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Kłomnice, dnia 22.05.2019r. 

 
RAPORT 

O STANIE GMINY KŁOMNICE 
ZA ROK 2018. 

 

Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz,U. z 2019 r. poz.506) oraz Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr. 361.XLVI.2018 r. 

z dnia 18 października 2018 roku w sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu 

o stanie gminy, Wójt Gminy Kłomnice przedstawia niniejszym raport o stanie Gminy 

Kłomnice w roku 2018. 

WSTĘP 

Gmina Kłomnice jest gminą wiejską, położoną w północnej części województwa 

śląskiego w powiecie częstochowskim. Gmina zajmuje powierzchnię 148 km², co plasuje ją 

na 4 miejscu wśród 54 gmin w województwie śląskim. Celem moich działań jako Wójta 

Gminy Kłomnice, który dzięki Państwa zaufaniu zarządza nią kolejną kadencję jest dbanie 

o wysoką jakość warunków życia jej mieszkańców, uczynienie z terenu gminy miejsca 

atrakcyjnego, pod względem zamieszkiwania, pracy, prowadzenia działalności gospodarczej 

i wypoczynku, jak również miejsca otwartego dla ludzi młodych i gości odwiedzających 

gminę. Rok 2018 ze względu na realizacje przyjętych programów i polityk, nie był rokiem 

łatwym ale udało nam się zrealizować cele w 96,66 %. Plan dochodów budżetu Gminy 

Kłomnice na dzień 31.12.2018r. wynosił ogółem 58 537 489,12 zł a wykonanie wynosiło 

56 581 059,09 zł, szczegóły w kolejnej części raportu. Zgodnie z Lokalną Strategią Rozwoju 

Gminy Kłomnice działałem w każdym przyjętym w Strategii obszarze, zaczynając 

od dokończenia rozpoczętych inwestycji, idąc w kierunku nowych działań, wszystko dla 

zaspokojenia potrzeb naszych mieszkańców. Udało nam się podjąć z sukcesem działania 

dotyczące modernizacji ujęcia wody w Witkowicach wierzę, że w roku bieżącym 

zakończymy te prace i wreszcie mieszkańcy tej części naszej gminy będą mieli wodę dobrej 

jakości. Rok 2018 to także dokończenie przebudowy i rozbudowy Gminnego Ośrodka 

Kultury, który będzie służył na kolejne lata naszym mieszkańcom podnosząc prestiż naszej 

gminy. Dbając o estetykę naszej małej ojczyzny złożyłem w 2018 r. wniosek 

o termomodernizację budynku gminnego Nr. 2 i Ośrodka Zdrowia w Kłomnicach, które 

na chwilę obecną są w trakcie rozpatrywania i oceny formalnej i merytorycznej. W roku 2018 

złożyliśmy wniosek dotyczący Rewitalizacji tzw. „Pasternika” z dofinansowaniem ze 

środków unijnych w wysokości 95%. Na realizację tego tak ważnego dla ładu przestrzennego 

zadania umowę podpiszemy w roku 2019 na kwotę 3 502 806,26zł. Jest to niewątpliwie 

wielki nasz sukces. Moje działania jak zaznaczyłem idą w różnych kierunkach budowa sieci 

kanalizacyjnej dla kolejnych miejscowości to ciągły priorytet dla mnie i moich służb i kolejne 

kilometry nowych przyłączy. Kolejnym ważnym zadaniem, które staram się realizować to 

modernizacja oświetlenia ulicznego, modernizacja boisk, budowa stref aktywności. 

Najważniejsze dla mnie zadanie nie wymienione do tej pory to remonty dróg gminnych 

a przede wszystkim budowa nowych nakładek. Niewiele można zrobić kończąc poważne 

inwestycje dokonując spłaty naszych zobowiązań czy też dofinansowując Oświatę, której 
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funkcjonowanie stanowi największy wydatek w budżecie naszej gminy, dlatego 

podejmowałem ścisłą współpracę z Zarządem Powiatu częstochowskiego aby w budżecie 

powiatu przy naszym dofinansowaniu do chodników znalazły się budowa i modernizacja dróg 

powiatowych, co znajdziecie Państwo w dalszej części opisowej raportu. Poprzedni rok to 

zakończenie remontu Budynku Urzędu Gminy - korytarzy i klatki schodowej. Trwał on dość 

długo ponieważ prowadząc oszczędną politykę remont przeprowadzali w większości 

uczestnicy Centrum Integracji Społecznej Samorządowego Zakładu Budżetowego. Dzięki 

temu Urząd nabrał powagi urzędu i przede wszystkim estetyki. Moje działania to także 

sięganie po środki zewnętrzne, dzięki którym pragnę spełnić marzenia mieszkańców 

z różnych sołectw. Dziś dzięki moim staraniom cieszymy się Klubem Seniora 

w Nieznanicach i świetlicą środowiskową dla młodszej części naszej społeczności. 

SPIS TREŚCI 

I.REALIZACJA POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII PRZYJĘTYCH 

ZGODNIE Z UCHWAŁĄ OKREŚLAJĄCĄ SZCZEGÓLOWE WYMOGI 

RAPORTU.  

W gminie Kłomnice w 2018 r. obowiązywały następujące dokumenty Strategiczne: 

1. Lokalna Strategia Rozwoju Gminy Kłomnice przyjęta Uchwałą Nr. 109.XXI.2016 

z dnia 25.02.2016 r. na lata 2016-2022. 

2. Roczny Program współpracy Gminy Kłomnice z Organizacjami Pozarządowymi, oraz 

podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego 

i wolontariacie, przyjęty Uchwałą Nr 276. XXXVII.2017 z dnia 21listopada 2017r. 

3. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii przyjęty Uchwałą Nr. 300.XL.2018 w dniu 06.02.2018 

r., zmieniony Uchwałą Nr. 310.XLI.2018 z dnia 23.03.2018 r. 

4. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi, oraz zapobieganiu bezdomności 

zwierząt na terenie gminy Kłomnice w 2018 roku, przyjęty Uchwałą 

Nr. 309.XLI.2018 z dnia 23.03.2018r. 

5. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Kłomnice na lata 2018- 

2025 przyjęta Uchwałą Nr.314.XLI.2018 z dnia 23.03.2018r, zmieniona Uchwałą 

Nr 323.XLII.2018 z dnia 18.05.2018r. Rady Gminy Kłomnice. 

6. Program wieloletniego gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2018-

2022 przyjęty Uchwałą Nr 319.XLII.2018 z dnia 18.05.2018Rady Gminy Kłomnice.  

II. ANALIZA DZIAŁALNOŚCI GMINY W OBSZARACH WYNIKAJĄCYCH 

Z PODJĘTEJ  UCHWAŁY RADY GMINY  KŁOMNICE  NR.361.XLVI.2018 

Z DNIA 18 PAŹDZIERNIKA 2018 R.  OKREŚLAJĄCEJ NASTĘPUJĄCE 

SZCZEGÓŁOWE WYMOGI RAPORTU: 

1. Ochrony środowiska naturalnego. 

2. Demografii i przedsięwzięć prorodzinnych. 

3. Oświaty i wychowania. 

4. Kultury, sportu i rekreacji. 

5. Bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej. 

6. Pomocy Społecznej. 

7. Ochrony zdrowia. 

8. Rolnictwa. 
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9. Finansów Gminy. 

10. Funkcjonowania gminnych jednostek organizacyjnych. 

III. SPOSÓB WYKONANIA UCHWAŁ. 

IV.FUNDUSZ SOŁECKI. 

V.WIZJA DALSZEGO ROZWOJU GMINY KŁOMNICE. 

AD.1.LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU GMINY KŁOMNICE. 

W Lokalnej strategii Rozwoju Gminy Kłomnice przyjęte cele i kierunki realizowaliśmy 

prawie w każdym z przyjętych obszarów: 

I OBSZAR ROZWÓJ INFRASTRUKTURY GMINNEJ. 

Przyjęty w Strategii cel dotyczący planu zagospodarowania realizuje Referat Gospodarki 

Przestrzennej i Ochrony Środowiska z Kierownik Bożeną Larą. Rada Gminy Kłomnice w 

dniu 31 marca 2016 r. podjęła Uchwałę Nr 129.XXII.2016 w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. W wyniku uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, czasochłonne procedury związane z uzyskaniem przez 

inwestorów decyzji o warunkach zabudowy zastąpiły wypisy i wyrysy z planu. Obecnie 

w oparciu o przyjęte w marcu bieżącego roku Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Kłomnice, sukcesywnie podejmowane są uchwały 

o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu dla poszczególnych sołectw.  

Kierunek działań dotyczący realizacji programów scalenia nieużytków rolnych na terenie 

gminy został osiągnięty. Trwają zaplanowane kolejne prace scaleniowe dotyczące gruntów 

sołectw: Zawada, Zberezka i Śliwaków. Prace scaleniowe prowadzi Starostwo Powiatu 

Częstochowskiego.  

Programy budowy solarów lub instalacji fotowoltaicznych, oraz Programy montażu 

ekologicznych pieców CO to także działanie referatu Pani Bożeny Lary. 

Od roku 2017 w Gminie Kłomnice realizowany jest Program Ograniczania Niskiej Emisji 

(PONE) z udziałem środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. 

Powyższe zadanie przewidziane jest w PONE do 2020 roku. Program ten obejmuje głównie 

wymianę starych nieekologicznych pieców węglowych na niskoemisyjne kotły klasy V, 

zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Kłomnice Nr 193.XXIX.2016 z dnia 30.12.2016 r. W ww. 

Programie istnieje również możliwość montażu instalacji solarnych jako wspólne zadanie 

z wymianą kotłów grzewczych.  

W 2017 roku piece wymieniło 74 osoby. Kwota dofinansowania wyniosła 512 540,06 w tym 

364 540,06 zł pożyczki i 148 000,00 dotacji. 

Koszt programu ograniczenia niskiej emisji w roku 2018r. wyniósł 473.599,36 złotych w tym: 

333.599.36 złotych pożyczki, 140.000,00 złotych dotacji. W roku 2018 kotły grzewcze 

wymieniło 70 osób.  

Programy budowy solarów lub instalacji fotowoltaicznych nie są obecnie realizowane z uwagi 

na brak środków finansowych. Ponadto gmina czyni starania w kierunku pozyskania środków 

zewnętrznych na realizację tego typu instalacji. 

 

Kierunek działań dotyczący rozbudowy kanalizacji realizuje Referat Inwestycji i Zamówień 

publicznych z kierownikiem Marleną Bąk. Zadanie planowane na 2018 rok zostało 

zrealizowane poprzez zakończenie III etapu kanalizacji sanitarnej w miejscowości 

Rzerzęczyce, Adamów. W roku 2018 z tego tyt. poniesiono wydatek 10.753.617,92 zł, 
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a dofinansowanie z budżetu gminy było w wysokości 39,32%.Obecnie trwa opracowywanie 

dokumentacji budowlanej budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Skrzydlów. Na ten cel 

przeznaczono 75 000,00 zł. Opracowano dokumentację dotyczącą podłączenia budynku 

przedszkola w Rzerzęczycach do sieci kanalizacji sanitarnej. Na ten cel przeznaczono 

8.000,00 zł netto. Inwestycja jest w trakcie realizacji. 

Kierunek działań dotyczący rozbudowy sieci wodociągów na terenie naszej gminy na rok 

2018 został osiągnięty. W roku 2018 do sieci wodociągowej podłączonych zostało 47 posesji. 

Trwa opracowywanie dokumentacji budowlanej modernizacji Ujęcia Wody w Witkowicach 

tj. budowa zbiornika retencyjnego z kontenerową pompownią wody w msc. Zdrowa. Koszt 

opracowania dokumentacji to kwota 49 490,00 zł. Po wykonaniu dokumentacji Gmina 

przystąpi do wykonania robót budowlanych. 

Kierunek działań dotyczący modernizacji oświetlenia ulicznego został osiągnięty 

na zakładanym poziomie. W roku 2018 zmodernizowano oświetlenie na łączną kwotę 

186 735,31 zł. (środki z budżetu gminy 107 089,49 zł).  

Zadania związane z przebudową i remontem dróg gminnych realizowane są sukcesywnie 

w miarę dostępnych środków finansowych. W roku 2018 wykonano nawierzchnię asfaltową 

na długości ok. 766 mb. w miejscowości Niwki ul. Wiosenna. Koszt zadania to kwota 

187 202,70 zł. Wykonano także remont drogi gminnej ul. Mokrej w miejscowości Rzeki. 

Wykonano nawierzchnię asfaltową na długości 297 mb. Koszt zadania 82 627,18 zł. Ważnym 

zadaniem przyjętym w tym obszarze jest zadanie związane z remontem dróg polnych, które 

realizowane są sukcesywnie w miarę dostępnych środków finansowych oraz środków 

dotacyjnych FOGR. 

Kierunek dotyczący Rozbudowy gazociągu: jest w kompetencji Polskiej Spółki 

Gazownictwa. Poszczególne sołectwa prowadzą rozmowy co do rozbudowy sieci gazowej  

na terenach poszczególnych sołectw. Jednym z ważnych zapisów w Strategii jest budowa 

chodników. W związku z brakiem funduszy na ten cel Gmina udzieliła dotacji dla Powiatu 

Częstochowskiego na budowę chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy 

Kłomnice. Dotacje takie skierowaliśmy na budowę chodników przy ulicy Kolejowej 

w sołectwie w Rzerzęczycach. 

Kierunek dotyczący Budowy ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Częstochowskiej 

w Kłomnicach został zrealizowany po licznych naszych interwencjach, dzięki pomocy 

Wojewody Śląskiego. Zadanie zrealizowane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych 

i  Autostrad. 

W panach finansowych na 2018r. znalazła się Adaptacja terenu wokół budynku biblioteki 

w Garnku z przeznaczeniem na parking i małą architekturę turystyczną, którą wykonaliśmy. 

Ważnym zadaniem realizowanym przez moje służby w 2018 r. był remont i rozbudowa 

Gminnego Ośrodka kultury. Zakończono budowę Gminnego Ośrodka Kultury w Kłomnicach. 

W roku 2018 poniesiono wydatki na łączną kwotę; 3.477.942,89 zł. Na ten cel pozyskano 

dotację Ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 

w wysokości 600.000,00 zł. Zadanie wykonane. 

W roku 2018 złożyliśmy wniosek dotyczący termomodernizacji budynku Ośrodka zdrowia 

w Kłomnicach i w sołectwie w garnku. Projekt złożono z RPO „efekty energetyczne 

i odnawialne źródła energii”. Obecnie złożone wnioski poddawane są ocenie formalnej 

i merytorycznej.  

Bardzo ważnym zadaniem jest zagospodarowanie Pasternika w Kłomnicach na cele 

kulturalno-rekreacyjne.  

Zadanie jest w trakcie realizacji. Gmina pozyskała zewnętrzne środki finansowe 

na wykonanie zadania. Posiada opracowaną dokumentację techniczną. Termin zakończenia 

grudzień 2020. 
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Wykonano także modernizację boiska w Garnku Poniesiono wydatki na łączną kwotę 

65 030,00 zł. W ramach tych środków poszerzono boisko do szerokości 45 m wraz 

z poszerzeniem opaski żwirowej. Wydłużono boisko do 90 m. Przeniesiono sceny wraz 

z altaną. Zrobiono rekultywację istniejącej murawy. Z budżetu gminy na ten cel przeznaczono 

kwotę 12 430,00 zł 

II OBSZAR ROZWÓJ GOSPODARCZY GMINY. 

Cel Strategiczny dotyczący stworzenia warunków dla powstania firm został osiągnięty 

w następujących kierunkach:  

Jednym z zadań w tym obszarze było wyznaczenie nowych terenów pod utworzenie strefy 

ekonomicznej. W sporządzonej zmianie Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania gminy Kłomnice, uchwalonej Uchwałą Rady Gminy Kłomnice 

Nr 307.XLI.2018 z dnia 23 marca 2018r. uwzględniono przede wszystkim potrzebę 

wyznaczenia nowych terenów inwestycyjnych (kilkadziesiąt hektarów), w szczególności 

mogących pozwolić na stworzenie w gminie nawet kilkuset nowych miejsc pracy. Tereny o 

funkcji inwestycyjnej wyznaczone zostały przede wszystkim w miejscowości Zawada przy 

istniejących budynkach inwentarskich oraz przy drodze krajowej DK91 pomiędzy 

miejscowościami Kłomnice i Witkowice. Docelowo na tych terenach planowane jest również 

stworzenie specjalnej strefy ekonomicznej.  

Kierunek dotyczący zabezpieczenia terenów inwestycyjnych na działalność gospodarczą 

zrealizowaliśmy w wyniku uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, czasochłonne procedury związane z uzyskaniem przez inwestorów decyzji 

o warunkach zabudowy zastąpiły wypisy i wyrysy z planu. Obecnie w oparciu o przyjęte 

w marcu bieżącego roku Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Kłomnice, sukcesywnie podejmowane są uchwały o przystąpieniu do 

zmiany miejscowego planu dla poszczególnych sołectw.  

Pomimo braku programu wsparcia dla Przedsiębiorców w roku 2018 dzięki mojej inicjatywie 

byłem współorganizatorem 3 Mobilnych Punktów wsparcia dla przedsiębiorców, dzięki 

czemu nasi Przedsiębiorcy mogli skorzystać z doradztwa dotyczącego pozyskiwania środków 

finansowych na działalność gospodarczą z różnych źródeł. 

Wprowadzenie systemu konkurencyjnych podatków dla podmiotów prowadzących 

działalność gospodarczą osiągnęliśmy poprzez ustalenie od 2016 roku jednych z najniższych 

w Polsce stawek podatku od środków transportowych. 

Niskie stawki podatku od środków transportowych zachęciły przedsiębiorców 

do zarejestrowania działalności gospodarczej przez firmę leasingowa PKO Leasing S.A. 

Firma ta zarejestrowała do tej pory ponad 300 pojazdów. 

Ogólnie na terenie naszej Gminy dzięki niskim stawkom podatkowym zarejestrowanych jest 

blisko 700 pojazdów. Liczba ta stale rośnie, przez co widoczne jest jak doskonałe warunki są 

stworzone tutaj dla firm transportowych.  

Przypis podatku od środków transportowych na rok 2018 to 670 000,00 zł. 

