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I. WPROWADZENIE 

 

Szanowni Państwo, 

 

oddaję w Państwa ręce raport o stanie gminy Kłobuck za rok 2019, który został 

opracowany w związku z wymogiem art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  

o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ). 

Raport obejmuje podsumowanie działalności burmistrza w roku 2019, w szczególności 

realizację polityk, programów, strategii, uchwał Rady Miejskiej w Kłobucku i budżetu 

obywatelskiego ( w naszym przypadku funduszu sołeckiego).  

Celem przedmiotowego raportu jest możliwość uzyskania dokładnego wglądu  

w sytuację gospodarczą i społeczną gminy Kłobuck. 

Raport scala wiedzę o działalności za rok ubiegły i jest podstawą do obiektywnej, 

opartej na faktach, oceny.  

Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do jego powstania.  

Zachęcam zainteresowanych, a w szczególności mieszkańców gminy Kłobuck,  

do lektury dokumentu. 

 

 

 

 

 

                                                                                                   Burmistrz Kłobucka 
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II. INFORMCJE OGÓLNE 

2.1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY  

 
Kłobuck jest gminą miejsko-wiejską położoną w północno-zachodniej części 

województwa śląskiego na terenie powiatu kłobuckiego. Powierzchnia gminy wynosi 130 

km2, w tym powierzchnia samego miasta Kłobuck wynosi 47 km2. Gmina Kłobuck graniczy  

z następującymi gminami: 

• od południowego wschodu z Miastem Częstochowa, 

• od wschodu z Gminą Mykanów, 

• od północy z Gminą Miedźno, 

• od południa z Gminą Wręczyca Wielka 

• od południowego zachodu z Gminą Opatów. 

Miasto Kłobuck jest siedzibą władz gminy oraz powiatu kłobuckiego, w którego skład 

ponadto wchodzą następujące gminy: Krzepice, Przystajń, Panki, Wręczyca Wielka, Opatów, 

Lipie, Popów oraz Miedźno. 

 

Gmina Kłobuck położona jest w odległości 18 km od Częstochowy oraz 90 km  

od stolicy województwa – Katowic. 
 

Położenie Gminy Kłobuck na terenie województwa śląskiego oraz powiatu kłobuckiego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gmina Kłobuck 
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Z geograficznego punktu widzenia gmina Kłobuck leży na Wyżynie Krakowsko-

Wieluńskiej, w dolinie rzeki Biała Oksza, która jest dopływem Liswarty. Cechą 

charakterystyczną krajobrazu na terenie gminy jest występowanie niewysokich, rozłożystych 

wzniesień pochodzenia polodowcowego z elementami rzeźby progowej. Są to tzw. Pagóry 

Kłobuckie. Większość obszaru gminy położona jest na wysokości od 240 do 270 m n.p.m. 

 

Przez teren gminy Kłobuck przebiegają następujące drogi o charakterze krajowym 

i wojewódzkim: 

• droga krajowa nr 43 Wieluń – Częstochowa, 

• droga wojewódzka nr 491 Raciszyn – Częstochowa, 

• droga wojewódzka nr 492 Ważne Młyny – Blachownia. 

 

Gmina Kłobuck nie organizuje wewnętrznej komunikacji gminnej otwartej dla ogółu 

mieszkańców. Gmina organizuje jedynie transport uczniów do szkół, który ma charakter 

zamknięty. 
 

Sieć osadniczą gminy stanowi Miasto Kłobuck oraz 15 sołectw, w tym: 

• w granicach administracyjnych miasta 5 sołectw (Brody Malina, Niwa Skrzeszów, 

Przybyłów, Smugi, Zakrzew), 

• poza granicami administracyjnymi miasta 10 sołectw (Biała, Borowianka, Gruszewnia, 

Kamyk, Kopiec, Lgota, Libidza, Łobodno, Nowa Wieś, Rybno). 
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2.2. DEMOGRAFIA 
 

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. w Gminie Kłobuck zameldowanych było 20 180 

mieszkańców. Stan ludności, migracja i przyrost naturalny obrazują poniższe tabele  

i wykresy. 

 

Tabela 1.  Wykaz ludności (stan na 31.12.2019) 

 
Nazwa miejscowości Liczba mieszkańców 

Osiedle nr 1 1 360 

Osiedle nr 2 2 001 

Osiedle nr 3 1 223 

Osiedle nr 4 1 666 

Osiedle nr 5 575 

Osiedle nr 6 825 

Osiedle nr 7 983 

Osiedle nr 8 (Zagórze) 1 400 

Osiedle nr 9 617 

Niwa Skrzeszów 398 

Smugi 742 

Brody Malina 280 

Zakrzew 488 

Przybyłów 160 

Biała 1469 

Borowianka 525 

Gruszewnia 366 

Kamyk 1324 

Kopiec 253 

Lgota 532 

Libidza 707 

Łobodno 1 761 

Nowa Wieś 322 

Rybno 203 

 

RAZEM 

 

 

20 180 
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Wykaz ludności - sołectwa 

 

Osiedle Nr 2; 
2001; 19%

Osiedle Nr 4; 
1666; 16%

Osiedle Nr 8;
1400; 13%Osiedle Nr 1;

1360; 13%

Osiedle Nr 3; 
1223; 11%

Osiedle Nr 7;
983; 9%

Osiedle Nr 6; 
825; 8%

Osiedle Nr 9; 
617; 6%

Osiedle Nr 5;
575; 5%

Wykaz ludności - osiedla

Łobodno; 
1761; 18%

Biała; 
1469; 15%

Kamyk; 
1324; 14%

Smugi;
742; 8%

Libidza; 
707; 7%

Lgota;
532; 6%

Borowianka; 
525; 6%

Zakrzew;
488; 5%

Niwa Skrzeszów; 
398; 4%

Gruszewnia; 
366; 4%

Nowa Wieś;
322; 3%

Brody Malina; 
280; 3%

Kopiec;253; 3%

Rybno;203; 2%

Przybyłów ; 160; 2%
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Wykaz ludności – osiedla i sołectwa 

 

 

 

2001; 10%

1761; 9%

1666; 8%

1469; 7%

1400; 7%

1360; 7%
1324; 7%

1223; 6%

983; 5%

825; 4%

742; 4%

707; 4%

617; 3%

575; 3%

532; 3%

525; 3%

488; 2%

398; 2%
366; 2%

322; 2% 280; 
1%

253; 1%

203; 1%

160; 1%

Osiedle Nr 2 Łobodno Osiedle Nr 4 Biała Osiedle Nr 8 Osiedle Nr 1

Kamyk Osiedle Nr 3 Osiedle Nr 7 Osiedle Nr 6 Smugi Libidza

Osiedle Nr 9 Osiedle Nr 5 Lgota Borowianka Zakrzew Niwa Skrzeszów

Gruszewnia Nowa Wieś Brody Malina Kopiec Rybno Przybyłów
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Tabela 2. Migracja (stan na 31.12.2019) 

 2019 

miasto Kłobuck 12 718 

teren wiejski 7 462 

RAZEM 20 180 

 

 

Tabela 3.  Przyrost naturalny 

 2019 

Urodzenia 164 

Zgony 207 

 

 

miasto Kłobuck; 
12718; 63%

teren wiejski; 
7462; 37%

zgony; 207;
56%

urodzenia; 164; 
44%
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Tabela 4. Dane dot. kobiet i mężczyzn w grupach wiekowych w rozbiciu na miasto            

i gminę (stan na 31.12.2019) 

KOBIETY 

 

MĘŻCZYŹNI 

WIEK MIASTO GMINA WIEK MIASTO GMINA 

0-14 837 540 0-14 931 549 

15-59 3 696 2 255 15-64 4 129 2 673 

60-100 2 114 952 65-100 1 011 493 

 

RAZEM 

 

 

6 647 

 

3 747 

 

RAZEM 

 

6 071 

 

3 715 

 

Na koniec 2019 roku gminę zamieszkiwało 9 786 mężczyzn i 10 394 kobiet. Na terenach 

wiejskich mieszkało 7 462 osób, co stanowi 37 % ogółu mieszkańców gminy, w tym  

3 715 mężczyzn oraz 3 747 kobiet. Liczba mieszkańców na terenach miejskich wynosiła  

12 718 osób, w tym 6 071 mężczyzn i 6 647 kobiet. 

 

Najludniejszą miejscowością położoną poza granicami miasta jest wysunięta na północ wieś 

Łobodno – 1 761 mieszkańców. Powyżej 1000 mieszkańców liczą jeszcze dwie wsie – Biała 

– 1 469 mieszkańców i Kamyk – 1 324 mieszkańców. Najmniej zaludnionym sołectwem 

obecnie jest Przybyłów – 160 mieszkańców. W samym Kłobucku zaś najludniejszym 

osiedlem jest Osiedle nr 2 – 2 001, a najmniej zaludnionym obręb Brody Malina –  

280 mieszkańców (Tab. 1). 

 

Przyrost naturalny w Gminie Kłobuck w 2019 roku był ujemny, współczynnik zgonów był 

większy od współczynnika urodzeń (Tab. 3).  

 
Strukturę wiekową mieszkańców gminy Kłobuck przedstawiamy za pomocą następujących 
przedziałów wiekowych: 

• wiek przedprodukcyjny (0-14 lat), 

• wiek produkcyjny (15-59 lat – kobiety; 15-64 mężczyźni), 

• wiek poprodukcyjny (powyżej 60 roku życia kobiety i powyżej 65 mężczyźni). 

 

Z przedstawionej tabeli wynika, iż zarówno w gminie,  jak i samym mieście największą liczbę 

mieszkańców stanowią osoby w wieku produkcyjnym, zarówno jeśli chodzi o kobiety jak  

i mężczyzn. 
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III. FINANSE GMINY 

Stan finansów gminy determinuje zarówno poziom utrzymania i stan wykonania bieżących 

zadań nałożonych na gminę oraz określa poziom rozwoju poprzez kształtowanie się wielkości 

nakładów inwestycyjnych w danym roku budżetowym. W roku 2019 dochody budżetowe 

gminy zostały wykonane w kwocie 92 304 050,78 zł tj. 99,19 % przyjętego planu. 

Samodzielność finansowa gminy jest określona poprzez wysokość dochodów własnych  

w stosunku do dochodów ogółem, co przedstawiają dane poniżej. 

 

Udział dochodów własnych w dochodach ogółem w roku 2019 – 45,50 % 

Wykonanie dochodów ogółem 92 304 050,78 

Wykonanie dochodów własnych 41 999 052,66 

 

Należy podkreślić, że im większy udział tych dochodów w dochodach ogółem, tym większa 

jest samodzielność gminy w wykonaniu zadań bieżących i majątkowych. 

 

Wykonanie dochodów w 2019 roku 

Plan dochodów 93 062 224,82 zł 

Wykonanie ogółem 92 304 050,78 zł 

Pozostałe dochody
69%

Dochody własne
31%
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Wykonanie wydatków w roku 2019 

Plan 96 016 255,52 zł 

Wykonanie 91 315 765,24 zł 

 

Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem – 9,70% 

Wykonanie- wydatki ogółem 91 315 765,24 zł 

Wykonanie – wydatki majątkowe   8 857 847,63 zł 

 

 

 

 

Wysokość wydatków majątkowych w stosunku do planu – 80,91% 

Plan 10 948 024,60 zł 

Wykonanie   8 857 847,63 zł 

 

 

Wydatki bieżące 
91%

Wydatki 
majątkowe

9%
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Wydatki budżetu Gminy Kłobuck wg działów klasyfikacji w roku 2019 

 

Największe wydatki w roku 2019 zostały poniesione na następujące działy klasyfikacji 

budżetowej: Oświata i Wychowanie oraz Rodzina stanowiąc 61 % wydatków zrealizowanych 

w 2019 roku ogółem. Wykres kołowo-procentowy w tym zakresie przedstawia się 

następująco: 

Nazwa działu Wykonanie (zł) 

 

Rolnictwo i Łowiectwo 2 704 616,02 

Handel 259 971,20 

Transport i łączność 6 586 177,67 

Gospodarka mieszkaniowa 1 189 922,86 

Działalność usługowa 166 649,58 

Administracja publiczna 6 947 891,75 

Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli i ochrony prawa  

oraz sądownictwa 

136 760,57 

Obrona narodowa 300,00 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 

301 692,35 

Obsługa długu publicznego 382 312,81 

Oświata i wychowanie 32 870 915,67 

Ochrona zdrowia 347 637,74 

Pomoc społeczna 5 878 804,16 

Rodzina 22 829 475,56 

Edukacyjna Opieka Wychowawcza 1 518 611,10 

Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 

4 388 118,63 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 739 295,02 

Kultura fizyczna 3 066 612,55 

 

Ogółem: 

 

 

91 315 765,24 

http://www.gminaklobuck.pl/
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Wydatki majątkowe budżetu Gminy Kłobuck  

wg działów klasyfikacji budżetowej w 2019 r.  

 

Największe nakłady majątkowe dotyczą działu: Transport, Rolnictwo i łowiectwo oraz Pomoc 

społeczna stanowiąc 79,06% poniesionych wydatków majątkowych ogółem. Wykres kołowo-

procentowy w tym zakresie przedstawia się następująco: 

 

 

Nazwa działu Wykonanie (zł) 

 

Rolnictwo i Łowiectwo 2 437 568,30 

Handel 259 971,20 

Transport 2 859 533,45 

Administracja publiczna 7 084,80 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 81 400,00 

Oświata i wychowanie 150 906,20 

Pomoc społeczna 1 705 619,88 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 354 330,49 

Kultura fizyczna 1 001 433,31 

 

Ogółem: 

 

 

8 857 847,63 

http://www.gminaklobuck.pl/
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Prawidłowe kształtowanie się budżetu oraz inne obiektywne przyczyny w ciągu roku 

pozwoliły zlikwidować planowany na początek roku 2019 deficyt w kwocie 2 403 737,95 zł 

oraz osiągnąć roczny dodatni wynik finansowy w kwocie 988 285,54 zł. 

Struktura wydatków majątkowych Gminy Kłobuck w 2019 roku 

 

L.p. Rodzaj wydatku 

w 2019  

Kwota (zł)   Udział  

    % 

1. 

 

 

 

 

Wydatki  majątkowe 

W tym sfinansowane: 

- Kredytem 

- Środkami własnymi 

- Dotacjami celowymi 

8 857 847,63 

 

2 150 000,00 

3 327 851,95 

3 379 995,68 

   100,00 

 

24,27 

37,57 

38,16 

 

 

 

 

 

 

Dotacje celowe
38%

Środki własne;
38%

Kredyt
24%
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Dynamika wydatków inwestycyjnych Gminy Kłobuck w latach 2014-2019 

Rok Wydatek (zł) 

 

2019 8 857 847,63 

2018 20 921 627,93 

2017 8 651 794,81 

2016 6 507 509,36 

2015 6 832 808,94 

2014 9 210 652,09 

 

 

 

Przedstawione wydatki majątkowe w latach 2014-2019 wskazują, że rok 2019 w zakresie 

nakładów inwestycyjnych kształtował się na poziomie roku 2017. 
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Krajowe środki zewnętrzne pozyskane przez Gminę Kłobuck w roku 2019 

Tytuł projektu Wartość  

projektu (zł) 

Wartość 

dofinansowania (zł) 

Wkład  

własny (zł) 

Remont ul. Ogrójcowej  

w Kłobucku  wraz  

ze skrzyżowaniami  

z ul. Kolejową  

i ul. T. Kościuszki 

 

391 280,59 

 

195 640,29 

 

195 640,30 

Budowa siłowni 

zewnętrznej w Sołectwie 

Rybno 

29 130,09 14 565,04 14 565,05 

Przebudowa placu zabaw  

w Sołectwie Biała 

44 179,88 15 000,00 29 179,88 

Przebudowa placu zabaw  

w Sołectwie Kamyk 

40 757,46 15 000,00 25 757,46 

Budowa Otwartej Strefy 

Aktywności na terenie Bazy 

Sportowo – Rekreacyjnej 

w Łobodnie 

162 419,90 42 300,00 120 119,90 

 

 

Środki zewnętrzne pochodzące z Unii Europejskiej pozyskane przez Gminę Kłobuck     

w roku 2019 

 

Nazwa Programu Nazwa Projektu Wartość dofinansowania 

w roku 2019 (zł) 

Regionalny Program 

Operacyjny Województwa 

Śląskiego na lata 2014-

2020 (Europejski Fundusz 

Rozwoju Regionalnego) 

Modernizacja oświetlenia 

ulicznego w Gminie 

Kłobuck  

1 594 315,78 

Rewitalizacja 

zdegradowanego obszaru 

miasta Kłobuck poprzez 

przebudowę i rozbudowę 

budynku Strzelnicy na 

terenie OSIR w Kłobucku 

oraz przebudowę  

i rozbudowę budynku przy 

ul. Harcerskiej 4a  

w Kłobucku na potrzeby 

Centrum Integracji  

i Aktywności Społecznej 

 

 

  

942 112,30 

http://www.gminaklobuck.pl/
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 Poprawa efektywności 

energetycznej obiektów 

użyteczności publicznej             

w Gminie Kłobuck: 

Zespołu Szkół w Białej 

i Urzędu Miejskiego                 

w Kłobucku 

774 200,85 

Budowa zintegrowanego 

Systemu Informacji 

Przestrzennej 

wspierającego świadczenie 

e-usług przez jednostki 

samorządu terytorialnego  

z obszaru Powiatu 

Kłobuckiego 

80,37 

Regionalny Program 

Operacyjny Województwa 

Śląskiego na lata 2014-

2020 (Europejski Fundusz 

Społeczny) 

Nowa jakość GOPS  

w Kłobucku 

34 500,00 

Szkoła Eksperymentu  

w Gminie Kłobuck  

oraz Nowa Jakość Edukacji  

 

564 584,30 

Centrum Integracji 

Społecznej szansą na 

zaistnienie ekonomii 

społecznej w Gminie 

Kłobuck 

 

 

35 675,37 

 

Dochody zostały wykonane w kwocie 92 304 050,78 zł, wydatki w kwocie 91 315 765,24 zł 

co wpłynęło na osiągnięcie dodatniego wyniku finansowego w kwocie 988 285,54 zł.  

Wysoka osiągnięta nadwyżka operacyjna w kwocie 6 217 952,60 zł spełnia warunki  

w zakresie spłat istniejącego zadłużenia gminy w wysokości 17 963 032,28 zł, co wpływa na 

stabilną sytuację finansową gminy. 

 

IV. INFORMACJA O REALIZACJI POLITYK, 

PROGRAMÓW I STRATEGII 

4.1. STRATEGIA ROZWOJU GMINY KŁOBUCK NA LATA  2016-2026 

 
Dokument został przyjęty Uchwałą Nr 269/XXIX/2017 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 

7 lutego 2017 r. Strategia Rozwoju Gminy Kłobuck na lata 2016-2026 stanowi istotny 

dokument planowania rozwoju lokalnego, określające kierunki rozwoju Gminy Kłobuck. 

Celem Strategii jest określenie najważniejszych kierunków rozwojowych, wskazanie wizji, 

celów strategicznych i operacyjnych, zdań strategicznych oraz sposobów ich realizacji przez 

Gminę Kłobuck. Stanowi również niezbędny dokument w kontekście perspektywy finansowej 

2014-2020 UE, ponieważ do wniosków o dofinansowanie projektów ze środków unijnych  

http://www.gminaklobuck.pl/
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są wymogi w zakresie przedłożenia zgodności projektu z dokumentami strategicznymi 

Gminy. W dokumencie zostały określone 4 obszary priorytetowe i cele strategiczne oraz cele 

operacyjne: 

Obszar priorytetowy I – Gospodarka, edukacja, rynek pracy 

Cel strategiczny: Silna pozycja gminy bazująca na wiedzy i przedsiębiorczości mieszkańców, 

wysokiej atrakcyjności inwestycyjnej oraz rozwiniętej ofercie czasu wolnego. 

Cele operacyjne: 

1. Wysoki potencjał intelektualny dla rozwoju społeczno-gospodarczego gminy; 

2. Rozwój przedsiębiorczości oraz wspieranie zatrudnienia; 

3. Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej gminy; 

4. Rozwój oferty czasu wolnego. 

Cele te w 2019 r. realizowany był m. in. poprzez dbałość o wyposażenie szkół i rozwijanie 

oferty zajęć pozalekcyjnych przy szczególnym uwzględnieniu kształcenia kompetencji 

kluczowych językowych i matematyczno-przyrodniczych oraz wsparcia mechanizmów 

odkrywania, kształtowania i wspierania talentów. Umożliwiła to kontynuacja projektu Szkoła 

Eksperymentu w Gminie Kłobuck oraz rozpoczęcie realizacji projektu Nowa Jakość Edukacji 

w Gminie Kłobuck, dofinansowanych w ramach RPO WSL 2014-2020. Poniesiono wydatki 

w kwocie 564 584,30 zł. 

Złożone zostały dwa wnioski o dofinansowanie w ramach RPO WSL 2014-2020 na rozwój 

edukacji przedszkolnej i zapewnienia opieki dla dzieci do lat 3. Realizacja projektów  

w przypadku otrzymania dofinansowania przewidziana jest na lata 2020-2021. 

W ramach tego Obszaru zostały uporządkowane i zagospodarowane niektóre tereny zielone 

i rekreacyjne poprzez budowę siłowni napowietrznych i placów zabaw.  

Zadania zrealizowane z tego zakresu to w szczególności: 

• Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją budynku świetlicy w miejscowości 

Gruszewnia – 718 914,38 zł; dofinansowanie z PROW 2014-2020 – 300 694,00 zł; 

• Budowa siłowni zewnętrznej w Sołectwie Rybno – 29 763,19 zł; dofinansowanie  

w ramach Marszałkowskiego Konkursu Inicjatywa Sołecka w 2019 r. – 14 565,04 zł; 

• Przebudowa placu zabaw w Sołectwie Biała – 44 779,88 zł; dofinansowanie w ramach 

Marszałkowskiego Konkursu Inicjatywa Sołecka w 2019 r. – 9 525,49 zł; 

• Przebudowa placu zabaw w Sołectwie Kamyk – 41 557,46 zł; dofinansowanie w ramach 

Marszałkowskiego Konkursu Inicjatywa Sołecka w 2019 r. – 12 844,39 zł; 

• Utworzenie centrum rekreacji w Sołectwie Zakrzew – 13 869,48 zł; 

• Przebudowa boiska piłkarskiego, bieżni i innych elementów lekkoatletycznych na terenie 

OSIR w Kłobucku – 605 477,91 zł; 

• Budowa Otwartej Strefy Aktywności na terenie bazy sportowo-rekreacyjnej w Łobodnie – 

162 419,90 zł; Dofinansowanie w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury 

sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności 

(OSA) edycja 2019 – 42 300,00 zł; 

• Wykonanie piłkochwytów na boisku sportowym w Kamyku – 21 366,40 zł. 

Obszar priorytetowy II – Przyjazne środowisko naturalne 

Cel strategiczny: Wysoki poziom bezpieczeństwa ekologicznego gminy 

Cele operacyjne: 

1. Skuteczny system ochrony środowiska; 

2. Efektywny system zarządzania kryzysowego. 

http://www.gminaklobuck.pl/
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W 2019 r. został złożony wniosek o dofinansowanie z WFOŚiGW w Katowicach zadania dot. 

termomodernizacji budynku Domu Nauczyciela w Kamyku. Realizacja zadania przewidziana 

jest w 2020 r. Całkowita wartość projektu 497 709,95 zł, kwota dofinansowania z WFOŚiGW 

282 824,15 zł. 

Złożony w 2018 r. wniosek o dofinansowanie w ramach RPO WSL 2014-2020 na wymianę 

źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych został oceniony pozytywnie pod 

względem formalnym i merytorycznym. Wniosek znalazł się na drugim miejscu listy 

rezerwowej. W 2020 r. w wyniku zmiany warunków konkursu (zwiększenie puli środków 

finansowych) otrzymano informację o dofinansowaniu projektu.  

Obszar priorytetowy III – Komfort i jakość życia mieszkańców 

Cel strategiczny: System usług wysokiej jakości dostosowany do potrzeb społecznych 

Cele operacyjne:  

1. Wysoka dostępność komunikacyjna gminy; 

2. Rozwój oferty rekreacyjno-sportowej oraz kulturalnej; 

3. Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego i społecznego. 

Cele te w 2019 r. realizowane były m. in. poprzez rozwój infrastruktury (budowa, 

modernizacja i przebudowa dróg oraz ciągów pieszych, rozbudowa i dobudowa oświetlenia 

ulicznego), tym samym zwiększając dostępność komunikacyjną gminy i zwiększając 

mobilność mieszkańców.  

Zadania zrealizowane z tego zakresu to w szczególności: 

• Modernizacja odcinka drogi gminnej Nr 470128S w Białej i w Kopcu – 3 295 006,85 zł; 

• Przebudowa ul. Prusa i Witosa w Łobodnie– 1 880 108,73 zł; 

• Budowa dróg gminnych wraz z kanalizacją deszczową na Osiedlu Smugi II w Kłobucku – 

etap II – 627 702,80 zł; 

• Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Harcerskiej 4a w Kłobucku na potrzeby 

Centrum Integracji i Aktywności Społecznej. Wartość całkowita – 1 828 576,39 zł; 

• Rewitalizacja targowiska miejskiego w Kłobucku. Wartość całkowita – 2 625 004,33 zł; 

• Rozbudowa oświetlenia ulicznego na ul. Orzeszkowej w Kłobucku – 49 761,50 zł; 

• Oświetlenie uliczne Zakrzew – 8 120,00 zł; 

• Oświetlenie uliczne w Białej – 6 400,00 zł; 

• Oświetlenie uliczne ul. Młyńska w Libidzy – 36 529,40 zł; 

• Oświetlenie uliczne ul. Skalna w Libidzy – 5 660,00 zł; 

• Oświetlenie uliczne ul. Polna w Libidzy – 3 200,00 zł; 

• Oświetlenie uliczne na Osiedlu Kamyk etap II - 16 974,00 zł; 

• Oświetlenie uliczne na odcinku ulicy Tuwima w Kamyku – 49 816,50 zł; 

• Oświetlenie uliczne Niwa Skrzeszów – 8 860,00 zł; 

• Oświetlenie uliczne ul. Sosnowa Brody Malina – 26 568,00 zł; 

• Oświetlenie uliczne ul. Stawowa w Borowiance – 11 994,00 zł; 

• Oświetlenie na terenie OSiR w Kłobucku – 198 299,62 zł. 

