana kwota z funduszu łącznie
w zł.

Wydano
w złotych

1
1

Zagospodarowanie gminnej działki rekreacyjnej
Rozbudowa oświetlenia ulicznego

20453,37
15000,00

20453,37
14835,71

2

7000,00

7000,00

15 000,00

15000,00

4

Zakup wyposażenia Klubu Seniora w Kluczewsku
Zagospodarowanie terenu obok kościoła w Kluczewsku oraz modernizacja skweru
Zakup kamienia na drogi wiejskie

5 000,00

5000,00

5

Zakup koszy na śmieci i stojaka na rowery

1 274,60

1273,90

6

Organizacja obchodów Dnia rodziny

3 000,00

3 000,00

1

czyszczenie rowów przy drodze gminnej

3139,64

3131,06

2

oświetlenie uliczne

10 000,00

10 000,00

Kolonia Mrowina

1

15594,54

738,00

12
13

przeniesienie słupa energetycznego z placu rekreacyjnego

Kol. Pilczyca

1

Budowa drogi asfaltowej na odcinku Dumin Migoń

16288,66

0,00

14

Komorniki

1

Utwardzenie dróg kamieniem

17795,34

17795,34

2

Zakup kuchenki gazowej do świetlicy wiejskiej

4000,00

3999,00

1

Zakup kruszywa

3000,00

3000,00

2

Zakup stołów cateringowych

1000,00

990,00

3

Wymiana drzwi do łazienki

1000,00

1000,00

4

Agregat do bielenia

1000,00

998,00

5

Wykaszarka spalinowa

500,00

489,98

6

Doposażenie placu zabaw

8500,00

8364,00

7

Spotkanie promocyjne dla mieszkańców

3139,64

3131,06

1

Lustro na skrzyżowaniu

398,40

2

5 kompletów stołów i ławek

500,00
1900,00

1900,00

3

Agregat prądotwórczy

5000,00

4099,00

4
5

Sprzęt nagłaśniający
Mini siłownia

2000,00
2261,20

1156,97
0,00

1

Zagospodarowanie działki gminnej na plac rekreacyjny

17723,17

17722,71

3

11

15

20

21

Kolonia Bobrowska Wola

Komparzów

Miedziana Góra

Mrowina
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Lp

18

Wydano
w złotych

1

Przedsięwzięcie
do wykonania
Wyposażenie świetlicy wiejskiej

2

Zorganizowanie dnia kobiet

2000,00

2000,00

3

Organizacja przez koło Gospodyń Wiejskich w
Pilczycy konkursu na przysmaki wielkanocne
Budowa drogi Kluczewsko-Praczka-Sudzinek

1000,00

1000,00

11476,10

11476,10

24618,09

23767,29

Sołectwo

Pilczyca

Wnioskowana kwota z
funduszu
łącznie w zł.
22080,83

21951,01

19

Praczka

1

20

Rączki

1

Budowa wodociągu w miejscowości Rączki
(Gadek)

21

Rzewuszyce

1
2

Zakup krzeseł do świetlicy
Renowacja placu zabaw

2000,00
2000,00

1999,92
1998,24

3

5425,14

5425,14

23942,01
1000,00

23932,00
963,80

22

Stanowiska

1
2

Budowa drogi koło cegielni (utwardzenia drogi
kamieniem)
Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej
Zakup kosza na śmieci do altany

23

Zmarłe

1
2

Zakup i montaż altany ogrodowej
Przygotowanie podłoża i wykonanie kostki

5500,00
3500,00

5500,00
3500,00

3

Zakup mebli do altany

2040,42

2040,00

4

Zakup mebli piknikowych i ławek do ogniska

1000,00

1000,00

5

Wynajem koparki

500,00

0,00

Przedsięwzięcia zgłoszone do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na 2021 rok były zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy. Na ten cel wyodrębniono środki finansowe w kwocie 424 910,28 zł natomiast wydatkowano kwotę 359 638,90 zł.

IV. INWESTYCJE
W 2021 roku ogólnie na inwestycje przeznaczono 5 647 000,00zł.
Realizacja zadań inwestycyjnych rocznych za rok 2021 przedstawia poniższa tabela.

Lp

Nazwa
zadania inwestycyjnego

Zaplanowane wydatki

Poniesione
wydatki

1

Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej na terenie Gminy Kluczewsko

70.750,00

66.060,08

2

Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach: Jakubowice,
Kolonia Pilczyca, Ciemiętniki

46.703,90

3.690,00

3

Przygotowanie dokumentacji projektowej dot. przebudowy drogi:
Kluczewsko-Praczka-Sudzin

73.476,10

4

Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Kluczewsku
Zakup serwera wraz z oprogramowaniem do tworzenia kopi zapasowych bazy danych
Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kluczewsko

5
6
7
8

30.570,00
33.000,00
121.276,38

Rozwój infrastruktury sportowej, pracowni matematycznych i przyrodniczych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Kluczewsko etap II
Rewitalizacja zbiornika wodnego w Stanowiskach

22

712.718,08
32.000,00

57.384,00
30.567,48
31.363,33
115.631,69
0,00
25.134,00
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W roku budżetowym 2021 realizowano następujące projekty przy udziale środków europejskich i zewnętrznych
źródeł finansowania.
Realizacja ich przebiegała następująco:

Lp

1

Plan na
01.01.2021

Nazwa zadania

4

Wartość zadania:

Wydatki bieżące:
- środki z budżetu
j.s.t
- środki z budżetu
krajowego

1

Kompleksowe
wsparcie potencjału Gminy
Kluczewsko rewitalizacja

- środki z UE oraz
innych źródeł zagranicznych

Wydatki
poniesione
w 2021r.

Źródło pochodzenia
środków finansowych

5

6

7

1.500.402,12

Regionalny Program Operacyjny
Województwa
Świętokrzyskiego
na lata 2014-2020

5.368.012,63 5.424.212,63

-

0,00

-

0,00

5.368.012,63 5.424.212,63

Wydatki majątkowe: 1.117.479,64 1.170.901,63
58.110,15
60.888,16
- środki z budżetu
j.s.t
- środki z budżetu
4.192.422,84
krajowego
4.192.422,84
- środki z UE oraz
innych źródeł zagranicznych
Wartość zadania:

2

Plan po zmianach na dzień
31.12.2021r.

Wydatki bieżące:
- środki z budżetu
j.s.t i wpłaty mieszTermomoderni- kańców
zacja obiektów - środki z UE oraz
innych źródeł zagraużyteczności
nicznych
publicznej na
terenie Gminy Wydatki majątkowe:
Kluczewsko – - środki z budżetu
j.s.t i wpłaty mieszetap II
kańców
- środki z UE oraz
innych źródeł zagranicznych

1.500.402,12
548.595,44

Realizacja projektu
w latach 2019-2022

55.994,64

895.812,04

108.609,00

108.609,00

0,00

0,00

0,00

0,00

108.609,00

108.609,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Działanie 6.5
„Rewitalizacja obszarów miejskich
i wiejskich”

Regionalny Program Operacyjny
Województwa
Świętokrzyskiego
na lata 2014-2020
Działanie 3.3
„Poprawa efektywności energetycznej
z wykorzystaniem
odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i
mieszkaniowym .Realizacja
projektu na lata
2020 - 2022

Raport o stanie Gminy Kluczewsko za 2021 rok
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich za 2021 rok kształtował się następująco:

Lp.
1

Nazwa i cel
Przedsięwzięcia razem

1.a
1.b

- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa
w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009.r. o finansach publicznych
(Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe
Kompleksowe wsparcie potencjału Gminy
Kluczewsko- rewitalizacja Termomodernizacja obiektów użyteczności
publicznej na terenie Gminy Kluczewsko ETAP II - Poprawa jakości życia mieszkańców
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa
publiczno-prywatnego:

1.1

1.1.1
1.1.2
1.1.2.1
1.1.2.2

1.2

Od

Do

Nakłady
24 403 052,42

Plan na
1.01.2021
r.