Rozwój Infrastruktury mieszkańców. Kierunek dotyczący budowy i rozbudowy 

przedszkoli i żłobka na terenie Gminy. Ze względu na brak środków w budżecie gminy 

w roku 2018 na ten cel nie zrealizowaliśmy tego zadania. Podjąłem jednak rozmowy 

z przedsiębiorcami z terenu Gminy Kłomnie, aby przystąpili do organizowanego konkursu na 

dofinansowanie tego zadania, służąc pomocą poprzez JOWES w Częstochowie, jednakże nie 

podjęto współpracy w ramach tego działania. Kierunek ten należy planować w kolejnych 

latach obowiązywania strategii. 
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Kierunek dotyczy stworzenia dziennego domu pobytu dla osób starszych. Realizując ten 

kierunek założono pewne etapy. W 2018 roku Gmina Kłomnice przystąpiła do realizacji 

projektu pn. „Radosna młodzież, szczęśliwi seniorzy z terenu Gminy Kłomnice ”. 

Projekt zakłada między innymi zwiększenie dostępu do wysokiej jakości miejsc wsparcia 25 

seniorów z terenu Gminy Kłomnice zagrożonych ubóstwem oraz wykluczeniem społecznym 

poprzez funkcjonowanie Klubu Seniora oraz świetlicy środowiskowej do 31.01.2020 r. 

W roku 2018 złożono kolejny wniosek finansowany ze środków zewnętrznych a dotyczący 

adaptacji budynku należącego do OSP Konary, w którym docelowo planujemy utworzenie 

Dziennego Domu Pobytu dla osób starszych.  

III. OBSZAR DOTYCZĄCY ROZWOJU EDUKACJI. 

Pierwszym celem jest dostosowanie oferty szkół i przedszkoli do potrzeb mieszkańców. 

Realizacja kierunków działań w ramach celu: W Szkole Podstawowej w Skrzydlowie w roku 

szkolnym 2017/2018 funkcjonował jeden oddział integracyjny, natomiast w roku szkolnym 

2018/2019 funkcjonują dwa oddziały integracyjne. We wszystkich szkołach podstawowych 

czas dostępności do infrastruktury sportowej jest na bieżąco monitorowany przez dyrektorów 

i dostosowywany do potrzeb lokalnych społeczności. Czas pracy świetlic szkolnych jest 

w pełni dostosowany do potrzeb uczniów według zapotrzebowania zgłaszanego przez 

rodziców. We wszystkich szkołach funkcjonują wyłącznie gabinety profilaktyki zdrowotnej. 

W ramach posiadanych środków finansowych i kadrowych w szkołach są organizowane 

zajęcia ruchowe z elementami gimnastyki korekcyjnej dla uczniów z wadami postawy. 

Drugim celem jest współpraca szkół z innymi podmiotami. W ramach zdefiniowanych celów 

szkoły podstawowe administrują obiektami, w których pomieszczenia mogą być 

wynajmowane lub udostępniane zainteresowanym osobom, podmiotom lub instytucjom. 

Trzecim celem strategicznym jest reorganizacja funkcjonowania szkół. Realizacja kierunków 

działań w ramach celu: na chwilę obecną żadna z placówek nie została przejęta przez 

organizację pozarządową. Na terenie Gminy nie funkcjonuje szkoła ponadpodstawowa, ani 

szkoła integracyjna. Doskonalenie nauczycieli odbywa się poprzez dofinansowanie 

pracownikom pedagogicznym studiów i kursów kwalifikacyjnych. Dofinansowanie 

realizowane jest wyłącznie w kierunkach wynikających z bieżących lub przyszłych potrzeb 

placówek. 

 

IV OBSZAR ROZWÓJ KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 

PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ KULTURALNYCH. 

W dniu 22.05.2018 r. ogłosiłem otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania 

publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

w środowiskach seniorów z terenu gminy Kłomnice w roku 2018 – Zarządzenie Nr 68/2018. 

Na realizację zadania przeznaczono 4 000 zł. 

 

L.p. Nazwa organizacji Tytuł Projektu Kwota dotacji 

w roku 2018 

1. Stowarzyszenie Polski 

Związek Emerytów, 

Rencistów i Inwalidów 

Oddział Rejonowy w 

Kłomnicach. 

Działania na rzecz seniorów, emerytów, 

rencistów i osób niepełnosprawnych w 

zakresie uczestnictwa w życiu społecznym 

gminy. 

4 000,00 zł 

  
Gminny Ośrodek Kultury w roku 2018 miał utrudnione pole do działania w sferze 

kulturalnej ze względu na budowę siedziby Ośrodka. Większość cyklicznych zajęć odbywała 
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się jednak planowo, w różnych miejscach na terenie gminy. Obywały się próby zespołu 

śpiewaczego Klepisko, zespołu pieśni i tańca „Kłomnickie Płomyczki”, zespołu tanecznego 

„Senioritki”, teatru „Dratwa”, zajęcia karate dla dzieci czy zajęcia  jogi dla dorosłych. Dzięki 

temu w efekcie dzieci i dorośli z tych zespołów mogły występować czy koncertować nie tylko 

na lokalnych imprezach ale też w wydarzeniach na skalę krajową (łódzki przegląd teatrów 

amatorskich Łópta – III miejsce Dratwy, przegląd zespołów folklorystycznych 

w Pawłowicach – III miejsce Klepiska, oświęcimskie spotkania artystyczne dla seniorów – 

I miejsce Senioritek, przegląd zespołów regionalnych „Kalendarz Obrzędowy” III miejsce 

Gruszy, jurajski przegląd zespołów ludowych w Koziegłowach II miejsce Gruszy) a także na 

skalę europejską (wyjazd „Kłomnickich Płomyczków” i „Klepiska” do Bułgarii). Mimo 

niesprzyjających warunków lokalowych do Kłomnic zawitało kino objazdowe „Polska 

Światłoczuła”, zostały zaaranżowane maksymalnie kinowe warunki i wyświetlony został film 

„21 razy Nowy Jork” w reżyserii Piotra Stasika, po emisji można było także osobiście 

porozmawiać z reżyserem. Do rozwoju kultury kłomnickiej dołączyło środowisko seniorów 

w postaci Kłomnickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W ramach jego działalności 

seniorzy uczą się języków obcych, tańca oraz malarstwa. 

Do istniejących Kół Gospodyń Wiejskich z Rzerzęczyc, Skrzydlowa, Garnka, dołączyły nowe 

z Kłomnic i Zdrowej. Ponadto odbyły się liczne imprezy plenerowe, m.in. dzień dziecka na 

Tęczowej Krainie, festiwal „Zza Miedzy” na którym gościliśmy zespoły folklorystyczne 

z całej Polski a także gwiazdę polskiej sceny estradowej – Cleo. We wrześniu odbył się 

powiatowy przegląd orkiestr dętych gromadząc 5 orkiestr wraz z mażoretkami z terenu 

naszego powiatu. GOK organizował także wiele konkursów i przeglądów o charakterze 

gminnym i powiatowym. Odbyły się także charytatywne zbiórki pieniędzy.  

 

V OBSZAR AKTYWIZACJA MIESZKAŃCÓW GMINY KŁOMNICE 

PROMOCJA GMINY. 

Aktywizacja mieszkańców gminy Kłomnice prowadzona jest przez powstałe w roku 2016 

Centrum Integracji Społecznej – Samorządowy Zakład Budżetowy w Kłomnicach (szczegóły 

informacji w sprawozdaniu CIS). 

W ramach promocji Gminy Kłomnice w roku 2018 podjęto następujące kierunki 

działań: 

1. promocja organizacji sportowych poprzez promocję na stronach internetowych 

Urzędu, w Gazecie Kłomnickiej oraz innych wydawnictwach (wPowiecie.pl)  

2. przygotowanie wydawnictw promujących Gminę: 

3. Gazeta Kłomnicka – 13 lutego podpisano umowę z firmą Grafpress z Olkusza na 

wydruk Gazety Kłomnickiej – w sumie wydano siedem numerów na kwotę 

18 592,20 zł. 

4. miesięcznik w Powiecie – 11 kwietnia podpisano umowę z firmą Kingmaker sp. z o.o. 

na wydanie 8 numerów pisma – koszt 14 760 zł 

5. nawiązanie współpracy partnerskiej z gminami z zagranicy – coroczne akcje pomocy 

Polakom na Wileńszczyźnie. 

6. udział Gminy Kłomnice w wystawach i targach – coroczny udział w dożynkach 

powiatowych. 

7. 17 czerwca 2018 odbył się koncert w Kościele Niepokalanego Poczęcia Najświętszej 

Maryi Panny w Garnku. 

Ponadto w roku 2018 realizowano projekt pod nazwą „1, 2, 3... umiemy pływać” – kwota 

projektu 16 740 zł – umowa podpisana 23 maja z Ministerstwem Sportu i Turystyki - 

powszechna nauka pływania 
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Kontynuowano również projekt „Podstawowa sprawa – wiedza!” – zajęcia pozalekcyjne 

w szkołach i doposażenie klasopracowni w czterech szkołach Gminy Kłomnice: 

w Kłomnicach, w Garnku, w Skrzydlowie i w Witkowicach. 

W celu strategicznym dotyczącym rozwoju działalności bibliotek zrealizowano 

następujące kierunki: 

1. Wsparcie komputerowe bibliotek dokonano wymiany 2 komputerów. 

2. Stworzenie kącików dla dzieci w bibliotekach -Zadanie sukcesywnie realizowane 

w miarę dostępnych środków finansowych. 

3. Zlikwidowanie barier architektonicznych w bibliotekach: 

Filia Pacierzów przystosowana do obsługi użytkowników z niepełnosprawnością 

ruchową. W pozostałych placówkach: brak środków finansowych 

4. Realizacja programów edukacyjnych, konkursów, spotkań autorskich i akcji 

w bibliotekach 

Zadanie realizowane w miarę dostępnych środków finansowych. Liczba 

zrealizowanych projektów i inicjatyw do końca 2018 r.: ponad 30. Liczba osób 

objętych działaniami: ponad 5300.  

5. Komputeryzacja zbiorów bibliotecznych - 

W trakcie realizacji: do końca 2018 r. prawie 70% zbiorów opracowanych komputerowo. 

VI OBSZAR POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW GMINY 

KŁOMNICE. 

Informacja w dalszej części Raportu. 

I. REALIZACJA PROGRAMÓW  

Ad.I.2. Roczny Program współpracy Gminy Kłomnice z Organizacjami Pozarządowymi, 

oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego 

i wolontariacie, przyjęty został Uchwałą Nr 276. XXXVII.2017 z dnia 21listopada 2017r. 

Odpowiedzialnym za realizację Programu był specjalista d/s Promocji Rozwoju Gminy 

Współpracy Regionalnej i Międzynarodowej. 

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym lokalną wspólnotę samorządową tworzą wszyscy 

mieszkańcy gminy, których łączy wspólny mechanizm wartości i celów. 

W skali lokalnej powstaje naturalna potrzeba współpracy samorządu z organizacjami 

pozarządowymi, które skupiają w swoich szeregach najefektywniejszych i najbardziej 

wrażliwych na sprawy społeczne obywateli naszego środowiska. Współpraca z podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego ma fundamentalne znaczenie, ponieważ 

organizacje te, działając na rzecz małych społeczności, są bardzo cennym wyrazicielem opinii 

publicznej i oczekiwań określonych grup społecznych. 

Cel główny i cele szczegółowe programu 

1.Celem głównym programu jest zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców Gminy oraz 

wzmocnienie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez budowanie i umacnianie 

partnerstwa pomiędzy Gminą a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których 

mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy. 

W dniu 20.02.2018 r. ogłosiłem otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 

zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w sołectwach gminy 

Kłomnice w roku 2018 – Zarządzenie Nr 23/2018. Na realizację zadania przeznaczono 

114 000 zł. Środki przyznano następującym organizacjom: 
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L.p. Nazwa organizacji Tytuł Projektu 
Kwota dotacji 

w roku 2018 

1. 
Ochotnicza Straż Pożarna w 

Nieznanicach 
Życie bez nałogów! 3 000 zł 

2. 
Ochotnicza Straż Pożarna w 

Kłomnicach 
Stop dla używek! 3 000 zł 

3. 
Zarząd Wojewódzki Związku 

Młodzieży w Katowicach 

Cykl turniejów sportowych dla 

młodzieży wiejskiej Powiatu 

Częstochowskiego 

2 000 zł 

4. 
Ochotnicza Straż Pożarna 

Chorzenice - Witkowice 

Zapraszamy do OSP Chorzenice - 

Witkowice 
3 000 zł 

5. 
Ochotnicza Straż Pożarna w 

Skrzydlowie 

Przeciwdziałanie uzależnieniom i 

patologiom społecznym w sołectwach 

Gminy Kłomnice w 2018 roku 

3 000 zł 

6. 
Ochotnicza Straż Pożarna w 

Konarach 
Nie pij. Nie pal. Zwiedzaj. 3 000 zł 

7. 

Związek Harcerstwa 

Polskiego, Chorągiew Śląska 

– Hufiec Częstochowa 

Wyjdź w świat, zobacz, pomyśl – 

pomóż, czyli działaj. 
1 000 zł 

8. 
Ludowy Klub Sportowy 

„ORKAN” Rzerzęczyce 

Przeciwdziałania uzależnieniom 

patologiom społecznym oraz 

zagospodarowanie czasu wolnego 

mieszkańcom 

12 000 zł 

9. 
Ochotnicza Straż Pożarna 

Karczewice - Garnek 

Wspólny wyjazd jako sposób na 

integrację i aktywizację oraz działanie 

promujące trzeźwy i bezpieczny 

sposób spędzania wolnego czasu 

wśród członków OSP Karczewice-

Garnek 

3 000 zł 

10. 
Klub Sportowy Warta 

Zawada 

Grasz, ćwiczysz, wtedy alkohol dla 

Ciebie się nie liczy!!! 
10 000 zł 

11. 

Fundacja na rzecz dzieci i 

młodzieży „Otwórzmy serca 

dla dzieci” 

Stop nałogom. 1 500 zł 

12. 

Wiejska Rekreacja i 

Wypoczynek w Symbiozie z 

Naturą „GRUSZKA” 

Rzerzęczyce 

Wędkarstwo – element profilaktyki 

przeciw uzależnieniom 
2 000 zł 

13. 
Ochotnicza Straż Pożarna w 

Pacierzowie 
Służba dla innych sposobem na życie. 3 000 zł 

14. 
Uczniowski Klub Sportowy 

„Akademia Sportu” 

NIE- dla alkoholu i narkotyków. TAK 

– dla piłki nożnej. 
3 000 zł 

15. 

Fundacja na Rzecz Promocji i 

Rozwoju Sołectwa 

Karczewice 

STOP używkom i uzależnieniom! 3 000 zł 

16. 
Klub Sportowy „METAL” 

Rzeki Wielkie 
Sport Przeciwko Uzależnieniom. 5 000 zł 

17. 
Gminny Ludowy klub 

Sportowy Gmina Kłomnice 

Przeciwdziałanie uzależnieniom i 

patologiom społecznym sołectwa 
15 000 zł 
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Gminy Kłomnice 2018 r. 

18. 
Ochotnicza Straż Pożarna w 

Zdrowej 
Zdrowo Spędzony czas. 3 000 zł 

19. 

Stowarzyszenie Rodzin 

Katolickich Archidiecezji 

Częstochowskiej 

Świetlica NASZA PRZYSTAŃ I 

OCHRONKA zapraszają 
18 000 zł 

20. 
Akademia Sportu, walki i 

Sprawności 
Zdrowo i sportowo żyje bo nie piję 3 000 zł 

21. 
 Ochotnicza Straż Pożarna w 

Rzerzęczycach 

Wspólny wyjazd jako sposób na 

integrację i aktywizację oraz działanie 

promujące trzeźwy i bezpieczny 

sposób spędzania wolnego czasu 

wśród członków OSP Rzerzęczyce 

3 000 zł 

22. 
Stowarzyszenie na rzecz 

Rozwoju Gminy Kłomnice 
Zawsze FAIR PLAY 8 500 zł 

23. 
Polski Związek Miłośników 

Psa Użytkowego 

Wspomaganie rozwoju 

psychospołecznego dzieci młodzieży 

w sołectwach gminy Kłomnice 

3 000 zł 

 

Pomimo uzyskania dotacji, zaktualizowanych harmonogramów nie złożyły następujące 

organizacje: LKS Orkan Rzerzęczyce, OSP Karczewice – Garnek, ZHP, OSP Rzerzęczyce, 

OSP Zdrowa i Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Kłomnice. W związku 

z niedopełnieniem formalności, powyższym organizacjom nie wypłacono dotacji. 

W ciągu roku 2018 przyznano dwa Małe Granty - zadanie publiczne art. 19a ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Na realizację zadania 

przeznaczono 12 500 zł 

 

L.p. Nazwa organizacji Tytuł Projektu 
Kwota dotacji 

w roku 2018 

1. 

Stowarzyszenie Polski 

Związek Emerytów, 

Rencistów i Inwalidów 

Oddział Rejonowy w 

Kłomnicach. 

Działania na rzecz emerytów, rencistów i 

osób niepełnosprawnych. 
4 000,00 zł 

2. 

Stowarzyszenie na 

Rzecz Rozwoju Gminy 

Kłomnice. 

Fair play – OK 500,00 zł 

 

Ad I.3.Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych Oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2018r. 

Osobą odpowiedzialną za realizację Programu jest Pełnomocnik Wójta d/ s Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych Barbara Mizera.  

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 r w Gminie Kłomnice przyjęto Uchwałą 
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Nr 300.XL.2018 w dniu 06.02.2018 r, zmieniony Uchwałą Nr 310.XLI.2018 z dnia 23 marca 

2018r., określając jego główne kierunki oraz zakres i formę realizacji załącznikiem nr 1. 

I. Celem głównym programu jest ograniczenie szkód zdrowotnych i zaburzeń życia 

rodzinnego wynikających z używania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz 

zjawisk picia alkoholu, używania narkotyków i podejmowania innych ryzykownych 

zachowań przez dzieci i młodzież. 

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz 

przeciwdziałania narkomanii nakłada na gminę obowiązek podejmowania działań 

zmierzających do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych, inicjowania i wspierania 

przedsięwzięć mających na celu zmianę obyczajów w zakresie sposobu spożycia tych 

napojów, przeciwdziałania powstawaniu i usuwaniu następstw nadużywania alkoholu, 

oddziaływania na osoby nadużywające alkoholu oraz udzielania pomocy ich rodzinom. 

Program stanowi integralną część Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych gminy 

Kłomnice przyjętej na lata 2018- 2025, oraz Diagnozy Problemów Społecznych 

przeprowadzonej na terenie gminy Kłomnice w roku 2018. Program uwzględniał cele 

operacyjne dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 

przeciwdziałania narkomanii, określone w Narodowym Programie Zdrowia. 

Zadania przewidziane do realizacji, zapisane w programie są kontynuacją działalności 

prowadzonej w latach ubiegłych. Doświadczenia zdobyte podczas dotychczasowej realizacji 

pozwalają na dokładniejsze poznanie środowiska lokalnego i jego potrzeb. 