 

Obszar priorytetowy IV – Zarządzanie i kapitał społeczny 

Cel strategiczny: Zarządzanie partnerskie sprawami publicznymi 

Cele operacyjne: 

1. Sprawne i efektywne zarządzanie publiczne; 

http://www.gminaklobuck.pl/


25 
 

 
 

 
  

RAPORT O STANIE GMINY    WWW.GMINAKLOBUCK.PL 
 

 

2. Wzmacnianie aktywności obywatelskiej oraz partycypacji społecznej mieszkańców; 

3. Wzmacnianie tożsamości lokalnej i spójności społecznej. 

Cele te w 2019 r. realizowane były poprzez zlecanie organizacjom pozarządowym zadań 

publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz upowszechniania kultury fizycznej 

i sportu. 

 

4.2. PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY 

KŁOBUCK 
 

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kłobuck do 2020 r. jest dokumentem 

strategicznym, opisującym kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów pakietu 

klimatyczno-energetycznego tj. redukcji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii 

pochodzącej ze źródeł odnawialnych, zwiększenia efektywności energetycznej, poprawy 

jakości powietrza oraz zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii.  

 

Wdrożenie zapisów Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wpłynie na poprawę stanu środowiska 

i jakości życia mieszkańców gminy poprzez kontynuację rozpoczętych wiele lat temu działań 

w zakresie m.in. ograniczenia emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych, 

termomodernizacji budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej, modernizacji  

i rozbudowy infrastruktury drogowej, zmniejszenia energochłonności oświetlenia ulicznego 

oraz innych dziedzin funkcjonowania gminy. 

 

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kłobuck jest niezbędnym dokumentem, 

umożliwiającym ubieganie się o przyznanie środków pomocowych z Unii Europejskiej  

w perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Dokument otwiera drogę do finansowania 

inwestycji obejmujących m.in. termomodernizacje budynków, instalacje OZE, zwiększenie 

efektywności energetycznej. 

 

W Harmonogramie realizacji działań zaplanowano 24 działania. W roku 2019 realizowano 

następujące działania: 

 

Działanie IX Stosowanie w ramach procedur zamówień publicznych kryteriów 

efektywności energetycznej i ograniczania emisji GHG „zielone zamówienia publiczne”   

„Zielone zamówienia publiczne” oznaczają politykę, w ramach której gmina włącza 

wymagania ekologiczne do procedur udzielania zamówień publicznych zgodnie z art. 29 ust. 

4 PZP. Odpowiednie zapisy znajdują się w SIWZ i umowach zawartych z Wykonawcami 

robót w rozdziale pn. Ochrona środowiska oraz w specyfikacjach technicznych wykonania  

i odbioru robót.  

Działanie XX Rozwój rozproszonych źródeł energii – kolektory słoneczne   

W ramach Działania złożono wniosek o dofinansowanie projektu „Dostawa i montaż 

odnawialnych źródeł energii na potrzeby budynków mieszkalnych na terenie Gmin: Kłobuck  

i Wręczyca Wielka” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w ramach Osi Priorytetowej 

IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, 

http://www.gminaklobuck.pl/
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Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 4.1.3 Odnawialne źródła energii – 

konkurs. 

Wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 28.05.2018 r., wniosek oceniony 

pozytywnie pod względem formalnym w 2018 r. i merytorycznym w 2019 r. Ze względu na 

niewystarczające środki finansowe wniosek znajduje się na liście rezerwowej od maja 2019 r. 

Planowana realizacja projektu: 10.06.2019 r. – 30.11.2020 r. Planowana wartość projektu 

14 145 518,64 zł, w tym planowane dofinansowanie 12 023 690,85 zł. Projekt przewidziany 

do realizacji w partnerstwie przez gminy: Kłobuck (Lider) oraz Wręczyca Wielka (Partner). 

Zakres projektu realizowanego w formule „zaprojektuj i wybuduj" zawiera: 

• opracowanie niezbędnej dokumentacji projektowej: dla 566 szt. instalacji fotowoltaicznych 

wytwarzających energię elektryczną oraz dla 234 szt. instalacji kolektorów słonecznych 

wytwarzających energię cieplną na potrzeby ciepłej wody użytkowej; 

• wykonanie robót budowlanych wg opracowanych projektów dla określonej liczby 

instalacji fotowoltaicznych: 566 szt. oraz kolektorów słonecznych: 234 szt. 

W ramach przedsięwzięcia planuje się również zapewnienie Inżyniera Kontraktu, jak również 

promocję projektu. 

 

Działanie XXI Ograniczenie niskiej emisji z budynków mieszkalnych – wymiana kotłów  

• W ramach Działania złożono wniosek o dofinansowanie projektu „Wymiana źródeł ciepła  

w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Kłobuck”  

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego w ramach Osi Priorytetowej IV Efektywność 

energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie  

4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej  

i mieszkaniowej, Poddziałanie 4.3.4 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii 

w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – konkurs. Wniosek o dofinansowanie został 

złożony w dniu 22.08.2018 r., wniosek oceniony pozytywnie pod względem formalnym  

i merytorycznym. W 2019 r. wniosek znalazł się na drugim miejscu listy rezerwowej. 

Natomiast w 2020 r. w wyniku zmiany warunków konkursu (zwiększenie puli środków 

finansowych) otrzymano informację o dofinansowaniu projektu. Planowana wartość 

projektu 1 263 157,89 zł, w tym planowane dofinansowanie 1 200 000,00 zł. Projekt 

będzie polegał na montażu odnawialnych źródeł energii wykorzystujących energię 

biomasy do wytwarzania energii cieplnej - kotły na Pellet (82 szt. instalacji) oraz montażu 

kotłów gazowych (38 szt. instalacji) na potrzeby gospodarstw domowych u prywatnych 

mieszkańców gminy Kłobuck.   

• W 2019 r. w ramach programu Czyste powietrze, 49 właścicieli nieruchomości z terenu 

gminy otrzymało dofinansowanie z WFOŚiGW Katowicach na wymianę kotłów 

grzewczych. 

• W 2019 r. został złożony wniosek o dofinansowanie do WFOŚiGW w Katowicach  

w ramach konkursu nr POIS/1.7.1/4/2019 dla Poddziałania: 1.7.1. Wspieranie 

efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim  

w ramach I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-

2020, zadania pn. Termomodernizacji budynku Domu Nauczyciela w Kamyku”. W dniu  

16.03.2020 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu. Realizacja zadania 

przewidziana jest w 2020 r. Całkowita wartość projektu 497 709,95 zł, kwota 

dofinansowania z WFOŚiGW 282 824,15 zł. 
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4.3. LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY KŁOBUCK NA 

LATA 2016-2023 
 

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Kłobuck na lata 2016-2023 został opracowany 

zgodnie z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata  

2014-2020 określonymi przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i zasadami wsparcia 

rewitalizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 

lata 2014-2020. 

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Kłobuck na lata 2016-2023 stanowi niezbędny 

dokument w kontekście perspektywy finansowej 2014-2020 do pozyskiwania funduszy Unii 

Europejskiej przy realizacji projektów związanych z rewitalizacją. 

Do identyfikacji obszarów zdegradowanych na terenie gminy Kłobuck wykorzystane zostały 

wskaźniki syntetyczne skonstruowane dla poszczególnych sfer funkcjonowania gminy 

(społeczna, gospodarcza, środowiskowa, techniczna i przestrzenno-funkcjonalna). Wskaźniki 

te mają charakter wskaźników agregatowych. W myśl Ustawy o rewitalizacji istotę podjęcia 

działań rewitalizacyjnych na jakimś obszarze stanowi kumulacja negatywnych zjawisk  

w sferze społecznej. Diagnoza społeczno-gospodarcza przeprowadzona na potrzeby 

wyznaczenia obszarów zdegradowanych w gminie Kłobuck wykazała kumulację 

negatywnych zjawisk w sferze społecznej, a także środowiskowej i przestrzenno-

funkcjonalnej, a więc należy je traktować jako obszary zdegradowane w myśl wytycznych 

Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. W przypadku miejscowości wiejskich są to wsie: 

Kopiec, Nowa Wieś i Rybno, natomiast w przypadku miasta Kłobuck obszar obejmujący 

centralną i północną część miasta, którego granice określają: rzeka Biała Oksza –  

ul. Długosza – ul. Równoległa – ul. Poprzeczna – ul. Wiśniowa – ul. Cicha – ul. Orzeszkowej 

– ul. 11 Listopada – ul. Rómmla – ul. Szkolna – ul. 3 Maja – ul. Okólna – rzeka Biała Oksza.  

Obszar rewitalizacji obejmować może całość lub część obszaru zdegradowanego, przy czym 

powinien być także obszarem istotnym z punktu widzenia rozwoju lokalnego oraz powinien 

być zwarty przestrzennie. Wychodząc z powyższych założeń uznano, że w przypadku gminy 

Kłobuck rewitalizacji poddane powinny zostać obszary zdegradowane położone w granicach 

miasta, gdzie ma miejsce szczególna koncentracja negatywnych zjawisk społeczno-

środowiskowych. W przypadku ulic/terenów stanowiących granicę obszaru należy włączyć 

obiekty po obu stronach tej granicy.  

Na obszarach rewitalizacji, które zajmują 1,82 km2, tj. 1,4 % całkowitej powierzchni gminy, 

mieszka 5 127 osób (25,6 % ogólnej liczby ludności gminy).   

Wizja rozwoju obszaru rewitalizacji w gminie Kłobuck znajduje odzwierciedlenie  

w wytyczonych celach rewitalizacji oraz precyzujących je kierunkach działań: 

 

I. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego 

Kierunki działań: 

I.1 Organizacja kursów i szkoleń zawodowych dostosowanych do indywidualnych 

predyspozycji i potrzeb rynku pracy.  

I.2 Podnoszenie kompetencji społecznych przez organizację szkoleń miękkich, w tym  

w zakresie psychologii i doradztwa zawodowego. 

I.3 Aktywizacja osób niepełnosprawnych. 

I.4 Przygotowanie oferty dla seniorów. 

I.5 Aktywna walka z uzależnieniami przy współpracy podmiotów społecznych i publicznych. 
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I.6 Wsparcie rodzin. 

I.7 Tworzenie warunków do rozwoju i profesjonalizacji organizacji pozarządowych. 

I.8 Rozwój oferty edukacyjnej i kulturalnej. 

I.9 Rozwój instytucjonalny usług społecznych. 

 

II. Rozwój infrastruktury społecznej 

Kierunki działań: 

II.1 Modernizacja i wyposażenie obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej. 

II.2 Przekształcanie istniejących obiektów na potrzeby instytucji świadczących ważne usługi 

społeczne. 

II.3 Poprawa dostępności obiektów użyteczności publicznej. 

II.4 Przebudowa obiektów infrastrukturalnych służących pomocy społecznej. 

II.5 Zmiany organizacyjne usprawniające i zwiększające efektywność instytucji publicznych. 

II. 6 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na funkcjonalne i atrakcyjne dla mieszkańców 

tereny rekreacji i wypoczynku. 

II.7 Dostosowanie terenów i obiektów publicznych do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

 

III. Podnoszenie efektywności energetycznej 

Kierunki działań: 

III.1 Informowanie i podnoszenie świadomości na temat efektywności energetycznej. 

III.2 Promowanie odpowiedzialnego zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej 

oraz innych pozostających w zasobach komunalnych. 

III.3 Wdrażanie rozwiązań energooszczędnych w budynkach komunalnych oraz użyteczności 

publicznej. 

III.4 Wymiana urządzeń oświetleniowych na energooszczędne. 

III.5 Włączanie odnawialnych źródeł energii. 

 

W ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Kłobuck na lata 2016-2023 została 

ustalona Lista podstawowych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych – 9 działań oraz 

zestawienie - Charakterystyka pozostałych przedsięwzięć rewitalizacyjnych – 19 działań. 

 

W 2019 roku Gmina realizowała następujące projekty: 

 

1. Centrum Integracji i Aktywności Społecznej 

W dniu 27.11.2018 r. złożono wniosek o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego  

w ramach Osi Priorytetowej IX. Włączenie społeczne, Działanie: 9.1. Aktywna integracja, 

Poddziałanie: 9.1.2. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych 

– RIT. Projekt w 2019 r. uzyskał pozytywną ocenę formalną i merytoryczną, w dniu 

22.07.2019 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu. Planowana wartość 

projektu 698 626,66 zł, w tym dofinansowanie z UE 593 832,66 zł i z BP 69 862,67 zł. 

Termin realizacji projektu: 01.10.2020 r. – 30.09.2022 r. 

Celem projektu jest utworzenie na obszarze rewitalizacyjnym Gminy Kłobuck Centrum 

Integracji i Aktywności Społecznej dla społeczności lokalnych zamieszkujących obszary 

zdegradowane i peryferyjne. Projektodawca przewiduje udział w projekcie 36 osób 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na okres 24 miesięcy,  
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tj.: od 1.10.2020 - 30.09.2022. Innowacyjny system integracji i aktywności lokalnej 

prowadzić będzie do społecznego umocnienia, stworzenia środowiska, którego efektem 

będzie lepsza jakość życia i równe szanse rozwoju poprzez uruchomienie potencjału 

ludzkiego. Pomóc mają w tym zadania realizowane w ramach projektu polegające na 

aktywizacji społeczności lokalnych poprzez działalność animatora lokalnego, wolontariat, 

strategiczne imprezy integracyjne, działalność Akademii Lidera wraz ze swoimi bogatymi 

usługami wspomagania kompetencji społecznych, pomoc prozatrudnieniową realizowaną 

przy współpracy m.in. Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku.   

 

2. Kłobuckie Centrum Usług Społecznych 

W dniu 10.05.2017 r. złożono wniosek o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego  

w ramach Osi Priorytetowej IX. Włączenie społeczne, Działanie: 9.2. Dostępne i efektywne 

usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.2. Rozwój usług społecznych  

i zdrowotnych – RIT. W dniu 16.01.2018 r. podpisano umowę o dofinansowanie  projektu. 

Planowana wartość projektu 725 625,00 zł, w tym dofinansowanie z UE 616 781,25 zł i z BP 

58 050,00 zł. Realizacja projektu: 01.10.2018 r. – 30.09.2020 r. 

W październiku 2018 roku rozpoczęła się realizacja projektu. Projekt zakłada utworzenie 

szeroko rozumianego systemu wsparcia dla rodzin. W Kłobuckim Centrum Usług 

Społecznych realizowane są warsztaty dla rodziców, można otrzymać pomoc psychologiczną, 

psychoterapeutyczną, pomoc mediatora, interwenta kryzysowego oraz asystenta rodziny. 

Dodatkowo w ramach projektu powstała placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży 

„Kłobuś” oferująca dzieciom i młodzieży pomoc w nauce, zajęcia profilaktyczne, zajęcia 

rozwijające umiejętności społeczne, zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci. Usługi  

w ramach projektu świadczone są nieodpłatnie. Projekt będzie realizowany do 30.09.2020 r. 

 

3. Rewitalizacja zdegradowanego obszaru miasta Kłobucka poprzez: 

• przebudowę i rozbudowę budynku „Strzelnicy” na terenie OSiR w Kłobucku na potrzeby 

Kłobuckiego Centrum Usług Społecznych oraz 

• przebudowę i rozbudowę budynku przy ul. Harcerskiej 4a w Kłobucku na potrzeby 

Centrum Integracji i Aktywności Społecznej 

Projekt uzyskał dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w ramach Osi Priorytetowej 

X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Działanie 10.3. Rewitalizacja 

obszarów zdegradowanych, Poddziałanie: 10.3.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – 

RIT. Wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 27.04.2017 r., Umowa  

o dofinansowanie podpisana w dniu 27.03.2018 r. Realizacja projektu: 29.11.2017 r. – 

30.10.2019 r. Wartość projektu 5 521 617,26 zł, w tym dofinansowanie z UE i BP  

4 897 541,69 zł. Projekt polegał na: 

• Przebudowie i rozbudowie budynku Strzelnicy wraz z zakupem wyposażenia oraz 

zagospodarowaniem terenu przy ul. Sportowej 14 w Kłobucku na potrzeby Kłobuckiego 

Centrum Usług Społecznych oraz Centrum Integracji i Aktywności Społecznej - realizacja 

w 2018 r. 

• Przebudowie i rozbudowie budynku wraz z zakupem wyposażenia oraz 

zagospodarowaniem terenu przy ul. Harcerskiej 4a na Centrum Integracji i Aktywności 

Społecznej – realizacja w 2019 r.  
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Projekt zakładał wykonanie robót budowlanych, dostawę i montaż niezbędnego wyposażenia 

(środków trwałych), nadzór. Przedsięwzięcie przyczyniło się do aktywizacji społeczno – 

gospodarczej ludności zamieszkującej rewitalizowany obszar w Kłobucku. 

 

4.4. STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY 

KŁOBUCK 

 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłobuck   

uchwalone zostało uchwałą Nr 393/XXXVIII/2018 Rady Miejskiej w Kłobucku  

z 20.02.2018 r. Studium to jest  podstawowym  dokumentem planistycznym określającym 

politykę przestrzenną gminy wskazującym  kierunki jej rozwoju . Dokument ten nie stanowi 

aktu prawa miejscowego, jednakże wiąże organy gminy przy sporządzaniu planów 

zagospodarowania przestrzennego (art. 9 ust. 4 oraz 20 ust. 1 ustawy o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym). Stanowi również podstawę tworzenia  gminnego zasobu 

nieruchomości. Poza ustaleniami dotyczącymi kierunków zagospodarowania gminy, rysunek 

studium zawiera także wiele elementów o charakterze informacyjnym, m.in. granice 

obszarów i obiekty chronione na podstawie przepisów odrębnych.  

 

4.5. PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

 
Gmina Kłobuck posiada powierzchnię ok. 12 987 ha.  Z początkiem 2019 r. tereny objęte 

planami stanowiły powierzchnię  ok. 2 225 ha (ok. 17,12% powierzchni gminy), natomiast                

w trakcie roku uchwalono 6 planów dla terenów o łącznej powierzchni  ok. 753,85 ha, przy 

czym część z nich posiadała wcześniej obowiązujące plany zagospodarowania 

przestrzennego.  Na dzień  31.12.2019 r. planami objęta  była powierzchnia ok. 2936,13 ha, 

co stanowi ok. 22,6 % powierzchni gminy. 

W toku opracowania są kolejne plany miejscowe dla miejscowości:                                                                                                                  

Kamyk (powierzchnia opracowania 241,3 ha), Borowianka i Kopiec (powierzchnia 

opracowania 108,2 ha) oraz teren w Kłobucku, położony w rejonie ulic Górniczej  

i Drukarskiej (powierzchnia opracowania ok. 425 ha), a także plan dla terenu wzdłuż drogi 

krajowej nr 43 w  Kłobucku obręb Kłobuck,  Osoki Pustkowie, Przybyłów (powierzchnia ok. 

33,0 ha) oraz zmiana fragmentu planu dla miejscowości Łobodno (powierzchnia 2,6 ha). 

 

4.5.1. PLANY MIEJSCOWE UCHWALONE W 2019 ROKU 

 

1) Uchwała Nr 71/VI/2019 z dnia 26.03.2019 r. w sprawie miejscowego planu      

zagospodarowania przestrzennego terenu Kłobucku w rejonie ulic Górniczej                            

i Wojska   Polskiego.  

Podstawę opracowania planu zagospodarowania przestrzennego stanowiła uchwała Rady 

Miejskiej w Kłobucku Nr 210/XXIV/2016 z 30 sierpnia 2016 r. Uchwalony plan obejmuje  

teren o powierzchni ok. 1,9 ha dokonując w tych granicach zmiany ustaleń planu  

obowiązującego od  2000 r., a uchwalonego uchwałą Nr 19/II/2000 r. z 30 marca 2000 r. 

Konieczność opracowania planu wynikała z potrzeby zmiany uregulowania zasad 
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zagospodarowania terenu i umożliwia obecnie zlokalizowanie w tym obszarze zabudowy  

produkcyjno - usługowej na powierzchni ok. 1,6 ha oraz drogi wewnętrznej w miejsce  

rezerwy pod rozbudowę bazy rejonu energetycznego. Wg prognozy skutków finansowych  

uchwalenie zmiany dotychczas obowiązującego planu rodzić będzie po stronie gminy  

obowiązek wykupu gruntu o powierzchni ok. 0,0259 ha przeznaczonego pod urządzenie drogi 

oznaczonej symbolem 1KDD. Koszt opracowania planu to wynagrodzenie urbanisty –  

7 995,00 zł oraz koszty publikacji ogłoszeń prasowych. Plan obowiązuje od 15.04.2019 r. 

2) Uchwała  Nr  83/VII/2019 z dnia 07.05.2019 r. w sprawie  uchwalenia miejscowego 

planu  zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Libidza i Gruszewnia. 

Podstawę opracowania planu zagospodarowania przestrzennego stanowiła uchwała Rady 

Miejskiej w Kłobucku Nr 240/XXVII/2016 z 22 listopada 2016 r. Uchwalony plan obejmuje  

teren o powierzchni ok. 108,4 ha, dokonując w tych granicach zmiany ustaleń planów 

obowiązujących: 

• dla terenu o powierzchni  ok. 0,4800 ha, uchwalonego uchwałą Nr 37/IV/98 Rady 

Miejskiej w Kłobucku  z dnia 27 maja 1998 r., 

• dla terenu o powierzchni ok. 2,2660 ha, uchwalonego uchwałą Nr 253/XX/2014 Rady 

Miejskiej w Kłobucku z 28 października 2004 r. (obręb Libidza). 

Powodem przystąpienia do opracowania planu dla przedmiotowego obszaru była ustawa   

o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych z dnia 20 maja 2016 r., która weszła                

w życie z dniem 16 lipca 2016 r. Ustawa dopuszcza możliwość lokalizacji zabudowy 

mieszkaniowej w odległości wynoszącej co najmniej 10-krotną wysokość mierzoną  

od poziomu gruntu do najwyższego punktu turbiny wiatrowej, zarówno od już 

funkcjonujących jak i tych, na które uzyskano pozwolenia na budowę. Ustawa w art. 15  

dopuszcza uchwalenie w ciągu 72 miesięcy od wejścia w życie ustawy, planów miejscowych 

przewidujących lokalizację budynków mieszkalnych na podstawie przepisów 

dotychczasowych. Uchwalony plan wprowadza nową zabudowę mieszkaniową i usługową,  

a także porządkuje układ komunikacyjny. Wg prognozy skutków finansowych  uchwalony 

plan rodzi po stronie gminy obowiązek wykupu terenu o powierzchni ok 0,7518 ha, 

przeznaczonego pod urządzenie nowych dróg lokalnych oraz poszerzenie istniejących, a także 

uzbrojenie terenu w sieci infrastruktury technicznej. Koszt opracowania planu to 28 905,00 zł 

brutto oraz koszty publikacji ogłoszeń prasowych. Plan obowiązuje od 29 maja 2019 r. 

3) Uchwała Nr 84/VII/2019 z dnia 07.05.2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego 

planu  zagospodarowania przestrzennego terenu w Kłobucku obręb Smugi. 

Podstawę opracowania planu zagospodarowania przestrzennego stanowiła uchwała Rady 

Miejskiej w Kłobucku Nr 240/XXVII/2016 z 22 listopada 2016 r. Uchwalony plan obejmuje  

teren o powierzchni ok. 137,6 ha, dokonując w tych granicach nieznacznej korekty ustaleń  

planów obowiązujących  uchwalonych: 

• uchwałą Nr  37/IV/98 Rady Miejskiej w Kłobucku  z dnia 27 maja 1998 r., 

• uchwałą  Nr 404/XXXVII/2006 z 6 czerwca 2006 r. 

Powodem przystąpienia do opracowania planu dla przedmiotowego obszaru była ustawa   

o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych z dnia 20 maja 2016 r., która weszła                

w życie z dniem 16 lipca 2016 r., oraz uzyskane przed jej wejściem w życie przez inwestorów  

pozwolenia na budowę elektrowni wiatrowych w miejscowości Łobodno i w Kamyku.  

W granicach uchwalonego planu wyznaczono między innymi tereny pod zabudowę 
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mieszkaniową, usługową oraz  zabudowę zagrodową. Wg prognozy skutków finansowych   

uchwalony plan rodzi po stronie gminy obowiązek wykupu terenu o powierzchni  

ok. 3,0344 ha, przeznaczonego pod urządzenie nowych dróg oraz poszerzenie istniejących,  

a także uzbrojenie terenu w sieci infrastruktury technicznej. Koszt opracowania planu to – 

25 830,00 zł brutto oraz koszty publikacji ogłoszeń prasowych. Plan wszedł w życie z dniem 

29 maja 2019 r. 

4) Uchwała Nr 85/VII/2019 z dnia 07.05.2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego 

planu  zagospodarowania przestrzennego terenów w Kłobucku. 

Podstawę opracowania planu zagospodarowania przestrzennego stanowiła uchwała Rady 

Miejskiej w Kłobucku Nr 235/XXVII/2016 z 22 listopada 2016 r. Uchwalony plan obejmuje  

teren o powierzchni ok. 243,9 ha, w tym tereny, dla których funkcjonowały plany  

zagospodarowania przestrzennego uchwalone: 

• uchwałą Nr 37/IV/98 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 27 maja 1998 r. (tereny                        

w obrębie Brody Malina), 

• uchwałą Nr 4/I/2002 Rady Miejskiej w Kłobucku z 28 lutego 2002 r. (obręb Kłobuck), 

• uchwałą Nr 6/I/2002  Rady Miejskiej w Kłobucku  z 28 lutego 2002 r. (obręb Zagórze), 

• uchwałą Nr 150/XII/2003 Rady Miejskiej w Kłobucku z 29 grudnia 2003 r. (obręb 

Kłobuck), 

• uchwałą Nr 253/XX/2014 Rady Miejskiej w Kłobucku z 28 października 2004 r. (obręby  

Kłobuck, Zakrzew  i Brody Malina).    