Plan po
zmianach
na
31.12.2021
r.

Wykonanie

5 763 370,72

9 039855,64

1 960 071,51

0,00

0,00

0,00

0,00

24 403 052,42

5 763 370,72

9 039855,64

1 960 071,51

9 096 041,64

5 476 621,63

5 532821,63

1 500 402,12

0,00

0,00

0,00

0,00

9 096 041,64

5 476 621,63

5 532821,63

1 500 402,12

2019 2021

5 433 041,64

5 368 012,63

5 424212,63

1 500 402,12

2020 2022

3 663 000,00

108 609,00

108 609,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.1

- wydatki bieżące

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.2

- wydatki majątkowe
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt
1.1 i 1.2):
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe

0,00

0,00

0,00

0,00

15 307 010,78

286 749,09

3 507034,01

459 669,39

0,00

0,00

0,00

0,00

15 307 010,78

286 749,09

3 507034,01

459 669,39

2019 2022

950 000,00

262 131,00

412 131,10

412 131,10

2014 2021

2 702 456,02

0,00

2 614464,82

0,00

2016 2022

2 096 150,00

0,00

0,00

0,00

2020 2022

368 227,48

24 618,09

324 618,09

23 767,29

2020 2024

71 357,28

0,00

9 000,00

5 051,00

2020 2024

56 000,00

0,00

0,00

0,00

2021 2022

11 000,00

0,00

5 000,00

1 500,00

2021 2022

110 000,00

0,00

100 000,00

0,00

2021 2022

8 941 820,00

0,00

41 820,00

17 220,00

1.3

1.3.1
1.3.2

1.3.2.1

1.3.2.2

1.3.2.3

1.3.2.4

1.3.2.5
1.3.2.6
1.3.2.7
1.3.2.8
1.3.2.9

Dotacja celowa dla Województwa Świętokrzyskiego w celu realizacji zadania pn.:
Budowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 742 w miejscowościach : Kluczewsko, Brzeście i Stanowiska. Opracowanie dokumentacji i budowa kanalizacji sanitarnej w Bobrowskiej Woli, Kol.
Bobrowskiej Woli i Miedzianej Górze Ochrona środowiska
Opracowanie dokumentacji i budowa kanalizacji sanitarnej w Brześciu - Ochrona środowiska
Opracowanie dokumentacji i budowa sieci
wodociągowej w miejscowości Rączki poprawa infrastruktury na terenie Gminy
Kluczewsko
Przygotowanie dokumentacji i budowa
świetlicy wiejskiej w Brześciu - Poprawa
warunków życia mieszkańców
Przygotowanie dokumentacji i budowa
świetlicy wiejskiej w Kolonii Mrowinie Poprawa warunków życia mieszkańców
Rewitalizacja zbiornika wodnego w Bobrowskiej Woli Zagospodarowanie osadów z oczyszczalni
ścieków - Ochrona środowiska
Przebudowa i modernizacja dróg na terenie
Gminy Kluczewsko - etap I - Poprawa jakości życia mieszkańców

24

Raport o stanie Gminy Kluczewsko za 2021 rok
V. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
W roku 2021 Gmina Kluczewsko przeprowadziła cztery postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającego progów unijnych, na roboty budowlane, dostawy oraz usługi, w
tym:
jedno postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych z podziałem na
części, tj.:
„Przebudowa i remont dróg na terenie Gminy Kluczewsko z podziałem na części”:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację wskazanego powyżej Zadania zostało przeprowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji.
Zadanie zrealizowane zostało z udziałem środków zewnętrznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Świętokrzyskiego na lata
2014 - 2020.
Przedmiotowe postępowanie zostało podzielone na dwie części:
- Część I zamówienia - Przebudowa i remont drogi wewnętrznej na osiedlu Łokietka w miejscowości Kluczewsko
– wartość zawartej Umowy - 673.893,51 zł brutto;
- Część II zamówienia - Przebudowa i remont drogi gminnej Nr 332026T (ul. Spółdzielczej) w miejscowości Kluczewsko - wartość zawartej Umowy - 518.117,27 zł brutto;
„Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania zabytkowego budynku spichlerza – wozowni z przeznaczeniem
na budynek usługowy (Gminny Ośrodek Kultury)”:
Zadanie zrealizowane zostało z udziałem środków zewnętrznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020.
Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji
na przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania zabytkowego budynku spichlerza – wozowni z przeznaczeniem na budynek usługowy (Gminny Ośrodek Kultury), dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty na kwotę
brutto: 1.228.770,00 zł (słownie: jeden milion dwieście dwadzieścia osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt złotych
00/100);
dwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi, tj.:
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kluczewsko”.

Przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 2) w związku z art. 266 ustawy z dnia 11
września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021r., poz. 1129) z uwagi na fakt, iż wszystkie
złożone oferty podlegały odrzuceniu (w przedmiotowym postępowaniu wpłynęła jedna oferta).
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kluczewsko”.
Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na
odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kluczewsko, dokonano wyboru oferty złożonej
przez EKOPRO Sp. z o. o.. Wartość brutto Umowy: 849.400,56 zł ;
jedno postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dostawy z podziałem na części, tj.:
„Zakup wraz z dostawą opału na sezon grzewczy 2021/2022 z podziałem na części”.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację wskazanego powyżej Zadania zostało przeprowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji.
Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części:


Część I zamówienia, tj.: Zakup wraz z dostawą, załadunkiem i rozładunkiem pelletu do Zespołu Przedszkolno – Szkolnego w Kluczewsku, ul. Leśna 1, 29 – 120 Kluczewsko, Zespołu Przedszkolno – Szkolnego w Dobromierzu, ul. Włoszczowska 5, 29 – 120 Kluczewsko, Zespołu Przedszkolno – Szkolnego w Komornikach,
Komorniki 7; 29 – 120 Kluczewsko - wartość zawartej Umowy nie przekroczy kwoty: 189.973,50 zł brutto