Jednostką realizującą program jest Urząd Gminy Kłomnice w ścisłej współpracy z: 

1) Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kłomnicach, 

2) Punktem konsultacyjnym działającym przy Urzędzie Gminy Kłomnice, 

3) Policją, 

4) Kuratorami sądowymi, 

5) Organizacjami, i stowarzyszeniami pozarządowymi działającymi na terenie gminy 

Kłomnice, 

6) Zespołem Interdyscyplinarnym, 

7) Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  

8) Szkołami podstawowymi. 

Realizacja celów zawartych w programie następuje poprzez szereg przyjętych działań 

zawartych w celach szczegółowych (szczegółowe informacje zawarte są w załączniku Nr.10 

z wykonania budżetu za rok 2018). 

Ogółem za 2018 r. w ramach realizowanego Programu wykorzystano kwotę 224 720,70 zł. 

i program zrealizowano w 94%.  

Niewykorzystane środki w wysokości 15 218,30 zasilą konto Gminnego Programu 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w roku 2019.  

Ad.I.4. Program Opieki nad zwierzętami. 

Na realizację zadań objętych programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt zabezpieczono w budżecie Gminy Kłomnice kwotę 

w wysokości 323 000,00 zł. w tym kwota 320 000,00 zł zabezpieczona w dotacji 

przedmiotowej dla Centrum Integracji Społecznej zaplanowanej w budżecie Gminy na 2018r. 

 Wydatkowanie powyższych środków zakłada się w następujący sposób:  

1. na realizację zadań: odławianie bezdomnych zwierząt, umieszczania i zapewnienia im 

opieki w schronisku dla zwierząt, obligatoryjną sterylizację albo kastrację 

w schronisku, usypianie ślepych miotów, na realizację zakupu karmy dla kotów wolno 

żyjących, poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt – 320 000,00zł, w tym 

1000,00 zł na realizację zadania zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej 

w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt według przedstawionych faktur. 
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2. na realizację zadań w zakresie zapewnienia miejsca i opieki dla bezpańskich zwierząt 

gospodarskich umieszczonych na określony czas we wskazanym gospodarstwie 

rolnym - 3000,00 zł.  

Ad.I.5.Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych. 

W 2018r. opracowana została Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na 

lata 2018-2025.  

Obowiązek opracowania strategii rozwiązywania problemów społecznych wynika z art. 17 

ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, który w ramach zadań 

własnych gminy przewiduje „opracowanie i realizację gminnej strategii rozwiązywania 

problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja 

osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka”.  

Celami strategicznymi strategii są:  

1. Przeciwdziałanie i zapobieganie ubóstwu, bezrobociu i bezdomności.  

2. Wspieranie rodzin, dbałość o rozwój dzieci i młodzieży, przeciwdziałanie 

uzależnieniom, zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie ochrony zdrowia. 

3. Wspieranie osób starszych i niepełnosprawnych fizycznie i psychicznie, 

podejmowanie działań zmierzających do utrzymania tych osób w środowisku 

zamieszkania, zapewnienie im udziału w życiu społecznym.  

4. Przeciwdziałanie przestępczości i zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom gminy.  

5. Podjęcie działań o charakterze profilaktycznym. 

Ad.I.6.Program wieloletniego gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 

2018-2022.  

W 2018r. uchwałą Nr 364.XLVI.2018 Rady Gminy Kłomnice z dnia 18 października 

2018 roku został przyjęty „Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem 

gminy Kłomnice na lata 2018-2023”. Program został opracowany w oparciu o postanowienia 

zawarte w art.21 ustawy z dnia 21 czerwca 2001roku o ochronie praw lokatorów, 

mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2018r. poz. 1234 

z późn. zm.).  

Na początku 2018r. zasób mieszkaniowy gminy obejmował następujące budynki: 

1. Witkowice ul. Częstochowska 20 – w budynku znajduje się 5 mieszkań o łącznej pow. 

użytkowej 205 m2 

2. Śliwaków 24 - w budynku znajduje się 1 mieszkanie o pow. 58 m2 

3. Rzerzęczyce ul. Sportowa 1- w 1/3 budynku zlokalizowane jest jedno mieszkanie 

o pow. 40,65 m2 

4. Kłomnice ul. Częstochowska 16- w budynku znajdują się 4 mieszkania o ogólnej pow. 

247,92 (3 na koniec 2018r. wyłączone z użytkowania ze wzgl. na zły stan techniczny 

budynku) 

5. Kłomnice ul. Częstochowska 1- w budynku znajdują się 4 mieszkania o ogólnej pow. 

169,51 m2 

6. Rzeki Małe ul. polna 3- w budynku znajduje się 1 mieszkanie o pow. 52,84 m2 

7. Rzerzęczyce ul. Skrzydlowska 71a- w budynku znajduje się 1 mieszkanie o pow. 

26,48 m2 

8. Garnek ul. Głowna 5d- w budynku znajdują się 4 mieszkania o ogólnej pow. 

129,80 m2 

9. Garnek ul. Południowa 37- w budynku znajduje się 1 lokal o pow. 46,00 m2 
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W zasobie gminy na dzień 1 stycznia 2018r. znajdowało się 20 mieszkań, a na dzień 31 

grudnia 2018r. 19 mieszkań. Zmniejszenie się liczby tych mieszkań związane było z tym, że 

nastąpiło wyłączenie z użytkowania mieszkania znajdującego się w części budynku 

przeznaczonego do rozbiórki przy ul. Częstochowskiej 16. Lokatorom tego mieszkania został 

wynajęty lokal przy ul. Częstochowskiej 1 w Kłomnicach. 

W 2018r. dokonano remontu mieszkania przy ul. Częstochowskiej 1 w Kłomnicach. Remont 

obejmował prace tj. jak: doprowadzenie instalacji wod.-kan., wymiana instalacji elektrycznej, 

wymiana okien, wykonanie łazienki oraz malowanie mieszkania.  

W 2018r. nie dokonano sprzedaży mieszkań.  

Na dzień 01.02.2018r. zaległości w opłatach za mieszkania będące w zasobach gminy 

wynosiły łącznie 8 416,29 zł, a zaległości dotyczyły 8 mieszkań. Na dzień 31 grudnia 2018r. 

dane te przedstawiły się następująco: zaległości wynosiły 7561,25 zł, i dotyczyły 5 mieszkań, 

zmniejszyły się w stosunku do roku poprzedniego.  

W 2018 roku wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę: 2 901,26 w tym: SM prywatne 

2699,20, stanowiące własność PKP- 202,06 zł. W 2018roku z dodatków mieszkaniowych 

korzystały miesięcznie średnio 3 rodziny. W 2018 roku wydano 4 decyzje w sprawie 

przyznania dodatku mieszkaniowego, 2 decyzje w sprawie odmowy przyznania dodatku 

mieszkaniowego oraz 1 w sprawie wygaśnięcia decyzji o przyznaniu dodatku 

mieszkaniowego.  

W 2018 roku na listę oczekujących na mieszkanie z mieszkaniowego zasobu gminy zostały 

dopisane 4 osoby, liczba oczekujących na mieszkanie wynosi obecnie: 30.  

W związku z tym, iż lokale socjalne są wynajmowane osobom, których nie stać na wynajem 

lokalu na wolnym rynku, umowy zostają przedłużane, co powoduje, że brakuje lokali 

socjalnych oraz wydłuża się czas oczekiwania innych osób na przydział lokalu socjalnego. 

II. ANALIZA DZIAŁALNOŚCI GMINY W OBSZARACH WYNIKAJĄCYCH 

Z PODJĘTEJ UCHWAŁY RADY GMINY KŁOMNICE NR.361.XLVI.2018 

Z DNIA 18 PAŹDZIERNIKA 2018 R. OKREŚLAJĄCEJ NASTĘPUJĄCE 

SZCZEGÓŁOWE WYMOGI RAPORTU: 

Ad.II.1. OCHRONA ŚRODOWISKA  NATURALNEGO  I  GOSPODARKA 

ODPADAMI 

Zestawienie kosztów poniesionych w roku 2018 w związku z odbiorem odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych. 

 

Okres styczeń- grudzień 2018 Koszty poniesione przez Gminę 

Styczeń 71.528,40 złotych 

Luty 71.528,40 złotych 

Marzec 71.528,40 złotych 

Kwiecień 89.640,00 złotych 

Maj 89.640,00 złotych 
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Czerwiec 89.640,00 złotych 

Lipiec 89.640,00 złotych 

Sierpień 89.640,00 złotych 

Wrzesień 89.640,00 złotych 

Październik 89.640,00 złotych 

Listopad 89.640,00 złotych 

Grudzień 89.640,00 złotych 

Razem 1 021.345,20 złotych 

 

Zestawienie kosztów poniesionych w 2018 r. w związku z odbiorem odpadów segregowanych 

zgromadzonych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz odbiorem 

odpadów wielkogabarytowych w miesiącach maj/ grudzień 2018 r. 
 

Okres styczeń- grudzień 2018 Koszty poniesione przez Gminę 

Styczeń 4.380,16 złotych 

Luty 2.050,88 złotych 

Marzec 1.150,72 złotych 

Kwiecień 8.268,48 złotych 

Maj 44.564,00 złotych 

Czerwiec 5.818,56 złotych 

Lipiec 10.807,02 złotych 

Sierpień 12.542,04 złotych 

Wrzesień 10.308,06 złotych 

Październik 18.336,78 złotych 

Listopad 4.252,50 złotych 

Grudzień 31.675,73 złotych 
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Razem 154.154,93 złotych 

 

Zestawienie kosztów poniesionych w roku 2018 w związku z wywozem nieczystości stałych 

z budynków komunalnych, użyteczności publicznych oraz innych nieruchomości będących 

własnością Gminy Kłomnice oraz sprzątania terenu gminy. 

Okres styczeń- grudzień 2018 Koszty poniesione przez Gminę 

Styczeń 3.956,46 złotych 

Luty 5.014,00 złotych 

Marzec 5.325,90 złotych 

Kwiecień 6.695,34 złotych 

Maj 9.449,34 złotych 

Czerwiec 6.695,34 złotych 

Lipiec 9.395,34 złotych 

Sierpień 9.572,46 złotych 

Wrzesień 7.019,34 złotych 

Październik 7.748,34 złotych 

Listopad 4.677,90 złotych 

Grudzień 5.252,46 złotych 

Razem 80.802,22 złotych 

Koszty poniesione przez gminę w związku z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na 

terenie Gminy Kłomnice w 2018 roku. 

Lp. Rodzaj kosztów Kwota 

1. 

Koszt poniesiony w związku z odbiorem odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych 

1 021.345,20 złotych 

2. Koszt wywozu odpadów z terenów gminnych 80.802,22 złotych 

3. 
Koszt funkcjonowania PSZOK-a oraz zbiórka 

odpadów wielkogabarytowych 
154.154,93 złotych 

 
Sprzątanie terenu gminy oraz obsługa Pszok-a 

przez pracownika CIS 
12.341,00 złotych 

4. 
Koszt zakupu koszy do segregacji odpadów 

ustawionych w Urzędzie Gminy Kłomnice 
3.906,54 złotych 
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5. 
Koszt zakupu pojemników o pojemności 120 l i 

240 l 
15.055,20 złotych 

6. 
Koszt zakupu naklejek do oznaczenia pojemników 

na odpady komunalne 
768,75 złotych 

7. Koszt rozstawienia pojemników 6.396,00 złotych 

8. 
Koszt zakupu worków przeznaczonych do 

gromadzenia odpadów komunalnych 
2.583,00 złotych 

 Suma 1 297 352,84 złotych 

 

Koszty poniesione w ramach ochrony środowiska w 2018 r. 

- Wynajem kabin  toaletowych – 11.293,29 złotych 

- Odbiór, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych osadów ściekowych – 

34.830,00 złotych 

- Wykonanie badań fizykochemicznych w oczyszczalniach ścieków w 

miejscowościach: Kłomnice, Nieznanice, Huby - 12.029,40 złotych 

- Odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest 38.783,56 złotych 

- Opłata uiszczana na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za 

usługi wodne 6.989,75 złotych 

- Oplata za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 1.095,00 złotych 

- Sprzątanie oraz zakup wiązanek i zniczy na groby wojenne wpisane do gminnej 

ewidencji miejsc pamięci 2.189,01 złotych, zakup dwóch orłów z koroną na dwa 

groby 1.415,73 złotych 

W 2018 r. Gmina Kłomnice realizowała dalszy ciąg zadania p.n.: Realizacja Programu 

ograniczenia niskiej emisji w Gminie Kłomnice na lata 2017-2020. W ramach programu 

dokonano wymiany 70 sztuk nieekologicznych kotłów grzewczych na kotły grzewcze klasy 

V. Środki finansowe pochodziły częściowo z dotacji oraz pożyczki, pozyskanych 

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.  

Koszt programu ograniczenia niskiej emisji wyniósł w 2018r. 473.599,36 złotych w tym: 

333.599.36 złotych (pożyczka), 140.000,00 złotych (dotacja).  

GOSPOPDARKA PRZESTRZENNA 

W dniu 6 lutego 2018r. Rada Gminy Kłomnice podjęła Uchwałę nr 302.XL.2018 w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Kłomnicach 

przy ul. Zachodniej. Plan obejmuje teren o powierzchni 0,35ha. 

W dniu 22 czerwca 2018 r. Rada Gminy podjęła uchwałę nr 329.XLIII.2018 w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Konarach przy 

ul. Częstochowskiej. Plan obejmuje teren o powierzchni 1,84ha. 

W dniu 23.03.2018r. Rada Gminy Kłomnice podjęła uchwałę nr 307.XLI.2018 w sprawie 

zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Kłomnice. 
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Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego objęto obszar całej 

gminy Kłomnice. Przyjęto w nim następujące funkcje terenów: 

 

Zestawienie powierzchni terenów - zgodnie z ustaleniami projektu rysunku Studium: 

Powierzchnia gminy Kłomnice 14 785 ha 

FUNKCJE TERENÓW 

powierzchnia 

Tereny zabudowy mieszkaniowej lub zagrodowej, z usługami oraz 

wytwórczością  Ha a 

— położone w zasięgu uzbrojenia, w tym w zakresie kanalizacji zbiorczej 594 44 

— 
położone w zasięgu uzbrojenia w ograniczonym zakresie - planowana 

realizacja kanalizacji zbiorczej 
413 63 

— 
położone w zasięgu uzbrojenia w ograniczonym zakresie - kanalizacja 

indywidualna 
701 15 

— wymagające przygotowania do zabudowy - stanowiące rezerwę terenową 318 66 

— 

uzupełnienia zabudowy w granicach obszarów szczególnego zagrożenia 

powodzią (w ograniczonym zakresie i pod warunkiem uzyskania 

indywidualnej zgody) 

10 26 

Tereny zabudowy usługowej lub sportu 67 41 

Tereny zabudowy produkcyjno – usługowej 45 74 

Tereny obsługi produkcji/ produkcji w gospodarstwach rolnych, 

hodowlanych, ogrodniczych 
62 86 

Tereny ofertowe dla różnych rodzajów zainwestowania (dopuszczona 

zabudowa o funkcjach: produkcyjnych, usługowych, zabudowy związanej z 

produkcją rolniczą) - tereny przeznaczone dla lokalizacji zabudowy w 

sposób stopniowy  

481 34 

Tereny rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej oraz zieleni - tereny 

dopuszczone do zabudowy w ograniczonym zakresie lub tereny wyłączone 

spod zabudowy  

— 

tereny rolnicze dopuszczone do zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej lub 

letniskowej - z istniejącą zabudową rozproszoną -indywidualne uzbrojenie 

i dojazdy 

270 19 

— 
tereny rolnicze dopuszczone do zabudowy gospodarczej, zagrodowej w tym 

inwentarskiej oraz drobnej wytwórczości w ograniczonym zakresie 
171 49 

— 
tereny rozwoju funkcji rekreacyjnych, zabudowy agroturystycznej lub 

letniskowej, ze sportem i usługami towarzyszącymi 
108 26 
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— tereny zieleni urządzonej (rekreacja, zieleń parkowa i izolacyjna) 46 20 

— tereny rolnicze z zadrzewieniami lub zalesieniami 1780 03 

— zwarte kompleksy leśne, w tym w zarządzie PGL Lasy Państwowe 1433 71 

— pozostałe tereny leśne 1232 35 

Pozostałe tereny, w tym: tereny kolejowe, wody powierzchniowe, tereny dróg 

i infrastruktury oraz tereny rolnicze nie przeznaczone do zabudowy 
7047 37 

II.2.DEMOGRAFIA I PRZEDSIĘWZIĘCIA PRORODZINNE. 

W okresie od początku do końca 2018 r. liczba mieszkanek i mieszkańców zmniejszyła się 

o 62 osoby, przez co na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosiła 13408 osób, w tym 6979 kobiet 

i 6491 mężczyzn. W odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych: 

1. liczba mieszkanek w wieku przedprodukcyjnym (14 lat i mniej) wynosiła 881 osób, 

a  liczba mieszkańców – 899, 

2. liczba mieszkanek w wieku produkcyjnym (15-59 lat) wynosiła 4068 osób, a liczba 

mieszkańców w wieku produkcyjnym (15-64) wynosiła 5480, 

3. liczba mieszkanek w wieku poprodukcyjnym wynosiła 1998, a liczba mieszkańców 

82. 

W 2018 r. narodziło się w gminie Kłomnice 109 osób, w tym 54 dziewczynek i 55 chłopców, 

a zmarło 168 osób, w tym 78 kobiet i 90 mężczyzn. Wobec tego przyrost naturalny w 2018 r. 

wyniósł [-59].  

Gminę Kłomnice według stanu na dzień 31.12.2018r zamieszkiwało 13408 mieszkańców 

w tym: 6947 kobiet i 6461 mężczyzn.  

W 2018 roku zmarło 168 mieszkańców gminy, a urodziło się 109 dzieci. Podsumowując 

przyrost naturalny w 2018r wyniósł (-59) osób. Biorą pod uwagę cel Strategiczny 1.3 

i kierunku działań dotyczące budowy żłobka na terenie gminy a widząc ogromną jego 

potrzebę, podjąłem rozmowy z przedsiębiorcami poruszającymi się w tych obszarach służąc 

wsparciem informując o środkach zewnętrznych, które to można pozyskać na ten cel, jednak 

po odbytych szkoleniach żaden z podmiotów nie podjął tematu. 