Powodem przystąpienia do opracowania planu dla przedmiotowego obszaru była ustawa   

o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych z dnia 20 maja 2016 r., która weszła  

w życie z dniem 16 lipca 2016 r. oraz funkcjonujące od kilku lat przy ul. Górniczej i Wojska 

Polskiego w Kłobucku turbiny wiatrowe. W granicach uchwalonego planu wyznaczono   

tereny między innymi przewidziane pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, 

wielorodzinną i zagrodową, zabudowę usługową, tereny rozmieszczenia obiektów 

handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2 000 m2 oraz terenu  sportu i rekreacji.  

Wg prognozy skutków finansowych uchwalony plan rodzi po stronie gminy obowiązek 

wykupu terenu o powierzchni ok 3,9692 ha, przeznaczonego pod urządzenie nowych dróg 

oraz poszerzenie istniejących, a także uzbrojenie terenu w sieci infrastruktury technicznej. 

Koszt opracowania planu – 28 905,00 zł brutto oraz koszty publikacji ogłoszeń prasowych. 

Plan  obowiązuje od 29 maja 2019 r. 

5) Uchwała Nr 140/XIV2019 z dnia 12.11.2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie Lgota i Biała Dolna – Etap I. 

Procedura opracowania przedmiotowego planu rozpoczęta została w oparciu o uchwałę  

Nr 175/XX/2008 z 24 czerwca 2008 r., dla obszaru o powierzchni 632,9 ha. Celem jego 

opracowania była przede wszystkim aktywizacja gospodarcza gminy poprzez wskazanie  

terenów do rozwoju zabudowy usługowej w sąsiedztwie węzła autostrady A1 oraz rozwoju 

nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszącymi usługami na poziomie 

lokalnym w Lgocie i części miejscowości Biała, obręb Biała Dolna. Granice opracowania 

wielokrotnie modyfikowano między innymi  ze względu na: 
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• nieuzyskanie zgody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na przeznaczenie na cele 

nierolnicze 4,91 ha gruntów rolnych klas III położonych w obrębie ewidencyjnym Biała 

Dolna, 

• wnioski mieszkańców o wyznaczenie nowych terenów dla budownictwa mieszkaniowego 

jednorodzinnego, w rejonie ulicy Sadowej (niezgodna z ustaleniami studium), 

• zmianę ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  

Gminy Kłobuck, 

• wydanie w lutym i maju 2014 r. przez Marszałka Województwa Śląskiego decyzji 

znoszących tereny górnicze Lgota 2 - pole A i Lgota 2- pole B oraz zmniejszenie granic 

złóż, 

• uwzględnienie uwag składanych w trakcie wyłożenia projektu planu, a dotyczących  

wyznaczenia w nim  nowych dróg lokalnych mających służyć do obsługi nowych terenów  

budowlanych. 

W konsekwencji Rada Miejska w Kłobucku podjęła uchwałę zmieniającą granice 

opracowania. Plan został uchwalony przez Radę Miejską uchwałą Nr 426/XLV/2014 z dnia 

12 sierpnia 2014 r. Jednakże Wojewoda Śląski rozstrzygnięciem nadzorczym z 19 września 

2014 r. stwierdził w całości nieważność przedmiotowej uchwały. Rozstrzygnięcie to Gmina 

Kłobuck zaskarżyła. Wojewódzki Sad Administracyjny w Gliwicach wyrokiem z 19 lutego 

2015 r. oddalił skargę. Ostatecznie po ponownym uzyskaniu wymaganych przepisami prawa  

opinii i uzgodnień, a także trzykrotnym wyłożeniu projektu do publicznego wglądu oraz 

uwzględnieniu złożonych do niego uwag, plan został uchwalony dla terenu o powierzchni  

ok. 247,15 ha. Plan wyznacza tereny o powierzchni ok. 7,7 ha przeznaczone pod usługi,  

ok. 46 ha dla rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej  

2000 m2, lokalizowane na południowy zachód od węzła autostrady A1 z drogą krajową, nowe 

tereny pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i zagrodową lokalizowane na wschód od 

drogi powiatowej przebiegającej przez Lgotę (ulice Północna  i Południowa) oraz część 

terenów przy ul. Sosnowej w Białej (obręb Biała Dolna), a także wyznacza przebieg nowych 

dróg zbiorczych, lokalnych i dojazdowych. W granicach planu wyznaczono również tereny 

przebiegu autostrady, tereny upraw polowych, projektowanej zieleni izolacyjnej, a także 

lasów. Wg prognozy skutków finansowych uchwalony plan rodzi po stronie gminy 

obowiązek wykupu terenu o powierzchni ok 5,3225 ha, przeznaczonego pod urządzenie 

nowych dróg oraz poszerzenie istniejących, a także uzbrojenie terenu w sieci infrastruktury 

technicznej. Koszt opracowania planu to – 76 890,00 zł brutto, poniesiony w latach  

2010 - 2014 r. oraz - 14 760,00 zł poniesiony w 2019 r. oraz koszty publikacji ogłoszeń 

prasowych. Plan obowiązuje od 30.12.2019 r. 

6) Uchwała Nr 141/XIV2019 z dnia 12.11.2019 r. w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, dla terenów położonych w Libidzy przy  

ul. Kłobuckiej.      

Podstawę opracowania planu zagospodarowania przestrzennego stanowiła uchwała Rady 

Miejskiej w Kłobucku Nr 447/XLII/2018 z dnia 26 czerwca 2018 r. Uchwalony plan 

obejmuje teren o powierzchni ok. 14,9 ha, dokonując w tych granicach zmiany ustaleń  planu 

obowiązującego, uchwalonego uchwałą Nr 28/III/2010 Rady Miejskiej w Kłobucku  

z dnia 28.12.2010 r. Powodem przystąpienia do opracowania zmiany planu dla 

przedmiotowego obszaru był wniosek podmiotu zainteresowanego realizacją na tym terenie  

inwestycji  o charakterze produkcyjno – usługowym, a dotyczący między innymi zwiększenia  
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dopuszczalnej wysokości zabudowy. Wg prognozy skutków finansowych uchwalony plan 

rodzi po stronie gminy obowiązek wykupu terenu o powierzchni ok. 1,1500 ha,  

przeznaczonego pod urządzenie nowych dróg oraz poszerzenie istniejących, a także 

uzbrojenie terenu w sieci infrastruktury technicznej. Przyjęty w uchwalonym planie układ 

komunikacyjny w znacznym stopniu powiela przebieg dróg wyznaczony planem  

uchwalonym w 2010 r. W związku z realizacją w tym obszarze inwestycji drogowej, w trybie 

przepisów ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 

dróg publicznych, gmina uzyskała tytuł prawny do gruntu przewidzianego pod 

zaprojektowane w planie drogi lokalną i dojazdową o łącznej powierzchni 0,7573 ha, za który 

to grunt jego poprzedni właściciel zrzekł się należnego odszkodowania. Ponadto w oparciu  

o przepisy ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami 

rolnymi Skarbu Państwa Wojewoda Śląski przekazał nieodpłatnie na własność Gminy 

Kłobuck na jej wniosek grunty przewidziane przedmiotowym planem, pod urządzenie dróg  

lokalnych (powierzchnia ok. 0,18 ha). Koszt opracowania planu to – 15 200 zł brutto oraz 

koszty publikacji ogłoszeń prasowych. Plan  obowiązuje od 30.12.2019 r. 

 

4.5.2. PLANY MIEJSCOWE W TRAKCIE OPRACOWANIA 

 

1) Miejscowość Kamyk 

Podstawę opracowania planu zagospodarowania przestrzennego stanowi uchwała Rady 

Miejskiej w Kłobucku Nr 238/XXVII/2016 z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu  

w miejscowości Kamyk (powierzchnia planu ok. 241,3 ha). 

2) Miejscowość Borowianka i Kopiec 

Podstawę opracowania planu zagospodarowania przestrzennego stanowi uchwała  

Nr 239/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu  

w  miejscowościach Borowianka i Kopiec (powierzchnia planu ok. 108,2 ha).            

Powodem przystąpienia  do  opracowania planów dla przedmiotowych obszarów (Kamyk, 

Borowianka, Kopiec) była ustawa  o inwestycjach  w zakresie elektrowni wiatrowych z dnia 

20 maja 2016 r., która weszła w życie z dniem 16 lipca 2016 r. oraz uzyskane przed jej 

wejściem w życie przez inwestorów pozwolenia na budowę elektrowni wiatrowych                     

w miejscowości Łobodno i Kamyku. W granicach uchwalonego planu wyznaczono                      

miedzy innymi tereny  pod zabudowę mieszkaniową, usługową oraz  zabudowę zagrodową.   

3) Teren w Kłobucku, położony w rejonie ulic Górniczej i Drukarskiej (powierzchnia 

opracowania ok. 425 ha – w tym dla powierzchni 134,02 ha obowiązuje miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego uchwalony uchwałą Nr 412/XXXIX/2018 Rady Miejskiej 

w Kłobucku z dnia 27 marca 2018 r.) 

Podstawę opracowania planu zagospodarowania przestrzennego stanowi uchwała Rady 

Miejskiej w Kłobucku Nr 466/XLV/2018 z dnia 18 września 2018 r.  

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu w Kłobucku w rejonie ulic Górniczej  i Drukarskiej. 
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4) Plan dla terenu  wzdłuż drogi krajowej nr 43 w Kłobucku obręb Kłobuck, Osoki 

Pustkowie, Przybyłów (powierzchnia ok. 33,0 ha) 

Podstawę opracowania planu zagospodarowania przestrzennego stanowi uchwała Rady 

Miejskiej w Kłobucku Nr 465/XLV/18 z dnia 18 września 2018 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych 

w Kłobucku  w obrębach Kłobuck, Przybyłów i Osoki Pustkowie. 

5) Zmiana fragmentu planu Łobodno (powierzchnia 2,6 ha) 

Podstawę opracowania planu zagospodarowania przestrzennego stanowi uchwała  

Nr 131/XIV/2019 z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Łobodnie. 

 

4.6. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BOROWIANKA NA LATA 

2016-2022 

Dokument został przyjęty uchwałą Nr 1/12/2015 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Borowianka  

z dnia 16 grudnia 2015 r. a następnie zatwierdzony uchwałą Nr 150/XVIII/2015 Rady 

Miejskiej w Kłobucku z dnia 7 grudnia 2015 r.  

Plan Odnowy Miejscowości Borowianka jest jednym z najważniejszych dokumentów 

związanych z planowaniem jej rozwoju oraz poprawy warunków pracy i życia mieszkańców. 

Opracowany Plan jest dokumentem otwartym, stwarzającym możliwości aktualizacji  

w zależności od potrzeb społecznych i uwarunkowań finansowych. Oznacza to, że mogą być 

dopisywane nowe zadania, a także to, że może zmienić się kolejność ich realizacji,  

w zależności od uruchomienia i dostępu do funduszy UE. W dokumencie zostały określone 

zadania inwestycyjne i przedsięwzięcia aktywizujące społeczność lokalną w perspektywie  

7 lat. Opracowanie i uchwalenie tego dokumentu było niezbędnym elementem przygotowania 

Gminy Kłobuck do ubiegania się o przyznanie pomocy na operacje typu „Budowa lub 

modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych  

z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym 

inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

W ramach realizacji Planu w 2019 r. wykonano oświetlenie uliczne ul. Stawowej. Koszt robót 

budowlanych to 11 869,00 zł. Roboty te polegały na zamontowaniu opraw oświetlenia 

ulicznego na trzech istniejących stanowiskach słupowych. Zostało również zorganizowane 

spotkanie o charakterze kulturalno-rekreacyjnym dla mieszkańców Sołectwa Borowianka, 

kwota 2 300,00 zł. 

 

4.7. PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY 

KŁOBUCK NA LATA 2017-2019 
 

Na dzień 31 grudnia 2019 r. Gmina Kłobuck była właścicielem nieruchomości o łącznej 

powierzchni  316,6607 ha, z których: 

• w użytkowaniu wieczystym pozostawało 305 działek o łącznej powierzchni 22,3748 ha,  

a z których to nieruchomości uzyskano w 2019 r. dochód (z tytułu opłat rocznych i zaległości)  

w kwocie 196 630,90 zł; 
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• w zarządzie jednostek organizacyjnych gminy lub użytkowaniu innych podmiotów 

pozostawały grunty o łącznej powierzchni 152,7161 ha, a uzyskany z tytułu opłaty rocznej 

dochód w 2019 r. wyniósł łącznie 27 476,17 zł netto. 

W bezpośrednim administrowaniu gminy pod koniec 2019 r. pozostawały nieruchomości  

o powierzchni ok. 141,5698 ha, w tym: 

• w dzierżawie i najmie pozostawały nieruchomości lub ich części o łącznej powierzchni              

22,0399 ha, a uzyskany roczny dochód z tytułu czynszu wraz z uregulowanymi zaległościami 

za poprzedni okres wyniósł 157 915,98 zł; 

• w użyczeniu na podstawie umów zawartych z podmiotami realizującymi jako statutowe cele 

publiczne (w tym: opiekuńczo-wychowawcze, oświatowe, kulturalne, sportowo-rekreacyjne) 

pozostawały nieruchomości lub ich części o łącznej powierzchni 6,5178 ha; 

• w oparciu o uchwały Rady Miejskiej w Kłobucku Nr 94/VIII/2011 i Nr 95/VIII/2011  

z 7 czerwca 2011 r. w sprawie zasad obciążania nieruchomościami gminy służebnościami 

gruntowymi i przesyłu w 2019 r. wyrażono zgodę na obciążenie gminnych nieruchomości 

poprzez budowę w ich granicach sieci infrastruktury technicznej (linii energetycznych, kabla 

światłowodowego, przyłącza ciepłowniczego) za odpłatnością, która wyniosła łącznie  

4 400,00 zł netto. 

W trakcie roku 2019 gmina stała się właścicielem nieruchomości o łącznej powierzchni 

15,6355 ha (w tym na postawie decyzji administracyjnych nieruchomości o powierzchni 

14,6329 ha), natomiast zbyła z zasobu nieruchomości o łącznej powierzchni 0,5475 ha. 

Równocześnie na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania 

wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów 

(Dz. U. z 2018 poz. 1716 z późn. zm.) z dniem 1 stycznia 2019 r. grunty o powierzchni 

4,0436 ha zabudowane budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi  pozostające dotychczas  

w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej oraz o powierzchni 1,0943 ha 

zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi pozostające w użytkowaniu 

wieczystym osób fizycznych stały się własnością dotychczasowych użytkowników 

wieczystych. Gmina utraciła  także prawo własności do nieruchomości położanej w Białej, 

obręb Biała Górna, o powierzchni 0,1838 ha, do której orzeczeniem Sądu Rejonowego  

w Częstochowie z dniem 1 lutego 2019 r. prawo własności przez zasiedzenie nabyło 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA. 

Realizując sprzedaż nieruchomości z gminnego zasobu osiągnięto dochód w kwocie   

218 530,00 zł netto, a z tytułu opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego  

w prawo własności 28 609,86 zł. Z tytułu nabycia w 2019 r. gruntów o łącznej powierzchni 

0,0610 ha przewidzianych ustaleniami obowiązujących planów zagospodarowania 

przestrzennego pod drogi gminne Gmina wypłaciła odszkodowania w kwocie 13 508,00 zł  

oraz kwotę 118 111,55 zł za grunty o powierzchni 0,2441 ha wraz ze składnikiem 

budowlanym i roślinnym przejęte w 2019 r. i latach poprzednich w trybie przepisów ustawy  

o realizacji inwestycji drogowej - pod przebudowę odcinka drogi gminnej ul. Strażackiej  

w Białej, ul. Salezjańskiej w Kopcu oraz ul. W. Witosa i ul. B. Prusa w Łobodnie. Gmina  

w trybie spec ustawy drogowej  nabyła w 2019 r. grunty o powierzchni 0,7573 ha położone  

w Libidzy, za które jej poprzedni właściciel zrzekł się odszkodowania. 
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4.7.1. REALIZACJA PLANU GOSPODAROWANIA GMINNYM ZASOBEM 

NIERUCHOMOŚCI (PLAN PRZYJĘTY ZARZĄDZENIEM  

NR GPN.120.41.2016 BURMISTRZA KŁOBUCKA Z DNIA  

19 GRUDNIA 2016 R.) 

4.7.1.1 REALIZACJA PLANU W ZAKRESIE ZBYCIA: 

 

1) na podstawie uchwały Nr 279/XXIX/2017 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 7 lutego 

2017 r. w trybie bezprzetargowym zbyto na rzecz właściciela nieruchomości przyległej,  

działkę  nr 1476/2 o pow. 0,0127 ha, położoną w Kłobucku, obręb Zagórze, za cenę  

7 440,00 zł + VAT; 

2) na podstawie uchwały Nr 34/IV/2018 z dnia 27.12.18 r. Rady Miejskiej w Kłobucku   

w drugim przetargu ustnym nieograniczonym zbyto niezabudowaną działkę gruntu  

nr 16/8 o powierzchni 0,0841 ha, położoną  przy ul. Północnej w Lgocie, za cenę 11 110,00 zł 

+ VAT; 

3) na podstawie uchwały Nr 403/XLV/2010 z 25.05.2010 r. w pierwszym przetargu ustnym 

nieograniczonym zbyto niezabudowaną działkę gruntu nr 916/4 o powierzchni 0,1212 ha, 

położoną przy ul. Witosa w Kłobucku, obręb Zagórze za cenę 53 530,00 zł + VAT. W latach 

ubiegłych przetargi na zbycie przedmiotowej nieruchomości organizowano ośmiokrotnie ze 

skutkiem negatywnym; 

4) na podstawie uchwały Nr 391/XI/2014 z 14.02.2014 r. Rady Miejskiej w Kłobucku  

w trzecim przetargu ustnym nieograniczonym zbyto niezabudowaną działkę gruntu nr 5500/1 

o powierzchni 0,3120 ha, położoną przy ul. Cielebana w Kłobucku,  za cenę 141 400,00 zł 

netto. Organizowane wielokrotnie w latach poprzednich przetargi na zbycie przedmiotowej 

nieruchomości  kończyły się wynikiem negatywnym; 

5) na podstawie uchwały Nr 21/III/2018.Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 04.12.2018 r.  

w pierwszym przetargu ustnym ograniczonym do właścicieli i użytkowników wieczystych 

nieruchomości sąsiednich zbyto niezabudowaną działkę gruntu nr 1108 o powierzchni  

0,0120 ha położoną przy ul. Żółkiewskiego w Kłobucku, obręb Zagórze, za cenę 5 050,00 zł 

+ VAT; 

6) na podstawie uchwały Nr 104/X/2019 z dnia 25.06.2019 r. Rady Miejskiej w Kłobucku   

zmienionej uchwałą Nr 133/XIV/2019 z dnia 12.11.2019 r. przekazano jako darowiznę na 

własność Powiatu Kłobuckiego na cele publiczne tj. dla realizacji zadań związanych  

z infrastrukturą drogową działki nr 16/7 i nr 16/9 o łącznej powierzchni 0,0055 ha, położone 

w pasie drogowym drogi powiatowej  ul. Północnej  w Lgocie; 

7) po zakończeniu realizacji ciągu pieszo-rowerowego na terenie działki 943/10, położonej  

w Kłobucku uzyskano pozytywną opinię Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, 

Rolnictwa, Infrastruktury Komunalnej, bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady 

Miejskiej w Kłobucku w zakresie zbycia z gminnego zasobu jej części użytkowanych na 

podstawie umów dzierżawy od kilkunastu lat przez właścicieli nieruchomości sąsiednich.  

Po uzyskaniu zgody Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na podział 

przedmiotowej nieruchomości, zlecono geodezyjne wydzielenie z jej terenu 7 działek  

o powierzchni od 0,0037 ha do 0,0095 ha, które zaproponowano Radzie Miejskiej  
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w Kłobucku do zbycia. Przedmiotowy teren w planie zagospodarowania przestrzennego 

przewidziany jest pod zieleń nieurządzoną; 

8) zaproponowano Radzie Miejskiej w Kłobucku wyrażenie zgody na zbycie z gminnego 

zasobu nieruchomości działki oznaczonej nr 1963/4 o pow. 0,8460 ha, położonej w Łobodnie, 

przewidzianej planem zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową 

wielorodzinną. Uchwałę Nr 122/XII/2019 w przedmiotowej sprawie Rada Miejska  

w Kłobucku podjęła 24.09.2019 r; 

9) na podstawie uchwały Nr 151/XV/2019  Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 3.12.2019 r.  

przygotowano do zbycia z gminnego zasobu teren stanowiący trzy uzbrojone działki 

budowlane, położone w Kłobucku, obręb Zagórze, po wcześniejszym geodezyjnym 

wydzieleniu ich z terenu działki nr 923/44. 

 

4.7.1.2. REALIZACJA PLANU W ZAKRESIE NAJMU I DZIERŻAWY 

 

Na dzień 31.12.2019 r. wynajmowano lub dzierżawiono grunty o łącznej powierzchni                

22,0399 ha. W 2019 r. gmina uzyskała z tego tytułu, wraz z zaległymi za rok poprzedni 

wpłatami, dochód w wysokości 157 915,98 zł. W trakcie 2019 roku:  

• 41 najemców korzystało z gminnych nieruchomości lub ich części o łącznej pow.  

1,6107 ha. Na gruntach tych usytuowane są kioski uliczne, pawilony handlowe, garaże, 

stacja bazowa telefonii komórkowej, reklamy, dojścia i dojazdy. Dochód uzyskany z tytułu 

najmu przedmiotowych gruntów w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wyniósł  

142 787,98 zł (+VAT). Prognozowany dochód w 2020 r. winien wynieść ok. 140 000 zł. 

W trakcie roku nawiązano 23 umowy najmu (również za zgodą Rady Miejskiej  

w Kłobucku z dotychczasowymi najemcami), w tym  zawarto 3 umowy z nowymi 

podmiotami, natomiast 3 umowy wygasły bądź rozwiązano je na prośbę najemców; 

• 83 dzierżawców użytkowało grunty o łącznej pow. 20,4292 ha, na których prowadzone są 

uprawy polowe i ogrodnicze. Uzyskany z tego tytułu dochód w 2019 r. wyniósł  

10 607,00 zł. W trakcie roku nawiązano 31 umów dzierżawy (również za zgodą Rady 

Miejskiej w Kłobucku z dotychczasowymi dzierżawcami), w tym zawarto 6 umów  

z nowymi podmiotami, natomiast 2 umowy rozwiązano na prośbę dzierżawców; 

• jedną nieruchomość o pow. 0,2867 ha zabudowaną budynkiem mieszkalnym 

wynajmowała osoba fizyczna. Dochód z tytułu przedmiotowej umowy wyniósł  

4 521,00 zł. W 2020 r. roczny dochód zakłada się wysokości 4 800,00 zł; 

• zorganizowano przetarg ustny nieograniczony na wynajęcie na okres 10 lat  

terenu o powierzchni 0,4457 ha, zabudowanego budynkiem biurowym oraz kompleksem 

garaży, stanowiącego część nieruchomości położonej w Łobodnie, oznaczonego 

ewidencyjnie nr 2010/10. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym. 

 

4.7.2. REALIZACJA PLANU W ZAKRESIE USTANAWIANIA TRWAŁEGO 

ZARZĄDU NA GMINNYCH NIERUCHOMOŚCIACH 

 

W zarządzie gminnych jednostek organizacyjnych pozostają nieruchomości o łącznej 

powierzchni 152,6511 ha. W 2019 r. w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  

o gospodarce nieruchomościami oraz na wniosek Zarządu Dróg i Gospodarki Komunalnej  

w Kłobucku, ustanowiono na czas nieoznaczony trwały zarząd decyzją: 
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• do nieruchomości o pow. 0,2886 ha, stanowiącą drogę gminną ul. Mostową w Kamyku 

(opłaty nie naliczono, gdyż taki sposób wykorzystania nieruchomości jest zwolniony  

z opłat z tytułu trwałego zarządu); 

• do nieruchomości gruntowych o łącznej pow. 1,4315 ha, położonej w Kłobucku obręb 

Kłobuck i obręb Zagórze stanowiących zieleńce, place zabaw, drogi dojazdowe oraz 

służące do obsługi budynków mieszkalnych wielorodzinnych (opłaty nie naliczono, gdyż 

taki sposób wykorzystania nieruchomości jest zwolniony z opłat z tytułu trwałego 

zarządu). 

Ponadto  w związku z zakończoną rozbudową budynku położonego przy ul. Harcerskiej  

nr 4 w Kłobucku, w którym funkcjonuje obecnie Centrum Integracji i Aktywności 

Społecznej, w związku ze wzrostem wartości nieruchomości dokonano aktualizacji 

dotychczasowej opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu, wnoszonej przez zarządcę 

nieruchomości  Zarządu Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobuck. Dotychczasowa opłata 

roczna przy zastosowaniu 95% bonifikaty (udzielona w oparciu o uchwałę Nr 142/XI/2003 

Rady Miejskiej w Kłobucku  z 3.12.2003 r.) wynosiła 52,84 zł, a po aktualizacji 107,61 zł. 

W związku z uzyskaniem przez Gminę Kłobuck tytułu własności w drodze zasiedzenia  

do  nieruchomości o pow. 1,0026 ha, położonej w Białej obręb Biała Górna, wydano decyzję 

zmieniającą dotychczasową decyzję o ustanowieniu trwałego zarządu na rzecz dla Szkoły 

Podstawowej w Białej (szkoła nie ponosi opłat z tytułu trwałego zarządu). 