Część II zamówienia, tj.: Zakup wraz z dostawą, załadunkiem i rozładunkiem oleju opałowego lekkiego do
Urzędu Gminy Kluczewsko, ul. Spółdzielcza 12; 29 – 120 Kluczewsko oraz Gminnego Ośrodka Zdrowia w
Kluczewsku, ul. Nowa 8, 29 – 120 Kluczewsko - wartość zawartej Umowy nie przekroczy kwoty:
211.560,00 zł brutto (słownie: dwieście jedenaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt złotych 00/100).
Gmina Kluczewsko w roku 2021, udzieliła zamówień klasycznych o wartości mniejszej niż 130.000 złotych na kwotę brutto: 2.653.261,97 zł netto (słownie: dwa miliony sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt jeden złotych 97/100).
W ramach wskazanej powyżej wartości, zostały udzielone zamówienia publiczne
m. in. na: pełnienie
funkcji Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego w specjalności drogowej, konstrukcyjno – budowlanej, instalacyjnej
w zakresie sieci i instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych, zakup materiałów biurowych, zakup materiałów
chemicznych.
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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 me-dycyny
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 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 2021 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 4.105 osób, którym udzielono 18.082 porady lekarskie
obejmujące:


leczenie schorzeń, w tym zapewnienie diagnostyki laboratoryjnej oraz obrazo-wej 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 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 zlecono wykonanie następujących badań:
Badanie EKG - 199, USG – 208 badań RTG (klatki piersiowej, kręgosłupa, kończyn, miednicy, zatok) – 545 badań,
Badania laboratoryjne (morfologia, mocz, OB i inne zgodne z wykazem NFZ) – 10.182
W Punkcie Szczepień Gminnego Ośrodku Zdrowia w Kluczewsku wykonano 4.394 szczepienia u 1997 osób
przeciwko SARS-COV-2.
Świadczenia pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej obejmują kompleksową opiekę pielęgniarską nad
pacjentem, rodziną w środowisku zamieszkania z uwzględnieniem miejsca udzielania świadczeń:


świadczenia lecznicze w tym:

wykonywanie iniekcji i zabiegów na podstawie zleceń lekarzy ubez-pieczenia 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,



świadczenia profilaktyczne u dzieci w wieku 0-6 roku życia w tym: wizyty patronażowe, testy przesiewowe.
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W 2021 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) - 2859



liczba zabiegów pielęgniarskich w środowisku (iniekcje, zabiegi pielęgnacyjne, lecznicze, diagnostyczne) 160

Świadczenia położnej środowiskowo-rodzinnej obejmują kompleksową pielęgnacyjną opiekę położniczo - neonatologiczno-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 31.12.2021 roku liczba deklaracji wyboru położnej środowiskowo-rodzinnej wynosiła 1820 pacjentów.
Liczba zrealizowanych świadczeń przedstawia się następująco:
liczba zabiegów położnej w gabinecie (iniekcje, zabiegi pielęgnacyjne, zabiegi profilaktyczne, edukacyjne) 385.
Świadczenia pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania w 2021 roku były udzielane w ramach gabinetu medycyny szkolnej.
Gminny Ośrodek Zdrowia w Kluczewsku obejmuje opieką zdrowotną 469 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: 1677 badania.
Gminny Ośrodek Zdrowia zabezpiecza dostępność do świadczeń medycznych w dni powszednie w godzinach od 8 - 18.
W razie nagłych zachorowań po godzinach pracy Gminnego 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 2021r. zakład zatrudniał 17 osób.
Działalność Zakładu ma charakter usługowy. Do jego kluczowych zadań należy m.in.:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

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.
konserwacja i obsługa sieci wod-kan oraz oczyszczalni ścieków i ujęć wody,
utrzymanie dróg, chodników, ulic, mostów, parkingów i placów,
konserwacji i utrzymania poboczy dróg gminnych,
organizacja prac i nadzór nad osobami skierowanymi przez Sąd do wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne.

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 106,04 km, natomiast
liczba przyłączy wodociągowych - 1.563. Gmina zwodociągowana jest w 97 %.
W roku 2021 opłaty za wodę wynosiły 2,75 zł/1m3 + 1,00 zł opłata abonamentowa (netto). Od 22 października zgodnie z Decyzją WA.RET.70.13.2021/10 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie została wprowadzona nowa taryfa dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków:
Wyszczególnienie
Lp.

Taryfowa grupa
odbiorców

Rodzaj cen
i stawek opłat

Cena wody (zł/m3)
1.

Grupa I

Stawka opłaty abonamentowej zł/odb./3
mies.
Cena wody (zł/m3)

2.

Grupa II

Stawka opłaty abonamentowej zł/odb./3
mies.
Cena wody (zł/m3)

3.

Grupa III

Stawka opłaty abonamentowej zł/odb./3
mies.

Wielkość cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
(podane są cenami netto)
W okresie od 1 do 12
miesiąca obowiązywania nowej taryfy

W okresie od 13 do 24
miesiąca obowiązywania nowej taryfy

W okresie od 25 do 36
miesiąca obowiązywania nowej taryfy

2,88

2,93

3,01

3,27
2,89

3,27
2,94

3,27
3,02

3,27
2,90

3,27
2,95

3,27
3,02

3,27

3,27

3,27
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Sprzedaż wody wyniosła 149.019,4 m3. Straty w sieci wynoszą 14,07% oraz ubytki na cele technologiczne
16,42%. Bieżące zaległości z tytułu opłat za wodę wynosiły na koniec 2021 roku 9.037,81 zł netto.
3. Kanalizacja
Na terenie Gminy Kluczewsko usytuowane są dwie oczyszczane ścieków: oczyszczalnia Dobromierz o przepustowości 240m3 na dobę oraz zmodernizowana oczyszczalnia w Kluczewsku o przepustowości 260 m3/dobę. Gmina
jest skanalizowana w 83 %.
W oczyszczalni oczyszcza się ścieki z 18 miejscowości, a także odbierane z miejscowości nieskanalizowanych.
Ilość podłączeń kanalizacyjnych na koniec roku wynosiła 1.130. Cena za 1m3 ścieków od 22 października 2021r.
wzrosła z 3,70 zł na 4,06 zł (netto) zgodnie z w/w Decyzją w okresie od 1 do 36 miesiąca obowiązywania nowej
taryfy dla wszystkich odbiorców. Ilość ścieków oczyszczanych kształtuje się na poziomie 105.213,9 m3/rok. Obecnie Gmina posiada ponad 73,56 km sieci kanalizacyjnej. Bieżące zaległości z tytułu opłat za ścieki wynosiły na koniec 2021 roku 8.051,18 zł netto.
4. Gospodarka odpadami stałymi
Usługi w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w okresie od 01.01.2021 do 30.09.2021r. świadczyła firma
PAVER Sp.z o.o., natomiast od 01.10.2021r. odbiorem odpadów komunalnych zajmuje się firma EKOPRO Sp. z
o.o., która posiada zezwolenia na wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy. Właściciele nieruchomości są
wyposażeni w pojemniki służące do gromadzenia odpadów komunalnych oraz w worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
Na dzień 31 grudnia 2021 roku systemem gospodarowania odpadami komunalnymi objętych było 4.170 osób, tj.
1.360 gospodarstw domowych oraz 44 nieruchomości niezamieszkałych.
System obejmował również nieruchomości letniskowe, których w roku 2021 było 68. Stawka opłaty miesięcznej od
osoby przedstawiała się następująco:
- od 01.01.2021 r do 31.10.2021r - 18,00 zł.
- od 01.11.2021r. do 31.12.2021r. – 19,50 zł., za zbieranie w sposób selektywny odpadów komunalnych. Dla osób
kompostujących bioodpady w kompostowniku przydo-mowym ustalone jest zwolnienie w części z opłaty w wysokości 2,00 złotych za każdą osobę miesięcznie . Zaległości z tytułu w/w opłaty na koniec 2021r. to 27.860,65 zł.