Liczba ludności w poszczególnych miejscowościach Gminy Kłomnice przedstawia się 

następująco: Adamów – 333, Bartkowice – 294, Chmielarze – 120, Chorzenice – 380, 

Garnek – 790, Huby – 92, Jamrozowizna – 3, Janaszów – 8, Karczewice – 464, Kłomnice – 

2730, Konary – 572, Kuźnica – 119, Lipicze – 311, Michałów – 181, Michałów Rudnicki – 

160, Nieznanice – 565, Niwki – 128, Pacierzów – 460, Przybyłów – 23, Pustkowie K868,  

łomnickie – 36, Rzeki Małe – 281,Rzeki Wielkie – 363, Rzerzęczyce – 1778, Skrzydlów – 

Śliwaków – 80, Witkowice – 689, Zawada – 879, Zberezka – 102, Zdrowa – 599 

II.3. OŚWIATA I WYCHOWANIE. 

1. Placówki oświatowe w Gminie Kłomnice 

 

Na terenie Gminy Kłomnice funkcjonuje 7 szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi 

oraz 2 przedszkola.  

Wszystkie szkoły podstawowe od września 2018 roku są szkołami o pełnej strukturze 

organizacyjnej (klasy I-VIII) wraz z funkcjonującymi przy nich oddziałami przedszkolnymi 

oraz oddziałami gimnazjalnymi. Rok szkolny 2018/2019 jest ostatnim rokiem 

funkcjonowania oddziałów gimnazjalnych. 
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Wykaz szkół podstawowych 

Lp. Nazwa szkoły Adres siedziby szkoły 

1 
Szkoła Podstawowa im. Grzegorza Piramowicza  

w Kłomnicach 
Kłomnice, ul. Szkolna 1 

2 
Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza  

w Rzerzęczycach 

Rzerzęczyce, ul. Skrzydlowska 

91 

3 
Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa  

w Garnku 
Garnek, ul. Szkolna 18 

4 
Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego  

w Witkowicach 

Witkowice, ul. Częstochowska 

22 

5 
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka  

w Zawadzie 
Zawada, ul. Częstochowska 8 

6 

Szkoła Podstawowa im. Kornela 

Makuszyńskiego  

w Skrzydlowie 

Skrzydlów, ul. Główna 6a 

7 
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II  

w Konarach 
Konary, ul. Szkolna 3 

  

 

 

 

Wykaz przedszkoli 

Lp. Nazwa szkoły Adres siedziby przedszkola 

1 Przedszkole w Kłomnicach Kłomnice, ul. Szkolna 1 

2 

Przedszkole w Rzerzęczycach 
Rzerzęczyce, ul. Skrzydlowska 

91 

Oddział zamiejscowy w Rzekach Wielkich Rzeki Wielkie, ul. Główna 11 

Oddział zamiejscowy w Witkowicach 
Witkowice, ul. Częstochowska 

22 

 

2. Stan zatrudnienia pracowników pedagogicznych w latach szkolnych 2017/2018 

i 2018/2019 

 

Tabela prezentuje stan zatrudnienia nauczycieli w placówkach oświatowych w 2018 roku. 

Poszczególne kolumny ukazują zatrudnienie w ramach etatów, zatrudnienie etatowe wraz 

z nadgodzinami oraz w ujęciu etatowym osoby, które pozostają w zatrudnieniu, a nie realizują 
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obowiązków służbowych (np. urlop bezpłatny, urlop na poratowanie zdrowia, długotrwała 

absencja chorobowa, zasiłki macierzyńskie/rodzicielskie/wychowawcze). 

źródło: System Informacji Oświatowej 

Placówka 

zatrudnienie w roku szkolnym 

2017/2018 na podstawie Systemu 

Informacji Oświatowej według 

stanu na dzień 31.03.2018r. 

zatrudnienie w roku szkolnym 

2018/2019 na podstawie Systemu 

Informacji Oświatowej według 

stanu na dzień 30.09.2018r. 

etaty 

etaty + 

godz. 

ponadwy

m. 

niepełniąc

y 

obowiązkó

w 

etaty 

etaty + 

godz. 

ponadwy

m. 

niepełniąc

y 

obowiązkó

w 

Szkoła 

Podstawowa  

w Kłomnicach 

33,42 37,50 2,00 34,09 41,71 1,17 

Szkoła 

Podstawowa  

w Rzerzęczycach 

19,76 23,50 1,00 20,83 25,36 1,00 

Szkoła 

Podstawowa  

w Garnku 

20,99 23,34 3,00 23,32 24,46 1,00 

 

Szkoła 

Podstawowa  

w Witkowicach 

22,48 25,21 1,54 22,04 25,26 2,54 

Szkoła 

Podstawowa  

w Zawadzie 

18,18 19,14 2,00 16,73 16,73 2,00 

Szkoła 

Podstawowa  

w Skrzydlowie 

16,09 19,03 2,00 17,94 21,23 3,50 

Szkoła 

Podstawowa  

w Konarach 

13,77 14,73 1,00 14,02 15,03 1,00 

Przedszkole w 

Kłomnicach 
7,23 7,39 1,00 7,36 7,40 2,00 

Przedszkole w 

Rzerzęczycach 
10,69 11,01 1,00 10,46 10,82 0,00 

Razem 177,15 180,85 14,54 166,79 188,00 14,21 

 

3. Zatrudnienie nauczycieli ze względu na poziom wykształcenia i stopień awansu 

 

Tabela prezentuje poziom wykształcenia oraz awansu zawodowego nauczycieli 

zatrudnionych w bieżącym roku szkolnym według stanu na dzień 30.09.2018r.  

źródło: System Informacji Oświatowej 

Stopień 

awansu 
Liczba 

Stopień doktora 

lub doktora 

habilitowanego, 

dyplom 

Dyplom 

ukończenia 

studiów 

magisterskich 

Pozostałe Ogółem 
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ukończenia 

studiów 

magisterskich i 

przygotowanie 

pedagogiczne 

bez 

przygotowania 

pedagogicznego, 

dyplom 

ukończenia 

wyższych 

studiów 

zawodowych i 

przygotowanie 

pedagogiczne 

stażysta 
w osobach 5 0 0 5 

w etatach 2,58 0,00 0,00 2,58 

kontraktowy 
w osobach 23 1 0 24 

w etatach 20,26 1,00 0,00 21,26 

mianowany 
w osobach 27 2 1 30 

w etatach 19,35 1,11 0,79 21,25 

dyplomowany 
w osobach 163 0 0 163 

w etatach 135,91 0,00 0,00 135,91 

ogółem 
w osobach 218 3 1 222 

w etatach 178,10 2,11 0,79 181,00 

 

4. Liczba oddziałów i uczniów z podziałem na placówki 

 

Tabela przedstawia dane dotyczące ilości oddziałów oraz ich liczebności w poszczególnych 

szkołach podstawowych na przestrzeni całego 2018 roku 

Źródło: System Informacji Oświatowej – dla roku szkolnego 2017/18 wg. stanu na 31 marca 

2018r., natomiast dla roku szkolnego 2018/2019 wg. stanu na dzień 30 września 2018r. 

 

Placówka Oddziały 
rok szkolny 2017/2018 rok szkolny 2018/2019 

oddziały uczniowie oddziały uczniowie 

S
zk

o
ła

 P
o
d
st

aw
o
w

a 
 

w
 K

ło
m

n
ic

ac
h

 

oddział przedszkolny 2 34 2 32 

szkoła 

podstawowa 

klasa I 2 39 2 34 

klasa II 1 12 2 39 

klasa III 2 45 1 12 

klasa IV 3 62 2 46 

klasa V 1 29 3 58 

klasa VI 1 20 1 29 

klasa VII 1 21 1 21 

klasa VIII 0 0 1 22 

gimnazjum 
klasa II 2 36 0 0 

klasa III 2 40 2 34 

razem 17 338 17 327 

 

S
zk

o
ła

 

P
o
d
st

aw
o
w

a 
 

w
 

R
ze

rz
ęc

zy
ca

ch
 oddział przedszkolny 1 17 1 23 

szkoła 

podstawowa 

klasa I 1 20 1 14 

klasa II 1 9 1 21 

klasa III 1 15 1 9 

klasa IV 2 32 1 18 

klasa V 1 18 2 31 



22 

 

klasa VI 1 20 1 20 

klasa VII 1 15 1 18 

klasa VIII 0 0 1 15 

gimnazjum 
klasa II 1 25 0 0 

klasa III 1 19 1 25 

razem 11 190 11 194 

 

S z k o ł a P o d st a w o w a 
 

w  G a r n k u
 oddział przedszkolny 1 25 2 36 

 

szkoła 

podstawowa 

klasa I 1 12 1 19 

klasa II 1 6 1 12 

klasa III 1 18 1 6 

klasa IV 2 29 1 17 

klasa V 1 17 2 30 

klasa VI 1 10 1 17 

klasa VII 1 14 1 11 

klasa VIII 0 0 1 14 

gimnazjum 
klasa II 1 25 0 0 

klasa III 1 23 1 25 

razem 11 179 12 187 

 

S
zk

o
ła

 P
o
d
st

aw
o
w

a 
 

w
 W

it
k
o
w

ic
ac

h
 

oddział przedszkolny 1 25 1 24 

szkoła 

podstawowa 

klasa I 1 15 1 14 

klasa II 1 9 1 16 

klasa III 1 19 1 8 

klasa IV 2 38 1 18 

klasa V 1 14 2 38 

klasa VI 1 22 1 14 

klasa VII 1 25 1 22 

klasa VIII 0 0 1 23 

gimnazjum 
klasa II 1 20 0 0 

klasa III 1 20 1 20 

razem 11 207 11 197 

 

S
zk

o
ła

 P
o
d
st

aw
o
w

a 
 

w
 Z

aw
ad

zi
e
 

oddział przedszkolny 2 37 2 32 

szkoła 

podstawowa 

klasa I 1 11 1 15 

klasa II 0 0 1 11 

klasa III 1 17 0 0 

klasa IV 1 9 1 16 

klasa V 1 9 1 8 

klasa VI 1 9 1 8 

klasa VII 1 12 1 11 

klasa VIII 0 0 1 14 

gimnazjum 
klasa II 1 5 0 0 

klasa III 1 14 1 6 

razem 10 123 10 121 

 

S
zk o
ła

 

P
o
d

st
aw

o
w

a 
 

w
 

S
k
rz

y
d
lo

w
ie

 oddział przedszkolny 1 20 1 20 

szkoła klasa I 1 9 1 11 
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podstawowa klasa II 1 8 1 8 

klasa III 1 17 1 8 

klasa IV 1 11 1 16 

klasa V 1 7 1 11 

klasa VI 1 15 1 7 

klasa VII 1 12 1 14 

klasa VIII 0 0 1 13 

gimnazjum 
klasa II 1 13 0 0 

klasa III 1 19 1 13 

razem 10 131 11 121 

 

 

 

 

 

 

S
zk

o
ła

 P
o
d
st

aw
o
w

a 
 

w
 K

o
n
ar

ac
h

 

oddział przedszkolny 1 17 1 14 

szkoła 

podstawowa 

klasa I 0 0 1 10 

klasa II 0 0 0 0 

klasa III 1 9 0 0 

klasa IV 1 7 1 9 

klasa V 1 9 1 7 

klasa VI 1 7 1 9 

klasa VII 1 8 1 7 

klasa VIII 0 0 1 8 

gimnazjum 
klasa II 1 3 0 0 

klasa III 1 7 1 3 

razem 8 67 8 67 

 

Ł
ąc

zn
ie

 s
zk

o
ły

 p
o
d
st

aw
o

w
e 

oddział przedszkolny 9 175 10 181 

szkoła 

podstawowa 

klasa I 7 106 8 117 

klasa II 5 44 7 107 

klasa III 8 140 5 43 

klasa IV 12 188 8 140 

klasa V 7 103 12 183 

klasa VI 7 103 7 104 

klasa VII 7 107 7 104 

klasa VIII 0 0 7 109 

gimnazjum 
klasa II 8 127 0 0 

klasa III 8 142 8 126 

razem 78 1.235 79 1.214 

 

Tabela przedstawia dane dotyczące ilości oddziałów oraz ich liczebności w poszczególnych 

przedszkolach na przestrzeni całego 2018 roku 

Źródło: System Informacji Oświatowej – dla roku szkolnego 2017/18 wg. stanu na 31 marca 

2018r., natomiast dla roku szkolnego 2018/2019 wg. stanu na dzień 30 września 2018r. 

Placówka 
rok szkolny 2017/2018 rok szkolny 2018/2019 

oddziały wychowankowie oddziały wychowankowie 

Przedszkole  4 88 4 89 
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w Kłomnicach 

Przedszkole  

w Rzerzęczycach 
5 121 5 115 

 

5. Informacje o osiągnięciach uczniów 

W 2015 roku udało się wypracować nową formułę Stypendiów Wójta. Stypendia są 

kierowane do uczniów, którzy codzienną postawą oraz poprzez swoją pracę i zaangażowanie 

osiągają sukcesy w dziedzinie oświaty, kultury lub sportu, reprezentując i promując Gminę 

Kłomnice poza jej granicami.  

Dzięki Stypendium Gmina Kłomnice jest w stanie docenić i wyróżnić swoich młodych 

mieszkańców, którzy z powodzeniem osiągają sukcesy na szczeblu wojewódzkim, 

ogólnopolskim, jak również międzynarodowym.  

Miło jest zauważyć, że z każdym rokiem liczba stypendystów rośnie, co świadczy również 

o motywacyjnym charakterze wsparcia. W 2015 roku przyznano ich 28, 2016r – 31, w 2017r 

– 35, a w 2018 roku kryteria stypendialne spełniło 59 uczniów. 

 

Osiągnięcia uczniów w 2018 roku na szczeblu wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym 

Kategoria osiągnięć poziom zajęte miejsca liczba uczniów 

Konkursy 

przedmiotowe 
 

laureaci 4 

finaliści 3 

Konkursy, olimpiady, 

turnieje, itp. w zakresie 

wiedzy 

na szczeblu 

wojewódzkim 

Laureaci – miejsca I-III 2 

Finaliści - 

Wyróżnienia 2 

na szczeblu 

ogólnopolskim 

Laureaci – miejsca I-III 15 

Finaliści 3 

Wyróżnienia 41 

na szczeblu 

międzynarodowym 

Laureaci – miejsca I-III - 

Finaliści - 

Wyróżnienia 2 

Konkursy, olimpiady, 

turnieje, itp. w zakresie 

kultury 

na szczeblu 

wojewódzkim 

Laureaci – miejsca I-III 2 

Finaliści - 

Wyróżnienia 1 

na szczeblu 

ogólnopolskim 

Laureaci – miejsca I-III 2 

Finaliści - 

Wyróżnienia - 

na szczeblu 

międzynarodowym 

Laureaci – miejsca I-III 1 

Finaliści - 

Wyróżnienia - 

Konkursy, olimpiady, 

turnieje, itp. w zakresie 

sportu 

na szczeblu 

wojewódzkim 

Laureaci – miejsca I-III 1 

Finaliści - 

Wyróżnienia - 

na szczeblu 

ogólnopolskim 

Laureaci – miejsca I-III 10 

Finaliści - 

Wyróżnienia 2 

na szczeblu 

międzynarodowym 

Laureaci – miejsca I-III 2 

Finaliści - 

Wyróżnienia - 

 

6. Wyniki egzaminów gimnazjalnych 
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W niniejszej części ujęte zostały wyniki egzaminów gimnazjalnych przeprowadzonych 

w 2018 roku w poszczególnych szkołach podstawowych 

 

Egzamin gimnazjalny – część humanistyczna i matematyczno-przyrodnicza 

Obszar 

Część humanistyczna 
Część matematyczno-

przyrodnicza 

Liczba 

zdających 

średnia (%) 

Liczba 

zdających 

średnia (%) 

język 

polski 

Historia  

i WOS 

Matematyk

a 

Przedmiot

y 

przyrodnic

ze 

SP Kłomnice 37 71,14 64,00 37 58,54 59,73 

SP Rzerzęczyce 18 75,17 61,83 18 59,22 62,39 

SP Garnek 22 70,73 50,77 22 48,68 51,36 

SP Witkowice 19 64,16 47,74 19 47,00 52,63 

SP Zawada 14 61,79 53,57 14 48,21 50,71 

SP Skrzydlów 19 64,26 50,79 19 40,26 46,79 

SP Konary 7 64,29 55,43 7 59,29 59,43 

gmina Kłomnice 136 68,35 55,94 136 51,85 54,99 

powiat częstochowski 1137 69,23 59,83 1137 52,85 55,45 

województwo śląskie 15819 67,87 58,87 15819 51,11 55,38 

 

Egzamin gimnazjalny – język obcy nowożytny 

Obszar 

Poziom podstawowy Poziom rozszerzony 

język angielski język niemiecki język angielski 

Liczba 

zdających 

średnia 

(%) 

Liczba 

zdających 

średnia 

(%) 

Liczba 

zdających 

średnia 

(%) 

SP Kłomnice 37 67,68 - - 37 49,73 

SP Rzerzęczyce 18 69,44 - - 18 55,44 

SP Garnek 19 69,21 3 64,33 19 55,11 

SP Witkowice 19 64,16 - - 19 44,89 

SP Zawada 14 52,43 - - 14 29,93 

SP Skrzydlów 14 64,71 5 42,20 14 41,07 

SP Konary 7 56,43 - - 7 35,14 

gmina Kłomnice 128 65,02 8 50,50 128 46,70 

powiat częstochowski 1074 66,65 62 50,56 1074 48,37 

województwo śląskie 14678 69,44 901 52,32 14404 52,35 

 

7. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli 

Na podstawie art.30a ustawy – Karta Nauczyciela w terminie do dnia 20 stycznia każdego 

roku jednostki samorządu terytorialnego zobligowane są do przeprowadzenia analizy 

poniesionych w poprzednim roku kalendarzowym wydatków na wynagrodzenia nauczycieli 

w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust. 3 

cytowanej ustawy oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego. 

W przypadku nieosiągnięcia w roku podlegającym analizie wysokości średnich wynagrodzeń, 

organ prowadzący ustala kwotę różnicy i dokonuje jej podziału, zapewniając tym samym 

osiągnięcie średnich wynagrodzeń na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. 



26 

 

Wypłaty jednorazowego dodatku uzupełniającego dokonuje się w terminie do dnia 31 

stycznia roku, następującego po roku podlegającym analizie. 

W 2018 roku kwota różnicy między faktycznie wypłaconymi wynagrodzeniami, a średnim 

wynagrodzeniem wynikającym z Karty Nauczyciela wyniosła 305.343,69 zł. 

Dzięki konsekwentnej polityce kadrowej prowadzonej przez organ prowadzący wraz 

z dyrektorami placówek oświatowych kwota dodatku uzupełniającego została zredukowana 

na przestrzeni ostatnich 3 lat o połowę. Wyrównanie za 2015 rok wynosiło 610.809,91 zł 

brutto, za 2016 rok – 457.225,77zł brutto, a za 2017 rok – 403 203,03zł brutto. 