 

4.7.3. REALIZACJA PLANU W ZAKRESIE NABYWANIA NIERUCHOMOŚCI DO 

ZASOBU GMINY  

 
W 2019 r. gmina stała się właścicielem nieruchomości o łącznej powierzchni  

14,6329 ha, na podstawie  wydanych decyzji  administracyjnych  oraz powierzchni 1,0026 ha  

na podstawie  orzeczenia sądowego: 

 

1) w oparciu o przepisy ustawy z dnia 10 maja 1990 r.- Przepisy wprowadzające ustawę  

o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 91  

z późn. zm.), rozpatrując wnioski gminy składane w latach poprzednich Wojewoda Śląski 

stwierdził nabycie przez Gminę Kłobuck własności nieruchomości o łącznej powierzchni 

3,7076 ha, stanowiących drogi gminne i drogi wewnętrzne: 

• nr 451/2 i 669/5 o łącznej powierzchni 1,2418 ha położonych w pasie drogowym  

ul. Kolejowej w Kłobucku, obręb Kłobuck, do których to gruntów w grudniu 2016 r. 

gmina przejęła prawo użytkowania wieczystego od przedsiębiorstwa  PKP, 

• nr 1094 i nr 1107/2 o łącznej powierzchni 0,1638 ha, stanowiących drogi wewnętrzne – 

przedłużenie ul. Dąbrowskiego i Łąkowej, 

• nr 328, nr 329, nr 331 o łącznej powierzchni 0,2315 ha stanowiących drogi wewnętrzne  

w Kłobucku, obręb Niwa Skrzeszów, 

• nr 20 i nr 606 o łącznej powierzchni 0,7725 ha stanowiących część pasa drogowego  

ul. Krętej w  Kłobucku, obręb Zakrzew, 

• nr 31/2 o powierzchni 0,1938 ha, stanowiącej odcinek ul. Górnej  w Lgocie, 

• nr 323/2 o powierzchni  0,1584 ha, położonej w Łobodnie  stanowiącej drogę wewnętrzną, 

• nr 175/1 o powierzchni 0,0188 ha, stanowiącej  fragment ul. Parkowej w Kopcu, 
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• nr 208/2, 456/7, 456/8, 456/9, 456/2, 458, 458/3, 457/1 o łącznej powierzchni 0,9270 ha  

stanowiących drogi gminne i wewnętrzne w Białej, obręb Biała Dolna (ul. Chabrowa,  

ul. Polna, ul. Sosnowa, cz. ul. Nadrzecznej); 

 

2) w oparciu o art. 13 ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 19 października 1991 r. gospodarowaniu 

nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2015 r., poz. 1014) Wojewoda Śląski 

stwierdził nabycie przez gminę własności nieruchomości stanowiące grunty rolne i drogi 

transportu rolnego o łącznej powierzchni 9,9952 ha:    

• nr 812/2, nr 820, nr 815/2 o łącznej powierzchni 1,5964 ha, położonych w Białej, obręb 

Biała Górna, stanowiących drogi transportu rolnego, 

• nr 479/3, nr 494/2, nr 495/1 o łącznej powierzchni 0,0095 ha,  położonych w m. Rybno,  

a stanowiących część drogi transportu rolnego, 

• nr 258, 463, 464, 507, 510, 620, 668/8, 778, 779/2, 780, 781/2, 782, 784 o łącznej 

powierzchni 0,56544 ha, położonych w Kłobucku, obręb Brody Malina stanowiących 

grunty rolne, 

• nr 334, nr 336, nr 338, nr 340 o łącznej powierzchni 0,3536 ha, położone w Kłobucku 

obręb Niwa Skrzeszów, stanowiących drogi transportu rolnego, 

• nr 177, nr 218, nr 219, nr 220 o łącznej powierzchni 1,1502 ha, położone w Kopcu, 

stanowiących drogi transportu rolnego, 

• nr 635, 688/2, 689/2, 690/1, 690/2, 690/3 o łącznej powierzchni 1,1405 ha, położone  

w Libidzy, stanowiących  drogi transportu rolnego, 

• nr 433 i nr 2415/2 o łącznej pow. 0,0906 ha, położone w Kłobucku, a stanowiących grunty 

rolne; 

 

3) w oparciu o art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r.- Przepisy wprowadzające ustawy 

reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.) Wojewoda Śląski 

stwierdził nabycie z dniem 1 stycznia 1999 r. przez gminę własności 46 działek o łącznej 

powierzchni 0,1063 ha, położonych  w granicach pasów drogowych dróg gminnych: 

• ul. Wiśniowej w Kłobucku,  obręb Zagórze (21 działek o powierzchni 0,0409 ha), 

• ul. Zakrzewskiej w Kłobucku, obręb Zakrzew  (działka o powierzchni 0,0015 ha), 

• ul. H. Kołłątaja  w Kłobucku, obręb Zakrzew (5 działek o powierzchni 0,0032ha), 

• ul. Korczaka w Kłobucku, obręb Zakrzew (19 działek o powierzchni 0,0607 ha); 

 

4) w oparciu o przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 

1474) w związku z realizacją inwestycji  drogowej gmina stała się w 2019 r. właścicielem  

gruntów o łącznej pow. 0,7628 ha, przewidzianych pod: 

• przebudowę ul. Strażackiej  w Białej -  grunt o pow. 0,0055 ha, za które  zostało 

wypłacone odszkodowaniem ustalane decyzją Starosty Kłobuckiego wynoszące  

1 650,00 zł  i  przekazane do depozytu sądowego, 

• pod  budowę  nowych dróg  gminnych  wraz z budową na pograniczu Libidzy i Gruszewni 

skrzyżowania z drogą krajową nr 43 - grunt o powierzchni 0,7573 ha, za który  

dotychczasowy właściciel zrzekł się odszkodowania;                                        
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5) w oparciu art. 98 ust. 1 i ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, na skutek  

geodezyjnych podziałów nieruchomości, gmina przejęła grunty o powierzchni 0,0610 ha  

przewidziane ustaleniami obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego pod 

poszerzenie dróg gminnych za odszkodowaniem ustalonym w drodze negocjacji wynoszącym  

13 508,00 zł: 

• dwóch działek o łącznej powierzchni 0,0158 ha pod poszerzenie ul. Nadrzecznej  

i ul. Podleśnej w Łobodnie, 

• działki o powierzchni 0,0272 ha pod poszerzenie ul. Słonecznej w Białej, obręb Biała       

Górna, 

• 2 działek o łącznej powierzchni 0,0180 ha, położonych w Kłobucku, obręb Niwa 

Skrzeszów pod poszerzenie ul. Wierzbowej; 

 

6) w postępowaniu sądowym prowadzonym z wniosku gminy o zasiedzenie nieruchomości  

stanowiącej cztery działki o łącznej powierzchni 1,0026 ha, położone w Białej, obręb Biała 

Górna, pozostającej we władaniu gminnej jednostki organizacyjnej – Szkoły Podstawowej  

w Białej. 

 

W 2019 r. wystąpiono do Wojewody Śląskiego z 13 wnioskami o wydanie decyzji 

stwierdzających nabycie przez Gminę Kłobuck własności nieruchomości w oparciu  

o przepisy: 

• ustawy z dnia 10 maja 1990 r., przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie 

terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (wnioski dotyczyły 4 działek  

o łącznej powierzchni 0,4170 ha, położonych w Kłobucku obręb Smugi i Przybyłów oraz   

Biała Górna stanowiących odcinki dróg wewnętrznych służące do obsługi terenów 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej); 

• ustawy z dnia 13 października 1998 r.- Przepisy wprowadzające ustawy reformujące 

administrację publiczną art. 73 zajętych drogą gminną (wnioski dotyczyły 8 działek  

o łącznej powierzchni 0,0504 ha  położonych w  granicach pasów drogowych ul. Korczaka 

(obręb Zakrzew), ul. Cmentarna (obręb Kłobuck), ul. Wiśniowa (obręb Zagórze) oraz ulicy 

Parkowej  w Kopcu); 

• ustawę z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi 

Skarbu Państwa (2 wnioski  dot. gruntów o łącznej pow. 0,2800 ha,  stanowiących drogi 

transportu rolnego, położonych  w Łobodnie). 

 

Zarządzeniem  Nr GPN.120.120.2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. Burmistrz Kłobucka przyjął  

,,Plan wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Kłobuck na lata 2020- 2022” 

 

4.8.  GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI 

 
Gminny programu opieki nad zabytkami Gminy Kłobuck na lata 2018 – 2022, przyjęty został 

uchwałą Nr 12/III/2018 z dnia 4 grudnia 2018 r. (opublikowany w Dz. Urz. Województwa 

Śląskiego  13 grudnia  2018 r., poz.7908). Dokonano w nim  aktualizacji dotychczasowego  

stanu ilościowego zabytków ujawnionego w Gminnej Ewidencji Zabytków poprzez 

wykreślenie 6 stanowisk archeologicznych, które przestały istnieć w związku z budową 

autostrady A1, a także budynku mieszkalnego w Łobodnie, który został rozebrany ze względu 
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na zły stan techniczny stwarzający zagrożenie (nakaz wydany przez Powiatowego Inspektora 

Nadzoru Budowlanego). Wytyczone  przez program zadania to między innymi: 

1) kontynuacja realizacji wcześniej przyjętych strategii i programów, które znalazły 

odzwierciedlenie w bieżących dokumentach: 

• Rewitalizacji terenów nad rzeką Biała Oksza w sąsiedztwie Rynku im. Jana Pawła II, 

• Rewitalizacji targowiska miejskiego (inwestycja zakończona w 2019 r.), 

2)  rewitalizacja zespołów zabytkowej zieleni, miejsc pamięci, obszarów poprzemysłowych  

(parków, cmentarzy) w tym rewitalizacja parku w Zespole Pałacowo- Parkowym  

w Kłobucku, obręb Zagórze, 

3) pomoc właścicielom i dysponentom obiektów zabytkowych w pozyskiwaniu funduszy 

unijnych, ministerialnych i samorządowych  mających służyć opiece nad  zabytkami, 

4) prowadzenie bieżących prac porządkowych na terenie  zabytkowego centrum miasta oraz 

przy zabytkowych zespołach zieleni (realizowane przez jednostkę organizacyjna gminy- 

Zarząd Dróg i Gospodarki Komunalnej), 

5) konsekwentne stosowanie wytycznych konserwatorskich na terenach objętych ochroną 

konserwatorską,  strefach ochrony ekspozycji, strefach ochrony archeologicznej, 

6) prowadzenie remontu ulic i chodników, poprawa stanu miejskich skwerów i budowa małej 

architektury w granicach zabytkowego centrum miasta, 

7) uwzględnianie problematyki ochrony i opieki nad zabytkami przy opracowywaniu  

i uchwalaniu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 

8) występowanie do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z wnioskami o wpisanie  

do rejestru zabytków cennych obszarów, obiektów i zespołu zabytków, 

9) aktualizacja Gminnej Ewidencji zabytków, 

10) kontynuacja prowadzenia i wspierania działalności kulturalnej oraz imprez propagujących 

tradycje lokalne, w historycznej przestrzeni miasta i wsi  Gminy Kłobuck, 

11) powiązanie problematyki promocji dziedzictwa kulturalnego z innymi miejskimi 

inicjatywami o charakterze kulturalnym (np. obchody Dni Kłobucka), 

12) udostępnianie informacji o zabytkach  na stronach internetowych gminy. 

 

4.9.  ZAŁOŻENIA DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ 

ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY KŁOBUCK NA 

LATA 2018-2023 
 

W dniu 4.12.2018 r. Rada Miejska w Kłobucku podjęła uchwałę Nr 18/III/2018 w sprawie 

uchwalenia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla 

Gminy Kłobuck na lata 2018-2032. 

 Głównym celem sporządzania projektu założeń jest zapewnienie bezpieczeństwa 

energetycznego oraz zaopatrzenie w energię odbiorców przy możliwie najniższych kosztach 

oraz ograniczenie wpływu gospodarki energetycznej na środowisko naturalne. 

 Podczas tworzenia dokumentu, przyjęto założenie, iż powinien on spełniać rolę 

narzędzia pracy przyszłych użytkowników, ułatwiającego i przyspieszającego rozwiązywanie 

poszczególnych zagadnień. Niniejsze opracowanie zawiera między innymi rozpoznanie 

aktualnego stanu środowiska w gminie, przedstawia propozycje oraz opis zadań, które 

niezbędne są do kompleksowego rozwiązania problemów związanych z ochroną środowiska. 

Założenia określają: 
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• ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię 

elektryczną i paliwa gazowe; 

• przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw 

gazowych; 

• możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii,                    

z uwzględnieniem energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w odnawialnych źródłach 

energii, energii elektrycznej i ciepła użytkowego wytwarzanych w kogeneracji oraz 

zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych; 

• możliwości stosowania środków poprawy efektywności energetycznej w rozumieniu 

ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 545); 

• zakres współpracy z innymi gminami. 

 

4.10.  PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY KŁOBUCK 

NA LATA 2018-2021 
 

Obowiązek wykonania Programu Ochrony Środowiska wynika z ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001 r. – Prawo Ochrony Środowiska. Gminne programy ochrony środowiska tworzone  

są w celu realizacji polityki ochrony środowiska na szczeblu gminnym. „Program Ochrony 

Środowiska dla Gminy Kłobuck na lata 2018–2021” jest podstawowym narzędziem 

prowadzenia polityki ochrony środowiska na terenie gminy. 

Program zawiera między innymi rozpoznanie aktualnego stanu środowiska w gminie, 

przedstawia propozycje oraz opis zadań, które niezbędne są do kompleksowego rozwiązania 

problemów związanych z ochroną środowiska. Ponadto Program obejmuje omówienie 

kierunków ochrony środowiska w gminie w odniesieniu m.in. do gospodarki wodno-

ściekowej, gospodarki odpadami, ochrony powierzchni ziemi i gleb, ochrony powietrza, 

ochrony przed hałasem, ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym, ochrony 

przyrody, edukacji  ekologicznej. 
 

4.10.1. GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA 

 

Gmina Kłobuck należy do Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji. 

Długość sieci kanalizacyjnej znajdującej się na terenie Gminy wynosi 112,3 km (w tym  

104,3 km sieci grawitacyjnej), natomiast długość sieci kanalizacji deszczowej to 25,7 km.  

W 2019 r. wybudowano 0,7 km sieci kanalizacyjnej. Liczba mieszkańców korzystająca  

z systemu kanalizacyjnego na koniec 2019 r. wyniosła 15 196 osób. Na terenie Gminy 

Kłobuck, gdzie nie ma możliwości włączenia się do sieci kanalizacji sanitarnej, 

nieruchomości zabudowane budynkiem mieszkalnym można wyposażyć w przydomowe, 

biologiczne oczyszczalnie ścieków. W 2019 r. zgłoszono do eksploatacji 8 przydomowych 

oczyszczalni ścieków. Pozostałe nieruchomości są wyposażone w bezodpływowe szamba. 

Długość sieci wodociągowej znajdującej się na terenie Gminy wynosi 256,1 km. W 2019 r. 

wybudowano 0,5 km sieci. Ilość nieruchomości przyłączonych do sieci wodociągowej  

wynosi 5 078 posesji. 
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4.10.2. GOSPODARKA ODPADAMI 

 

Utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do obowiązkowych zadań własnych 

gminy. Od 1 lipca 2013 r. gmina realizuje odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 

z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Kłobuck, w zamian  

za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę. Wysokość opłaty została uchwalona 

przez Radę Gminy i od 2016 r. w zależności czy odpady są segregowane czy nie, wysokość 

miesięcznej stawki za każdego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość wynosi 

odpowiednio 8 lub 15 zł. Stawka ta obowiązywała do 30 czerwca 2019 r., od 1 lipca stawka  

ta wynosiła 13,50 zł/os/m-c za odpady zbierane w sposób selektywny i 27,00 zł/os/m-c za 

odpady zbierane w sposób nieselektywny. 

Gmina nie objęła systemem nieruchomości niezamieszkałych. Mieszkańcy wyposażeni są  

w pojemniki do zbierania odpadów (czarne na odpady zmieszane i zielone do zbierania szkła) 

oraz w kolorowe worki – żółte na plastik, niebieskie na papier i tekturę oraz brązowe na 

odpady biodegradowalne. Zabudowa wielorodzinna została wyposażona w pojemniki  

i kontenery do zbierania odpadów komunalnych. W każdym „boksie” znajdują się pojemniki 

do zbierania odpadów zmieszanych oraz segregowanych oznaczone napisem informującym  

o zbieranej frakcji oraz w kolorystyce odpowiadającej Rozporządzeniu Ministra Środowiska. 

Pojemniki i worki dostarcza mieszkańcom firma wykonująca usługę odbioru  

i zagospodarowania odpadów. 

Na terenie gminy funkcjonuje również PSZOK – Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów              

Komunalnych, gdzie w ramach ponoszonej opłaty mieszkańcy mogą oddawać odpady                

podlegające selektywnej zbiórce. 

W deklaracjach z 2019 r. objętych systemem gospodarowania odpadów było średnio 17 500 

osób (osób faktycznie zamieszkujących gminę Kłobuck wykazaną w deklaracjach). 

W roku 2019 usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości 

zamieszkałych z terenu gminy Kłobuck realizowana była przez firmę PZOM Strach Sp. z o.o. 

Sp. K., z siedzibą w Konopiskach przy ul. Przemysłowej 7. Firma została  wyłoniona  

w drodze przetargu nieograniczonego. 

Gmina Kłobuck w 2019 r. na podstawie otrzymanych faktur za odbiór i zagospodarowanie 

odpadów komunalnych wydała 2 034 739,94 zł za odbiór i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych (z czego potrącono 132 525,47 zł kar umownych). Firma PZOM Strach  

w 2019 r. odebrała od mieszkańców i z PSZOK-u łącznie 6 729,868 Mg odpadów (w tym  

4 645,74 Mg zmieszanych i 2 084,123 Mg segregowanych). Biorąc pod uwagę całość 

odebranych odpadów i średnią ilość mieszkańców, każdy wytworzył 32,05 kg śmieci 

miesięcznie. 
 

4.10.3. OCHRONA POWIETRZA 

 

W dniu 18 grudnia 2017 r. Sejmik Województwa Śląskiego przyjął nowy Plan Działań 

Krótkoterminowych (PDK) jako część „Programu ochrony powietrza dla województwa 

śląskiego mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu 

oraz pułapu stężenia ekspozycji”. Jednym z zadań wskazanym do realizacji przez gminę 

wynikającym z PDK jest informowanie w sposób ciągły mieszkańców  o  jakości powietrza. 

Wyróżniamy trzy rodzaje poziomów: 

• POZIOM I (informacyjny i edukacyjny) – powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia, 
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wprowadzany jest do końca danego roku; 

• POZIOM II (informacyjny i operacyjny) – ostrzeżenie, ogłasza się na 24 godziny lub na               

48 godzin, co wynika z powiadomienia Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego; 

• POZIOM III (operacyjny, informacyjny, nakazowo/zakazowy) – alarm smogowy, ogłasza 

się na 24 godziny lub na dłużej w zależności od prognoz. 

W roku 2019 dla terenu gminy Kłobuck tylko raz został ogłoszony Poziom II (w dniu 

22.01.2019 r.), nie ogłoszono natomiast Poziomu I i III. Informacja o ogłoszonym Poziomie  

II została umieszczona na stronie internetowej Gminy Kłobuck w zakładce „jakość 

powietrza”, zgodnie z zaleceniami Planu Działań Krótkoterminowych.  

Przeprowadzono również 33 kontrole nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy 

Kłobuck w zakresie przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej oraz spalania odpadów 

w piecach co. Kontrole  prowadzone były w obecności dzielnicowych KPP w Kłobucku. 

Podczas prowadzonych kontroli pobrano 2 próbki popiołu z palenisk  i przesłano je do analizy 

do Centralnego Laboratorium Pomiarowo – Badawczego. Na podstawie wykonanych badań 

fizykochemicznych próbek stwierdzono termiczne przekształcanie (spalanie) niedozwolonych 

substancji (odpadów) w piecu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami urząd wystąpił  

z wnioskiem do Sądu  Rejonowego w Częstochowie o ukaranie właścicieli nieruchomości  

za spalanie odpadów w piecu. Sąd Rejonowy IV Wydział Karny w Częstochowie uznał 

mieszkańca gminy za winnego popełniania zarzucanego czynu dotyczącego spalania odpadów 

w piecu i wymierzył obwinionej karę grzywny w wysokości 1 000,00 zł. W 2019 r. w ramach 

programu „Czyste Powietrze”, 49 właścicieli nieruchomości z terenu gminy otrzymało 

dofinansowanie z WFOŚiGW Katowicach na wymianę kotłów grzewczych. 

 

4.10.4. OCHRONA PRZED HAŁASEM 

 

Ochrona przed hałasem polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu akustycznego 

środowiska. W szczególności poprzez utrzymanie poziomu hałasu poniżej dopuszczalnego 

lub co najmniej na tym poziomie, jak i na zmniejszaniu poziomu hałasu co najmniej  

do dopuszczalnego, gdy jest on przekroczony. Główne źródła emisji hałasu do środowiska  

w Gminie Kłobuck stanowią obiekty przemysłowe, ruch drogowy i kolejowy, a tym samym 

kształtują one klimat akustyczny w rejonie ich oddziaływania. Hałas przemysłowy 

powodowany jest eksploatacją instalacji lub urządzeń zawiązanych z prowadzoną 

działalnością przemysłową. Emisja zanieczyszczenia środowiska hałasem regulowana jest  

w posiadanych przez podmioty gospodarcze zezwoleniach, dopuszczających określone 

poziomy hałasu odrębnie dla pory dziennej i nocnej. Uciążliwość hałasu emitowanego  

z obiektów przemysłowych zależy między innymi od ich ilości, czasu pracy czy odległości  

od terenów podlegających ochronie akustycznej. Kryteria dopuszczalności hałasu drogowego 

określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 października 2014 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2014, poz. 112). Dla rodzajów terenu, wyróżnionych 

ze względu na sposób zagospodarowania i pełnione funkcje (tj. tereny zabudowy 

mieszkaniowej, tereny szpitali, szkoły, tereny rekreacyjno – wypoczynkowe i uzdrowiska), 

ustalono dopuszczalny równoważny poziom hałasu LAeqD w porze dziennej i LAeqN w porze 

nocnej. Dla hałasu drogowego, dopuszczalne wartości poziomów hałasu wynoszą w porze 

dziennej – w zależności od funkcji terenu – od 50 do 65 dB, w porze nocnej 45–56 dB. 

Poprawa stanu technicznego ciągów komunikacyjnych oraz uwzględnianie w Planach                                    
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Zagospodarowania Przestrzennego odległości od źródeł hałasu wpływa na zmniejszenie 

uciążliwości związane z hałasem.  
 

4.10.5. EDUKACJA EKOLOGICZNA 

 

Na terenie gminy Kłobuck edukacja ekologiczna jest szeroko  rozpowszechniona wśród dzieci 

i młodzieży. W wielu szkołach na terenie gminy funkcjonuje Liga Ochrony Przyrody lub koło 

ekologiczne. Organizowane są liczne akcje np. apele i konkursy o tematyce ekologicznej  

z zakresu ochrony przyrody, gospodarki odpadami i inne. Uczniowie biorą również udział  

w cyklicznych akcjach takich jak „Dzień Ziemi”, a także konkursach dendrologicznych, 

ornitologicznych, ekologicznych czy zbiórkach surowców wtórnych. Wszystkie te działania 

są wspierane finansowo przez gminę Kłobuck. Wydatki te w 2019 r. wyniosły 6 100,00 zł. 

W roku 2019 zamówiono i wykonano gry podłogowe o tematyce ekologicznej dla przedszkoli 

i szkół podstawowych z terenu gminy Kłobuck, kwota wydatków na ten cel wyniosła  

5 700,00 zł. 

 

4.10.6. OCHRONA PRZYRODY 

 

Na terenie Gminy Kłobuck zlokalizowane są liczne tereny zielone, na których rokrocznie 

prowadzone są prace porządkowe polegające na ich oczyszczaniu oraz wykonywaniu prac 

pielęgnacyjnych istniejącego drzewostanu. Przeprowadzane są również nasadzenia drzew, 

krzewów oraz kwiatów (gazony, rabaty, klomby). Na terenie Gminy występują następujące 

formy ochrony przyrody: 

• Obszar Natura 2000 – torfowisko przy dolinie Kocinki; 

• Rezerwat przyrody „Dębowa Góra”; 

• Użytek ekologiczny „Czarne Bagno”; 

• Pomniki przyrody – pięć obiektów (drzewa). 

 

4.11. PROGRAM USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW 

ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY KŁOBUCK 
 

W ramach „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032” (POKA), 

przyjętego uchwałami Rady Ministrów Nr 122/2009 z dnia 14 lipca 2009 i Nr 39/2010 z dnia 

15 marca 2010 r., został opracowany „Program usuwania wyrobów zawierających azbest  

z terenu Gminy Kłobuck” wraz z przeprowadzoną w terenie inwentaryzacją azbestu.  

15 czerwca 2012 r. Rada Miejska w Kłobucku podjęła uchwałę Nr 204/XIX/2012 w sprawie 

określenia zasad, trybu i sposobu rozliczania dotacji na dofinansowanie usuwania azbestu  

z terenu Gminy Kłobuck. Co roku w budżecie Gminy zabezpieczone są środki na 

dofinansowanie usuwania azbestu. Udzielana dotacja celowa ma dwie formy: 1 – obejmująca 

demontaż, transport i składowanie na odpowiednim składowisku, wówczas kwota 

dofinansowania wynosi 20 zł/m2, maksymalne dofinansowanie to 2 000,00 zł oraz  

2 – w przypadku transportu i składowania w wysokości 10 zł/m2, maksymalne 

dofinansowanie to 1 000,00 zł.  

W 2019 r. do Urzędu Miejskiego wpłynęło 28 wniosków o dofinansowanie. Łączna kwota 

przyznana wnioskodawcom to 36 289,00 zł, z czego rozliczono i wypłacono 24 801,96 zł.  