VIII. ROLNICTWO
Użytki rolne stanowią 37,8 % powierzchni Gminy, co nadaje jej typowo rolniczego charakteru. Około połowy powierzchni gruntów zajmują gleby klas V i VI, co nie sprzyja osiąganiu wysokiej wydajności w rolnictwie. Na uwagę zasługuje jednak stosunkowo wysoki odsetek łąk i pastwisk, co umożliwia rozwój hodowli bydła. Sady na terenie Gminy zajmują 34 ha.
W produkcji zwierzęcej dominuje chów trzody chlewnej a także hodowla bydła mlecznego, produkującego mleko
wysokiej jakości dla OSM Włoszczowa.
Rok 2021 był trudnym rokiem dla rolników z terenu Gminy Kluczewsko. W miesiącu lipcu wystąpiło niekorzystne zjawisko atmosferyczne w postaci gradu. Wójt Gminy Kluczewsko powołał Komisję Gminną do szacowania strat w gospodarstwach rolnych. Komisja oszacowała wielkość szkód w 25 gospodarstwach. Powierzchnia
upraw dotknięta klęską wyniosła 188 ha a wartość strat ogółem przekroczyła 184 000,00 zł. Z każdego szacowania
komisja sporządziła indywidualny protokół, który był niezbędnym załącznikiem do wypłaty odszkodowania z
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
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szej tabeli.

Podstawowe informacje na temat mienia komunalnego Gminy zostały przedstawione w poniż-

Tabela 1. Dane na temat mienia komunalnego gminy
Lp.

Grupa

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

1

2

3

4

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

156

-

-

- lasy

ha

24

156

-

-

- 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

-

-

-

-

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:
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1. 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 2021 roku : czynsz – 27 964,86 zł, ogrzewanie – 29772,99 zł.
2. W zakresie lokali użytkowych
Gmina Kluczewsko posiada również lokale użytkowe, których łączna powierzchnia wynosi około 436 m2
a środki uzyskane z wynajmu tych lokali wyniosły w 2021 roku: czynsz – 19 057,48 zł,
ogrzewanie – 23 431,74 zł
3. W zakresie dzierżawy gruntów i budynków oraz majątku oddanego w administrowanie.
Z tytułu wydzierżawionych gruntów gminnych i budynków gmina osiągnęła dochód
w wysokości: 14 027,55 zł.
Ponadto osiągnięto dochód w kwocie 4 128,49 zł za dzierżawy obwodów łowieckich i nieleśnych.
4. W zakresie zbycia, oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości z zasobu gminnego:
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 121,74
zł.
W 2021 r. Gmina nie oddała żadnej nieruchomości w użytkowanie wieczyste.
Z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości osiągnęła dochód w wysokości: 614,78
zł.
5. W zakresie nabycia nieruchomości do zasobu gminnego
W 2021 r. Gmina Kluczewsko nabyła nieodpłatnie na podstawie art.8i ust.1 i 2w związku zart.8g ustawy z
dnia29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych działkę nr ew. 272 o powierzchni
0,34 ha, obręb geodezyjny Ciemiętniki. Wartość zakupionej nieruchomości orientacyjnie oszacowano na
kwotę 5500,00 zł.
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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 tylko 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
Udzielono dotacji celowej Województwu Świętokrzyskiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego
pn.: „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 742 w miejscowościach Kluczewsko, Brzeście i
Stanowiska” w kwocie 412.131,10 zł.
3. Drogi publiczne powiatowe
Udzielono dotacji celowej Powiatowi Włoszczowskiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.:
"Rozbudowa drogi powiatowej nr 0252T Pilczyca-Januszewice-Komorniki w miejscowości Januszewice od km.
3+100 do km 4+195” w kwocie 78.503,40 zł.

3. Drogi publiczne gminne
W 2021 roku na terenie Gminy Kluczewsko przeprowadzono wiele prac drogowych sfinansowanych głównie z
własnych środków.
Wykonano następujące prace:
- wykonano liczne remonty dróg tłuczniowych. Na ten cel zakupiono 2423 ton kruszywa za kwotę 88.795,63 zł;
- zakupiono znaki drogowe za kwotę 7.001,51 zł;
- wykonano remonty wiat przystankowych w miejscowościach Pilczyca, Brzeście, Rudka, oraz Stanowiska za łączną kwotę 8.847,59 zł;
- opracowano dokumentację techniczną niezbędną do wykonania inwestycji polegających na remoncie lub przebudowie dróg gminnych w miejscowościach: Kluczewsko – Praczka – granica województwa, Ciemiętniki, Januszewice – Stanowiska. Na ten cel Gmina wydatkowała 78.294,00 zł.
za
kwotę
7.420,00zł
Gmina
Kluczewsko
ustaliła
granice
działek
drogowych
w miejscowościach Boża Wola oraz Rączki.
- w ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych zakupiono tablice informacyjne, mieszankę mineralno-asfaltową,
piasek oraz sól drogową, wykoszono pobocza, kopano i czyszczono rowy, przy pomocy zwyżki wykonano pielęgnacje drzew rosnących w pasie drogowym oraz odśnieżano drogi w okresie zimowym.
Wszystkie w/w prace bieżącego utrzymania dróg kosztowały 36.949,20 zł.
Łącznie w 2021 roku na drogi gminne wydatkowano 227 307,93 zł.

4. Drogi wewnętrzne gminne
W roku 2021 Gmina Kluczewsko wykonała modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości
Kluczewsko. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 30.567,48 zł z czego kwota 9.100,00 zł to dotacja z budżetu Województwa Świętokrzyskiego a pozostała kwota czyli 21.467,48 zł to środki własne.
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X. OCHRONA ZWIERZĄT
Zadaniem własnym Gminy jest między innymi zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom. Obowiązującymi w
2021 roku na wyłapywanie/odławianie oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom były umowy zawarte z:
Gabinetem Weterynaryjnym "MON-WET", Hucisko Przybyszowskie 22, 97-524 Kobiele Wielkie,
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 2021 roku opiekę na koszt gminy zapewniono 15 szt. kotów, 5 szt. psów oraz 1 bocian.a koszt realizacji
całego zadania przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt w 2021 roku wyniósł 15 398,40 zł.