W układzie procentowym rok do roku dodatek za 2016 rok został obniżony o ponad 25%, za 

2017 rok o kolejne prawie 12%, natomiast za 2018 rok o ponad 24% w stosunku do lat 

poprzedzających. Kwota jednorazowego dodatku uzupełniającego za 2018 rok w stosunku do 

2015 roku jest niższa o 50,01%. 

 

8. Programy finansowane i współfinansowane ze źródeł zewnętrznych 

Doposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej 

W 2018 roku Gmina Kłomnice rozliczyła dotację pozyskaną w 2017 roku z przeznaczeniem 

na doposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach. Łączna kwota dotacji, 

w ramach której zostały doposażone gabinety pielęgniarskie w placówkach wyniosła 24.623 

zł 

 

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa jest uchwalonym przez Radę Ministrów 

programem wieloletnim na lata 2016-2020, w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce 

poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych 

ośrodków życia społecznego stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. 

W przypadku naszych bibliotek szkolnych, cel ten realizowany jest poprzez bieżące 

uzupełnianie zbiorów bibliotek szkolnych o nowości wydawnicze. 

W 2018 roku rozliczona została dotacja otrzymana w ramach programu dla sześciu szkół. 

Łączna kwota dotacji otrzymanej w 2017 roku wyniosła 46.480zł. W 2018 roku 

dofinansowanie otrzymała Szkoła Podstawowa w Kłomnicach na kwotę 12.000 zł. Ogółem 

w ramach programu Gmina Kłomnice otrzymała dofinansowanie w kwocie 58.480 zł. 

 

Program Aktywna tablica 

W 2017 roku Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie programu rozwijania szkolnej 

infrastruktury, który otrzymał nazwę Aktywna tablica. Program opiera się na założeniu, że 

jednym z zasadniczych zadań współczesnej szkoły jest rozwijanie kompetencji uczniów 

przygotowujących ich do życia w społeczeństwie informacyjnym. 

W 2018 roku dofinansowanie w ramach programu otrzymało 6 szkół podstawowych w naszej 

gminie. Łączna kwota dofinansowania wyniosła 84.000zł. W 2019 roku planowane jest 

pozyskanie środków na realizację programu w szkole, która nie otrzymała dotychczas 

dofinansowania. 

 

Szkolny Klub Sportowy 

Cztery szkoły podstawowe: Kłomnice, Rzerzęczyce, Witkowice i Konary biorą udział 

w ogólnopolskim programie upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży pn. „Szkolny 

Klub Sportowy”. Realizacja programu jest finansowana ze środków Ministerstwa Sportu 

i Turystyki, natomiast zajęcia dla uczniów prowadzą nauczyciele wychowania fizycznego.  

 

Podstawowa sprawa – wiedza 
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Przez cały 2018 rok w czterech szkołach podstawowych realizowany był projekt pn. 

Podstawowa sprawa – wiedza. Celem projektu jest wzmocnienie jakości i podniesienie 

atrakcyjności oferty edukacyjnej, poprzez wdrożenie działań ukierunkowanych na rozwój 

kompetencji kluczowych. Projekt jest realizowany w 4 szkołach podstawowych: w Garnku, 

w Kłomnicach, w Skrzydlowie i w Witkowicach. Realizatorem projektu jest Gmina 

Kłomnice. 

Ad.II.4. KULTURA, SPORT I REKREACJA. 

Na terenie Gminy Kłomnice funkcjonują dwa boiska wielofunkcyjne Orlik, które 

powstały z programu rządowo- samorządowego. Boiska Orlik znajdują się w miejscowości 

Rzerzęczyce oraz Nieznanice. W roku 2018 boiska Orlik funkcjonowały od 1 marca do 30 

listopada. Ponieważ boiska Orlik cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród dzieci 

i młodzieży Wójt Gminy zadbał, aby zapewnić na tych obiektach wykwalifikowaną opiekę 

Animatorów sportu. Na boisku Orlik w Nieznanicach w ubiegłym roku był zatrudniony 

Animator sportu, który pracował przez co najmniej 138 godzin w miesiącu, zgodnie 

z harmonogramem zatwierdzonym przez Wójta. Na boisku Orlik w Rzerzęczycach było 

zatrudnionych dwóch animatorów sportu, którzy łącznie przepracowali co najmniej 138 

godzin, pracując naprzemiennie. Animatorzy sportu organizowali pozalekcyjne zajęcia 

sportowe dla dzieci i młodzieży, angażowali wolontariuszy w swoje działania, 

współpracowali ze szkołami oraz klubami sportowymi. Dzięki pracy i zaangażowaniu 

Animatorów na boiskach sportowych Orlik zostały zorganizowane takie imprezy jak Dzień 

Dziecka na sportowo, Gminny turniej strażacki, Turniej piłki siatkowej, Dzień sportu 

na Orliku, Turniej dzikich drużyn, Turniej Halowy oraz Mecz pokazowy. Imprezy cieszyły 

się ogromnym zainteresowaniem, które były zakończone drobnymi upominkami oraz 

pucharami. W roku 2018 Gmina Kłomnice jak co roku przystąpiła do projektu Lokalny 

Animator Sportu finansowanego przez Ministerstwo Sportu. Dzięki temu wynagrodzenie dla 

Animatorów było częściowo współfinansowane ze środków Ministerstwa Sportu. Boiska 

sportowe Orlik są przede wszystkim miejscem spotkań i uprawiania sportu. Można pograć w 

piłkę nożną, siatkową, koszykową, ręczną oraz w tenisa. Dzięki oświetleniu rozgrywki 

sportowe mogą odbywać się także wieczorami. Do dyspozycji mieszkańców są także szatnie 

wraz z zapleczem sanitarnym. Zadania realizowane na boiskach sportowych Orlik w roku 

2018 przebiegały bardzo aktywnie i ciekawie i zostały ocenione pozytywnie.  

W dniu 22.01.2018 r. ogłosiłem otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania 

upowszechniania kultury fizycznej w sołectwach Gminy Kłomnice w roku 2018 - 

Zarządzenie nr 8/2018. Na realizację zadania przeznaczono 145.000,00 zł. 

 

L.p. Nazwa organizacji Tytuł Projektu 
Kwota dotacji 

w roku 2018 

1. 

Stowarzyszenie 

Uczniowski Klub 

Sportowy „Akademia 

Sportu”  

Przeprowadzenie zajęć treningowych 

mających na celu przygotowanie do 

rywalizacji w rozgrywkach w piłce nożnej. 

10 500,00 zł 

2. 

Stowarzyszenie Klub 

Sportowy „METAL” 

Rzeki Wielkie 

Czas na piłkę. 24 500,00 zł 

3. 

Stowarzyszenie Ludowy 

Klub Sportowy 

„ORKAN” Rzerzęczyce 

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 

w sołectwach Gminy Kłomnice w 2018 

roku. 

37 500,00 zł 

4. Stowarzyszenie Gminny Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. 56 500,00 zł 
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Ludowy Klub Sportowy 

„Gmina Kłomnice” 

 

Zakręceni na sportowo. 

5. 

Stowarzyszenie Klub 

Sportowy „WARTA” 

Zawada 

 

Prowadzenie zajęć treningowych mających 

na celu przygotowanie zawodników do 

rywalizacji w rozgrywkach w piłce nożnej. 

16 000,00 zł 

 

Budowa Otwartej Strefy Aktywności: wariant rozszerzony w miejscowości Rzerzęczyce. 

W dniu 17.07.2018r. podpisano umowę o dofinansowanie zadania ze środków Funduszu 

Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowej 

o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2018. 

Dofinansowanie stanowi 49,9 % wydatków kwalifikowanych zadania. Realizacja nastąpi 

w roku 2019. Całkowity koszt zadania to kwota 113.160,00 zł. brutto. 

Ad.II.5. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNEGE I OCHRONA 

PRZECIWPOŻAROWEA.  

Na terenie Gminy Kłomnice funkcjonuje 10 jednostek Ochotniczych Straży 

Pożarnych. Są to OSP: Kłomnice, Rzerzęczyce, Zawada, Zdrowa, Pacierzów, Garnek, 

Skrzydlów, Konary, Chorzenice i Nieznanice. Dwie jednostki: OSP Kłomnice i OSP 

Rzerzęczyce są włączone w struktury Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, który jest 

integralną częścią organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. Ogólnie gmina 

dysponuje 22 pojazdami ratowniczo-gaśniczymi, które są wyposażone w specjalistyczny 

sprzęt do samodzielnego prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych. Są to: dwa samochody 

gaśnicze ciężkie, dziesięć średnich, dziesięć lekkich pojazdów pożarniczych różnego 

przeznaczenia. 

 

 

L.p. Nazwa jednostki 
Marka 

samochodu 
Typ samochodu 

Rok produkcji / 

rok karosacji 

1 Kłomnice Mercedes 1629 Atego 2010 

2 Kłomnice Mitsubishi Canter 2004 

3 Kłomnice Nissan  Navara Picup 2005 

4 Kłomnice Ford Transit 2003 

     

5 Rzerzęczyce Mercedes  Atego 2011 

6 Rzerzęczyce Star 244 L Jelcz 005 1986 

7 Rzerzęczyce Opel Astra 2003 

     

8 Zdrowa Star 266 1979/ 2004 

9 Zdrowa Peugeot Expert 2009 

10 Pacierzów Man  1992 

11 Pacierzów Ford Transit 2002 

12 Karczewice-Garnek Star 266 1978/ 2004 

13 Karczewice-Garnek Man  2007/2018 

     

14 Nieznanice Ford Transit 2005 

15 Nieznanice Jelcz Jelcz 004 1986 / 1996 
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16 Zawada Star 244L Jelcz 004 1978/2011 

17 Zawada Żuk A – 156 D 1996 

     

     

18 Skrzydlów Mercedes-Benz 

312 

Sprinter 4x4 1998 / 2009 

     

19 Chorzenice Ford Transit 2003 

20 Chorzenice Star 244 L Jelcz 005 1975 / 2002 

     

21 Konary Mercedes Daimler/Benz 1985 

22 Konary Kia  Sorento 2008 

 

 Ochotnicze Straże Pożarne w 2018 roku zrzeszały następujące ilości strażaków: 

L.p. Nazwa jednostki 

Ogólna ilość 

druhen i druhów 

w OSP 

Ilość strażaków uprawnionych do 

udziału w akcjach ratowniczych 

1 Kłomnice 64 24 

2 Rzerzęczyce 53 20 

3 Zdrowa 42 20 

4 Pacierzów 48 19 

5 Karczewice-Garnek 47 37 

6 Nieznanice 26 18 

7 Zawada 29 18 

8 Skrzydlów 21 14 

9 Chorzenice 25 12 

10 Konary 50 19 

Łącznie: 405 201 

Z powyższej tabeli wynika, że na ogólną ilość 405 członków w OSP 201 jest przygotowanych 

tj. przeszkolonych, ubezpieczonych, posiadających badania lekarskie do niesiania pomocy 

mieszkańcom naszej gminy. 

 W roku 2018 pozyskano następujące pojazdy dla OSP:  

OSP Karczewice-Garnek zakupiono podwozie samochodu ciężarowego MAN rocznik 2007 

z przeznaczeniem na wykonanie specjalistycznej zabudowy pożarniczej w przedsiębiorstwie 

BONEX w Kamienicy Polskiej. W roku bieżącym planowane jest włączenie do podziału 

bojowego tego pojazdu.  

OSP Kłomnice – Urząd Gminy przekazał używany samochód Ford Transit pozyskany 

ze straży granicznej. 

OSP Konary - Urząd Gminy przekazał używany samochód Kia Sorento pozyskany z Policji. 

OSP Pacierzów- Urząd Gminy przekazał używany samochód Ford Transit pozyskany 

ze straży granicznej. 

Udział jednostek OSP w akcjach ratowniczych. 

W ubiegły roku na terenie naszej gminy zanotowano 333 zdarzenia tj.: 143 pożary, 182 

miejscowe zagrożenia i 8 alarmów fałszywych a w roku 2017 było: 280 zdarzeń tj.; 100 

pożarów, 176 miejscowych zagrożeń, 4 alarmy fałszywe.  

Ilość wyjazdów do zdarzeń poszczególnych OSP w 2018 roku:  
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L.p. Nazwa jednostki 

Ogólna 

ilość 

wyjazdów 

Pożary 
Miejscowe 

zagrożenia 
Alarmy fałszywe 

1 Kłomnice 99 65 34 0 

2 Rzerzęczyce 87 68 17 2 

3 Zdrowa 11 7 2 1 

4 Pacierzów 57 11 45 1 

5 Karczewice-

Garnek 

31 22 8 1 

6 Nieznanice 61 22 38 1 

7 Zawada 10 6 4 0 

8 Skrzydlów 84 46 34 3 

9 Chorzenice-

Witkowice 

27 19 5 3 

10 Konary 13 8 5 0 

Łącznie: 480 274 192 12 

 

Z powyższej tabeli wynika, że takie jednostki OSP jak Pacierzów, Nieznanice i Skrzydlów 

mają dużo więcej wyjazdów do miejscowych zagrożeń niż pozostałe, wynika to z faktu iż te 

OSP są wyposażone w sprzęt do likwidacji gniazd owadów błonkoskrzydłych i w tym 

zakresie niosą pomoc mieszkańcom naszej gminy. 

Niestety coraz częściej zdarzają się sytuacje kiedy jednostka OSP jest alarmowana i nie 

wyjeżdża do akcji. Dzieje się tak w godzinach od 8.00 do 15.00 i jest to podyktowane tym, że 

druhowie są w pracy.  

Do najgroźniejszych zdarzeń w 2018 roku można zaliczyć: 

W dniu 31.03.2018 r. miał miejsce pożar mały w budynku jednorodzinnym w miejscowości 

Karczewice ul. Złota po dojeździe na miejsce zdarzenia i przeprowadzeniu rozpoznania 

ustalono, że w budynku do pożaru doszło najprawdopodobniej w dniu wczorajszym. Pożar 

wygasł samoczynnie.  

Pomieszczenie było wystudzone, panowało lekkie zadymienie, brak zarzewi ognia. Budynek 

drewniany, jednokondygnacyjny o wymiarach 10x6x7m, kryty eternitem. Podczas 

przeszukania budynku w pomieszczeniu kuchennym o wymiarach 5x5m znaleziono opalone 

zwłoki mężczyzny lat 65. 

W dniu 22 kwietnia 2018 r. Zastępy JOP zostały zadysponowane do samochodu osobowego 

znajdującego się w rzece Warta - miejscowość Zawada koło Kłomnic ul. Częstochowska. 

Samochód osobowy znajdował się do góry kołami w odległości 3 metrów od brzegu. 

Prawdopodobną przyczyną zdarzenia było niezachowanie zasad bezpieczeństwa w ruchu 

drogowym przez kierującego pojazdem, który na gruntowej drodze biegnącej wzdłuż rzeki 

Warta, stracił panowanie nad kierownicą, staranował betonowe i stalowe ogrodzenie po czym 

wjechał do rzeki w bliskim sąsiedztwie zapory elektrowni wodnej. W pojeździe odnaleziono 

ciała dwóch osób (mężczyźni w wieku 23 i 24 lata). 

Badania lekarskie i ubezpieczenie. 

Każdy strażak chcący brać udział w działaniach ratowniczym musi mieć m.in. aktualne 

badania lekarskie. Po przeprowadzeniu badań przez lekarza uprawnionego strażacy dostają 

zaświadczenie o zdolności do udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych i ćwiczeniach. Koszt 

badań lekarskich w ubiegłym roku to 3 tyś zł. Wszyscy strażacy, którzy mogą brać udział 

w akcjach ratowniczych lub ćwiczeniach są ubezpieczeni od ewentualnego uszczerbku na 

zdrowiu i mieniu, którego doznali by podczas działań ratowniczych lub ćwiczeniach. Koszt 

ubezpieczenia to 7186 zł. 
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Wyposażenie w sprzęt 

Aby strażak mógł brać udział w akcji. Trzeba go wyposażyć w ubranie ochronne w skład, 

którego wchodzi: hełm, kominiarka niepalna, ubranie specjalne i rękawice, buty specjalne, 

pas strażacki. Nasi strażacy posiadają takie wyposażenie i mogą bezpiecznie brać udział 

w każdej akcji. W miarę posiadanych środków finansowych uzupełniane są braki sprzętowe 

oraz wymiana uszkodzonego na nowy spełniający odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia. 

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej mówi, że koszty wyposażenia, 

utrzymania i zapewnienia gotowości bojowej ochotniczej straży pożarnej ponosi gmina. 

Tak też jest w naszej gminie. Na utrzymanie tych OSP gmina ponosi ogromne koszty, ale 

niestety tak musi być by zapewnić mieszkańcom bezpieczeństwo. Rozwój cywilizacji 

powoduje powstawanie coraz to nowych zagrożeń, z którymi jednostki ochrony 

przeciwpożarowej musza sobie radzić. Niestety pociąga to za sobą dodatkowe koszty zakupu 

specjalistycznego sprzętu.  

W 2018 roku z budżetu Gminy Kłomnice na cele ochrony przeciwpożarowej wydatkowana 

został kwota łącznie 588 900 zł. Na tę kwotę składają się środki z funduszu sołeckiego tj. 

131 324 zł, która została wydzielona na zakup sprzętu i umundurowania a także remonty 

strażnic i ich wyposażenia. 

Ponadto z ogólnej kwoty można wydatki podzielić na: 

1. Dotacje celowe - 207 000 zł (w tym na zakup podwozia dla OSP Karczewice-Garnek) 

2. Wynagrodzenie dla kierowców konserwatorów – 55 000 zł 

3. Zakup materiałów i sprzętu - 80 000 zł (w tym: paliwo, opał, materiały remontowe) 

4. Zakup energii elektrycznej – 18 000 zł 

5. Naprawy pojazdów i sprzętu – 20 000 zł 

6. Badania lekarskie – 3 000 zł 

7. Usługi pozostałe – 20 000 zł 

8. Rożne opłaty i składki – 20 000 zł 

W roku 2018 Gmina złożyła wniosek o dotację do Ministerstwa Sprawiedliwości z którego 

pozyskano środki w wysokości 40 619zł na zakup zestawów do ratownictwa medycznego. Po 

wyłonieniu dostawcy zakupiono sprzęt dla OSP Zawada, OSP Chorzenice-Witkowice, OSP 

Nieznanice i OSP Konary. 

Ad.II.6. POMOC SPOŁECZNA. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłomnicach działa w oparciu o ustawę o pomocy 

społecznej z dnia 12.03.2004 r. (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.),oraz szeregu 

innych ustaw, które nakładają na Ośrodek realizację ciągle nowych zadań. 