W tej kwocie mieszkańcy usunęli ponad 44,922 ton azbestu (ok. 2 812,52 m2). 
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4.12. PROGRAM DLA RODZIN WIELODZIETNYCH  

„GMINA KŁOBUCK DLA RODZINY - KARTA DUŻEJ 

RODZINY” 

Program wprowadzony uchwałą Nr 202/XXIII/2016 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia  

12 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Kłobuck Programu dla rodzin 

wielodzietnych „Gmina Kłobuck dla rodziny – Karta Dużej Rodziny”.  

Celami w/w programu są: promowanie modelu rodziny wielodzietnej, promowanie 

pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej, umacnianie oraz wspieranie rodziny 

wielodzietnej, zwiększenie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży z rodzin 

wielodzietnych. Posiadacze KDR mogą skorzystać z: 50 % ulgi na bilety i karnety wstępu na 

krytą pływalnię w Kłobucku w godzinach ogólnodostępnych ponadto w okresie od 1 lipca do 

31 sierpnia dla dzieci 100% ulgi na bilety i karnety wstępu na krytą pływalnię w Kłobucku  

w godzinach ogólnodostępnych, 50% ulgi w opłacie za widowiska artystyczne –  

z wyłączeniem imprez zewnętrznych organizowanych przez prywatne agencje artystyczne, 

50% ulgi na korzystanie z posiłków w placówkach przedszkolnych, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Kłobuck. Ponadto posiadacze karty mogą skorzystać z ulg 

oferowanych przez przedsiębiorców i instytucje niebędące jednostkami organizacyjnymi 

gminy, które przystąpiły do programu. Od stycznia 2019 roku posiadaczami Karty Dużej 

Rodziny mogą zostać również rodzice, którzy mieli na wychowaniu co najmniej troje dzieci 

bez względu na ich wiek. Na dzień 31 grudnia 2019 r. Karty Dużej Rodziny zostały wydane 

dla 695 rodzin, natomiast liczba osób, którym przyznano kartę to 2001 (liczba 

rodziców/małżonków, którym przyznano kartę 1233, liczba dzieci, którym przyznano kartę 

768). Program jest realizowany zgodnie z Ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej 

Rodzinny (Dz. U. 2019 r. poz. 1390 z późn. zm.).   

4.13. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH 

GMINY KŁOBUCK NA LATA 2014-2020 

Strategia została podjęta uchwałą Nr 442/XLV/2014 z dnia 12.08.2014 r. Zgodnie z art. 16b 

ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej gmina i powiat opracowują 

strategię rozwiązywania problemów społecznych, a samorząd  województwa strategię   

w zakresie polityki społecznej. 

Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy min. opracowywanie  

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. 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kłobuck na lata 2014-2020 

pozwala na racjonalizację lokalnej polityki społecznej. Określa misję oraz wyznacza cele 

strategiczne i działania, których wdrożenie powinno w znaczny sposób przyczynić się do 

rozwiązywania wielu problemów społecznych. Dokument ten stanowi podstawę do realizacji 

stosunkowo trwałych wzorów interwencji społecznych, które mają przyczynić się do poprawy 

warunków życia mieszkańców w szczególności tych, którzy są zagrożeni marginalizacją  

i wykluczeniem społecznym i doprowadzić do integracji społecznej. 

Dokument strategii ma charakter kilkuletni. Jest zgodny z założeniami odnoszącymi się do 
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polityki społecznej dokumentów strategicznych, przygotowanych na poziomie europejskim, 

ogólnopolskim i samorządowym i umożliwia ubieganie się o środki zewnętrzne, m.in.  

z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Misją Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych Gminy Kłobuck na lata 2014-2020 jest: „Kłobuck bezpieczny socjalnie dzięki 

sile rodzin i integracji społecznej”. Misja wytycza trzy cele strategiczne: 

 

Cel strategiczny 1: Tworzenie warunków sprzyjających umacnianiu instytucji rodziny 

osiągnięty przez: 

• pomoc w likwidacji przyczyn dysfunkcji oraz wspieranie i usprawnianie systemu wsparcia 

dla rodziny, w tym przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, 

• zapewnienie dzieciom i młodzieży odpowiednich warunków do życia i rozwoju zgodnie  

z ich potrzebami i przysługującymi im prawami, 

• współpracę z instytucjami i organizacjami zajmującymi się opieką i pomocą rodzinie. 

 

Cel strategiczny 2: Aktywizacja grup zagrożonych wykluczeniem społecznym osiągnięty 

przez: 

• usprawnianie osób niepełnosprawnych i seniorów, 

• pomoc osobom dotkniętych i zagrożonym problemami bezrobocia, 

• rozwijanie systemu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień. 

 

Cel strategiczny 3: Rozwój społeczeństwa obywatelskiego osiągnięty przez: 

• profesjonalizację służb społecznych jako czynnik integracji lokalnej, 

• rozszerzanie współpracy pomiędzy grupami społecznymi i organizacjami pozarządowymi, 

a instytucjami rządowymi i samorządowymi. 

Strategia stanowi materiał wyjściowy do opracowania szczegółowych programów i projektów 

pomocy społecznej. Skuteczność wyznaczonych w niej działań pomocowych będzie zależała 

zarówno od posiadanych i pozyskanych przez gminę środków finansowych, jak i szerokiej, 

aktywnej i skoordynowanej współpracy przedstawicieli administracji samorządowej  

i partnerów społecznych, w tym organizacji pozarządowych. 

4.14. PROGRAM „POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA” 

NA LATA 2014-2020” 

Program wprowadzony uchwałą Nr 384/XXXIX/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie: 

podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach 

wieloletniego programu wspierania finansowego gminy w zakresie dożywiania „Pomoc 

państwa  w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. 

Przyjęty przez Radę Ministrów wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie 

dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 miał na celu 

ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub 

znajdujących się w trudnej sytuacji oraz osób dorosłych, w szczególności osób samotnych,  

w podeszłym wieku, chorych, lub osób niepełnosprawnych. Wydatki na żywność pochłaniają 

znaczą część środków finansowych będących w dyspozycji osób i rodzin, pogarszając 

standard ich życia, a tym samym ograniczając możliwość zabezpieczenia podstawowych 

potrzeb żywieniowych. 
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Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, jeżeli dochód 

osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium 

dochodowego, o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2  ustawy o pomocy 

społecznej.  

Ustanowiony rządowy program uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r.    

w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie 

dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M.P. z 2013 r. 

poz.1024) przewidywał udzielenie wsparcia w zakresie dożywiania osobom i rodzinom 

spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 

ustawy o pomocy społecznej. 

Zgodnie ze wskazówkami MPRiPS w zakresie realizacji uchwały Rady Ministrów z dnia   

10 grudnia 2013 r, w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego 

gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 

zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, gmina mogła udzielać wsparcia  w formie 

posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia 

rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom i rodzinom spełniającym 

kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium tylko w przypadku uchwalenia przez 

gminę stosownej uchwały podwyższającej kryterium dochodowe do tego poziomu.  

W związku z trudną sytuacją dochodową i życiową osób i rodzin korzystających ze wsparcia 

systemu pomocy społecznej podwyższenie do 150% kryterium dochodowego w zakresie 

dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz 

świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych ułatwiło oraz uskuteczniło 

działalność zapobiegającą rozszerzeniu się ubóstwa, a także umożliwiło osobom i rodzinom  

w szczególności rodzinom wielodzietnym i niepełnym zabezpieczenia potrzeb żywieniowych.    

W 2019 roku środki na realizację w/w Programu zostały wykorzystane w wysokości                   

379 393,00 zł z przeznaczeniem na zasiłki celowe na żywność dla 399 osób, w tym  

wydatkowano 16 000,00 zł z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych z przeznaczeniem na pomoc w formie zasiłków celowych dla rodzin 

dotkniętych problemem alkoholowym i innymi patologiami. 

 

4.15. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY  

W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY  

W RODZINIE W GMINIE KŁOBUCK NA LATA 2018-2022 
 

Program wprowadzony uchwałą Nr 389/XXXVII/2017 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia  

28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy  

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Kłobuck na lata 2018-

2022”. Zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie do zadań 

własnych gminy należy w szczególności opracowanie i realizacja gminnego programu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. 

Podstawą do podejmowania działań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie jest 

świadomość, że najważniejsze jest bezpieczeństwo ofiary i zatrzymanie przemocy, bez tego 

pomoc jest zazwyczaj nieskuteczna. Za przemoc zawsze odpowiedzialny jest sprawca. 

Zrozumiałe są wahania i niekonsekwencje w zachowaniu i decyzjach osoby doświadczającej 

przemocy, bowiem jest to jeden z objawów doznawanych urazów oraz konsekwencja bycia 

ofiarą przemocy w rodzinie. Przemoc w rodzinie należy rozpatrywać z wielu perspektyw  

http://www.gminaklobuck.pl/


50 
 

 
 

 
  

RAPORT O STANIE GMINY    WWW.GMINAKLOBUCK.PL 
 

 

w szczególności psychologicznej, prawnej, ekonomicznej, społecznej i moralnej. Z tego 

względu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie wymaga wieloaspektowego podejścia,  

a przede wszystkim systemowego z zaangażowaniem wszystkich podmiotów zajmujących się 

bezpośrednio czy też pośrednio tym problemem. Żadna pojedyncza instytucja nie jest w stanie 

skutecznie rozwiązywać problemu przemocy w rodzinie. 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie skierowany jest w szczególności do 

ofiar przemocy domowej, którym należy udzielić niezwłocznej pomocy oraz szeroko 

rozumianego wsparcia. Program ukierunkowany jest również na sprawców przemocy 

domowej, których należy edukować. Oddziaływania mają na celu zmianę postaw i zachowań 

osób stosujących przemoc w rodzinie. Zaobserwowano zmniejszenie rozmiarów zjawiska 

przemocy domowej, zmian postaw społecznych wobec zjawiska przemocy domowej, 

usprawnienia systemu pomocy rodzinom dotkniętym przemocą w rodzinie, udzielono 

profesjonalnej pomocy ofiarom przemocy domowej jak również uzyskano wzmocnienie 

rodziny w pełnieniu przez nią funkcji opiekuńczo – wychowawczych. Czynności związane  

z realizacją przyjętego „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy  w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Kłobuck na lata 2018-2022” wykonuje  

4 pracowników socjalnych z Zespołu ds. pracy socjalnej i integracji społecznej w ramach 

powierzonych im zakresu czynności, praw i obowiązków. 

 

4.16. PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 

WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W 

RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY 

NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM 
 

Program ma na celu pomoc osobom lub rodzinom, których dochód nie przekracza 200% 

kryterium dochodowego tj. w przypadku osoby samotnie gospodarującej 1 402 zł, a dla osoby 

w rodzinie 1 056 zł. W ramach programu osoby kwalifikujące się do niego otrzymują pomoc 

w formie artykułów żywnościowych. W 2019 r. z tej formy pomocy skorzystały 554 osoby. 

 

4.17. GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA            

2018-2020 
 

Program wprowadzony uchwałą Nr 390/XXXVII/2017 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia  

28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 

2018-2020”. Uchwała została zmieniona uchwałą Nr 37/IV/2018 Rady Miejskiej w Kłobucku 

z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 390/XXXVII/2017 Rady Miejskiej  

w Kłobucku w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-

2020” (zmiana dotyczyła wprowadzenia nowych form wsparcia rodziny poprzez realizację 

projektu "Kłobuckie Centrum Usług Społecznych").  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłobucku na podstawie art. 176 pkt 1 Ustawy  

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 roku  (Dz. U. z 2018 

r., poz. 998 z późn.zm.) realizuje Gminny Program Wspierania Rodziny. 

W/w program jest kolejnym strategicznym dokumentem Gminy Kłobuck opracowanym   

w celu realizowania przez wspólnotę samorządową konstytucyjnej zasady udzielania 

szczególnej pomocy rodzinie i dziecku. Koordynatorem Programu jest Gminny Ośrodek 
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Pomocy Społecznej w Kłobucku przy współpracy instytucji i organizacji realizujących 

zadania mieszczące się w zakresie wspierania rodziny oraz pełnienia funkcji wspierających. 

Działania, które zostają podjęte poprzez realizację Gminnego Programu Wspierania Rodziny 

na lata 2018-2020 mają na celu udzielanie wsparcia i pomocy rodzinom przeżywającymi 

trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, rodzinom bezradnym  

w prowadzeniu gospodarstwa domowego i rodzinom, których dzieci zostały umieszczone  

w pieczy zastępczej. Podejmowane są również działania profilaktyczne na rzecz wzmacniania 

rodziny oraz promowanie różnych form spędzania czasu wolnego na rzecz dzieci, młodzieży 

oraz rodzin. 

Adresatami Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018 - 2020 są rodziny 

przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, rodziny  

z których dzieci zostały umieszczone w pieczy zastępczej, rodziny doświadczające trudności 

w prowadzeniu gospodarstwa domowego oraz wszystkie rodziny z dziećmi z terenu gminy 

Kłobuck. 

Efektami podejmowanych działań w ramach realizowania Gminnego Programu Wspierania 

Rodziny na lata 2018-2020 jest polepszenie sytuacji w rodzinach z dziećmi, umocnienie 

wsparcia dla rodzin z problemami opiekuńczo – wychowawczymi, podniesienie jakości 

współpracy różnorodnych instytucji na rzecz rodziny a co za tym idzie, podniesienie poziomu 

wsparcia rodzin z trudnościami.  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłobucku w 2019 roku zatrudniał 2 asystentów 

rodziny, którzy realizowali między innymi przyjęty „Gminny Program Wspierania Rodziny 

na lata 2018-2020”. Kwota przeznaczona na pokrycie wydatków związanych                               

z zatrudnieniem asystentów rodziny to 86 182,64 zł. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Kłobucku poniósł w 2019 roku, również wydatki związane ze współfinansowaniem przez 

Gminy 10%, 30%, 50% w kosztach utrzymania w pierwszym, w drugim i w kolejnym roku 

przebywania w rodzinie zastępczej na łączną kwotę 111 487,04 zł. 

 

4.18. WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA 

MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY KŁOBUCK NA LATA 

2019 - 2023 

 
Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, 

mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 poz. 1182 

z późn. zm.) gmina ma obowiązek tworzenia wieloletniego programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem. Uchwałą 77/VI/2019 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 

26 marca 2019 roku uchwalono „Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym 

zasobem Gminy Kłobuck na lata 2019-2023”. 

Celem „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kłobuck 

na lata 2019-2023” jest dążenie do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych najuboższych 

mieszkańców Gminy, poprawa warunków zamieszkiwania najemców mieszkaniowego 

zasobu oraz racjonalne gospodarowanie mieszkaniowym zasobem Gminy. 

 „Wieloletni program gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Kłobuck na lata  

2019 – 2023” zakładał, iż w 2019 r. będzie 58 lokali mieszkalnych wynajmowanych na czas 

nieoznaczony, natomiast na dzień 31.12.2019 r. ilość lokali wynajmowanych na czas 

nieoznaczony była poniżej wartości prognozowanej i wyniosła 56 lokali, co związane było  
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z przekształceniem lokali mieszkalnych na lokale socjalne po rozwiązaniu umowy najmu  

z dotychczasowym najemcą i po zdaniu lokali protokołem zdawczo - odbiorczym, na mocy 

uchwały Nr 39/III/2002 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 6 czerwca 2002 r.  

W roku 2019 r. nie sprzedano żadnego lokalu mieszkalnego, przewidywano sprzedaż 

1 lokalu.  

Ilość lokali socjalnych, znajdujących się w budynkach będących własnością Gminy Kłobuck, 

prognozowana była na 39 lokali. Na dzień 31.12.2019 r. ilość lokali socjalnych 

w mieszkaniowym zasobie gminy wyniosła 41, w tym jedno pomieszczenie tymczasowe.  

Ogółem zasób mieszkaniowy Gminy Kłobuck na dzień 31 grudnia 2019 roku obejmował           

97 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 3 634,10 m2: 40 lokali socjalnych o łącznej 

powierzchni 1 303,26 m2, jedno pomieszczenie tymczasowe o pow. 14,04 m2 oraz 56 lokali 

mieszkalnych wynajętych na czas nieoznaczony o łącznej powierzchni 2 316,80 m2, w tym 35 

lokali znajdujących się w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych. 

Prognozowany na 2019 r. stan lokali mieszkalnych przy ul. Orzeszkowej 1 w Kłobucku był 

zadowalający. W ciągu roku dwa lokale mieszkalne zostały zamienione na lokale socjalne,  

w wyniku czego przy ul. Orzeszkowej 1 znajduje się 17 lokali socjalnych, 10 lokali 

mieszkalnych i 1 pomieszczenie tymczasowe.  

W związku z dużym nakładem starań i podjętych działań remontowych i konserwatorskich 

oraz napraw związanych z posiadaną ekspertyzą budynku, stan nieruchomości na koniec 2019 

r. został utrzymany na tym samym poziomie. Tym lokatorom, którzy na własny koszt zakupili 

materiały potrzebne do remontów mieszkań, np. wykonania łazienek, ZDiGK zapewnił 

pomoc swych pracowników, którzy wykonali niezbędne prace.  

W budynku dokonano wymiany stolarki okiennej w lok. nr 8 na kwotę 1 880,00 zł oraz drzwi 

wejściowych do lokali 1 i 9 na łączną kwotę 3 190,00 zł. Po zdaniu lokalu przez 

dotychczasowego najemcę, wyremontowano lokal nr 7, koszt 3 816,00 zł. Dokonano remontu 

łazienki w lok. nr 2, koszt 1 461,00 zł. Odnowiono zdewastowane lokale nr 23 i 23b 

wraz z wymianą drzwi wejściowych, koszt 2 295,00 zł. Wyremontowano lokal nr 13 – koszt  

2 653,00 zł.  Na modernizację instalacji c.o. wydano środki w kwocie 23 161,12 zł. W celu 

ochrony zdrowia lokatorów w budynku przeprowadzono dezynfekcję i dezynsekcję na kwotę 

664,20 zł. 

Stan budynku przy ul. Staszica 16 na 2019 r. prognozowany był jako zadowalający. 

W budynku tym znajduje się 7 lokali socjalnych i 3 lokale mieszkalne. Dzięki podjętym 

działaniom remontowym oraz w wyniku prowadzenia bieżących napraw i konserwacji stan 

budynku został utrzymany na tym samym poziomie.  

Własnymi siłami dokonano wydzielenia łazienki i gruntownego remontu zdewastowanego 

lokalu nr 2 pozyskanego w wyniku dobrowolnej zamiany, na łączną kwotę 11 605,00 zł. 

Przeprowadzono również remont instalacji hydraulicznej w lokalach 3, 4 i 4a na łączną kwotę 

10 240,00 zł. Wymieniono piec oraz dokonano niezbędnego remontu lokalu  4a – 903,00 zł. 

Ponadto odnowiono część wspólną – korytarz – koszt 1 200,00 zł. Ze względu na 

bezpieczeństwo najemców rozpoczęto gruntowny remont lokalu mieszkalnego nr 7 – koszty 

poniesione na dzień 31.12.2019 r. wynosiły 13 121,00 zł.  

Budynek przy ul. Poprzecznej 3b, w którym znajduje się 12 lokali socjalnych na koniec         

2019 r. był zadowalający, tak jak prognozowano. Ze względu na brak środków finansowych 

nie wykonano zaplanowanych prac: konserwacja dachu, częściowej wymiany drzwi i okien. 

Wykonano renowację elewacji, łączny koszt 3 621,00 zł. Na bieżąco podejmowano działania 

remontowe i konserwatorskie, dzięki którym stan budynku pozostał na tym samym poziomie. 
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Stan budynku przy ul. Wodociągowej 11, gdzie zlokalizowanych jest 5 lokali socjalnych 

również na koniec 2019 r. pozostał na prognozowanym poziomie zadowalającym, pomimo, 

iż w wyniku braku środków finansowych nie przeprowadzono zaplanowanych na 2019 r. prac 

związanych z konserwacją dachu. 

Ze względu na brak środków finansowych nie dokonano planowanych prac w budynkach 

przy ul. Topolowej 11 w Kłobucku (1 lokal mieszkalny), którego stan określono na koniec 

2019 r. jako dobry – zgodnie z prognozą oraz w 26 budynkach zarządzanych przez Wspólnoty 

Mieszkaniowe, w których znajduje się 35 lokali mieszkalnych wynajmowanych na czas 

nieoznaczony- utrzymany prognozowany stan dobry. 

Stan budynku przy ul. Szkolna 5A w Kamyku, który został przekazany do Zarządu Dróg 

i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku w 2019 r. prognozowano jako zadowalający.  

W budynku tym znajduje się 6 lokali mieszkalnych, jego stan określany jest jako  dobry.  

W budynku tym nie przeprowadzano prac remontowych ze względu na planowaną w 2020 r. 

termoizolację – inwestycja gminna. 

W lokalach mieszkalnych znajdujących się we Wspólnotach Mieszkaniowych przy 

ul. Wyszyńskiego 1  i ul. Osiedlowej 4 dokonano wymiany stolarki okiennej na łączną kwotę 

2 700,00 zł. 

Łączny koszt zakupu wyposażenia i materiałów na remonty lokali mieszkalnych w 2019 r. 

wyniósł 76 818,75 zł, zaś na remonty wydano kwotę rzędu 18 217,56 zł. 

W ramach posiadanych środków finansowych Zarząd Dróg i Gospodarki Komunalnej 

w Kłobucku wykonywał remonty bieżące i remonty wynikających z przeglądów technicznych 

określonych przepisami prawa. W ramach omawianego programu na 2019 r. prognozowano 

naprawy, które przedstawiono poniżej w tabeli. 

 

Nieruchomość Prognoza na 2019 r. Stan na dzień 31.12.2019 r. 

Wodociągowa 11 Brak prognozy 

Ze względu na brak środków 

finansowych nie 

przewidziano wykonania 

remontów. 

Staszica 16 Brak prognozy 

Gruntowny remont lokali nr 2 

i 7, remont instalacji wodno- 

kanalizacyjnej, odnowienie 

lok. nr 4a, odnowienie części 

wspólnej budynku – korytarz. 

Topolowa 11 Remont kominów, remont gzymsów 
Nie wykonano ze względu na 

brak środków finansowych 

Orzeszkowej 1 
Remont kominów, częściowa 

wymiana okien i drzwi 

Wymiana stolarki okiennej  

w lok. nr 8 i drzwi 

wejściowych do lokali lok.  

nr 1 i 9, remont łazienki  

w lok. nr 2, odnowienie lok. 

nr 7, 13, 23 i 23b, częściowy 

remont instalacji c.o. 
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Lokale mieszkalne 

znajdujące się  

w budynkach 

Wspólnot 

Mieszkaniowych 

Brak prognozy 

Wymiana stolarki okiennej 

lok. przy ul. Wyszyńskiego 4 

i ul. Osiedlowej 1. 

Poprzeczna 3b Brak prognozy Odnowienie elewacji. 

Szkolna 5A Częściowa wymian okien i drzwi 

Nie wykonano ze względu na 

planowaną 

termomodernizację budynku 

w 2020 r. 

 

W ZDiGK realizowane były staże zawodowe w ramach współpracy z Powiatowym Urzędem 

Pracy w Kłobucku. Stażyści doskonalili umiejętności zawodowe podczas wykonywania prac 

związanych z remontami lokali mieszkalnych oraz wykonywali pomocnicze prace biurowe. 

Oprócz wyżej opisanych działań, w ZDiGK zatrudnione były  również osoby w ramach robót 

publicznych i prac społecznie – użytecznych. 

W 2019 roku Gmina Kłobuck nie zbyła żadnego lokalu mieszkalnego. Prognozowana 

sprzedaż zakładała zbycie 1 lokalu mieszkalnego w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych. 

Zasady ustalania czynszów w Gminie w czasie wprowadzenia wieloletniego programu 

określała Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym 

zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1182  

z późn. zm.). Ustalono następujące rodzaje czynszów: 

• za lokale mieszkalne, 

• za lokale socjalne. 

Stawki czynszu dla lokali mieszkaniowego zasobu gminy ustala w drodze zarządzenia 

Burmistrza Kłobucka. W 2019 r. w oparciu o Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.143.2019 

Burmistrza Kłobucka z dnia 22.08.2019 r. stawki czynszu uległy zmianie i przedstawiały się 

następująco: 

• najniższa stawka czynszu lokalu na czas nieoznaczony wynosiła: 2,93 zł/m², 

• najwyższa stawka czynszu lokalu na czas nieoznaczony wynosi: 4,44 zł/m². 

Stawka czynszu w lokalach socjalnych ustalona została w wysokości 50% najniższego 

czynszu obowiązującego w zasobach mieszkaniowych Gminy Kłobuck i wynosi  

1,46 zł/m². 

Budynkami i lokalami stanowiącymi mieszkaniowy zasób gminy zarządza jednostka 

budżetowa gminy Kłobuck, tj. Zarząd Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku na 

podstawie decyzji Burmistrza Kłobucka. Zarządzanie zasobem mieszkaniowym gminy 

zobowiązuje zarządcę do: 

• przestrzegania zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kłobuck 

uchwalonym w uchwałach Rady Miejskiej, 

• współpracowania z właściwymi podmiotowo Wydziałami Urzędu Miejskiego w zakresie 

gospodarki lokalami, gospodarki nieruchomościami, współpraca ze Społeczną Komisją 

Mieszkaniową powołaną Zarządzeniem Burmistrza. 
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W dniu 11.07.2019 r., na mocy Zarządzenia Nr ZDiGK.0050.124.2019 Burmistrza Kłobucka, 

ze względu na rosnącą potrzebę utrzymania porządku i miru domowego wśród najemców 

lokali mieszkalnych i socjalnych z mieszkaniowego zasobu gminy, wprowadzono 

„Regulamin porządku domowego w mieszkaniowym zasobie Gminy Kłobuck z wyłączeniem 

lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach wspólnot mieszkaniowych”. 