XI. PLANOWANIE PRZESTRZENNE
W 2021r. miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego objęty był teren powierzchni 7,0 ha przeznaczony pod eksploatację złóż piasków na terenie sołectwa Rzewuszyce.
W 2021 roku wydano 1 decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Inwestycja ta dotyczyła:
budowy elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4kV na działkach nr 569, 1569, 571, 577, 484/6 położonych w obrębie Kolonia Bobrowska Wola gminy Kluczewsko.
Łączna powierzchnia terenów dla których wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wyniosła 010 ha.
Ponadto w minionym roku 2021 wydano 51 decyzji o warunkach zabudowy, w tym:
43 decyzje dotyczących zabudowy mieszkaniowej,
1 decyzję dotyczącą zabudowy usługowej oraz
7 decyzji dot. zabudowy innej.
Powierzchnia dla której wydano decyzje o warunkach zabudowy łącznie wynosi 16,10 ha.
Ponadto wydano 9 decyzji dot. zmiany ostatecznych decyzji o warunkach zabudowy oraz 6 decyzji dot. przeniesienia decyzji o warunkach zabudowy.
W związku z planowanymi na terenie gminy inwestycjami w roku 2021 wydano 5 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji w tym:
- 2 decyzje dotyczące budowy instalacji fotowoltaicznych,
- 1 dotyczącą przebudowy drogi gminnej Nr 332007T od drogi wojewódzkiej nr 742 w miejscowości Kluczewsko
do miejscowości Praczka oraz drogi gminnej z miejscowości Praczka do granicy łączącej województwa Świętokrzyskie i Łódzkie”,
- 1 dotyczącą kontynuowania wydobycia piasku ze złoża „Rzewuszyce
- 1 dotyczącą przedsięwzięcia polegającego na: budowie 21 budynków mieszkalnych na działce położonej w miejscowości Praczka -obręb Ciemiętniki, gmina Kluczewsko.

XII. Pomoc publiczna
1. Pomoc publiczna dla rolników



Wójt Gminy Kluczewsko w 2021 roku przyznał:
zwolnienie i ulgę w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów, na powiększenie własnego gospodarstwa rolnego – dla 6 podatników (pomoc de minimis w rolnictwie),
ulgę inwestycyjną w podatku rolnym z tytułu wydatków poniesionych na zakup
i zainstalowanie urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii – dla 2 podatników (program pomocowy SA.40223(2014/XA)).

Z uwagi na ważny interes podatnika Wójt Gminy Kluczewsko w 2021 roku umorzył zaległości podatkowe 1 podatnikowi ( pomoc de minimis w rolnictwie).
2.Pomoc de minimis udzielona przedsiębiorcom
Wójt Gminy Kluczewsko w 2021 roku, z uwagi na ważny interes podatnika, umorzył zaległości
podatkowe 2 podatnikom prowadzącym działalność gospodarczą ( pomoc de minimis).
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XIII. OCHRONA ŚRODOWISKA
Na mocy porozumienia zawartego w grudniu pomiędzy Gminą Kluczewsko a Wojewódzkim Funduszem
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, w kluczewskim urzędzie działa Punkt konsultacyjny programu „Czyste Powietrze”. Na miejscu przeszkolony pracownik udziela szczegółowych informacji dotyczących w/w programu oraz pomaga zainteresowanym w wypełnianiu wniosków o dofinansowanie a także pomaga w rozliczeniu otrzymanej dotacji. Celem Programu Czyste Powietrze” jest poprawa
jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Punkt jest czynny w godzinach
pracy urzędu, 8 godzin dziennie, przez 5 dni w tygodniu. W roku sprawozdawczym udzielono 150 konsultacji osobiście w punkcie oraz telefonicznie i meilowo. Odbyły się 2 spotkania z mieszkańcami dotyczące
programu Czyste Powietrze. Podczas zorganizowanych spotkań oraz podczas rozmów z zainteresowanymi Beneficjentami, rozdane zostały materiały informacyjne, przygotowane przez pracownika urzędu, na
podstawie materiałów dostępnych na stronie internetowej poświęconej programowi Czyste powietrze. W
okresie sprawozdawczym za pośrednictwem gminy wysłano 28 wniosków o dofinansowanie, 22 wnioski
o płatność oraz kilkanaście wyjaśnień i wniosków o zmiany warunków Umowy na prośbę Beneficjentów.
Gmina Kluczewsko po raz kolejny 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. Odbiór folii od mieszkańców nastąpi w
2022 roku.
Na początku czerwca, na terenie gminy Kluczewsko odbywał się odbiór eternitu od mieszkańców, którzy
złożyli do Urzędu Gminy wnioski na usuwanie wyrobów zawierających azbest. Zadanie, które nazywa się
„Usuwanie i unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu gminy Kluczewsko” odbywa się zgodnie z założeniami „Programu usuwania azbestu z terenu gminy Kluczewsko”. W
ramach zadania przewidywany był transport i utylizacja odpadów zawierających azbest demontowanych z
obiektów budowlanych znajdujących się na terenie nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych, położonych na terenie gminy Kluczewsko oraz załadunek, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest składowanych na terenie nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych, położonych na terenie gminy Kluczewsko. W 2021 roku Gmina Kluczewsko wydała na ten cel 69 094,62zł.
Ta kwota wystarczyła na odbiór aż 13540,00m2, czyli 203,10 Mg płyt azbestowo-cementowych, które
zostały usunięte i unieszkodliwione na składowisku odpadów. Azbest odebrano od 76 mieszkańców.
Wnioski na odbiór azbestu przyjmowane są w Urzędzie Gminy bez przerwy. Wniosek można pobrać
i złożyć w biurze obsługi mieszkańca bądź w pokoju nr 25.
W pierwszej połowie roku przeprowadzona została Inwentaryzacja dzikich wysypisk śmieci na terenie
gminy Kluczewsko. Inwentaryzacja ta została zatwierdzona przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach. Do WIOŚ zgłoszone zostało jedno wysypisko znajdujące się na działce nr 172 obręb
Jeżowiec, o powierzchni 455m2.
W tym samym czasie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach złożona została praca, wraz z kartą konkursową, na konkurs „Czyste świętokrzyskie” w postaci filmu
z zakresu edukacji ekologicznej o odpadach, ich segregacji i utylizacji. Praca została przygotowana przez
uczniów ZPS w Komornikach. Po pozytywnej ocenie filmu przez WFOŚiGW złożony został wniosek
o wsparcie finansowe na doposażenie pracowni w szkole podstawowej w Komornikach. W ramach projektu pn. „Doposażenie/wyposażenie pracowni/klasy w szkole podstawowej w Komornikach w ramach
"Programu z zakresu edukacji ekologicznej dla uczestników konkursu "Czyste Świętokrzyskie" zakupiona
została kamera Go Pro oraz gablota wystawowa na łączną kwotę 3 900,00zł.
Gmina, za przesłaną pracę konkursową, mogła wnioskować do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach o dofinansowanie na utylizację dzikich wysypisk znajdujących
się na terenie gminy Kluczewsko. W ramach konkursu pn. „Usunięcie "dzikiego wysypiska śmieci" na
terenie gminy .Kluczewsko w ramach nagrody w konkursie edukacyjnym "Czyste Świętokrzyskie" zebrano 2,86Mg odpadu za kwotę 4 756,75zł. Odpady zebrano z zainwentaryzowanego dzikiego wysypiska
śmieci.
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XIV. 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 2020/2021 - stan na dzień 30.09.2020 r.