GOPS w Kłomnicach jest jednostką organizacyjną gminy powołaną do realizacji zadań 

pomocy społecznej należących do właściwości gminy. Finansowanie zadań odbywa się ze 

środków budżetu państwa oraz gminy. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 

zatrudnionych jest 23 pracowników. Kierownikiem Ośrodka jest Anna Kubalska, zastępcą 

kierownika Katarzyna Gała. 

Celem działania Ośrodka jest:  

1. umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których 

nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.  

2. wsparcie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb 

i umożliwienia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.  

3. podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz 

ich integracji ze środowiskiem. 
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Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy:  

1) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze 

szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki 

i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób 

i rodzin z grup szczególnego ryzyka;  

2) sporządzanie, oceny w zakresie pomocy społecznej;  

3) udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego 

pozbawionym;  

4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;  

5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;  

6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych 

w wyniku zdarzenia losowego;  

7) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia 

zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości 

uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych;  

8) przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego;  

9) opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje 

z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki 

nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi 

matką, ojcem lub rodzeństwem;  

10) praca socjalna;  

11) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu 

zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi;  

12) prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych;  

13) dożywianie dzieci;  

14) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;  

15) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca 

gminy w tym domu;  

16) pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu 

z zakładu karnego;  

17) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, 

w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego;  

18) utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków 

na wynagrodzenia pracowników;  

19) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;  

20) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.  

 Do zadań własnych gminy należy:  

1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych;  

2) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie 

zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze;  

3) prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia 

o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki;  

4) opracowanie i realizacja projektów socjalnych;  

5) podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych 

potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych;  
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6) współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz 

informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach 

poradnictwa zawodowego i o szkoleniach oraz realizacji Programu Aktywizacja 

i Integracja, o którym mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy. 

Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę 

należy:  

1) organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu 

zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;  

2) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych 

z klęską żywiołową lub ekologiczną;  

3) prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi;  

4) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających 

na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój 

specjalistycznego wsparcia;  

5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku 

oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a;  

6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz 

zapewnianie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na 

pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej;  

7) wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki przyznane opiekunowi przez sąd 

opiekuńczy  

 

PRAWO DO ŚWIADCZEŃ POMOCY SPOŁECZNEJ. 

O pomoc finansową mogą ubiegać się osoby, które spełniają warunki określone 

w ustawie o pomocy społecznej. Pierwszy podstawowy warunek dla wszystkich zasiłków 

to trudna sytuacja życiowa osoby lub rodziny spowodowana: ubóstwem, sieroctwem, 

bezdomnością, bezrobociem, niepełnosprawnością, długotrwałą chorobą, problemami 

w rodzinach niepełnych, wielodzietnych itp. Drugi warunek to trudna sytuacja finansowa. 

Miesięczny dochód tzw. kryterium dochodowe osoby lub rodziny ubiegającej się 

o świadczenia z pomocy społecznej nie może przekroczyć: 

- na osobę samotnie gospodarującą – 634 zł. netto (do 30.09.2018),  

701zł netto (od 01.10.2018) 

- na osobę w rodzinie – 514 zł. netto (do 30.09.2018), 

528zł.netto (od 01.10.2018) 

W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego, w szczególnie uzasadnionych 

przypadkach GOPS udziela pomocy w formie specjalnych zasiłków celowych.  

Przyznanie świadczenia każdorazowo poprzedzone jest rodzinnym wywiadem 

środowiskowym w miejscu zamieszkania, wywiadem alimentacyjnym u osób zobowiązanych 

do pomocy tj. rodziców, dzieci oraz innymi zaświadczeniami potwierdzającymi dochody, 

sytuację zdrowotną itd. 

I. Zadania określone w ustawie o pomocy społecznej przedstawia poniższa tabela 

Lp. Rodzaj świadczenia Liczba Wypłacona kwota 
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rodzin 

1. Zasiłki stałe: 92 500 159.19 zł 

2. Zasiłki okresowe ogółem: 66 53 766.98zł 

3. 

 

Zas. celowe i w naturze ogółem w tym: 

- w tym specjalne celowe 
217 87 510.00 zł 

4. Usługi opiekuńcze 22 64 630.70 zł. 

5. 

Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 

(rzeczywista liczba osób objętych programem) 
285 

Koszt programu-

ogółem 

99 143,60zł 

-54 000.00 zł 

(zad. wł.) 

-45 143.60 zł 

(dotacja) 

-świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności 238 

- posiłek dla dzieci 85 

- posiłek dla osób dorosłych 6 

6. Odpłatność gminy za pobyt w DPS 28 770 499,42 zł 

7. Schronienie 10 73 618.00 zł 

 

II. Zadania określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych. 

Lp. Rodzaj świadczenia  
Liczba 

Rodzin 

Wypłacona 

kwota 

1. 
Zasiłki rodzinne wraz z  

dodatkami do zasiłku rodzinnego 
516 1 556 343,16 zł 

2. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka  68 68 000,00zł 

3. Zasiłki pielęgnacyjne 310 550 138,00 zł 

4. Świadczenia pielęgnacyjne 59 940 914,00zł 

5. Zasiłek dla opiekuna 7 39 252,90 zł 

6. Specjalny zasiłek opiekuńczy 23 127 039,50zł 

7. Świadczenie rodzicielskie 49 330 876,90zł 

 

Ww. zadania realizowane są jako zadania zlecone ustawowo – w 100% z dotacji na zadania 

zlecone. Prawo do świadczeń rodzinnych przysługuje osobom, jeżeli dochód rodziny 

w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 674zł. (netto za rok ubiegły). Gdy członkiem 

rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności zasiłek rodzinny 
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przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764 zł. 

W przypadku przekroczenia kwoty uprawniającej daną rodzinę do zasiłku rodzinnego, zasiłek 

rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują w wysokości różnicy między łączną 

kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, a kwotą o którą został przekroczony dochód 

rodziny. Jest to tzw. zasiłek. „złotówka za złotówkę”.  

Miesięczna wysokość zasiłku rodzinnego wynosi:  

- do 5 roku życia dziecka – 95 zł. 

- powyżej 5 rok życia – 124 zł. 

- powyżej 18roku życia -135 zł. 

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu: 

1. urodzenia dziecka – jednorazowy 1 000zł. 

2. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 400 zł. 

miesiecznie 

3. samotnego wychowywania dziecka – 193 zł. 

4. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 95 zł. 

5. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego  

a) do ukończenia 5 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem 

o niepełnosprawności w kwocie 90 zł. 

b) powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia, jeżeli legitymuje się 

orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności 

w kwocie 110 zł. 

6. rozpoczęcia roku szkolnego – jednorazowo 100zł. 

7. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 69 zł.- 

na dojazd oraz pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w internacie - 113 zł. 

8. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (becikowe) 1 000 zł. Przysługuje, 

gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1 922zł. (netto)  

Świadczenia opiekuńcze. 

1. zasiłek pielęgnacyjny - 153zł. miesięcznie 

2. świadczenie pielęgnacyjne –1 477 zł. miesięcznie,  

3. specjalny zasiłek opiekuńczy – 520 zł. miesięcznie 

4. zasiłek dla opiekuna - 520 zł. miesięcznie. 

5. Jednorazowe świadczenie „Za życiem” - 4 000 zł 

Świadczenie rodzicielskie. 

Jest to nowe świadczenie pieniężne wprowadzone do realizacji przez GOPS 

od 01.01.2016r. Przysługuje osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku 

macierzyńskiego. Uprawnionymi do pobierania tego świadczenia są między innymi: 

bezrobotni, studenci, rolnicy, osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli 

nie będą pobierały zasiłku macierzyńskiego. Wysokość świadczenia wynosi 1 000zł. 

miesięcznie i przysługuje przez okres 12 miesięcy. 

III. Zadania określone w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 

Jest to zadanie realizowane w 100% w ramach zadań zleconych. Osobami 

uprawnionymi do tego rodzaju świadczeń są osoby do ukończenia 18 roku życia, 

w przypadku gdy się uczą w szkole lub w szkole wyższej do ukończenia 25 roku życia, albo 

w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności-bezterminowo. 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu 

na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725zł. (netto za rok poprzedni). Świadczenia 
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przysługują w wysokości bieżąco ustalonych sądownie alimentów, jednak nie więcej niż 

500zł. miesięcznie. 

 

Lp. Rodzaj świadczenia 
liczba rodzin 

liczba uprawnionych 

wypłacona 

kwota 

1. 
Świadczenie z funduszu 

alimentacyjnego:  

65 

82 
354 206,66 zł 

IV. Zadania określone w ustawie „o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci”. 

Od 1 kwietnia 2016r. GOPS realizuje ustawę „o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci”. 

Zadanie realizowane jest w 100% ze środków dotacji celowej budżetu państwa. Prawo 

do świadczenia w kwocie 500 zł. miesięcznie przysługuje na pierwsze dziecko, gdy dochód 

rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800 zł. netto Na drugie i  kolejne 

dziecko świadczenie wychowawcze przysługuje bez względu na dochód. 

W 2018r – przyznano świadczenie wychowawcze na 1314 dzieci; liczba wypłaconych 

świadczeń 13 776 na kwotę 6 996 602.95 zł. 

V. Zadania określone w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych i powszechnym 

ubezpieczeniu zdrowotnym. 

 

Lp. Składki na ubezpieczenie zdrowotne  
Liczba 

osób 

Kwota 

składki 

1. Składki na ubezpieczenie zdrowotne: 187 99 638.21 

 za osoby pobierające niektóre świadcz. Rodzinne   

- świadczenie pielęgnacyjne 14 27 607.10 

zad. zlecone 

 

- specjalny zasiłek opiekuńczy 15 

- zasiłek dla opiekuna  4 

2. świadczenia z pomocy społecznej 
 72 031,11  

zad. 

własne 

 –od osób pobierających zasiłek stały 85 

-za osoby uczestniczące w CIS 69 

3. Składki na ubezpieczenie społeczne 
 

214 520.28 

 

Składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające 

świadczenie pielęgnacyjne 
44 

 

3. 
Składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające 

specjalny zasiłek opiekuńczy 
19  
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4. 
Składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające 

zasiłek dla opiekuna 
5  

Składki na ubezpieczenie zdrowotne.  

Zadanie realizowane jako zadanie zlecone w ramach dofinansowania w całości 

z dotacji. Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosiła 9% od wysokości 

pobieranego świadczenia. Opłacana jest od osób nieposiadających ubezpieczenia 

zdrowotnego.  

Składki na ubezpieczenie społeczne.  

Finansowane w 100% z dotacji celowej. Ubezpieczeniem objęte są osoby pobierające 

świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna, nie pracujące 

lub rezygnujące z pracy w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem lub innym 

członkiem rodziny legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze 

wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki, w związku ze znacznie ograniczoną 

możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień 

opiekuna w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo orzeczeniem o znacznym 

stopniu niepełnosprawności. Wysokość składki wynosi 27,52% od kwoty pobieranego 

świadczenia. 

VI. Zadania określone w ustawie o systemie oświaty – pomoc materialna dla uczniów 

o charakterze socjalnym - stypendia szkolne 

Stypendia szkolne są świadczeniem pieniężnym realizowanym w ramach zadań 

własnych gminy w 20% i dofinansowywane dotacją z budżetu państwa w 80%. Udzielane są 

w szczególności na zakup podręczników, pomocy naukowych potrzebnych do zajęć 

szkolnych, zwrotu kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, dofinansowania opłat za pobyt 

w internacie, posiłków, kosztów dojazdu do siedziby szkoły dla uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych. Wysokość stypendium szkolnego uzależniona jest od sytuacji 

dochodowej rodziny ucznia i przyznawane jest osobom i rodzinom, jeżeli spełniają kryterium 

dochodowe wynoszące 514.00 zł netto na osobę (od 01 października 528.00 zł na osobę).  

Stypendium otrzymało 84 uczniów i 5 uczniów zasiłek szkolny na ogólną kwotę 73 998,86 zł. 

w tym z dotacji na zadania własne 66 598,97zł. i środków własnych gminy 7399,89 zł. 

VII. „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”.  

Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny.  

1. Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej rozdzieliła kompetencje gminy 

i powiatu. Do zadań powiatu przypisuje się organizację pieczy zastępczej, zarówno 

w obszarze rodzinnym jak i instytucjonalnym, natomiast do zadań własnych gminy przypisuje 

się pracę z rodziną biologiczną dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. 

Regulacja prawna na poziomie samorządu gminnego wprowadziła m.in. asystenta rodziny, 

jako dodatkowe wsparcie adresowane do rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-

wychowawcze. GOPS w Kłomnicach zatrudnia asystenta rodziny od 01 czerwca 2014r. dla 

którego środki na dofinansowanie zatrudnienia pozyskiwane są w ramach resortowego 

programu ministerstwa. W 2018r. otrzymaliśmy dotację na zadania własne w kwocie 

13 252,00 zł w ramach resortowego „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej 

pieczy zastępczej”. Otrzymane środki przeznaczone zostały na dofinansowanie kosztów 

wynagrodzenia asystenta rodziny.  



38 

 

Łączny koszt realizacji zadania wyniósł 46 631,76 zł w tym środki z dotacji na zadania 

własne to kwota 13 252,00 zł i środki własne w kwocie 2 8165.76 zł. środki finansowane 

z Funduszu Pracy to kwota 5 214,00 zł. Pod opieką asystenta rodziny było 9 rodzin. 

VIII. Rodziny zastępcze: koszt zadania - 53 095,16 zł 

 Na terenie Gminy Kłomnice w rodzinach zastępczych umieszczonych jest 11 dzieci. 

W tej sprawie pomiędzy Powiatem Częstochowskiem, a Gminą Kłomnice zostały podpisane 

porozumienia w sprawie ponoszenia wydatków związanych z utrzymaniem dziecka 

w rodzinie zastępczej. Gmina Kłomnice – właściwa ze względu na miejsce zamieszkania 

dziecka przed skierowaniem go do pieczy zastępczej, poniosła w 2018r. wydatki w kwocie 

53 095,16 zł. tj. miesięczne pokrycie 10%, 30%, 50% (z kwoty 660zł) wydatków na opiekę 

i wychowanie dzieci w pieczy zastępczej.  

IX. Placówki opiekuńczo – wychowawcze; koszt zadania - 9 524,90 zł 

W placówkach opiekuńczo-wychowawczych umieszczonych jest 2 dzieci z terenu Gminy 

Kłomnice. 

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań finansowane są ze środków własnych 

- wydatki poniesione na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu 

gminy Kłomnice, umieszczonych w Domu dla Dzieci „Słoneczny” i Domu Dziecka 

w Chorzenicach (pokrycie 10%, i 50% wydatków na opiekę i wychowanie pobytu dzieci 

w placówce)  

X. Świadczenie „ Dobry start” 

Program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci. To 300 zł jednorazowego 

wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają 

świadczenie bez względu na dochód. 

W 2018 r. wypłacono 1456 świadczeń. Łączny koszt realizacji zadania wyniósł 436 800,00 zł. 

XI. Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie. 

Na podstawie obecnych przepisów i kształtującego się systemu wsparcia rodziny dotkniętej 

przemocą domową, Wójt Gminy Kłomnice powołał, w drodze zarządzenia w lutym 2011r. 

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie w Gminie Kłomnice. Pierwsze posiedzenie odbyło się w dniu 

01.03.2011r., kolejne odbywają się regularnie co trzy miesiące. Zespół ds. Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie zlokalizowany jest w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 

w Kłomnicach, Zdrowa, ul. Łąkowa 1.  

Zespół Interdyscyplinarny złożony jest z przedstawicieli: Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policji, Oświaty, 

Ochrony zdrowia, Kuratorów Sądowych oraz Duchowieństwa. 

W 2018r. Zespół Interdyscyplinarny w Kłomnicach prowadził 27 procedur „Niebieskie 

Karty” Liczba wszczętych procedur „Niebieska Karta” w 2018r wynosiła 18, liczba 

zakończonych procedur „Niebieskie Karty” - 22.  

W okresie działalności Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Kłomnice do 

Przewodniczącego wpłynęło 160 „Niebieskich Kart”. W efekcie prowadzonych przez grupy 
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robocze działań z rodzinami dotkniętymi przemocą do dnia 04.04.2019r. zamkniętych zostało 

156 procedur: „Niebieskiej Karty”.  

Zamknięcie procedury następuje w wyniku zrealizowania przez członków grupy roboczej 

indywidualnego planu pracy z rodziną, ustanie przemocy w rodzinie lub ze względu 

na bezzasadność prowadzonych działań. 

Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – koszt zadania w 2018r. - 

29 398,60zł.  

Podczas posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Kłomnice w dniu 23.03.2018r. 

podjęta została decyzja o realizacji dwugodzinnych zajęć edukacyjnych ukierunkowanych 

na profilaktykę w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  

Przygotowane z myślą o uczniach klas podstawowych zajęcia miały na celu kształtowanie 

właściwych postaw prospołecznych, opartych na poszanowaniu godności każdego człowieka 

i cenionych przez niego wartości. 

Pierwsze zajęcia odbyły się w SP w Rzerzęczycach w dniu 07.09.2018r., ostatnie zajęcia 

odbyły się w Szkole Podstawowej w Kłomnicach w dniu 11.12.2018r. Łącznie odbyło się 8 

spotkań z uczniami klas czwartych, piątych i szóstych Szkół Podstawowych w Garnku, 

Zawadzie, Konarach, Skrzydlowie, Witkowicach, Rzerzęczycach oraz Kłomnicach. Zajęcia 

prowadzili: przedstawiciele szkół: pedagodzy i psycholog szkolny, funkcjonariusze policji 

oraz pracownik socjalny.  

W trakcie spotkania uczniom przekazywane były wiadomości dotyczące pojęć: agresja, 

konflikt, przemoc w rodzinie, zostały omówione rodzaje przemocy domowej, podana została 

informacja o aktualnych przepisach obowiązujących w Polsce chroniących dziecko, ze 

szczególnym uwzględnieniem procedury: „Niebieskiej Karty”. 

XII. Karta Dużej Rodziny. 

Wydatki związane z realizacją zadań finansowane z dotacji na zadania zlecone. 

Koszt zadania 262.02 zł. 

W 2018r. wydano 101 Kart Dużej Rodziny, w tym 38 dla rodziców/małżonków oraz 63 dla 

dzieci.  

XIII. Realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa z Europejskiego 

Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2018. 

W ramach programu w okresie od stycznia 2018-czerwca 2018r. pomoc otrzymały 572 osoby. 

W okresie od września 2018r. do grudnia 2018r. pomoc otrzymało 489 osób. Gmina nie 

ponosi kosztów produktów żywnościowych, jedynie koszty transportu. Jest to kwota 5000 zł 

rocznie.  