Podstawowe strategiczne zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład 

mieszkaniowego zasobu gminy mówią, iż należy utrzymać, a tam gdzie zachodzi konieczność 

poprawić, stan techniczny lokali mieszkalnych i budynków, a także że mieszkania wchodzące 

w skład mieszkaniowego zasobu gminy mogą być sprzedawane dotychczasowym najemcom  

i w przetargu z wyłączeniem lokali wyszczególnionych w Uchwale Nr 298/XXIII/2005 Rady 

Miejskiej w Kłobucku z dnia 17 lutego 2005 r. Gmina zarządza mieszkaniowym zasobem  

w sposób bezpośredni poprzez jednostkę budżetową Gminy tj. Zarząd Dróg i Gospodarki 

Komunalnej w Kłobucku.  

O wynajęcie lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy Kłobucku na dzień             

31 grudnia 2019 r. starało się 62 osoby. Uprawnionych do oddania w najem na czas 

nieoznaczony zgodnie z listą ogłoszoną w kwietniu 2019 r. było 6 wnioskodawców, a na 

liście do zawarcia umowy najmu socjalnego 5. uprawnionych. W roku 2019 wpłynęło  

8 wniosków o najem lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu gminy, 6 wniosków 

zostało zakwalifikowanych do realizacji.  

W 2019 r. przydzielono lokale: ul. Orzeszkowej 1 – zamiana z lokalu socjalnego 

przy ul. Wodociągowej 11 na lokal socjalny (ze względu na zbyt małą powierzchnię na 

osobę), ul. Zielona 4 – realizacja wniosku o najem lokalu mieszkalnego z 2009 r. 

Na dzień 31 grudnia 2019 roku odnotowano łącznie 10 wyroków orzekających eksmisję, 

w tym: 5 wyroków bez uprawnień do lokalu socjalnego i 5 wyroków z uprawnieniem  

do lokalu socjalnego, z czego trzech najemców podpisało ugodę o spłatę należności, z których 

się wywiązują. 

Źródłem finansowania mieszkaniowego zasobu gminy w 2019 r. były dochody własne gminy. 

Nie pozyskano środków zewnętrznych na powiększenie mieszkaniowych zasobów gminy. 

Koszty utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy pokrywane są z czynszów za lokale 

mieszkalne, socjalne oraz ze środków budżetu gmin. Gmina w 2019 r. przeznaczyła środki  

na remonty, których wysokość określiła uchwała budżetowa na dany rok w oparciu  

o przedłożony przez zarządcę mieszkaniowego zasobu gminy przewidywany plan potrzeb 

remontowych. 

Koszty utrzymania części wspólnych nieruchomości we Wspólnotach Mieszkaniowych, gdzie 

znajdują się lokale gminy pokrywane są z zaliczek wpłacanych przez właścicieli, które  

są ustalane na zebraniach wspólnot. Plan na ten cel zakładał wydatek rzędu 36 000,00 zł. 

Ze względu na wzrost opłat na fundusz remontowy na ten cel w 2019 r. przeznaczono 

48 890,00 zł. 

Koszty bieżącej eksploatacji budynków komunalnych prognozowano na 320 000,00 zł,  

w 2019 r. wyniosły one 228 652,00 zł. Koszty remontów i modernizacji zaplanowano 

na 45 000 zł, natomiast na koniec 2019 r. zakup materiałów i wyposażenia na remonty lokali 

mieszkalnych sfinansowano na kwotę 75 494,00 zł, zaś zakup usług remontowych lokali 

mieszkalnych sfinansowano na kwotę 18 217,00 zł. 

W „Wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kłobuck  

na lata 2019 – 2023” nie zaplanowano wydatków inwestycyjnych i ze względu na brak 

funduszy takich nie poczyniono.  
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W dniu 01.01.2019 r. zaległość główna z tytułu zaległego czynszu za lokale socjalne 

i mieszkalne wynosiła łącznie 262 626,19 zł, zaś w dniu 31.12.2019 r. zaległość wynosiła 

łącznie 252 409,75 zł. Na koniec 2019 r. zaległości z tytułu najmu lokali mieszkalnych 

zmniejszyły się łącznie o kwotę 10 216,44 zł.  

Na bieżąco prowadzone są sprawy sądowe i komornicze w celu ściągnięcia należności  

od dłużników. W roku 2019 nie było wniosków o zgodę na odpracowanie zadłużenia.  

W celu ułatwienia spłaty należności z tytułu najmu zadłużonym najemcom podpisano cztery 

ugody o rozłożenie zaległości na raty.  

Ponadto umorzono zaległości w wysokości 7 800,39 zł ze względu na śmierć najemcy, który 

nie pozostawił żadnego majątku. 

 

4.19. PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ 

ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE 

GMINY KŁOBUCK 
 

Celem niniejszego programu było zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom domowym,  

w szczególności psom i kotom, w tym kotom wolno żyjącym oraz zwierzętom gospodarskim 

przebywającym w granicach administracyjnych Gminy Kłobuck. 

Program został pozytywnie zaopiniowany przez organy sprawujące nadzór oraz opiekę nad 

zwierzętami, tj. Powiatowego Lekarza Weterynarii, Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami  

w Polsce Oddział w Częstochowie, koła łowieckie działające na terenie Gminy Kłobuck oraz 

dodatkowo przez Komendę Powiatową Policji w Kłobucku i Państwową Straż Pożarną  

w Kłobucku. 

Dla prawidłowej realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie gminy Kłobuck w 2019 roku zostały podpisane umowy   

z następującymi podmiotami: 

• w zakresie całodobowej opieki weterynaryjnej, sterylizacji albo kastracji odłowionych 

zwierząt, usypiania ślepych miotów – Przedsiębiorstwem Usługowo – Handlowym 

Przychodnia Weterynaryjna „COSTA“ s.c. Arkadiusz Mazik i Robert Skoczylas,  

ul. Topolowa 11,  Kłobuck; 

• w zakresie zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich – Gospodarstwem Rolnym 

Mokros – Projekt Jacek Mokros ul. Wiejska 10, Kochanowice; 

• w zakresie odławiania zwierząt bezdomnych – Firmą Usługowo Handlową „OSKAR“ 

Sławomir Gizler ul. Rynek 22/1, Olesno; 

• w zakresie zapewnienia bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt – 

firma odławiająca zwierzęta miała podpisaną umowę cywilnoprawną z Fundacją dla 

Zwierząt „ZWIERZYNIEC“ z siedzibą w Wieluniu przy ul. 18-go Stycznia 131;  

• w zakresie opieki nad wolno żyjącymi kotami zakupiono karmę oraz dokonano sterylizacji 

w celu zmniejszenia ich populacji. 

W ramach prowadzonych działań związanych z realizacją przedmiotowego programu opieką 

weterynaryjną objęto 30 psów, 38 kotów, 5 saren, 1 kunę, 1 łaskę, 1 jenota, 

oraz 1 lisa. Większość przypadków to zwierzęta ranne, poszkodowane przez pojazdy 

mechaniczne z poważnymi obrażeniami ciała. Wobec powyższego udało się uratować: 

• 4 psy z czego 3 oddano do adopcji, 1 przewieziono do schroniska dla bezdomnych 

zwierząt,  
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• 12 kotów - wszystkie oddano do adopcji po wcześniejszej kastracji bądź sterylizacji, 

• 3 sarny – wypuszczono na wolność, 

• 1 jenota – wypuszczono na wolność. 

Dodatkowo w celu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kłobuck, wyłapano 

i umieszczono w schronisku 66 psów oraz 33 koty. 

W schronisku sterylizacji/kastracji poddanych zostało 27 kotów i 15 psów. Natomiast do 

adopcji oddanych zostało 35 psów i 24 koty. 

Na realizację Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie gminy Kłobuck w 2019 roku wydatkowanych zostało 172 826,51 zł. 

 

4.20. PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY Z ORGANIZACJAMI 

POZARZĄDOWYMI 

 
Rada Miejska w Kłobucku uchwałą Nr 19/III/2018 z dnia 04 grudnia 2018 roku przyjęła 

„Program współpracy Gminy Kłobuck z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”. Program stanowił 

podstawę współpracy Gminy Kłobuck z organizacjami pozarządowymi. Celem programu 

było budowanie i wzmacnianie partnerstwa pomiędzy samorządem, a organizacjami 

pozarządowymi, poprawa jakości i efektywności świadczenia usług publicznych, 

wzmacnianie potencjału i możliwości organizacji pozarządowych oraz podmiotów 

prowadzących działalność pożytku publicznego, racjonalne wykorzystywanie publicznych 

środków finansowych kierowanych do sektora pozarządowego. Priorytetowymi obszarami 

współpracy z organizacjami pozarządowymi były zadania, o których mowa w art. 4 ust. 1 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688  

z późn. zm.) ze szczególnym uwzględnieniem zadań z zakresu: 

• wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, 

• przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, 

• ochrony i promocji zdrowia, 

• nauki, edukacji, oświaty i wychowania, 

• podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz 

rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 

• działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 

• działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, 

• działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. 

W 2019 roku realizując roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi 

zarządzeniem Burmistrza Kłobucka Nr OR.0050.16.2019 z dnia 21 stycznia 2019 roku 

ogłoszony został otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony  

i promocji zdrowia oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Ogółem do konkursu 

złożonych zostało 14 ofert z tego dotacje otrzymały następujące kluby sportowe i organizacje: 

 

1. Miejski Ludowy Klub Sportowy „ZNICZ” Kłobuck – kwota dotacji 63 000,00 zł; 

2. Ludowy Klub Sportowy „POGOŃ” Kamyk – kwota dotacji 63 000,00 zł; 

3. Ludowy Klub Sportowy „OKSZA” Łobodno – kwota dotacji 46 000,00 zł; 

4. Ludowy Klub Sportowy „BŁĘKITNI” Libidza – kwota dotacji 34 500,00 zł; 

5. Ludowy Klub Sportowy „SPARTA” Nowa Wieś – kwota dotacji 24 000,00zł; 
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6. Kłobuckie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „ATOL” – kwota dotacji 13 500,00 zł; 

7. Kłobucki Klub Pływacki „Delfin” – kwota dotacji 13 000,00 zł; 

8. Klub Sportowy „WOJOWNIK” w Kłobucku – kwota dotacji 13 000,00 zł 

9. Komenda Hufca ZHP w Kłobucku – kwota dotacji 12 000,00 zł; 

10. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „START” w Kłobucku – kwota dotacji  

10 000,00 zł; 

11. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „ORIENT” w Kłobucku – kwota dotacji  

6 000,00 zł; 

12. Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Kłobucku – kwota dotacji 2 000,00 zł; 

 

Całkowity koszt realizacji zleconych przez Gminę zadań w trybie konkursowym (ze środków  

z GPPiRPA na 2019 r.) wyniósł 300 000,00 zł, w tym fundusz sołecki 11 000,00 zł. 

 

Zarządzeniem Nr OR.0050.154.2019 Burmistrza Kłobucka z dnia 03 września 2019 roku 

ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania  

i  upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2019 pt. „Organizacja i udział w 

zawodach sportowych w grach zespołowych na gruncie krajowym”. Środki finansowe na ten 

cel przeznaczone były z środków na promocję gminy i wynosiły 50 000,00 zł. Do konkursu 

przystąpił MLKS „ZNICZ”, któremu przyznano dotację na w/w zadanie w wysokości  

50 000,00 zł.  

 

W 2019 r. współpraca Gminy Kłobuck z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami oprócz zlecania i udzielania dotacji na zadania publiczne była realizowana 

poprzez konsultowanie z nimi projektów uchwał, sprawowanie patronatu, wsparcie  

w organizacji zawodów, turniejów sportowych, zakup medali, pucharów na m.in.:  

 

• XXXI rocznica powstania Klubu Abstynenta, 

• „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”, 

• IV rocznica sekcji Morsujący Kłobuck, 

• VI Gala Sportu, 

• II Turniej eliminacyjny do Mistrzostw Polski Juniorów i Juniorów Młodszych Taekwon-do 

oraz Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików, 

• „Otwórz się na niepełnosprawność”, 

• VIII Kłobucki Bieg Leśny, 

• zawody wędkarskie „O Puchar Burmistrza”, 

• XVII Ogólnopolski Bieg Uliczny Szlakiem Jana Długosza „Wieniawa”, 

• III Turniej Sportowy „Hip Hip Hura – Zabawa Na Sto Dwa”, 

• XIII Abstynencki Turniej Tenisa Stołowego, 

• I Mikołajkowy Turniej w grę planszową Carcassonne , 

• Mikołajkowy Turniej Szachowy, 

• zawody „Mikołajki z Wojownikiem”. 
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4.21. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA 

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 

 

Prowadzenie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 

integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gminy. 

Realizacja tych zadań jest prowadzona w formie Gminnego Programu Profilaktyki                           

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, który jest corocznie przyjmowany przez Radę 

Miejską w Kłobucku w formie uchwały. 

Rada Miejska w Kłobucku przyjęła Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych  na 2019 rok uchwałą Nr 149/XV/2019 z dnia 03 grudnia 2019 

roku. W/w Program zatwierdzony został na kwotę 343 000,00 zł. 

Źródłem środków finansowych na realizację zadań w/w Programu są środki pochodzące  

z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 

Podstawą prawną działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 

alkoholowych w gminie jest ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu  

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.) oraz 

Narodowy Program Zdrowia. 

Głównym celem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych jest ograniczenie zdrowotnych i społecznych skutków wynikających  

z nadużywania alkoholu poprzez podnoszenie poziomu wiedzy i świadomości mieszkańców 

Gminy Kłobuck oraz prowadzenie działań profilaktycznych, terapeutycznych   

i rehabilitacyjnych. 

Główne zadania w/w Programu to: 

• zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych 

od alkoholu, 

• wspomaganie działalności jednostek i instytucji służącej rozwiązywaniu problemów 

alkoholowych, 

• udzielanie rodzinom z problemem alkoholowym pomocy psychospołecznej i prawnej,  

a szczególnie ochrona przed przemocą  w rodzinie. 

Zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

w 2019 roku zostały zrealizowane  na kwotę 336 797,74 zł. 

Bezpośrednią odpowiedzialność za koordynowanie i realizację zadań programu sprawuje 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powołana Zarządzeniem  

Nr OR.0050.27.2019 Burmistrza Kłobucka z dnia 31 stycznia 2019 roku. 

W 2019 roku do GKRPA wpłynęły 62 wnioski o podjęcie czynności zmierzających do 

obowiązkowego poddania się leczeniu odwykowemu. W związku z powyższym GKRPA 

wysłała 156 wezwań do osób podejrzanych o uzależnienie i współuzależnienie oraz  

24 wnioski do Sądu Rejonowego w Częstochowie, zleciła biegłym sądowym wykonanie  

24 opinii i przeprowadziła 36 kontroli w placówkach handlowych i gastronomicznych 

ubiegających się o udzielenie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie 

gminy Kłobuck. 
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4.22. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII 
 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2019 r. poz. 852  

z późn. zm.) nałożyła na gminę obowiązek uchwalenia i realizacji Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii oraz określa zadania własne gminy w zakresie przeciwdziałania 

narkomanii. 

W związku z powyższym Rada Miejska w Kłobucku przyjęła Gminny Program 

Przeciwdziałania Narkomanii  na 2019 rok uchwałą Nr 150/XV/2019 w dniu 03 grudnia 2019 

roku. W/w Program  zatwierdzony został na kwotę 7 000,00 zł. 

Źródłem środków finansowych na realizację zadań w/w Programu są środki pochodzące  

z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 

Podstawą prawną działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 

alkoholowych w gminie jest Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu  

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.) oraz 

Narodowy Program Zdrowia. 

Głównym celem Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii jest ograniczenie 

zdrowotnych i społecznych skutków wynikających z używania narkotyków poprzez 

podnoszenie poziomu wiedzy i świadomości mieszkańców Gminy Kłobuck oraz prowadzenie 

skoordynowanych działań profilaktycznych, a tym samym zmniejszenie rozmiaru problemów 

już istniejących. 

Główne zadania w/w Programu to: 

• zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych  

i zagrożonych uzależnieniem, 

• wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych służących 

rozwiązywaniu problemów narkomanii, 

• udzielanie rodzinom z problemem narkotykowym pomocy psychospołecznej i prawnej, 

• prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów narkomanii, 

• pomoc społeczna osobom uzależnionym od narkotyków. 

W roku 2019 na realizację Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Kłobuck 

wykorzystano środki w wysokości 4 840,00 zł na: organizację konkursu pt. „Narkotykom 

Mówię NIE” dla dzieci i młodzieży szkolnej w kwocie 1 700,00 zł (zakup nagród) oraz 

obsługę Punktu Konsultacyjnego ds. Narkomanii  w kwocie 3 140,00 zł. 

Bezpośrednią odpowiedzialność za koordynowanie zadań programu sprawuje Gminna 

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powołana Zarządzenie  

Nr OR.0050.27.2019 Burmistrza Kłobucka z dnia 31 stycznia 2019 roku. 

GKRPA w Kłobucku prowadzi dyżury w Punkcie Konsultacyjnym ds. Narkomanii, gdzie  

w 2019 roku udzielono 5 porad członkom rodzin osób podejrzanych o uzależnienie  

od narkotyków. 
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4.23. PROGRAM PROFILAKTYKI PRÓCHNICY ZĘBÓW  

W POPULACJI DZIECI 8-LETNICH W GMINIE KŁOBUCK  

NA LATA 2019-2021 

 
Program wprowadzony uchwałą Nr 459/XLV/2018 z dnia 18 września 2018 r. w sprawie 

przyjęcia „Programu profilaktyki próchnicy zębów w populacji dzieci 8-letnich w Gminie 

Kłobuck na lata 2019-2021”. Celem programu było zmniejszenie o 15 % częstości 

występowania próchnicy wśród dzieci z populacji docelowej 8-latków poprzez zintegrowane 

działania edukacyjne i profilaktyczne realizowane w ramach programu w latach 2019-2020. 

Program w założeniu finansowany ze środków własnych Gminy Kłobuck. Zarządzeniem 

EK.0050.23.2019 z dnia 29.01.2019 r. Burmistrz Kłobucka ogłosił konkurs ofert na wybór 

realizatora programu polityki zdrowotnej w roku 2019. Konkurs nie został rozstrzygnięty, 

gdyż w wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta. 12 września 2019 r. weszła w życie 

ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami, w ramach której za 

zapewnienie opieki stomatologicznej w szkole odpowiada dyrektor i organ prowadzący 

szkołę. O ile sam „Program profilaktyki próchnicy zębów w populacji dzieci 8-letnich  

w Gminie Kłobuck na lata 2019-2021” zawierał objęcie opieką tylko 8-latków, tak ustawa 

rozszerzyła ten krąg dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia. Mając na uwadze 

powyższe, wypełniając obowiązek ustawowy, z uwagi na brak gabinetów dentystycznych  

w szkołach prowadzonych przez Gminę Kłobuck, Burmistrz Kłobucka wystosował 

zaproszenie do stomatologów z terenu Gminy Kłobuck do współpracy przy zwiększaniu 

dostępności opieki stomatologicznej dla dzieci i młodzieży w szkołach. Do końca 2019 r. 

żaden podmiot nie był zainteresowany współpracą w tym zakresie. Porozumienie w sprawie 

udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci  

i młodzieży szkół prowadzonych przez Gminę Kłobuck finansowanych ze środków 

publicznych, Burmistrz Kłobucka zawarł 23 stycznia 2020 r.  

 

V. REALIZACJA UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W KŁOBUCKU 

5.1.  REALIZACJA UCHWAŁ PODJĘTYCH W 2019 ROKU 

 
1. Uchwała Nr 39/V/2019 z dnia 08.02.2019 r. w sprawie zmian w planie budżetu na rok 

2019.    

Zrealizowano w granicach sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 r. 

                                                                                                                   

2. Uchwała Nr 40/V/2019 z dnia 08.02.2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 30/IV/18 Rady 

Miejskiej w Kłobucku z dnia 27.XII.2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy 

finansowej na lata 2019-2028 Gminy Kłobuck. 

Zrealizowano w granicach sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 r. 

 

3. Uchwała Nr 41/V/2019 z dnia 08.02.2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 

Powiatu Kłobuckiego.                                                                                                              
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Przekazano dotacje celową w wys. 6 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu 

i opieki osób nietrzeźwych z terenu Gminy Kłobuck.  

 

4. Uchwała Nr 69/VI/2019 z dnia 26.03.2019 r. w sprawie przekazania środków 

finansowych dla Policji 

Przekazano środki finansowe dla Policji w wysokości 35 000,00 zł  z przeznaczeniem na 

pokrycie wydatków związanych z zakupem samochodu osobowego. 

                                                                                                                                              

5. Uchwała Nr 70/VI/2019 z dnia 26.03.2019 r. w sprawie zmian w planie budżetu na rok  

2019.     

Zrealizowano w granicach sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 r. 

 

6. Uchwała Nr 72/VI/2019 z dnia 26.03.2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 30/IV/18 

Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 27.XII.2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy 

finansowej na lata 2019-2028 Gminy Kłobuck.                                      

Zrealizowano w granicach sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 r. 

                                                                                                                        

7. Uchwała Nr 78/VII/2019 z dnia 07.05.2019 r. w sprawie zmiany Uchwały  

Nr 349/XXXVI/2013 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 25.11.2013 r. w sprawie zarządzania 

poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa  

od osób fizycznych, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso (z późn. zm).     

W związku z wyborami na sołtysa zmieniono imiennie osoby wyznaczone do prowadzenia 

inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości na terenie poszczególnych sołectw.                                                                                                           

 

8. Uchwała Nr 79/VII/2019 z dnia 07.05.2019 r. w sprawie zmian w planie budżetu na 2019.                                                                                                                               

Zrealizowano w granicach sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 r. 

 

9. Uchwała Nr 80/VII/2019 z dnia 07.05.2019 r. w sprawie  zmiany uchwały Nr 30/IV/2018       

Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 27.12.2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy 

finansowej na lata 2019-2028 Gminy Kłobuck.                                         

Zrealizowano w granicach sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 r. 

 

10. Uchwała Nr 81/VII/2019 z dnia 07.05.2019 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki kredytu     

długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kłobuck w 2019 r. 

oraz spłatę zobowiązania z tytułu wcześniej zaciągniętej pożyczki i kredytu.                                                                                                                                              

Zgodnie z ww. uchwałą w roku 2019 postanowiono zaciągnąć kredyt długoterminowy  

w kwocie 4 333 737,95 zł z czego zaciągnięto 2 150 000,00 zł. 

 

11. Uchwała Nr 91/VIII/2019 z dnia 27.05.2019 r. w sprawie zmian w planie budżetu na rok 

2019.                                                                                                                           

Zrealizowano w granicach sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 r. 
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12. Uchwała Nr 92/VIII/2019 z dnia 27.05.2019 r. w sprawie zmiany uchwały  

Nr 30/IV/2018 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia 

wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2028.                              

Zrealizowano w granicach sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 r. 

 

13. Uchwała Nr 97/IX/2019 z dnia 05.06.2019 r. w sprawie zmian w planie budżetu na rok 

2019.                                                                                                                                

Zrealizowano w granicach sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 r. 

 

14. Uchwała Nr 98/IX/2019 z dnia 05.06.2019 r. w sprawie uchwały Nr 30/IV/2018 Rady 

Miejskiej w Kłobucku z dnia 27.XII.2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy 

finansowej na lata 2019-2028 Gminy Kłobuck.                                        

Zrealizowano w granicach sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 r. 

 

15. Uchwała Nr 100/X/2019 z dnia 25.06.2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania     

finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2018.                      

Zrealizowano 

 

16. Uchwała Nr 101/X/2019 z dnia 25.06.2019 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi 

Kłobucka absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2018.                       

Zrealizowano 

 

17. Uchwała Nr 102/X/2019 z dnia 25.06.2019 r. w sprawie zmian w planie budżetu 2019.                                                                                                                                             

Zrealizowano w granicach sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 r. 

 

18. Uchwała Nr 103/X/2019 z dnia 25.06.2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 30/IV/2018      

Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej 

prognozy finansowej na lata 2019-2018 Gminy Kłobuck.                 

Zrealizowano w granicach sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 r. 

 

19. Uchwała Nr 108/XI/2019  z dnia 20.08.2019 r. w sprawie zmian w planie budżetu na rok 

2019.                                                                                                                             

Zrealizowano w granicach sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 r. 

 

20. Uchwała Nr 109/XI/2019 z dnia 20.08.2019 r. w sprawie zmiany uchwały  

Nr 30/IV/2018 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia 

wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2028.                                  

Zrealizowano w granicach sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 r. 

 

21. Uchwała Nr 110/XI/2019 z dnia 20.08.2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej        

Powiatowi Kłobuckiemu przez Gminę Kłobuck. 
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Pomoc finansowa Powiatowi Kłobuckiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod 

nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2047 S relacji Grodzisko – Libidza” w kwocie 

202 703,00 zł.  

 

22. Uchwała Nr 119/XII/2019 z dnia 24.09.2019 r. w sprawie zmian w planie budżetu na 

rok 2019.                                                                                                                             

Zrealizowano w granicach sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 r. 

 

23. Uchwała Nr 120/XII/2019 z dnia 24.09.2019 r. w sprawie zmiany uchwały  

Nr 30/IV/2018 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia 

wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2028.                                 

Zrealizowano w granicach sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 r. 

 

24. Uchwała Nr 128/XIII/2019 z dnia 22.10.2019 r. w sprawie zmian w planie budżetu na 

rok 2019.                                                                                                                          

Zrealizowano w granicach sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 r. 

 

25. Uchwała Nr 129/XIII/2019 z dnia 22.10.2019 r. w sprawie zmiany uchwały  

Nr 30/IV/2018 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia 

wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2028.                                  

Zrealizowano w granicach sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 r. 

 

26. Uchwała Nr 130/XIV/2019 z dnia 12.11.2019 r. w sprawie zmian w planie budżetu na 

rok 2019.  

Zrealizowano w granicach sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 r. 

                                                                                                                             

27. Uchwała Nr 144/XV/2019 z dnia 3.12.2019 r. w sprawie zmian w planie budżetu na rok 

2019.  

Zrealizowano w granicach sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 r. 