Lp

1
2

2020/2021
Liczba
Liczba
oddziałów przedszkow przedlaków
szkolu

Liczba
oddziałów w
szkole

Liczba
uczniów
w szkole

Zespół Przedszkolno –
Szkolny
w Kluczewsku

11

193

3

75

14

268

Zespół Przedszkolno –
Szkolny
w Dobromierzu
Razem:

9
20

161
354

2
5

50
125

11
25

211
479

Nazwa szkoły

Razem
Uczniowie /
Oddziały przedszkolaki

Rok szkolny 2021/2022 - stan na dzień 30.09.2021r.

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

202012022
Liczba
oddziałów
Liczba
w przedprzedszkoszkolu
laków

Razem
Uczniowie /
Oddziały przedszkolaki

10

187

3

73

13

260

9
19

165
352

2
5

49
122

11
24

214
474
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2. Liczba pracowników w placówkach oświatowych
Rok szkolny 2020/2021 - stan na dzień 30.09.2020 r.

Lp.
1

Nazwa szkoły
Zespół Przedszkolno – Szkolny
w Kluczewsku

2

Zespół Przedszkolno – Szkolny
w Dobromierzu

Razem:

Nauczyciele
Osoba
Etat

Obsługa
Osoba
Etat

29

28,59

12

11,50

21
50

22,11
48,70

8
20

7,50
19

Rok szkolny 2021/2022 - stan na dzień 30.09.2021 r.
Nauczyciele
Lp.
1

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

Obsługa

Osoba

Etat

Osoba

Etat

29

27,14

11

10,50

22

19,37

8

7,50

51

47,51

19

18

2) Finansowanie oświaty w 2021 roku
Finansowanie prowadzonych przez gminę szkół to jedno z najważniejszych zadań. Gmina Kluczewsko
jest organem prowadzącym dla placówek oświatowych:
Zespół Przedszkolno - Szkolny w Kluczewsku – 3 518 786,77 zł. w tym:
szkoła –
3 057 821,14 zł.
przedszkole –
460 965,63 zł.
Zespół Przedszkolno - Szkolny w Dobromierzu – 2 737 670,68 zł. w tym:
szkoła –
2 399 607,47 zł.
przedszkole –
338 063,21 zł.
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Zadania subwencjonowane w Gminie Kluczewsko w 2021 roku
Dział 801 – Oświata i wychowanie
Wyszczególnienie

2021 r. w zł.
4 962 521,00

Subwencja oświatowa
Dotacje:

194 936,84

- Dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania
przedszkolnego

133 861,00

- Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały
edukacyjne i ćwiczeniowe

61 075,84

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

104 951,00

Dochody ogółem 801:

5 262 408,84
Wydatki: Zadania edukacyjne w szkołach jst:

6 256 457,45

- Dz.801
Wydatki: Pozostałe wydatki edukacyjne i inwestycyjne w szkołach

525 061,05

- Dz. 801
Razem wydatki w szkołach jst:

6 781 518,50

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

707 537,32

- dotacja na prowadzenie publicznego przedszkola

173 908,35

-dotacja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach
podstawowych
- dotacja celowa na wyposażenie szkoły w podręczniki oraz materiały

20 966,60

6 742,92

edukacyjne i ćwiczeniowe .
Razem wydatki w szkole prowadzonej przez stowarzyszenie
Wydatki ogółem 801:

909 155,19

7 690 673,69

Środki własne gminy

2 428 264,85
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Zadania subwencjonowane w Gminie Kluczewsko w latach w 2021 roku
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
Wyszczególnienie

2021r. 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:

51 008,00
2 840,00
53 848,00

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

204 435,37

-Dz. 854
Razem wydatki w szkołach jst:

53 848,00
258 283,37

Wydatki ogółem 854:

258 283,37

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza:



Zespół Przedszkolno – Szkolny w Kluczewsku - 106 729,87 zł.
Zespół Przedszkolno – Szkolny w Dobromierzu – 97 70550 zł.

XV. Place zabaw i place rekreacyjne
Na terenie Gminy Kluczewsko są 22 place zabaw funkcjonujących również jako siłownie zewnętrzne.
Place zabaw z urządzeniami dla dzieci znajdują się w miejscowościach: Bobrowska Wola, Brzeście, Ciemiętniki,
Dobromierz (przy szkole), Januszewice, Jeżowiec, Kluczewsko (obok szkoły), Komorniki (obok szkoły), Mrowina,
Pilczyca, Rzewuszyce, 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, Stanowiska 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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XVI. OCHOTNICZA STRAZ POŻARNA W GMINIE KLUCZEWSKO
Na terenie gminy Kluczewsko działa 10 jednostek OSP, zrzeszających 437 członków, w tym 385 mężczyzn i 52 kobiet. Na terenie Gminy działają 2 Kobiece Drużyny Pożarnicze i 2 Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze
liczące 30 członków w tym 20 dziewczyn i 20 chłopców. Przy OSP Dobromierz działa Gminna Orkiestra Dęta
licząca 36 członków. Wszystkie jednostki w gminie posiadają samochody bojowe z czego 6 to samochody średnie a
6 to samochody lekkie. Dziewięć pojazdów posiada sprzęt do łączności radiowej. Ponadto wszystkie jednostki posiadają elektryczne syreny alarmowe, a 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 Ratowniczo-Gaśniczego, 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 pod względem udziału w zdarzeniach ratowniczo- gaśniczych jak i pod względem wyposażenia jest OSP Dobromierz , która również 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 naszej gminie, 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.
OSP Dobromierz: 48 wyjazdów, w zdarzeniach uczestniczyło 242 ratowników.
OSP Stanowiska: 19 wyjazdów, w akcjach udział wzięło 84 druhów.
OSP Januszewice: 13 wyjazdów, w akcjach uczestniczyło 61 strażaków.
Jednostki straży z naszego terenu wyjeżdżały w ubiegłym roku do takich zdarzeń jak;
- pożary - 37
- miejscowe zagrożenia - 88
- wyjazdy związane z Pandemią COVID-19 - 4
- fałszywe alarmy - 2
W minionym roku przeszkolonych zostało 26 strażaków.
W 2021 roku Gmina poniosła następujące wydatki na funkcjonowanie OSP:
•
udział w akcjach i szkoleniach - 33 820,31 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 - 34 764,68 zł.
remonty samochodów pożarniczych – 7 303,49 zł.
•
•
•
•

badania lekarskie
ubezpieczenia majątkowe i osobowe
wynagrodzenia kierowców
dotacje na bieżącą działalność OSP

- 1 835,00 zł.
- 20 486,00 zł.
- 32 253,53 zł.
- 5 574,90 zł.