XIV. Projekt „Radosna młodzież, szczęśliwi seniorzy terenu Gminy Kłomnice ” 

W 2018 roku Gmina Kłomnice przystąpiła do realizacji projektu pn. „Radosna młodzież, 

szczęśliwi seniorzy terenu Gminy Kłomnice ” o nr WND-RPSL.09.02.04-24-0346/17 

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 

na lata 2014-2020, oś priorytetowa: IX. Włączenie społeczne, działanie: 9.2. Dostępne 
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i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, poddziałanie: 9.2.4. Rozwój usług społecznych – 

wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie. 

Realizatorem projektu w Gminie Kłomnice, który obejmuje okres od 01.02.2018 r. 

do 31.01.2020 r., jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłomnicach. 

Projekt zakłada zwiększenie dostępu do wysokiej jakości miejsc wsparcia 25 seniorów oraz 

opieki dla 20 dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kłomnice zagrożonych ubóstwem oraz 

wykluczeniem społecznym poprzez funkcjonowanie Klubu Seniora oraz świetlicy 

środowiskowej do 31.01.2020 r. 

Wydatki poniesione w ramach projektu w 2018 r. to kwota 249 882.32 zł.  

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane     73 598,18 zł 

(finansowane z środków unijnych EFS) wynagrodzenie opiekuna Klubu Seniora za 

miesiące od czerwca do m-ca grudnia 2018 r. – ½ etatu, wynagrodzenia 

wychowawców placówki od m-ca lipca do m-ca grudnia 2018 r. ½ etatu oraz ¼ etatu, 

dodatek do wynagrodzenia Kierownika Placówki od m-ca czerwca 2018 r.  

do m-ca grudnia 2018 r., wynagrodzenie osoby prowadzącej zajęcia z języka 

angielskiego  

w Świetlicy Środowiskowej za m-c listopad 2018 r. (umowa zlecenie), dodatki do 

wynagrodzeń dla pracowników prowadzących obsługę projektu, 

- wkład własny Gminy Kłomnice       6 514,42 zł  

(koszty ogrzewania oraz koszty zużycia energii elektrycznej na potrzeby 

funkcjonowania klubu seniora i świetlicy środowiskowej) 

- wkład własny uczestników Klubu Seniora      4 777,50 zł 

(w miesiącu sierpniu 2018 r. i miesiącu październiku 2018 r. zorganizowane zostały 

dwudniowe „wyjazdy radości” dla seniorów, którzy pokryli 25% kosztów związanych  

z organizacją wycieczek),  

- wydatki bieżące         64 992,22 zł  

Wydatki realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłomnicach 

w 2018r. ogółem: 14 968 807,04 zł 

1. Ochrona zdrowia- 6 050,35zł 

2. Pomoc Społeczna – 3 025 981,01 zł  

3. Rodzina – 11 862 776,82zł  

4. Edukacyjna opieka Wychowawcza –73 998,86 zł.  

Ad.II.7.OCHRONA ZDROWIA. 

Na podstawie informacji sporządzonej o zrealizowanych przez Gminę Kłomnice zadaniach 

z zakresu zdrowia publicznego informuję, że w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. 

w gminie podjęto następujące działania: 

- przyjęcie i realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 r. w zakresie prowadzenia 

działań profilaktycznych oraz udzielania pomocy osobom uzależnionym i ich 

rodzinom  

- współpraca z punktem konsultacyjnym, poradnią odwykową, Zespołem 

Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, policją, a także 

z kadrą pedagogiczną szkół celem podjęcia wspólnych działań z zakresu pomocy 

środowiskom zagrożonym uzależnieniom; 
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- Ponadto w zakresie udzielania pomocy osobom chorym i niepełnosprawnym: 

- wydawanie decyzji przyznającej prawo do korzystania ze świadczeń opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na okres 90 dni na podstawie 

ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 

- udzielanie pomocy w formie rzeczowej i finansowej przez Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Kłomnicach 

- kierowanie osób do zakładów opiekuńczo - leczniczych, domów pomocy społecznej, 

a także do powiatowego zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności 

- zapewnienie nieodpłatnego schronienia oraz posiłku w przypadku osób bezdomnych 

- wsparcie w postaci usług opiekuńczych. 

Ad.II.8. ROLNICTWO 

W 2018 r wpłynęło 171 wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 

napędowego w terminie od 01.02.2018r – 28.02.2018 oraz 180 wniosków w terminie od 

01.08.2018-31.08.2018r. łącznie pomoc publiczną w formie zwrotu podatku akcyzowego 

zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej w roku 2018 

otrzymało 252 rolników. 

- W terminie od 15.03.2018-15.05.2018 świadczona była pomoc przy wypełnianiu 

wniosków o płatności obszarowe składanych do ARiMR  

- Szacowanie z zakresu wysokości szkód w gospodarstwach spowodowanych 

wystąpieniem suszy lipiec 2018 

Ponadto koordynacja prac przy rowach melioracyjnych – wykonano ok 3000 m konserwacji rowów 

na łączną kwotę ok 30000zł, nadzór nad zalesianiem i zadrzewianiem, wydawanie zezwoleń na 

usuwanie drzew i krzewów było ok 190 spraw związanych z usuwaniem drzewostanu na terenie 

gminy, współpraca z leśniczym sprawującym pieczę na lasami, współpraca ze Schroniskiem Zwierząt, 

sprawowanie nadzoru nad konserwatorem urządzeń melioracyjnych, rozliczenia czas pracy koparko-

ładowarki oraz jej operatora, przydziela zakres prac, kontroluje zużycie paliwa i prawidłowości 

eksploatacji urządzenia, współpraca ze służbą weterynaryjną w zakresie zwalczania chorób zakaźnych 

zwierząt i prowadzenia profilaktyki w tym zakresie, 

 

AD.II.9.FINANSE GMINY. 

Podstawą opracowania informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy 

Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kłomnice na lata 2018-2027 oraz 

dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Kłomnice za IV kwartał 2018 roku. 

Finansami gminy zajmuje się Skarbnik gminy Ewa Dąbrowska.  

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kłomnice na rok 2018 i lata kolejne została przyjęta 

uchwałą nr 291.XXXIX.2017 Rady Gminy Kłomnice z dnia 28 grudnia 2017 roku. Następnie 

zmieniona została uchwałami Rady Gminy Kłomnice i zarządzeniami Wójta Gminy 

Kłomnice: 

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2018 roku sporządzona 

została w formie tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, 

obejmując: 

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kłomnice na lata 2018-2027 (załącznik 1); 

- wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych przez Gminę Kłomnice (załącznik 2). 

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej 
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Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot 

przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. 

Podstawą opracowania raportu o stanie gminy w dziecinie finansów są dane sprawozdawcze 

z wykonania budżetu Gminy Kłomnice za IV kwartał 2018 roku. 

Budżet Gminy Kłomnice na rok 2018 został przyjęty uchwałą nr 290.XXXIX.2017 Rady 

Gminy Kłomnice z dnia 28 grudnia 2017 roku. Następnie zmieniony został uchwałami Rady 

Gminy Kłomnice i zarządzeniami Wójta Gminy Kłomnice: 

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w budżecie są 

zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu 

jednostki samorządu terytorialnego. 

2. Dochody 

Plan dochodów budżetu Gminy Kłomnice na dzień 31.12.2018 r. ogółem 58 537 489,12 zł, 

wykonanie w 2018 roku wynosiło 56 581 059,09 zł, tj. 96,66%. 

Dochody obejmują: 

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 53 176 084,48 zł, wykonane na dzień 

31.12.2018 r. w kwocie 51 247 728,79 zł, tj. 96,37%, w tym: 

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób 

fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 9 830 139,00 zł, wykonane na dzień 

31.12.2018 r. w kwocie 10 454 830,00 zł, tj. 106,35%; 

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 

(CIT) – zaplanowane w kwocie 100 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2018 r. 

w kwocie 41 275,70 zł, tj. 41,28%; 

3) podatki i opłaty lokalne – zaplanowane w kwocie 7 595 460,00 zł, wykonane 

na dzień 31.12.2018 r. w kwocie 7 146 499,09 zł, tj. 94,09%; 

4) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 15 687 734,00 zł, 

wykonane na dzie 31.12.2018 r. w kwocie 15 706 647,00 zł, tj. 100,12%; 

5) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane 

w kwocie 15 726 557,98 zł, wykonane na dzień 31.12.2018 r. w kwocie 

15 050 190,33 zł, tj. 95,70%; 

6) pozostałe dochody – zaplanowane w kwocie 4 236 193,50 zł, wykonane na dzień 

31.12.2018 r. w kwocie 2 848 286,67 zł, tj. 67,24%. 

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 5 361 404,64 zł, wykonane na dzień 

31.12.2018 r. w kwocie 5 333 330,30 zł, tj. 99,48%, w tym: 

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 60 000,00 zł, wykonane 

na dzień 31.12.2018 r. w kwocie 50 119,91 zł, tj. 83,53%; 

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane 

w kwocie 5 301 404,64 zł, wykonane na dzień 31.12.2018 r. w kwocie 

5 283 210,39 zł, tj. 99,66%. 

3. Wydatki 

Plan wydatków budżetu Gminy Kłomnice na dzień 31.12.2018 r. wynosił ogółem 

64 116 122,03 zł, wykonanie w 2018 roku wynosiło 62 182 816,05 zł, tj. 96,98%. 

Wydatki obejmują: 
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1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 48 253 696,79 zł, wykonane na dzień 

31.12.2018 r. w kwocie 46 360 833,65 zł, tj. 96,08%, w tym: 

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 660 000,00 zł, wykonane 

na dzień 31.12.2018 r. w kwocie 611 758,77 zł, tj. 92,69%. 

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 15 862 425,24 zł, wykonane na dzień 

31.12.2018 r. w kwocie 15 821 982,40 zł, tj. 99,75%. 

4. Wynik wykonania budżetu 

Dochody Gminy Kłomnice zostały zrealizowane w wysokości 56 581 059,09 zł. Na realizację 

zadań gminnych przeznaczono kwotę 62 182 816,05 zł. Oznacza to, że wystąpił deficyt 

budżetu w wysokości -5 601 756,96 zł. 

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące − wydatki bieżące) osiągnęło wartość 

dodatnią i wyniosło 4 886 895,14 zł 

5. Przychody 

Przychody budżetu na dzień 31.12.2018 r. zrealizowano na łączną kwotę 7 607 662,92 zł, 

w tym: 

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 1 111 393,61 zł, tj. 

100,00% 

- kredyty i pożyczki – 6 458 599,36 zł, tj. 100,00% 

- inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu – 37 669,95 zł, tj. 18,83%. 

6. Rozchody 

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2018 r. zrealizowano na łączną kwotę 2 142 659,33 zł, tj. 

97,78% planu. 

1 Dokonano spłaty: 

- kredytów długoterminowych  1 346 000,00 zł. 

 w tym na zadania:` 

 planowany deficyt 2012 1 000 000,00 zł. 

 budowa kotłowni przy Sz. P. w Skrzydlowie 36 000,00 zł. 

 modernizacja dróg gminnych 200 000,00 zł. 

 termomodernizacja ZS Witkowice 50 000,00 zł. 

 ulica Częstochowska Konary 60 000,00 zł. 

-  pożyczek  645 360,06 zł. 

w tym na zadania: 

 modern. budynku w Zdrowej 9 056,00 zł. 

 pożyczka na zbiórkę azbestu od mieszkańców  16 260,00 zł. 

 termomodernizacja ZS Witkowice  48 900,00 zł. 

 kanalizacja i oczyszczalnia Huby  80 000,00 zł. 

 program ograniczenia niskiej emisji  91 144,06 zł. 

 obligacje  400 000,00 zł. 

2. Udzielono pożyczek w kwocie 151 299,27 zł. dla: 
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- Fundacji Edwarda, Jana, Józefiny Reszków w Garnku  79 920,70 zł. 

- Stowarzyszeniu Inicjatyw Twórczych Dratwa w Kłomnicach 12 669,96 zł. 

- Stowarzyszeniu Wiejska Pracownia Rękodzielnicza Sielskie Sioło 18 587,62 zł. 

- Stowarzyszeniu Gospodarstw Edukacyjnych Wojew. Śląskiego 24 999,99 zł. 

- OSP Karczewice  15 121,00 zł. 

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2018 Gminy Kłomnice z tytułu kredytów, pożyczek oraz 

emisji obligacji to kwota 23 968 435,36 zł. 

Analizując poziom zadłużenia Gminy Kłomnice można wskazać, że kształtuje się on 

na bezpiecznym poziomie, a spłata rat kapitałowych wraz z odsetkami dostosowana jest 

do możliwości budżetu Gminy. Pomiędzy wskaźnikiem maksymalnej a faktycznej obsługi 

zadłużenia występuje relatywnie margines bezpieczeństwa, co oznacza dla gminy zdolność 

do regulowania zobowiązań. Struktura budżetu Gminy zapewnia bezpieczeństwo finansowe 

w prognozowanym okresie. Graficzne przedstawienie relacji prezentuje Rycina 1.  

 
Źródło: opracowanie własne 

Kwota skutków obniżenia górnych stawek przez Radę Gminy za analizowany okres 

wynosi 1 913 987,00 zł   

w tym: 

- w podatku od nieruchomości  1 299 123,00 zł 

- w podatku od środków transportu 614 864,00 zł 

Skutki udzielonych ulg i zwolnień za 2018 rok uchwałami Rady Gminy wynoszą  

619 607,00 zł i dotyczą: 

a) podatku od nieruchomości 619 607,00 zł 

- osoby fizyczne (boisko sportowe) 449,00 zł 
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- kluby sportowe  10 252,00 zł 

- kanalizacja  588 270,00 zł 

- OSP   18 046,00 zł 

- Dom Dziecka w Chorzenicach  434,00 zł 

- Gminny Ośrodek Kultury  258,00 zł 

- Biblioteka  1 898,00 zł 

Umorzenia zaległości podatkowych przez Wójta Gminy w analizowanym okresie 

wynoszą 36 597,00 zł 

w tym: 

 podatku rolnego   4 732,00 zł 

 podatku od nieruchomości  6 419,00 zł 

 podatku leśnego  113,00 zł 

 podatku od środków transportu  15 830,00 zł 

 opłaty śmieciowej  2 573,00 zł 

 odsetki  6 930,00 zł 

Wójt rozłożył na raty kwotę 20 866,50 zł 

w tym: 

 podatek od nieruchomości   20 387,50 zł 

 odsetki  479,00 zł 

Zaległości z tytułu należności budżetowych na 31.12.2018 wynoszą 3 025 240,97 zł 

w tym: 

- opłaty za wodę i odbiór ścieków   101 886,26 zł 

- karta podatkowa  13 641,02 zł 

- podatek od nieruchomości  831 984,15 zł 

w tym: 

 osoby prawne  335 470,00 zł. 

 osoby fizyczne  496 514,15 zł. 

- podatek leśny  8 075,20 zł 

- podatek od środków transportu  40 900,00 zł 

- czynsze  9 348,80 zł 

- opłaty za gaz i energię  3 542,37 zł 

- podatek rolny  156 274,25 zł 

- podatek od czynności cywil.-prawn.  2 085,20 zł 

- podatek od spadków i darowizn  0,50 zł 

- opłata za gospodarowanie odpadami  200 817,90 zł 

- zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny 

 wraz z odsetkami  1 656 685,32 zł  

Ad.II.10. FUNKCJONOWANIE GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH  

1. Gminny Ośrodek Kultury w Kłomnicach zarządzany jest przez Panią Dyrektor 

Katarzynę Sosnowską, trzech animatorów kultury i jednego pracownika obsługi.  

Rok 2018 upłynął pod znakiem gruntownej przebudowy budynku Gminnego Ośrodka Kultury 

w Kłomnicach (GOK). Z końcem roku zakończono prace budowlane. W związku 

z tymczasową zmianą siedziby, GOK miał utrudnione pole do działania w sferze kulturalnej. 

Większość cyklicznych zajęć odbywała się jednak planowo, w różnych miejscach na terenie 
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gminy. Obywały się próby zespołu śpiewaczego Klepisko, zespołu pieśni i tańca „Kłomnickie 

Płomyczki”, zespołu tanecznego „Senioritki”, teatru „Dratwa”, zajęć karate dla dzieci czy 

zajęć jogi dla dorosłych. Dzięki temu w efekcie dzieci i dorośli z tych zespołów mogły 

występować czy koncertować nie tylko na lokalnych imprezach ale też w wydarzeniach na 

skalę krajową (łódzki przegląd teatrów amatorskich Łópta – III miejsce Dratwy, przegląd 

zespołów folklorystycznych w Pawłowicach – III miejsce Klepiska, oświęcimskie spotkania 

artystyczne dla seniorów – I miejsce Senioritek, przegląd zespołów regionalnych „Kalendarz 

Obrzędowy” III miejsce Gruszy, jurajski przegląd zespołów ludowych w Koziegłowach II 

miejsce Gruszy a także na skalę europejską (wyjazd „Kłomnickich Płomyczków” 

i „Klepiska” do Bułgarii). Mimo niesprzyjających warunków lokalowych do Kłomnic 

zawitało kino objazdowe „Polska Światłoczuła”, zostały zaaranżowane maksymalnie kinowe 

warunki i wyświetlony został film „21 razy Nowy Jork” w reżyserii Piotra Stasika, po emisji 

można było także osobiście porozmawiać z reżyserem.  

Ponadto odbyły się liczne imprezy plenerowe, m.in. dzień dziecka na Tęczowej Krainie, 

festiwal „Zza Miedzy” na którym gościliśmy zespoły folklorystyczne z całej Polski a także 

gwiazdę polskiej sceny estradowej – Cleo. We wrześniu odbył się powiatowy przegląd 

orkiestr dętych gromadząc 5 orkiestr wraz z mażoretkami z terenu naszego powiatu.  

GOK organizował także wiele konkursów i przeglądów o charakterze gminnym 

i powiatowym. Odbyły się także charytatywne zbiórki pieniędzy. W roku 2018 Gminny 

Ośrodek Kultury dysponował budżetem w wysokości 575 082,00 zł. Podsumowując ubiegły 

rok był rokiem pełnym nowych wyzwań i zadań. Każdy mieszkaniec gminy, mógł w ofercie 

Ośrodka Kultury znaleźć coś ciekawego dla siebie. 

 

2. Gminna Biblioteka Publiczna w Kłomnicach.  
Gminna Biblioteka Publiczna w Kłomnicach zarządzana jest przez pełniącą funkcję 

Dyrektora Panią: Monikę Rączkowską i siedmiu bibliotekarzy. Posiada sześć placówek 

bibliotecznych – główna w Kłomnicach oraz filie: Garnek, Pacierzów, Rzerzęczyce, 

Skrzydlów i Zawada.  