 

28. Uchwała Nr 145/XV/2019 z dnia 3.12.2019 r. w sprawie zmiany uchwały  

Nr 30/IV/2018 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 27.12.2018 r. w sprawie przyjęcia 

wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 – 2028 Gminy Kłobuck. 

Zrealizowano w granicach sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 r. 

 

29. Uchwała Nr 146/XV/2019 z dnia 3.12.2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek        

podatku od nieruchomości.                            

Do stosowania i realizacji.  

 

30. Uchwała Nr 147/XV/2019 z dnia 3.12.2019 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do 

celów wymiaru podatku rolnego na rok 2020.                

Do stosowania i realizacji w 2020 r. 
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31. Uchwała Nr 148/XV/2019 z dnia 3.12.2019 r.  w sprawie  ustalenia diet oraz zasad         

zwrotów kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Miejskiej w Kłobucku. 

Realizowana na bieżąco. 

 

32. Uchwała Nr 155/XVI/2019 z dnia 27.12.2019 r. w sprawie zmian w planie budżetu na 

rok 2019.                                                                                                                               

Zrealizowano w granicach sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 r. 

 

33. Uchwała Nr 156/XVI/2019 z dnia 27.12.2019 r. w sprawie zmiany uchwały  

Nr 30/IV/2018 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia 

wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2028.                                  

Zrealizowano w granicach sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 r. 

 

34. Uchwała Nr 157/XVI/2019 z dnia 27.12.2019 r. w sprawie uchylenia Uchwały  

Nr 275/XXXIII/2009 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie: 

ustalenia zasad gospodarki finansowej jednostek pomocniczych gminy zmienionej Uchwałą 

Rady Miejskiej w Kłobucku Nr 122/XII/2011 z dnia 25 października 2011 r. oraz Uchwałą  

Nr 320/XXXIII/2013 r. Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 20 sierpnia 2013 roku.                                                                                                                                      

W załączniku Nr 10 do Uchwały budżetowej określono uprawnienia jednostek pomocniczych 

do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu gminy, w związku z powyższym 

ww. uchwała została uchylona.    

                                                                                                                                                   

35. Uchwała Nr 158/XVI/2019 z dnia 27.12.2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej 

prognozy finansowej na lata 2020-2028. 

Do stosowania i realizacji.  

                                                                                                                                                       

36. Uchwała Nr 159/XVI/2019 z dnia 27.12.2019 r. w sprawie budżetu Gminy Kłobuck na  

rok 2020. 

Do stosowania i realizacji w roku 2020. 

 

37. Uchwała Nr 44/V/2019 z dnia 08.02.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

kolejnych umów najmu lub dzierżawy na części nieruchomości stanowiących własność 

Gminy Kłobuck. Realizując przedmiotową uchwałę: 

•  podano do publicznej wiadomości w prasie komunikat o wywieszeniu wykazów 

nieruchomości, zamieszczono go na tablicy ogłoszeń w UM w Kłobucku oraz na stronach 

internetowych urzędu; 

• opracowano wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem lub dzierżawę, 

zamieszczono je na tablicy ogłoszeń w UM w Kłobucku oraz na stronach internetowych 

urzędu; 

• przygotowano zarządzenie w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia, oddania  

w najem lub dzierżawę oraz zamieszczono go na stronie BIP; 

• zawarto na okres trzech lat umowy najmu z najemcami  wykazanymi w załączniku nr 1 do 

uchwały z nową miesięczną stawką czynszu netto;  
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• zawarto na trzyletni okres umowy dzierżawy na grunty rolne z dzierżawcami wskazanymi 

w załączniku nr 2 do uchwały z nową roczną stawką czynszu;  

• kopie umów przekazano do Wydziału Finansowego. 

                   

38. Uchwała Nr 71/VI/2019 z dnia 26.03.2019 r. w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu w Kłobucku w rejonie ulic Górniczej i Wojska 

Polskiego.  

Po uchwaleniu planu całość dokumentacji planistycznej przesłano Wojewodzie  Śląskiemu  

w celu dokonania oceny prawidłowości jej przeprowadzenia. Uchwalony plan obejmuje teren 

o powierzchni ok. 1,9 ha, w tych granicach dokonuje zmiany ustaleń planu  obowiązującego 

od 2000 roku. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym  Województwa 

Śląskiego pod poz. 2600, po czym Burmistrz Kłobucka ogłoszeniem z dnia  

21 maja 2019 r. podał do publicznej wiadomości informację o przyjęciu przedmiotowego 

dokumentu, a także możliwości zapoznania się z jego treścią, wraz z uzasadnieniem  

i podsumowaniem. Treść ogłoszenia opublikowano w Gazecie Kłobuckiej z datą emisji 

24.05.2019 r., na stronach  internetowych urzędu, a także  tablicach  ogłoszeń w  urzędzie  

i osiedlach. Stosowaną informację przesłano również do Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska i Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłobucku. Egzemplarz planu  

po wejściu w życie uchwały przesłano Staroście Kłobuckiemu. 

 

39. Uchwała Nr 76/VI/2019 z dnia 26.03.2019 r. w sprawie udzielenia bonifikat  

od jednorazowej opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów 

stanowiących własności Gminy Kłobuck w prawo własności tych gruntów i wysokości -  

w toku realizacji.  

Realizując przedmiotową uchwałę w okresie od kwietnia 2019 r.  

do 31.12.2019 r.: 

• przygotowano i udostępniono w BIP wzór wniosku o udzielenie bonifikaty  

od  jednorazowej opłaty z tytułu przekształcenia  prawa użytkowania wieczystego w prawo 

własności; 

•  udzielano zainteresowanym szczegółowej informacji o możliwości uzyskania bonifikaty 

oraz przyjętych kryteriach jej udzielenia; 

• rozpatrując 32 wnioski (4 dotyczące nieruchomości zabudowanych budynkami        

mieszkalnymi jednorodzinnymi i 28 dotyczące nieruchomości lokalowych), złożone  

o  udzielenie bonifikaty  dokonano oceny spełnienia kryteriów ustalonych  ww. uchwałą  

oraz przygotowano 11 projektów zarządzeń  Burmistrza Kłobucka w sprawie udzielenia 

bonifikaty; 

• wydano 32 zgody – pisma informujące o udzieleniu przez Burmistrza Kłobucka  

60% bonifikaty od jednorazowej opłaty przekształceniowej, a po uregulowaniu opłaty 

wydano wnioskodawcom stosowne zaświadczenia.     

W wyniku powyższych działań do 31.12.2019 r. uiszczono na rzecz gminy kwotę  

20 063,44 zł, stanowiącą 40% z opłaty przekształceniowej, która przed udzieleniem 

bonifikaty wnoszona przez kolejnych 20 lat wyniosłaby łącznie 50 158,60 zł. 
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40. Uchwała Nr 83/VII/2019 z dnia 07.05.2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego       

planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Libidza i Gruszewnia - 

zrealizowana.  

Po uchwaleniu planu całość dokumentacji planistycznej  przesłano Wojewodzie  Śląskiemu  

w celu dokonania oceny prawidłowości jej przeprowadzenia. Uchwałę, którą uchwalono plan 

obejmujący teren o powierzchni ok. 108,4 ha, opublikowano w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego pod poz. 3719, po czym Burmistrz Kłobucka  ogłoszeniem z dnia  

5 lipca 2019 r. podał do publicznej wiadomości informację o przyjęciu  przedmiotowego 

dokumentu, a także o możliwości zapoznania się z jego treścią, wraz  

z uzasadnieniem i  podsumowaniem. Treść ogłoszenia opublikowano w Gazecie Kłobuckiej  

z datą emisji 05.07.2019 r., na stronach internetowych urzędu, a także tablicach ogłoszeń  

w urzędzie i sołectwach Libidza i Gruszewnia. Stosowaną informację przesłano również  

do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Powiatowego Inspektora Sanitarnego  

w Kłobucku. Egzemplarz planu po wejściu w życie uchwały przesłano Staroście 

Kłobuckiemu.  

                

41. Uchwała Nr 84/VII/2019 z dnia 07.05.2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu  

zagospodarowania przestrzennego terenu w Kłobucku obręb Smugi - zrealizowana.  

Po uchwaleniu planu całość dokumentacji planistycznej przesłano Wojewodzie Śląskiemu   

w celu  dokonania oceny prawidłowości jej przeprowadzenia. Uchwałę, którą uchwalono plan 

obejmujący teren o powierzchni ok. 137,6 ha, opublikowano w Dzienniku Urzędowym  

Województwa Śląskiego pod poz. 3720, po czym Burmistrz Kłobucka ogłoszeniem z dnia  

5 lipca 2019 r. podał do publicznej wiadomości informację o przyjęciu przedmiotowego planu 

wraz z oceną oddziaływania na środowisko, a także  możliwością zapoznania się z ich treścią, 

wraz z uzasadnieniem i podsumowaniem. Treść ogłoszenia opublikowano w Gazecie 

Kłobuckiej z datą emisji 05.07.2019 r., na  stronach internetowych urzędu, a także tablicach  

ogłoszeń w urzędzie i sołectwie Smugi. Stosowaną informację przesłano również  

do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Powiatowego Inspektora Sanitarnego  

w Kłobucku. Egzemplarz planu po wejściu w życie uchwały przesłano Staroście 

Kłobuckiemu.  

  

42. Uchwała Nr 85/VII/2019 z dnia 07.05.2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenów w Kłobucku - zrealizowana. Po uchwaleniu planu   

całość dokumentacji planistycznej przesłano Wojewodzie Śląskiemu w celu  dokonania oceny 

prawidłowości jej przeprowadzenia. Uchwałę, którą uchwalono plan obejmujący tereny  

o powierzchni ok. 243,90 ha położone w obrębach Kłobuck, Brody Malina, Zagórze  

i Zakrzew, opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego pod poz. 3719, 

po czym Burmistrz Kłobucka ogłoszeniem z dnia 5 lipca 2019 r. podał do publicznej 

wiadomości informację  o przyjęciu  przedmiotowego planu wraz z oceną  oddziaływania na 

środowisko, a także z możliwością zapoznania się z treścią tych dokumentów, wraz  

z uzasadnieniem i  podsumowaniem. Treść ogłoszenia opublikowano w Gazecie Kłobuckiej  

z datą emisji 05.07.2019 r., na stronach internetowych urzędu, a także tablicach ogłoszeń  

w urzędzie oraz osiedlach nr 4 i nr 8 w Kłobucku i sołectwach Zakrzew i Brody Malina. 
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Stosowaną informację przesłano również do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  

i Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłobucku. Egzemplarz planu po wejściu w życie 

uchwały przesłano Staroście Kłobuckiemu.  

 

43. Uchwała Nr 86/VII/2019 z dnia 07.05.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie 

lub wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck na okres 3 lat, 

na rzecz dotychczasowych najemców lub dzierżawców – zrealizowano w całości. 

• podano do publicznej wiadomości w prasie komunikat o wywieszeniu wykazów 

nieruchomości, zamieszczono go na tablicy ogłoszeń w UM w Kłobucku oraz na stronach 

internetowych urzędu; 

• opracowano wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia, oddania w najem, 

dzierżawę lub użyczenie, zamieszczono je na tablicy ogłoszeń w UM w Kłobucku oraz na 

stronach internetowych urzędu; 

• przygotowano zarządzenie w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia, oddania  

w najem, dzierżawę lub użyczenie oraz zamieszczenie go na stronie BIP; 

• zawarto na okres trzech lat umowy najmu z najemcami  wykazanymi w załączniku nr 1 do 

uchwały z nową miesięczną stawką czynszu netto;  

• zawarto na trzyletni okres umowy dzierżawy na grunty rolne z dzierżawcami wskazanymi 

w załączniku nr 2 do uchwały z nową roczną stawką czynszu;  

• kopie umów przekazano do Wydziału Finansowego. 

                                            

44. Uchwała Nr 104/X/2019 z dnia 25.06.2019 r. (zmieniona uchwałą Nr 133/XIV/2019  

z dnia 12.11.2019 r.) w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny 

nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kłobuck na cele publiczne na rzecz 

Powiatu Kłobuckiego, zmieniona uchwałą Nr 133/XIV/2019 z 12 listopada 2019 r. 

-zrealizowana. W wykonaniu uchwały: 

• po przeprowadzeniu rozpoznania cenowego zawarto z rzeczoznawcą majątkowym umowę 

(400,00 zł) na sporządzenie wyceny nieruchomości objętej uchwała; 

• nieruchomość umieszczono w wykazie nr 13/2019 nieruchomości przeznaczonych  

do zbycia w drodze darowizny, podanym do publicznej wiadomości 30.08.2019 r. poprzez 

umieszczenie jego treści na tablicy ogłoszeń w urzędzie i stronach internetowych,  

a ponadto informację (komunikat) o miejscu i terminie udostępnienia wykazu 

opublikowano w prasie lokalnej 30 sierpnia 2019 r. na tablicach ogłoszeń w urzędzie   

i stronach internetowych; 

• przygotowano projekt uchwały zmieniającej w treści oznaczenie numeru drogi powiatowej 

oraz protokół uzgodnień, zawierający ustalenia dotyczące zwrotu przez Nabywcę 

poniesionych kosztów; 

• dnia 18.12.2019 r. podpisano umowę darowizny w formie aktu notarialnego; 

• sporządzono protokół zdawczo-odbiorczy. 

    

45. Uchwała Nr 112/XI/2019 z dnia 20.08.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie 

lub wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck na okres 3 lat, 

na rzecz dotychczasowych najemców lub dzierżawców – zrealizowano w całości. 
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• podano do publicznej wiadomości w prasie komunikat o wywieszeniu wykazów 

nieruchomości, zamieszczono go na tablicy ogłoszeń w UM w Kłobucku oraz na stronach 

internetowych urzędu; 

• opracowano wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem lub  dzierżawę, 

zamieszczono je na tablicy ogłoszeń w UM w Kłobucku oraz na stronach internetowych 

urzędu; 

• przygotowano zarządzenie w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia, oddania  

w najem lub dzierżawę oraz zamieszczenie go na stronie BIP; 

• zawarto na okres trzech lat umowy najmu z najemcami wykazanymi w załączniku  

nr 1 do uchwały z nową miesięczną stawką czynszu netto;  

• zawarto na trzyletni okres umowy dzierżawy na grunty rolne z dzierżawcami wskazanymi 

w załączniku nr 2 do uchwały z nową roczną stawką czynszu;  

• kopie umów przekazano do Wydziału Finansowego. 

 

46. Uchwała Nr 113/XI/2019 z dnia 20.08.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na 

nieodpłatne nabycie nieruchomości – niezrealizowana. Uchwała została podjęta po złożeniu 

przez właścicieli  nieruchomości w niej opisanej deklaracji  przekazania Gminie Kłobuck  

w drodze darowizny gruntów przewidzianych w obowiązującym planie zagospodarowania 

przestrzennego pod urządzenie drogi lokalnej (35KL). Po podjęciu uchwały przygotowano 

protokół uzgodnień, który stanowić miał podstawę zawarcia umowy w formie aktu 

notarialnego i przesłano w październiku 2019 r. na adres właścicieli nieruchomości celem 

podpisania. W odpowiedzi zostało złożone oficjalne pismo w którym poinformowano  

o wycofaniu się z wcześniejszej deklaracji i zaproponowano sprzedaż gminie 

przedmiotowych gruntów. 

                                                                      

47. Uchwała Nr 115/XI/2019 z dnia 20.08.2019 r. w sprawie zgody na zamianę 

nieruchomości (zmieniona uchwałą Nr 164/XVII/2020 z dnia 16.01.2020 r.) - w toku 

realizacji. Realizując uchwałę: 

• zawarto z właścicielem nieruchomości, którą gmina ma zamiar nabyć protokół  

z wstępnych uzgodnień określający warunki dokonania ewentualnej zamiany; 

• zlecono uprawnionemu geodecie podział gminnej nieruchomości w celu wydzielenia 

działki podlegającej zamianie (2 800,00 zł brutto); 

• zawarto z rzeczoznawcą majątkowym umowę na sporządzenie operatów szacunkowych 

określających wartość zamienianych nieruchomości (w tym 380,00 zł brutto za wycenę 

gminnej  działki). 

 

48. Uchwała Nr 121/XII/2019 z dnia 24.09.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na 

wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck na okres 3 lat, na 

rzecz dotychczasowych dzierżawców – zrealizowano w całości. 

• podano do publicznej wiadomości w prasie komunikat o wywieszeniu wykazów 

nieruchomości, zamieszczono go na tablicy ogłoszeń w UM w Kłobucku oraz na stronach 

internetowych urzędu; 
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• opracowano wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, 

zamieszczono go na tablicy ogłoszeń w UM w Kłobucku oraz na stronach internetowych 

urzędu; 

• przygotowano zarządzenie w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia, oddania  

w najem lub dzierżawę oraz zamieszczenie go na stronie BIP; 

• na grunty rolne z dzierżawcami wskazanymi w uchwale z nową roczną stawką czynszu;  

• kopie umów przekazano do Wydziału Finansowego. 

    

49. Uchwała Nr 122/XII/2019 z dnia 24.09.2019 r. w sprawie  wyrażenia zgody na sprzedaż 

w drodze przetargu nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości -  

w toku realizacji.  

Uchwała dotyczy zbycia z gminnego zasobu nieruchomości położonej w Łobodnie 

oznaczonej geodezyjnie nr 1963/4 o pow. 0,8460 ha, przewidzianej pod budownictwo 

mieszkaniowe wielorodzinne. Wykonując przedmiotowa uchwałę w 2019 r. zawarto  

z rzeczoznawcą majątkowym wyłonionym w rozpoznaniu cenowym umowę na sporządzenie 

operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości (500,00 zł brutto). 

                                                                                                               

50. Uchwała Nr 131/XIV2019 z dnia 12.11.2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Łobodnie –  

w toku realizacji.  

Przedmiotowy projekt  obejmuje teren o powierzchni 2,6 ha, a celem  opracowania jest 

korekta ustaleń obowiązującego od 2015 r. dla tego terenu planu. Przeprowadzono 

rozpoznanie cenowe na   wyłonienie projektanta  planu, w wyniku którego  zawarto umowę   

o dzieło z wynagrodzeniem 7 000,00 zł.  

     

51. Uchwała Nr 132/XIV2019 z dnia 12.11.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie  

w drodze przetargu nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości -  

w toku realizacji.  

Uchwała  dotyczy nieruchomości rolnej położonej w Gminie Kłobuck, obręb Rybno, 

oznaczonej  geodezyjnie nr 228 o pow. 0,0611 ha. Po podjęciu uchwały                                                                                                                 

w wyniku rozpoznania cenowego zawarto z rzeczoznawcą majątkowym umowę  

(340,00 zł), na sporządzenie operatu szacunkowego, określającego wartość nieruchomości  

w celu ustalenia ceny wywoławczej przy wystawianiu nieruchomości do zbycia. 

                     

52. Uchwała Nr 133/XIV2019 z dnia 12.11.2019 r. w sprawie zmiany uchwały  

Nr 104/X/2019 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia 

zgody na przekazanie w formie darowizny nieruchomości gruntowej stanowiącej własność 

Gminy Kłobuck na cele publiczne na rzecz Powiatu Kłobuckiego (patrz poz.44).        

                                                                                                                                                     

53. Uchwała Nr 134/XIV2019 z dnia 12.11.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie  

w drodze przetargu nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości -  

w toku realizacji. 
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Uchwała dotyczy nieruchomości położonej w Libidzy, oznaczonej geodezyjnie nr 368/3  

o pow. 0,1249 ha.  Realizując uchwałę w wyniku rozpoznania cenowego  zawarto  

z rzeczoznawcą majątkowym umowę na kwotę 340,00 zł tytułem sporządzenia operatu 

szacunkowego, określającego wartość rynkową nieruchomości dla potrzeb ustalenia ceny 

wywoławczej w przetargu. 

 

54. Uchwała Nr 135/XIV2019 z dnia 12.11.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na 

wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck na 

okres 3 lat, na rzecz dotychczasowych najemców lub dzierżawców – zrealizowano w całości:                  

• podano do publicznej wiadomości w prasie komunikat o wywieszeniu wykazów 

nieruchomości, zamieszczono go na tablicy ogłoszeń w UM w Kłobucku oraz na stronach 

internetowych urzędu; 

• opracowano Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem lub dzierżawę, 

zamieszczono je na tablicy ogłoszeń w UM w Kłobucku oraz na stronach internetowych 

urzędu; 

• przygotowano zarządzenie w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w najem, 

dzierżawę lub użyczenie oraz zamieszczenie go na stronie BIP; 

• zawarto na okres trzech lat umowy najmu z najemcami  wykazanymi w załączniku nr 1 do 

uchwały z nową miesięczną stawką czynszu netto;  

• zawarto na trzyletni okres umowy dzierżawy na grunty rolne z dzierżawcami wskazanymi 

w załączniku nr 2 do uchwały z nową roczną stawką czynszu;    

• kopie umów przekazano do Wydziału Finansowego.              
                                                                                                                                           

55. Uchwała Nr 140/XIV2019 z dnia 12.11.2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie Lgota i Biała Dolna -Etap I.  

Po uchwaleniu planu całość dokumentacji planistycznej przesłano Wojewodzie Śląskiemu   

w celu  dokonania oceny prawidłowości jej przeprowadzenia. Uchwałę, którą uchwalono plan 

obejmujący teren o powierzchni ok. 247,15 ha, opublikowano Dzienniku Urzędowym  

Województwa Śląskiego pod poz. 7753.  

 

56. Uchwała Nr 141/XIV2019 z dnia 12.11.2019 r. w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, dla terenów położonych w Libidzy przy ul. Kłobuckiej.                                                                                                                         

Po uchwaleniu planu całość dokumentacji planistycznej  przesłano Wojewodzie Śląskiemu   

w celu  dokonania oceny prawidłowości jej przeprowadzenia. Uchwałę, zmieniającą ustalenia 

obowiązującego  od 2010 r.  planu opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Śląskiego pod poz. 7754. Przedmiotowy plan obejmuje teren o powierzchni ok. 15,28 ha 

położony przy drodze krajowej nr 43 w Libidzy.  

 

57. Uchwała Nr 151/XV2019 z dnia 3.12.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie  

w drodze przetargu nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości -  

w toku realizacji. Uchwała dotyczy 3 niezabudowanych działek gruntu położonych  

w Kłobucku, obręb Zagórze, oznaczonych  geodezyjnie nr 923/58 o pow. 0,0742 ha,  

nr 923/59 o pow. 0,0860 ha, nr  923/60 o pow. 0,1067 ha. Realizując uchwałę w wyniku 

rozpoznania cenowego zawarto z rzeczoznawcą majątkowym umowę na kwotę 700,00 zł, 
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tytułem sporządzenia operatu szacunkowego, określającego wartość rynkową nieruchomości 

dla potrzeb ustalenia ceny wywoławczej w przetargu. 

 

58. Uchwała Nr 123/XII/2019 z dnia 24.09.2019 r. w sprawie  wyrażenia zgody na 

wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck,  

a pozostających w trwałym zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku na 3 lata na 

rzecz dotychczasowych najemców. 

Uchwała dotyczyła wyrażenia zgody przez Radę Miejską w Kłobucku na przedłużenie 

umowy najmu powierzchni – 1 m² na Krytej Pływalni celem ustawienia automatów do 

sprzedaży zabawek. Umowę zawarto na okres 3 lat na rzecz dotychczasowego najemcy 

DORIAN sp. z o.o. w kwocie 194,37 zł brutto za 1 m²/miesięcznie. Uchwała dotyczyła 

również wyrażenia zgody przez Radę Miejską w Kłobucku na przedłużenie umowy najmu 

powierzchni – 3 m² na Krytej Pływalni celem ustawienia automatów samosprzedających. 

Umowę zawarto na okres 3 lat na rzecz dotychczasowego najemcy Sebastian Idzikowski 

Farma w kwocie 573,78 zł brutto za 3 m²/miesięcznie.  

 

59. Uchwała Nr 89/VII/2019 z dnia 07.05.2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 24/III/2018  

z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawek, terminu płatność opłaty targowej oraz 

zasad jej poboru w drodze inkasa na terenie Gminy Kłobuck. 

W wyniku podjęcia uchwały dodano punktu o wysokości opłaty targowej  pobieranej podczas 

imprez artystyczno – rozrywkowych za każdy metr zajmowanej powierzchni oraz za sprzedaż 

z wózka, z ręki i kosza. 

 

60. Uchwała Nr 94/VIII/2019 z dnia 27.05.2019 r.  w sprawie zmiany uchwały  

Nr 89/VII/2019 z dnia 7 maja 2019 r. zmieniającej uchwałę Nr 24/III/2018 z dnia 4 grudnia 

2018. 

Uchwała informuje o zmianie poprzednich uchwał w zakresie daty wejścia ich w życie. 

 

61. Uchwała Nr 149/XV/2019 z dnia 03.12.2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 r. – uchwała jest 

w toku realizacji. 

 

62. Uchwała Nr 150/XV/2019 z dnia 03.12.2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego 

Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r. – uchwała w toku realizacji.  

 

63. Uchwała Nr 152/XV/2019 z dnia 03.12.2019 r. w sprawie uchwalenia programu 

współpracy Gminy Kłobuck z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 – uchwała w toku realizacji.  

 

64. Uchwała Nr 88/VII/2019 z dnia 07.05.2019 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego 

oraz wykazu kąpielisk na rok 2019 na terenie Gminy Kłobuck. (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2019 r., 

poz. 3669). 

Organizator kąpieliska wystąpił z wnioskiem o umieszczenie jednego kąpieliska  położonego 

na zbiorniku wodnym "Zakrzew" w Kłobucku w wykazie kąpielisk na terenie Gminy 

Kłobuck. Sezon kąpielowy w 2019 r. trwał od 24 czerwca do 31 sierpnia. 
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65. Uchwała Nr 96/IX/2019 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty  

(Dz. Urz. Woj. Śl. z 2019 r., poz. 4398). 

Uchwała obowiązywała od 1 lipca 2019 r. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

odbieranymi z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Kłobuck stanowi 

iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość oraz właściwej stawki opłaty – 

w przypadku segregowania odpadów 13,50 zł/os miesięcznie lub 27,00 zł, gdy odpady nie  

są segregowane. 