Dotacje dla poszczególnych OSP:
•
OSP Kluczewsko
- 1 531,00 zł.
•
OSP Dobromierz
- 3 500,00 zł.
•
OSP Januszewice
543,90 zł.
Podsumowując należy stwierdzić, że zabezpieczenie za które odpowiedzialne są jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie Naszej Gminy jest dobre. Problemem z którym od lat borykają się jednostki, jest brak strażaków
gotowych do wyjazdów, szczególnie w godzinach dopołudniowych, ze względu na to, że większość z nich pracuje
poza terenem swoich jednostek. Problemem jest również to, że wielu aktywnych i wyszkolonych już strażaków
wyjeżdża do pracy za granicą, a młodzież jest coraz mniej zainteresowana wstępowaniem w nasze szeregi.
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XVII. Działalność kulturalna
W Gminie Kluczewsko w 2021 r. zorganizowano szereg różnych przedsięwzięć i wydarzeń, które miały
na celu integrację mieszkańców, edukację oraz wspólne spędzanie czasu wolnego.
W związku z pandemią COVID-19 nie wszystkie zaplanowane wydarzenia kulturalne nie odbyły się.
Największym wydarzeniem w ramach promocji odbyły się działania promujące Gminę, sport, zdrowie
oraz liczne imprezy okolicznościowe pod nazwą :
- bieg „Tropem Wilczym”,
- turniej o puchar Wójta
- turniej piłki siatkowej kobiet,

- puchar Marszałka Województwa Świętokrzyskiego,
- edycja Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej „Murawy Dobromierskie”,
- turniej wiedzy pożarniczej,
Imprezy integracyjne odbyły się w miejscowościach: Komparzów, Kluczewsko, Pilczyca, Januszewice,
Brzeście.

XVIII. Działalność sportowa
W roku 2021 na działalność sportową zaplanowano 224.000,00 zł. z czego wydatkowano
177.008,16 zł.
W związku z pandemią COVID -19 w roku 2021 nie odbyło wiele imprez sportowych, które zwykle były
organizowane, między innymi turniej z okazji Dnia Kobiet, turniej siatkówki służb mundurowych.
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.
Dotacje udzielono dla:


Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „START” - 15.000,00 zł.



Parafialnego Klubu Sportowego „ ARKA” Kluczewsko

- 30.000,00 zł.



Gminnego Klubu Sportowego GKS w Kluczewsku

- 40.000,00 zł.

40

Raport o stanie Gminy Kluczewsko za 2021 rok
XIX. POMOC SPOŁECZNA I RODZINA
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 2021 roku pomocą społeczną objęto 152 osoby ze 118 rodzin, w których łącznie pozostawało
290 osób. Dominującymi powodami przyznania pomocy w 2021r. było: długotrwała lub ciężka choroba –
na podstawie tej przesłanki pomocy udzielono 61 rodzinom, niepełnosprawność 32 rodzinom, bezrobocie - 26 rodzin, ubóstwo - 14 rodziny, ponadto potrzeby ochrony macierzyństwa –w tym wielodzietności
(11 rodziny), bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa (8
rodzin), alkoholizmu (9 rodzin). W większości przypadków podstawą do udzielenia pomocy było jednocześnie kilka przesłanek nakładających się na siebie.
Gminny Ośrodek Pomocy Społeczne w Kluczewsku w 2021 roku na realizację wszystkich zadań
wydatkował łącznie kwotę 9 170 650,65 zł z tego:

dotacja z budżetu państwa wyniosła - 8 571 909,51 zł

środki własne gminy stanowiły
598 741,14 zł
W 2021 roku realizując zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej udzielono pomoc w postaci:
lp.

Rodzaj świadczenia

1.

Zasiłki stałe

2.

Zasiłki okresowe

3.

Zasiłki celowe

4.

Usługi opiekuńcze

5.

Opłaty za domy pomocy społecznej

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

7.
8.

Liczba
osób

Liczba
świadczeń

Kwota w zł.

27
25
20
3
5
44

297
105
32
1064
x
3 186

158 442,45
36 046,64
17 898,36
22 920,11
141 348,56
9 376,90

142

175

51 623,10

23

247

12 627,32

Ponadto świadczono pomoc w postaci pracy socjalnej, którą objęto 104 rodziny o łącznej liczbie
260 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 2021 roku świadczył pomoc dla 6 rodzin, w których łącznie pozostawało 27 dzieci. Koszty
realizacji zadania łącznie z wynagrodzeniem asystenta pokrywane były z środków własnych gminy w wysokości 51 855,38 zł i 2 000 zł dofinansowania ze środków Programu Asystent rodziny na rok 2021.
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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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Na podstawie Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadanie związane z organizowaniem pomocy dzieciom pozbawionym opieki rodziców w
zakresie współfinansowania pobytu dziecka w pieczy zastępczej. Piecza zastępcza jest sprawowana w
przypadku niemożności zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez rodziców biologicznych, a o jej
zastosowaniu decyduje Sąd. Zgodnie z art. 191 ust. 9 wyżej cytowanej ustawy zadaniem gminy jest
współfinansowanie wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinne pieczy zastępczej, albo w rodzinnym domu dziecka w wysokości 10% wydatków – w pierwszym roku pobytu
dziecka w pieczy zastępczej, 30% wydatków – w drugim roku pobytu i 50% wydatków – w trzecim roku
i kolejnych latach pobytu. Jest to zadanie własne gminy. W 2021r. 7 dzieci z terenu naszej gminy zostało
umieszczonych w pieczy zastępczej, w związku z czym ośrodek współfinansował ich pobyt w rodzinach
zastępczych w wysokości 10% wydatków przyznanych przez PCPR we Włoszczowie. Koszt zadania w
2021 roku wyniósł 4 532,97 zł.
Do zadań własnych Gminy należy zapewnienie schronienia osobom tego pozbawionym.
W celu realizacji zadania w 2021 roku podpisano umowę ze Schroniskiem dla osób bezdomnych w Komórkach na zapewnienie mieszkańcom naszej gminy wymienionej pomocy. W 2021 roku z pomocy w
formie schronienia skorzystała 1 osoba z terenu naszej gminy. Koszt realizacji zadania wyniósł 1 920,00
zł.
W 2021 roku Gmina Kluczewsko przystąpiła do realizacji rządowego Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2021” – finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.
Realizatorem Programu był Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczewsku. W ramach programu w okresie
od 01.04.2021r. do 31.12.2021r. usługą asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej objęto 3 osoby niepełnosprawne ze znacznym stopniem niepełnosprawności sprzężonej . Program zapewniał usługę asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, mającą na celu pomoc uczestnikom Programu w wykonywaniu
codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym. Całkowity koszt programu wyniósł
40 555,88 zł i w całości został sfinansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego. Aktualnie kontynuujemy pomoc w wymienionej formie w ramach programu edycji 2022.
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 2021 roku wydano 62 karty dla 26 rodzin. Koszt realizacji zadania –
283,70 zł.



pomoc materialna w formie stypendiów i zasiłków szkolnych, dla uczniów z rodzin w trudnej sytuacji
materialnej. W 2021 roku pomocą w tej formie objęto 77 dzieci, wypłacając łącznie 386 świadczeń na
kwotę 53 848,00 zł.,



wydawanie decyzji stwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych dla osób nieubezpieczonych. W 2021 roku wydano 10 decyzji stwierdzających lub uchylających prawo do w/w świadczeń dla 9 osób.



kierowanie do prac społecznie użytecznych jest formą aktywizacji osób bezrobotnych korzystających z
pomocy społecznej - w 2021 roku skierowano 3 osoby bezrobotne do prac organizowanych w okresie
od 01.03..2021r. do 15.12.2021r. 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 2021 roku w ramach programu wydano
53 zaświadczenia.
Realizacja programu operacyjnego „Pomoc żywnościowa” Podprogram 2021 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%
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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 2021 roku wydano 228 skierowania dla 600 osób, umożliwiające uzyskanie pomocy żywnościowej wydawanej przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kluczewsko „Od pomysłu do działania” w Kluczewsku.
Realizując zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci ( 500+), ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 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 389 rodzin, na które łącznie z kosztami obsługi wydatkowano 2 300 707,21 zł



składki na ubezpieczenie emerytalno- rentowe za niektóre osoby pobierające świadczenia opiekuńcze dla 45 osób na kwotę 169 224,51 zł



świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 28 osób z 13 rodzin udzielając 336 świadczenia na
łączną kwotę 148 500,00 zł



świadczenia 500 + dla 966 dzieci z 593 rodzin na łączną kwotę 5 451 292,36 zł (łącznie z kosztami
obsługi)



składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze oraz zasiłki dla opiekuna dla 33 osób, na które wydatkowano 60 245,37
zł.