W każdej bibliotece mamy wydzielony kącik dla najmłodszych czytelników. W 2018 roku 

w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kłomnicach i Filiach zarejestrowano 1978 czytelników. 

Największą grupę stanowiły osoby uczące się 831, pracujące 671, a pozostali 476. 

We wszystkich placówkach bibliotecznych Gminy Kłomnice wypożyczono na zewnątrz 

31317 książek, a na miejscu udostępniono ich 2359. Czasopism na zewnątrz wypożyczono 

3372, a na miejscu udostępniono 3043.  

W 2018 r. filia biblioteczna z Rzerzęczyc zdobyła dwie z dziesięciu nagród w Ogólnopolskim 

Konkursie dla Dzieci i Młodzieży Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Pozostali 

nagrodzeni pochodzili z dużych bibliotek – miejskich, pedagogicznych i szkolnych. 

W grudniu 2018 r. otrzymaliśmy informację o zakwalifikowaniu naszej biblioteki do drugiej 

edycji projektu „Kodowanie w bibliotece” (w województwie śląskim tylko 8 placówek). 

Otrzymaliśmy tablety, gry oraz roboty edukacyjne Photon wraz z akcesoriami (o wartości 

prawie 3 tys. zł).  

Bibliotekarze zorganizowali wiele gminnych konkursów promujących przede wszystkim 

czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży. Biblioteka co roku angażuje mieszkańców 

w ogólnopolską akcję „Narodowe czytanie”. Placówki biblioteczne organizują różne wystawy 

dla czytelników. Biblioteki współpracują ze szkołami i przedszkolami z terenu gminy 

Kłomnice. Gminna Biblioteka Publiczna w Kłomnicach i filie biorą udział w projekcie 

czytelniczym skierowanym do trzylatków „Mała Książka – Wielki Człowiek”: pozyskaliśmy 

40 nowych małych czytelników. Bibliotekarki prowadzą różne warsztaty zarówno dla dzieci, 

jak i dorosłych. W filii Garnek są to zajęcia z cyklu „Podziel się talentem” skierowanie 

głownie do seniorów. Filia w Pacierzowie przygotowała warsztaty plastyczne i tworzenia 
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modeli latających oraz imprezy okolicznościowe. Filia w Rzerzęczycach organizowała zajęcia 

dla dzieci z podstaw kodowania z wykorzystaniem tabletów i robotów edukacyjnych oraz 

Otwarty Turniej Szachowy o Puchar Wójta Gminy Kłomnice. Wszystkie biblioteki 

odwiedzały liczne grupy dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym. Na działalność 

i funkcjonowanie G.B.P, oraz 5 filii w roku 2018 zabezpieczono środki w wysokości 

368 000,00 zł. 

3. Centrum Integracji Społecznej w  Kłomnicach. 

Gmina Kłomnice na podstawie uchwały Rady Gminy nr 75.XIV.2015 z dnia 29.10.2015 r. 

utworzyła takie Centrum jako Samorządowy Zakład Budżetowy Gminy Kłomnice, którym 

zarządza Kierownik  Zbigniew Wawrzyniak. Do zadań statutowych CIS należy prowadzenie 

reintegracji społecznej i zawodowej, a ta opiera się na pracy warsztatów: remontowo-

budowlanego, gospodarczo-porządkowego, opieki nad zwierzętami, opiekuńczego oraz 

administracyjno-biurowego. Uczestnicy Centrum w ramach wymienionych warsztatów 

wykonują różnego rodzaju prace i zadania, zlecone zarówno przez osoby prywatne jak 

również gminę. Ponadto uczestnicy objęci są pomocą psychologiczną oraz korzystają ze 

wsparcia doradcy zawodowego i pracownika socjalnego w zależności od potrzeb, a także 

zobowiązani są do udziału w zajęciach indywidualnych i grupowych warsztatach 

edukacyjnych i terapeutycznych. Należy zaznaczyć, że uczestnicy Centrum otrzymują 

wynagrodzenie w postaci świadczenia integracyjnego równego zasiłkowi dla bezrobotnych, 

świadczenie to finansowane jest z Funduszu Pracy i przekazywane przez PUP. W ten sposób 

Centrum nie tylko pomaga mieszkańcom gminy Kłomnice, którzy przez długi okres czasu nie 

mogą znaleźć pracy, w powrocie na rynek pracy, ale również zapewnia bezpieczeństwo i 

stabilizację finansową na czas realizacji programu CIS. 

W roku 2018 CIS udzielił pomocy 85 osobom, w tym 21 osobom uzależnionym od alkoholu, 

5 osobom z niepełnosprawnością i 1 osobie zwolnionej z zakładu karnego. 30 uczestników 

ukończyło kursy zawodowe prowadzone przez firmy zewnętrzne, 15 uczestników odbyło 

staże zawodowe. 17 uczestników podjęło pracę na umowę o pracę, a 3 uczestników uzyskało 

uprawnienia emerytalne lub rentowe. Ponadto uczestnicy CIS przez cały 2018 rok:  

- systematycznie nabywali nowe umiejętności zawodowe i podnosili kwalifikacje, a tym 

samym mieli możliwość podnieść poczucie własnej wartości; 

- nabyli nowe i ćwiczyli posiadane już umiejętności społeczne, w tym umiejętność 

samodzielnego rozwiazywania problemów; 

- dzięki systematycznemu realizowaniu obowiązków i przestrzeganiu dyscypliny pracy 

przygotowywali się do powrotu na otwarty rynek pracy; 

- mieli możliwość poszerzenia grona znajomych i przyjaciół oraz zyskali poczucie 

przynależności do grupy. 

 

Do zadań powierzanych uczestnikom w czasie zajęć reintegracji zawodowej należały prace 

porządkowe i gospodarcze na terenie gminy, w tym: zbieranie śmieci, zamiatanie, naprawa 

ubytków w nawierzchniach dróg asfaltem na zimno lub tłuczniem, montowanie znaków 

drogowych i tablic informacyjnych, wykaszanie trawy i karczowanie zarośli na poboczach 

dróg i placach gminnych, demontaż i/ lub remontowanie urządzeń na placach zabaw. Z prac 

o charakterze remontowo- budowlanym wymienić należy malowanie, gipsowanie, robienie 

wylewek, kładzenie posadzek i glazury oraz remontowanie węzłów sanitarnych w budynkach 

gminnych, remontowanie wiat przystanków autobusowych. W ramach usług opiekuńczych 

uczestnicy zajmowali się sprzątaniem, gotowaniem, podawaniem leków i pomocą 

w wykonywaniu zabiegów higienicznych starszym i chorym podopiecznym. Sprawowali 

także opiekę nad dziećmi w placówkach oświatowych i opiekuńczo- wychowawczych na 
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terenie gminy. Uczestnicy warsztatu administracyjno- biurowego wykonywali powierzone im 

prace biurowe w jednostkach gminy współpracujących z CIS w zakresie organizacji zajęć 

reintegracji zawodowej. Natomiast na terenie schroniska dla zwierząt w Jamrozowiźnie, 

prowadzonego przez Centrum od 01.11.2016 r., uczestnicy wykonywali czynności porządkowe, 

tj. sprzątali boksy dla zwierząt, budynek szpitalny, pomieszczenia dla suk i kocic karmiących, wybiegi 

zewnętrzne, ambulatorium, kuchnię oraz pomieszczenia socjalne a także wykonywali czynności 

opiekuńcze i pielęgnacyjne, tj. przygotowywali karmę, karmili i poili zwierzęta, utrzymywali 

w czystości miski zwierząt, wyprowadzali je na spacery. Ponadto w 2018 roku przeprowadzone 

zostały niezbędne remonty i modernizacje, m.in. pomieszczeń socjalnych, ogrodzenia, 

boksów dla zwierząt, boksów wybiegowych, położona została kostka brukowa na wjeździe. 

Przez cały rok 2018 Centrum Integracji Społecznej realizowało projekt unijny we współpracy 

z Gminą Kłomnice oraz Fundacją na Rzecz Promocji i Rozwoju Sołectwa Karczewice.  

W ramach projektu CIS dwukrotnie zorganizował zajęcia edukacyjne dotyczące 

funkcjonowania spółdzielni socjalnych) przeprowadzone przez doradców JOWES. 

W zajęciach wzięło udział łącznie 37 osób. Przeprowadzone zostały wspomniane już kursy 

zawodowe oraz staże, a także szereg zajęć z reintegracji społecznej, doradztwa zawodowego 

i pośrednictwa pracy. Uczestnicy projektu dodatkowo objęci byli wsparciem prawnym. 

Doposażone zostały warsztaty zawodowe w niezbędne sprzęty i narzędzia. Projekt 

zakończony został 31.12.2018 r. 

W grudniu 2018 roku CIS zorganizował spotkanie wigilijne dla uczestników, pracowników 

i przyjaciół Centrum, będące okazją nie tylko do wspólnego biesiadowania i zacieśniania 

więzów ale też do złożenia podziękowań za trud i zaangażowanie całej załogi w budowę 

sukcesu Centrum. Ponadto dla wielu samotnych uczestników CIS była to jedyna szansa 

na poczucie atmosfery świąt i spędzenie kilku chwil w gronie bliskich i życzliwych osób. 

Pracownicy CIS systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje poprzez udział w kursach, 

szkoleniach i wizytach studyjnych organizowanych przez JOWES oraz firmy zewnętrze. 

III. SPOSÓB WYKONANIA UCHWAŁ. 

W roku 2018 Rada Gminy Kłomnice podjęła 101 Uchwał. 

Uchwały Rada Gminy Kłomnice podejmowała na zwoływanych przez Przewodniczącego 

Rady Gminy Sesjach. Pierwsza Sesja Rady Gminy Kłomnice zwołana była na 06.02.2018r, 

a ostatnia Sesja na 28.12.2018 r. 

1. Uchwała Nr.344.XLIII.2018 została uchylona na skutek Rozstrzygnięcia Nadzorczego w 

dniu 02.08.2018r. 

2. Uchwały których wykonanie powierzono Wójtowi Gminy Kłomnice zostały wykonane.  

3. Wykonanie Uchwał: Nr 348.XL.2018, Uchwały Nr 354.XLVI.2018, Uchwały 3/I2018 

i Uchwały Nr 20.III.2018 powierzono Przewodniczącemu Rady Gminy Kłomnice. 

Uchwały zostały wykonane. 

4. Uchwała 304.XL2018. i Uchwała Nr.346.XLVIII.2018 dotyczyły zatwierdzenia Planu 

Pracy Komisji rewizyjnej na I i II półrocze i odpowiedzialna za wykonanie tej Uchwały 

była Komisja Rewizyjna Rady Gminy Kłomnice. Uchwała została wykonana. 

Wszystkie z podejmowanych w 2018 r. Uchwał dostępne są na BIP U.G. Kłomnice. 

IV. INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY W RAMACH 

FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA 2018  

Gmina Kłomnice nie realizuje budżetu obywatelskiego, gdyż tylko w gminach będących 

miastami na prawach powiatu utworzenie budżetu obywatelskiego jest obowiązkowe. Nasza 

gmina realizuje zadania podobne do budżetu obywatelskiego są to zadania wykonywane w 

ramach funduszu sołeckiego.  



49 

 

 

I. Planowane wydatki z budżetu gminy w 2018 roku na Fundusz Sołecki wynosiły:  

984 401,48 zł. 

Kwota poniesionych wydatków ogółem na Fundusz Sołecki w 2018 roku wynosi: 

958 405,70 zł co stanowi: 97,4 % planowanych wydatków. 

Kwota ustawowa wyliczona z przeznaczeniem na fundusz sołecki w 2018 roku – 498 127,09 

zł oraz kwota zwiększona o 100% zgodnie z Uchwała nr 290.XXXIX.2017 Rady Gminy 

Kłomnice z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie budżetu Gminy na 2018 rok -– 498 127,09. 

Łącznie 996 254,18 zł 

W ramach w/w kwoty poszczególne Sołectwa realizowały następujące zadania:  

utwardzenie dróg gminnych, utrzymanie terenów zielonych oraz czystości i estetyki w 

sołectwach. konserwacje urządzeń na placach zabaw dla dzieci, zakup sprzętu sportowego dla 

dzieci grających w piłkę nożną, siatkową i ręczną oraz ubiorów sportowych, 

docieplenie części bojowej strażnicy, wykonanie oświetlenia, zakup wiat przystankowych. 

zakup tłucznia wraz z transportem do utwardzenia dróg gminnych, dofinansowanie 

działalności KGW, zakup strojów, materiałów, pokrycie kosztów związanych z wyjazdami na 

zawody sportowe, baseny-uczenia się pływania w ramach zajęć pozalekcyjnych, zakup strojów dla 

dzieci grających na instrumentach muzycznych, dofinansowanie szkół i inne. 

Wysokość środków na Fundusz sołecki na 2018 r. w rozbiciu na sołectwa: 

Lp. Sołectwo Środki funduszu 

sołeckiego – 

ustawowe/ 

wyliczone 

Zwiększone o 

100 %/ 

wyliczone 

Wysokość środków 

przyznanych 

z budżetu gminy na 

fundusz sołecki 

w 2018 r. 

1. Kłomnice 33 060,80 zł 66 121,60 zł 66 121,60 zł 

2. Rzerzęczyce 33 060,80 zł 66 121,60 zł 66 121,60 zł 

3. Zawada 33 060,80 zł 66 121,60 zł 66 121,60 zł 

4. Skrzydlów 33 060,80 zł 66 121,60 zł 66 121,60 zł 

5. Garnek 33 027,74 zł 66 055,48 zł 66 055,48 zł 

6. Witkowice 29 424,11 zł 58 848,22 zł 58 848,22 zł 

7. Rzeki 28 399,23 zł 56 798,46 zł 56 798,46 zł 

8. Zdrowa 27 341,28 zł 54 682,56 zł 54 682,56 zł 

9. Konary 25 919,67 zł 51 839,34 zł 51 839,34 zł 

10. Nieznanice 25 820,49 zł 51 640,98 zł 51 640,98 zł 

11. Karczewice 22 811,95 zł 45 623,90 zł 45 623,90 zł 

12. Pacierzów 22 216,86 zł 44 433,72 zł 44 433,72 zł 

13. Adamów 20 629,94 zł 41 259,88 zł 41 259,80 zł 

14. Chorzenice 20 596,88 zł 41 193,76 zł 41 193,76 zł 

15. Lipicze 17 026,31 zł 34 052,62 zł 22 200,00 zł 

16. Bartkowice 16 398,16 zł 32 796,32 zł 32 796,32 zł 

17. Michałów 12 331,68 zł 24 663,36 zł 24 663,36 zł 

18. Niwki 11 670,46 zł 23 340,92 zł 23 340,92 zł 

19. Michałów Rudnicki 11 604,34 zł 23 208,68 zł 23 208,68 zł 

20. Chmielarze 10 645,58 zł 21 291,16 zł 21 291,16 zł 

21. Kuźnica 10 612,52 zł 21 225,04 zł 21 225,04 zł 

22. Zberezka 10 149,67 zł 20 299,34 zł 20 299,34 zł 

23. Śliwaków 9 257,02 zł 18 514,04 zł 18 514,04 zł 
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 ogółem 498 127,09 zł 996 254,18 zł 984 401,48 zł 

V. WIZJA  DALSZEGO ROZWOJU GMINY PRIORYTETY, KIERUNKI NA 

KOLEJNE LATA. 

- stworzenie alternatywy dla wzmożonego ruchu na drodze krajowej DK-91 (przebudowa 

drogi A1) tj. obwodnicę Kłomnic, która została już ujęta w planie zagospodarowania 

przestrzennego Gminy. 

- organizowanie Transportu Publicznego. 

- dalszy rozwój w obszarze infrastruktury gminnej, tj. modernizacja i poprawa nawierzchni 

istniejącej sieci dróg lokalnych, oraz poprawa jakości życia mieszkańców, poprzez 

rozbudowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w poszczególnych sołectwach, wraz 

z kompleksową przebudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Kłomnice 

- budowa nowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Nieznanice (jako odpowiedź 

na rozbudowę sieci kanalizacyjnej w zachodniej części gminy „za torami kolejowymi”) 

-  budowa nowego ujęcia wody pitnej w miejscowości Zdrowa  

- pozyskiwanie środków z funduszy UE na inwestycje związane z wykorzystaniem nowych 

form energii odnawialnej, takich jak panele fotowoltaiczne na budynkach użyteczności 

publicznej, czy modernizacja oświetlenia ulicznego na systemy energooszczędne led  

- kontynuacja programu ekologicznego: modernizacja źródeł ciepła budynków 

indywidualnych z terenu Gminy Kłomnice w ramach wdrożenia „Programu ograniczenia 

niskiej emisji na terenie Gminy Kłomnice" 

- inwestycje w infrastrukturę ułatwiającą prowadzenie działalności gospodarczej na terenie 

gminy poprzez pozyskiwanie nowych terenów inwestycyjnych oraz utworzenie strefy 

ekonomicznej po zakończeniu scalenia gruntów w miejscowości Zberezka 

- realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Kłomnice do 2022 roku, (plac 

w centrum Kłomnic „Pasternik”, utworzenie Centrum Usług Społecznościowych 

w miejscowości Rzeki Wielkie (modernizacja zdegradowanego budynku gminnego, 

na potrzeby mieszkańców) 

- racjonalna polityka w zakresie podatków lokalnych  

- inwestycje w infrastrukturę poprawiającą stan zagospodarowania obszarów atrakcyjnych 

pod względem turystycznym jak np.: budowa zbiornika rekreacyjnego w miejscowości 

Zawada, sprawne wykorzystanie bogactwa przyrody związanego z pięknem rzeki Warty 

i przyległych do niej terenów 

- promocja walorów turystycznych i kulturalnych gminy, w tym licznych grup 

folklorystycznych, bogatej oferty Gminnego Ośrodka Kultury Kłomnice oraz pomocy 

przy tworzeniu nowych form kulturalno-rozrywkowych na terenie gminy (publikacje, 

foldery, promocje na targach i jarmarkach)  

- poprawa stanu infrastruktury edukacji oraz rozwój systemu stypendialnego dla zdolnych 

dzieci i młodzieży  

- wsparcie dla programów profilaktyki i promocji zdrowia mieszkańców gminy, wsparcie 

dla opieki medycznej i pielęgniarskiej  

- wspieranie działalności organizacji pozarządowych  

- rozwój usług socjalnych mieszkańców gminy Kłomnice  
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- propagowanie walki z przydomowymi piecami, w których spalane są śmieci w ramach 

walki ze smogiem i ochrony środowiska naturalnego. 

 

Piotr Juszczyk 

Wójt Gminy Kłomnice 

 