W wyniku podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych w 2021 roku wyegzekwowano
kwotę 63 012,17 zł tytułem zadłużeń alimentacyjnych oraz 22 373,91 zł. tytułem odsetek.
W roku 2021 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 2021 roku wpłynęło 13 Niebieskich Kart część A sporządzonych w 9 rodzinach, wszystkie
zostały sporządzone przez funkcjonariuszy Policji w trakcie interwencji domowych. Z roku poprzedniego
prowadzono postępowanie NK w 8 rodzinach. W związku z powyższym zostało powołanych 18 grup
roboczych, które w wyniku podejmowanych działań odbyły 94 posiedzenia., pomocą objęto 34 osoby z
17 rodzin. Procedurę NK zakończono w 2 rodzinach z powodu bezzasadności podejmowania działań, w
14 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 2021 roku wyniosły 870,68 zł, kwotę wydatkowano na zakup materiałów biurowych, szkolenia.
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Przeciwdziałania patologiom społecznym
Uchwałą Nr XVI/60/2020 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 30 grudnia 2020r. przyjęto Gminny
Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla
Gminy Kluczewsko na 2021 rok. Program finansowany jest ze środków pochodzących z wpłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Głównym założeniem Programu było zmniejszenie
problemów alkoholowych i narkomanii, podejmowanie działań profilaktycznych, kształtujących zdrowy
styl życia oraz zapobieganie powstawaniu nowych patologii na terenie Gminy.
Inicjatorem działań w zakresie przeciwdziałania i rozwiązywania problemów uzależnień jest powołana
przez Wójta Gminy w Kluczewsku Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W realizacji programu Komisja współpracuje z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Policją, Ośrodkiem Zdrowia,
szkołami, Zespołem Interdyscyplinarnym. Komisja oprócz działań profilaktycznych poprzez swoją działalność zajmuje się również wspieraniem osób uzależnionych i ich rodzin, a także opiniowaniem wniosków i wydawaniem postanowień w sprawie zezwoleń na sprzedaż alkoholu. W ramach swojej działalności w 2021r. komisja odbyła 11 posiedzeń, na których rozpatrywano wnioski dotyczące podjęcia działań
zmierzających do objęcia leczeniem odwykowym w stosunku do 6 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 2021 roku zastosowano w
stosunku do 3 osób. Ponadto członkom rodzin osób uzależnionych od alkoholu udzielono informacji o
możliwościach uzyskania pomocy oraz konsekwencjach prawnych jakie można wyciągnąć w stosunku do
osób nadużywających alkoholu, zaniedbujących podstawowe obowiązki wobec rodziny.
W trakcie posiedzeń zaopiniowano pozytywnie 5 wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych, nie wydano żadnej opinii negatywnej. Na wniosek KPP we Włoszczowie, w związku z
zgłoszeniami dotyczącymi naruszeń przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi, przeprowadzono kontrolę 1 punktu sprzedaży alkoholu na terenie gminy Kluczewsku,
która nie stwierdziła nieprawidłowości i naruszeń w/w przepisów.
W 2021 roku wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi wynosiły 66 500,40 zł w tym : koszty związane
z badaniem oraz złożeniem wniosków do sądu wyniosły 1 500,00 zł, natomiast wydatki związane z funkcjonowaniem komisji w tym szkolenia – 9 480,00 zł. Pozostałą kwotę 55 520,40 zł wydatkowano na
działania profilaktyczne w tym przeprowadzenie diagnozy lokalnych zagrożeń, zakup materiałów profilaktycznych oraz dofinansowanie wydatków związanych z realizacją programów profilaktycznych dotyczących uzależnień realizowanych między innymi przez OSP w Dobromierzu oraz kluby sportowe z terenu gminy Kluczewsko, a także realizowane przez ZPS w Kluczewsku, Dobromierzu i w Komornikach
w ramach, których objęto działaniami dzieci, młodzież a także rodziców.

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.
Seniorzy do dyspozycji mają wyposażone w funkcjonalny sprzęt:
pokój ogólnodostępny pełniący funkcję sali spotkań,
pomieszczenie klubowe z rtv,
pokój przeznaczony na relaks i wypoczynek,
aneks kuchenny,
łazienkę wyposażoną w 2 toalety,
W związku z pandemią funkcjonowanie klubu w 2021 r. było czasowo ograniczone.
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Zadania jakie były realizowane przez prowadzony klub SENIOR+ na terenie gminy Kluczewsko w 2021 r
to:
1. organizowano zajęcia samopomocowe obejmujące m.in. następujące działania:


funkcjonowanie kółek zainteresowań (np. artystyczne, historyczne, czytelnicze, kulinarne). Podczas
zajęć wykonywano stroiki, pieczono ciasteczka, czytano ciekawe książki;



przekazywanie osobom w podeszłym wieku wiedzy w zakresie korzystania z nowych technologii;



spotkania z zaproszonymi osobami (znanymi ze swojej działalności na szczeblu lokalnym lub szerszym tj. obyło się spotkanie z lekarzem GOZ, z rehabilitantem i pielęgniarką);



zbieranie dokumentów i informacji dot. historii gminy i regionu;



zajęcia z zakresu pielęgnacji skóry,



spotkanie autorskie z Przemysławem Semczukiem dziennikarzem publicystą pisarzem specjalizującym
si e w tematyce kryminalnej i odkrywaniem mało znanych faktów z okresu PRL.

2. uwzględniono w harmonogramie planowanych zajęć działania mające na celu aktywizację osób starszych oraz przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu;
3. podejmowano inicjatywy polegającej na obligatoryjnym uwzględnieniu w programie ośrodka wsparcia
działań w celu upowszechnienia i promowania idei wolontariatu poprzez zaangażowanie wolontariuszy
w funkcjonowanie ośrodka, a tym samym aktywizację społeczną osób chcących wspierać funkcjonowanie
mieszkańców w podeszłym wieku;
4. zapewniono dostęp do prasy codziennej i komputera;
5. otrzymano środki finansowe w kwocie 20.000,00 zł wyłącznie na wydatki bieżące, bezpośrednio związane z działalnością ośrodka wsparcia.

XX. 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,
Lokalna Grupa Działania „Między Nidą a Pilicą”.

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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