 

66. Uchwała Nr 142/XIV/2019 z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie zasad i trybu 

udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowych w 2020 r. na dofinansowanie kosztów 

zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, związanych z ochroną powietrza, 

polegających na modernizacji systemów grzewczych w budynkach i lokalach mieszkalnych 

na terenie Gminy Kłobuck, realizowanych przez osoby fizyczne (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2019 r., 

poz. 7755) – w toku realizacji. 

 

67. Uchwała Nr 160/XVI/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały  

Nr 142/XIV/2019 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie zasad  

i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowych w 2020 r. na dofinansowanie 

kosztów zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, związanych z ochroną 

powietrza, polegających na modernizacji systemów grzewczych w budynkach i lokalach 

mieszkalnych na terenie Gminy Kłobuck, realizowanych przez osoby fizyczne (Dz. Urz. Woj. 

Śl. z 2020 r., poz. 343).  

Zmiana treści uchwały dotyczyła wymagań jakie powinny spełniać kotły na paliwo stałe. 

Zapisy dostosowano do Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. 

w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE  

w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe, które staną 

się obligatoryjne dla wszystkich urządzeń grzewczych sprzedawanych na rynku polskim, jaki 

w całej Unii Europejskiej od 1 stycznia 2020 r. 

 

68. Uchwała Nr 93/VIII/2019 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 27 maja 2019 r.  

w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. 

Uchwała została zakwestionowana przez organ nadzoru. 

 

69. Uchwała Nr 106/X/2019 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 25 czerwca 2019 r.  

w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. 

Uchwała uwzględnia interpretacje organu nadzoru w związku z zakwestionowaniem 

pierwotnej uchwały Nr 93/VIII/2019 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 27 maja 2019 r.  

w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego  

z 2019 r., poz. 3973). Uchwała jest realizowana. 

 

70. Uchwała Nr 75/VI/2019 z dnia 26.03.2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kłobuck 

w 2019 roku.  

W celu realizacji podjętej uchwały zostały podpisane umowy z następującymi podmiotami: 
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• w zakresie całodobowej opieki weterynaryjnej, sterylizacji albo kastracji odłowionych 

zwierząt, usypiania ślepych miotów – Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe 

Przychodnia Weterynaryjna „COSTA“ s.c. Arkadiusz Mazik i Robert Skoczylas,  

ul. Topolowa 11,  Kłobuck, 

• w zakresie zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich – Gospodarstwo Rolne 

Mokros – Projekt Jacek Mokros ul. Wiejska 10, Kochanowice, 

• w zakresie odławiania zwierząt bezdomnych – Firma Usługowo Handlowa „OSKAR“ 

Sławomir Gizler ul. Rynek 22/1, Olesno, 

• w zakresie zapewnienia bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt – 

firma odławiająca miała podpisaną umowę cywilnoprawną z Fundacją dla Zwierząt 

„ZWIERZYNIEC“ z siedzibą w Wieluniu przy ul. 18-go Stycznia 131, 

• w zakresie opieki nad wolno żyjącymi kotami zakupiono karmę oraz dokonano sterylizacji 

w celu zmniejszenia ich populacji. 

Wykorzystano następujące środki finansowe: 

• odławianie bezdomnych zwierząt, zapewnienie im miejsca w schronisku oraz 

poszukiwanie dla nich nowych właścicieli – 157 941,29 zł, 

• opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie – 305,22 zł,  

• obligatoryjną sterylizacja albo kastracja odłowionych zwierząt – 2 060 ,00 zł, 

• usypianie ślepych miotów – 50,00 zł, 

• zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych  

z udziałem zwierząt – 10 994,00 zł, 

• zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich -  1 476,00 zł. 

Rezultatem realizacji uchwały jest zmniejszenie ilości bezdomnych psów oraz kotów na 

terenie Gminy Kłobuck. W 2019 roku odłowiono i umieszczono w schronisku 66 psów oraz 

33 koty. W schronisku sterylizacji bądź kastracji poddanych zostało:  

• 27 kotów, do adopcji oddano 24 koty,  

• 15 psów, do adopcji oddano 35 psów. 

 

71. Uchwała Nr 137/XIV/2019 z dnia 12.11.2019 r. w sprawie wstępnej lokalizacji 

przystanku komunikacji zbiorowej przy drodze powiatowej nr 2049S. Uchwała został podjęta 

w celu zaspokojenia potrzeb komunikacyjnych mieszkańców Sołectwa Lgota wnioskujących 

o przystanek autobusowy w rejonie Szkoły Podstawowej w Lgocie. Uchwała została 

przekazana do Zarządu Powiatu Kłobuckiego, celem ustalenia ostatecznej lokalizacji 

przystanku. 

 

72. Uchwała Nr 77/VI/2019 z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie wieloletniego programu 

gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kłobuck na lata 2019 – 2023. 

Szczegółowa realizacja uchwały omówiona została w  rozdziale 4.17. niniejszego 

opracowania. 

 

73. Uchwała Nr 43/V/2019 z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie 

lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Kłobuck, a pozostającego w trwałym 

zarządzie Zarządu Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku, na okres 10 lat. 

Po przeprowadzeniu trzech przetargów ustnych nieograniczonych na lokal przy  

ul. 11 Listopada 8 o pow. 77,91 m2, które nie doszły do skutku, ofertę zawarcia umowy najmu 
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na lokal złożył ESBANK Bank Spółdzielczy z siedzibą w Radomsku. Ze względu na koszty 

związane z remontem lokalu i przystosowaniem go do działalności bankowej, wyrażono 

zgodę na najem lokalu na okres 10 lat. 

 

74. Uchwała Nr 114/XI/2019 z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na najem 

lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Kłobuck, a pozostającego w trwałym 

zarządzie Zarządu Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku na okres 10 lat i odstąpienie 

od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu. 

W związku z remontem lokalu użytkowego przy ul. 11 Listopada 8 o pow. 77,91 m2 

najmowanego przez ESBANK Bank Spółdzielczy i rozwojem firmy najemca wystąpił  

o wynajem wolnego lokalu o pow. 49,53 m2 z odstąpieniem od tryby przetargowego  

i zawarciem umowy na okres 10 lat. Lokal wymagał generalnego remontu i poniesienia 

dużych nakładów finansowych. Ze względu na planowany generalny remont i deklarację 

długotrwałego najmu, wyrażono zgodę na powyższe. 

 

75. Uchwała Nr 136/XIV/2019 z dnia 12.11.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na najem 

lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Kłobuck, a pozostającego w trwałym 

zarządzie ZDiGK w Kłobucku na czas dłuższy niż 3 lata. 

Najemca lokalu użytkowego przy ul. 11 Listopada 9 w Kłobucku o pow. 79,53 m2 Vello 

Dekor Edward Krawczyk wystąpił o zawarcie umowy na okres 10 lat. Ze względu na duże 

nakłady finansowe poniesione na generalny remont najmowanego lokalu wyrażono zgodę na 

powyższe. 

 

76. Uchwała Nr 90/VII/2019 z dnia 07.05.2019 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach  

podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci sześcioletnie i dzieci młodsze.  

W wyniku podjęcia uchwały od 01 września 2019 r. obowiązkowy wymiar godzin zajęć  

w/w nauczycieli wynosi 22 godziny tygodniowo. 

 

77. Uchwała Nr 105/X/2019 z dnia 25.06.2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci 

publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kłobuck oraz 

określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 01 września 

2019 roku.  

W związku z zakończeniem okresu przejściowego reformowania szkół podstawowych, 

konieczne było ustalenia nowej sieci szkół oraz określenie granic ich obwodów. Od dnia  

01 września 2019 roku szkoły podstawowe funkcjonują w ostatecznie ustalonej dla nich 

strukturze organizacyjnej, jako szkoły ośmioletnie bez klas dotychczasowych gimnazjów. 

  

78. Uchwała Nr 99/X/2019 z dnia 25.06.2019 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi 

Kłobucka wotum zaufania.  

W wyniku podjęcia uchwały rada gminy udzieliła Burmistrzowi Kłobucka wotum zaufania.   

 

79. Uchwała Nr 116/XI/2019  z dnia  20.08.2019 r. w sprawie  zmiany regulaminu 

wynagradzania   nauczycieli  w  placówkach  prowadzonych  przez  Gminę  Kłobuck.  

W wyniku podjęcia uchwały od 01 września 2019 r. wysokość dodatku funkcyjnego dla 
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wychowawców klas zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez Gminę Kłobuck 

wynosi 300,00 zł.  

 

80. Uchwała Nr 139/XIV/2019 z dnia 12.11.2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia 

działalności gimnazjów. 

W wyniku podjęcia uchwały stwierdzono zakończenie działalności gimnazjum w Zespole 

Szkolno-Przedszkolnym w Kamyku oraz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łobodnie. 

 

81. Uchwała Nr 138/XIV2019 z dnia 12.11.2019 r. w sprawie zmiany uchwały  

Nr 381/XXXVI/2017 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 30 listopada 2017 r w sprawie 

ustalenia trybu i udziału i rozliczania dotacji dla szkół i placówek wychowania 

przedszkolnego niepublicznego oraz publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż 

Gmina Kłobuck lub osoby fizyczne, oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich 

pobrania i wykorzystania, zmienionej Uchwałą Nr 391/XXXVII/2017 Rady Miejskiej  

w Kłobucku z dnia 28 grudnia 2017 r. 

Uchwała została wdrożona w życie i jest realizowana w Centrum Ekonomiczno-

Administracyjnym w Kłobucku.        

                  

82. Uchwała Nr 153/XV2019 z dnia 3.12.2019 r. w sprawie określenia średniej ceny 

jednostki paliwa Gminy Kłobuck na rok szkolny 2019/2020 w celu ustalenia zwrotu kosztów 

rodzicom za przewóz dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców – w trakcie realizacji. 

 

83. Uchwała Nr 82/VII/2019 z dnia 07.05.2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na        

Dyrektora ZDiGK w Kłobucku ozn. OR.1510.1.004.2019 oraz OR.1510.1.005.2019.  

Rada Miejska podjęła w/w uchwałę i przekazała skarżącemu  wraz  z  uzasadnieniem. 

 

84. Uchwała Nr 87/VII/2019 z dnia 07.05.2019 r. w sprawie przywrócenia ruchu       

pasażerskiego na stacji kolejowej w Kłobucku.                                   

Apel przekazano do Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego, Marszałka 

Województwa Śląskiego Pana Jakuba Chełstowskiego, Marszałka Województwa Łódzkiego 

Pana Grzegorza Schreibara oraz do Zarządu Polskich Linii Kolejowych S.A . 

 

85. Uchwała Nr 95/IX/2019 z dnia 05.06.2019 r.  w sprawie rozpatrzenia skargi na organ         

prowadzący Szkołę  Podstawową Nr 2 im. A. Mickiewicza w Kłobucku – uchwała 

zrealizowana. 

 

86. Uchwała Nr 111/XI/2019 z dnia 20.08.2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania        

Burmistrza Kłobucka ozn. Nr OR 1510.1.006.2019 - uchwałę przekazano skarżącemu  wraz   

z  uzasadnieniem. 

 

87. Uchwała Nr 143/XIV2019 z dnia 12.11.2019 r. w sprawie stwierdzenia braku        

właściwości Rady Miejskiej w Kłobucku do rozpatrzenia skargi i przekazania jej według 

właściwości - uchwałę przekazano do Wojewody Śląskiego. 
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88. Uchwała Nr 127/XII/2019  z dnia 24.09.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na 

przystąpienie do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin i Powiatów Subregion Północnego 

Województwa Śląskiego – w toku realizacji.   

 

89. Uchwała Nr 73/VI/2019 z dnia 26.03.2019 r. w sprawie uchylenia uchwały  

Nr 468/XLV/18 z dnia 18 września 2018 r. w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego 

Gminy Kłobuck w 2020 r.  – uchwała została zrealizowana.  

 

90. Uchwała Nr 74/VI/2019 z dnia 26.03.2019 r. w sprawie desygnowania kandydata do  

Powiatowej Rady Rynku Pracy w Kłobucku – uchwała została zrealizowana.  

 

91. Uchwała Nr 154/XV/2019 z dnia 3.12.2019 r. w sprawie apelu o wsparcie finansowe  

w zakresie budowy Centrum Piłki Nożnej w Częstochowie – apel przekazano do Rządu RP. 

 

92. Uchwała Nr 42/V/2019 z dnia 08.02.2019 r. w sprawie powołania komisji doraźnej ds.      

Nowelizacji Statutu Gminy Kłobuck oraz statutów jednostek pomocniczych – uchwała została 

zrealizowana. 

93. Uchwała Nr 45/V/2019  z dnia 08.02.2019 r.  w sprawie zwołania zebrania wyborczego 

Osiedla Nr 1 „Północ"– uchwała została zrealizowana. 

94. Uchwała Nr 46/V/2019 z dnia 08.02.2019 r. w sprawie zwołania zebrania wyborczego 

Osiedla Nr 2 – uchwała została zrealizowana.     

95. Uchwała Nr 47/V/2019 z dnia 08.02.2019 r. w sprawie zwołania zebrania wyborczego       

Osiedla Nr 3 „Słoneczne” – uchwała została zrealizowana.                                                                                                            

96. Uchwała Nr 48/V/2019 z dnia 08.02.2019 r. w sprawie zwołania zebrania wyborczego 

Osiedla Nr 4 „Zawada” – uchwała została zrealizowana. 

97. Uchwała Nr 49/V/2019   z dnia 08.02.2019 r. w sprawie zwołania zebrania wyborczego 

Osiedla Nr 5 – uchwała została zrealizowana.         

98. Uchwała Nr 50/V/2019 z dnia 08.02.2019 r. w sprawie zwołania zebrania wyborczego 

Osiedla Nr 6  – uchwała została zrealizowana.      

99. Uchwała Nr 51/V/2019 z dnia 08.02.2019 r. w sprawie zwołania zebrania wyborczego 

Osiedla Nr 7 – uchwała została zrealizowana.       

100. Uchwała Nr 52/V/2019 z dnia 08.02.2019 r. w sprawie zwołania zebrania wyborczego 

Osiedla Nr 8  „Stare Zagórze" – uchwała została zrealizowana.  

101. Uchwała Nr 53/V/2019 z dnia 08.02.2019 r. w sprawie zwołania zebrania wyborczego 

Osiedla Nr 9 – uchwała została zrealizowana.    

102. Uchwała Nr 54/V/2019 z dnia 08.02.2019 r. w sprawie zwołania zebrania wyborczego  

w Sołectwie Zakrzew – uchwała została zrealizowana. 
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103. Uchwała Nr 55/V/2019 z dnia 08.02.2019 r. w sprawie zwołania zebrania wyborczego  

w Sołectwie Smugi – uchwała została zrealizowana. 

104. Uchwała Nr 56/V/2019 z dnia 08.02.2019 r. w sprawie zwołania zebrania wyborczego  

w Sołectwie Przybyłów – uchwała została zrealizowana.   

105. Uchwała Nr 57/V/2019 z dnia 08.02.2019 r. w sprawie zwołania zebrania wyborczego  

w Sołectwie  Niwa Skrzeszów – uchwała została zrealizowana. 

106. Uchwała Nr 58/V/2019 z dnia 08.02.2019 r. w sprawie zwołania zebrania wyborczego  

w Sołectwie  Brody Malina – uchwała została zrealizowana. 

107. Uchwała Nr 59/V/2019 z dnia 08.02.2019 r. w sprawie zwołania zebrania wyborczego  

w Sołectwie Rybno – uchwała została zrealizowana.   

108. Uchwała Nr 60/V/2019 z dnia 08.02.2019 r. w sprawie zwołania zebrania wyborczego 

w Sołectwie Nowa Wieś – uchwała została zrealizowana.   

109. Uchwała Nr 61/V/2019 z dnia 08.02.2019 r. w sprawie zwołania zebrania wyborczego 

w Sołectwie Łobodno – uchwała została zrealizowana.       

110. Uchwała Nr 62/V/2019 z dnia 08.02.2019 r. w sprawie zwołania zebrania wyborczego 

w Sołectwie Libidza – uchwała została zrealizowana.          

111. Uchwała Nr 63/V/2019 z dnia 08.02.2019 r. w sprawie zwołania zebrania wyborczego 

w Sołectwie Lgota – uchwała została zrealizowana.      

112. Uchwała Nr 64/V/2019 z dnia 08.02.2019 r. w sprawie zwołania zebrania wyborczego 

w Sołectwie Kopiec – uchwała została zrealizowana.   

113. Uchwała Nr 65/V/2019 z dnia 08.02.2019 r. w sprawie zwołania zebrania wyborczego 

w Sołectwie Kamyk – uchwała została zrealizowana.   

114. Uchwała Nr 66/V/2019 z dnia 08.02.2019 r. w sprawie zwołania zebrania wyborczego 

w Sołectwie Gruszewnia – uchwała została zrealizowana. 

115. Uchwała Nr 67/V/2019 z dnia 08.02.2019 r. w sprawie zwołania zebrania wyborczego 

w Sołectwie Borowianka – uchwała została zrealizowana. 

116. Uchwała Nr 68/V/2019 z dnia 08.02.2019 r. w sprawie zwołania zebrania wyborczego 

w Sołectwie Biała – uchwała została zrealizowana.    

117. Uchwała Nr 107/X/2019 z dnia 25.06.2019 r. w sprawie powołania zespołu  

ds. Ławników – uchwała została zrealizowana. 

118. Uchwała Nr 117/XI/2019 z dnia 20.08.2019 r. w sprawie zasięgnięcia od Komendanta 

Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników – uchwała została 

zrealizowana. 
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119. Uchwała Nr 118/XI/2019 z dnia 20.08.2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu 

głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych – uchwała została zrealizowana. 

120. Uchwała Nr 124/XII/2019 z dnia 24.09.2019 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu 

Okręgowego w Częstochowie na kadencję 2020-2023 – uchwała została zrealizowana. 

121. Uchwała Nr 125/XII/2019 z dnia 24.09.2019 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu 

Okręgowego w Częstochowie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń 

społecznych na kadencję 2020-2023 – uchwała została zrealizowana. 

122. Uchwała Nr 126/XII/2019 z dnia 24.09.2019 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu 

Rejonowego w Częstochowie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń 

społecznych na kadencję 2020-2023 – uchwała została zrealizowana. 

 

5.2.  REALIZACJA UCHWAŁ PODJĘTYCH WCZEŚNIEJ,                                    

A  REALIZOWANYCH W 2019 ROKU 

 

1. Uchwała Nr  376/XXXVI/2017  z dnia   30.11.2017 r.  w  sprawie określenia wzorów 

formularzy informacji i deklaracji podatkowych. Realizowana na bieżąco. 

 

2. Uchwała Nr 128/XVI/2015 z dnia 30.11.2015 r.  w sprawie określenia wysokości stawek 

podatku od środków transportowych.  

Dokonano wymiaru z tytułu podatku od środków transportowych w 2019 r. 

 

3. Uchwała Nr 420/XL/2018 z dnia 24.04.2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków 

i innych opłat stanowiących dochód budżetu gminy Kłobuck instrumentem płatniczym.  

Możliwość dokonywania płatności kartą płatniczą podatków i opłat ułatwia podatnikom 

wykonywanie ich obowiązków oraz usprawnia obsługę mieszkańców. Uchwała nie powoduje 

skutków finansowych po żadnej stronie (podatnika i organu podatkowego). 

 

4. Uchwała Nr 13/III/2018 z dnia 04.12.2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta  

do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2019.                                                  

Do stosowania i realizacji w 2019 r. 

 

5. Uchwała Nr 14/III/2018 z dnia 04.12.2018 r. w sprawie wynagrodzenia Burmistrza 

Kłobucka. Realizowana na bieżąco. 

 

6. Uchwała Nr 25/III/2018 z dnia 04.12.2018 r. w sprawie zmiany uchwały  

Nr 450/XLVI/2014 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 30 września 2014 roku w sprawie 

zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy de minimis w zakresie 

nowych inwestycji na terenie Gminy Kłobuck (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2014 r. poz. 5179) 

zmienionej uchwałą Nr 328/XXXIII/2017 Rady Miejskiej w Kłobucku z 27.06.2017 r.  

(Dz. Urz. Woj. Śl. z 2017 r. Poz. 4074).                                                                           

W 2019 r. został zwolniony z podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy  

de minimis w zakresie nowych inwestycji na terenie Gminy Kłobuck dwóch przedsiębiorców 

na kwotę 28 357,86 zł. 
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7. Uchwała Nr 26/III/2018 z dnia 04.12.2018 r. w sprawie zmiany uchwały  

Nr 451/XLVI/2014 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 30 września 2014 roku w sprawie 

zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy de minimis na 

tworzenie nowych miejsc pracy (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2014 r. poz. 5180) zmienionej Uchwałą 

Nr 42/VIII/2015 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 23 marca 2015 r.  (Dz. Urz. Woj. Śl.   

z 2015 r. poz. 1888) oraz uchwałą Nr 329/XXXII/2017 z dnia 27 czerwca 2017 r.  

(Dz. Urz. Woj. Śl. z 2017 r. poz. 4075).                                                                                                          

W 2019 r. brak zwolnień. 

 

8. Uchwała Nr 19/IV/2014 z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia diet dla radnych 

Rady Miejskiej w Kłobucku. Realizowana na bieżąco. 

 

9. Uchwała Nr 31/IV/2018 z dnia 27.12.2018 r. w sprawie  zmiany uchwały Nr 19/IV/2014 

w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Miejskiej w Kłobucku.  Realizowana na bieżąco. 

 

10. Uchwała Nr 446/XLII/2018 z dnia 26.06.2018 r. zmieniona uchwałą  

Nr 465/XLV/2018 z dnia 18.09.2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Kłobucku, obręb Osoki 

Pustkowie - w toku realizacji. 

• 9 stycznia 2019 r. zawarto umowę z urbanistą (24 000 zł), 

• obwieszczeniem z 26.02.2019 r. podano do publicznej wiadomości informację  

o przystąpieniu do sporządzania planu oraz możliwości składania wniosków w terminie do 

25 marca 2019 r., ogłoszenie o tej samej treści zamieszczono w prasie lokalnej w dniu 

01.03.2019 r.  

• po uzyskaniu dla projektu planu pozytywnej opinii Gminnej Komisji Urbanistyczno- 

Architektonicznej  wystąpiono o wymagane ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym  wymagane  opinie, w tym  wielokrotnie do Generalnej Dyrekcji Dróg 

Krajowych i Autostrad, nie akceptującej przedkładanych rozwiązań układu 

komunikacyjnego.  

 

11. Uchwała Nr 21/III/2018 z dnia 04.12.2018 r.  w  sprawie wyrażenia zgody na zbycie  

w drodze przetargu nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości – 

zrealizowano. 

• zawarto z rzeczoznawca majątkowym wyłonionym w rozpoznaniu cenowym umowę na 

sporządzenie wyceny określającej aktualną wartość rynkową  nieruchomości; 

• podano do publicznej wiadomości  poprzez  umieszczeniem w prasie lokalnej, tablicy 

ogłoszeń w urzędzie, stronach internetowych informacji o wywieszeniu wykazu 

nieruchomości przeznaczonych do zbycia; 

• Burmistrza Kłobucka zarządzeniem z dnia 28.06.2019 r. powołał komisję przetargową oraz 

zatwierdził regulamin przetargu; 

• ogłoszenie o przetargu ograniczonym do właścicieli i użytkowników wieczystych  

nieruchomości przyległych  podano do publicznej wiadomości dn. 27.06.2019 r. (tablica 

ogłoszeń w urzędzie, na stronach internetowych, tablicy ogłoszeń Osiedla nr 1 oraz 

przesyłając jego treść do właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości 

przyległych; 
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• dn. 8.08 2019 r. przeprowadzono przetarg, z którego sporządzono protokół oraz informację 

o wyniku przetargu, którą podano do publicznej wiadomości; 

• dnia 20 września  zbyto przedmiotową nieruchomość  umową w formie aktu notarialnego 

oraz sporządzono stosowny protokół zdawczo odbiorczy z nabywcą. 

 

12. Uchwała Nr 34/IV/2018 z dnia 27.12.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie  

w drodze przetargu nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości - 

zrealizowano: 

• zawarto z rzeczoznawca majątkowym wyłonionym w rozpoznaniu cenowym umowę na 

sporządzenie wyceny, określającej aktualną wartość rynkową nieruchomości oznaczonej 

ewidencyjnie nr 16/8 położonej w Lgocie; 

• podano do publicznej wiadomości poprzez umieszczeniem w prasie lokalnej, tablicy 

ogłoszeń w urzędzie, stronach internetowych informacji o wywieszeniu wykazu 

nieruchomości przeznaczonych do zbycia; 

• Burmistrza Kłobucka zarządzeniem  z dnia 30.05.2019 r. powołał komisję przetargową do 

    przeprowadzenia przetargu  oraz zatwierdził  jego regulamin; 

• ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości dn. 30.06.2019 r. (tablica 

ogłoszeń w urzędzie, strony internetowe urzędu, tablica ogłoszeń w sołectwie Lgota). 

Wyciąg z ogłoszenia ukazał się w prasie lokalnej dn. 31.05.2019 r.; 

• dnia 8.07 2019 r. przeprowadzono przetarg,  który zakończył się wynikiem negatywnym  

i na tę okoliczność sporządzono stosowny protokół oraz informację o wyniku przetargu, 

którą podano do publicznej wiadomości  dn. 12.07.2019 r.; 

• zarządzeniem z dnia 12.07.2019 r. Burmistrz Kłobucka obniżył cenę wywoławczą  

nieruchomości i  5.07.2019 r. ogłosił  drugi przetarg. Ogłoszenie opublikowano na tablicy 

ogłoszeń w urzędzie, stronach internetowych  urzędu, tablica ogłoszeń w Sołectwie Lgota. 

Wyciąg z ogłoszenia ukazał się w prasie lokalnej dn. 19.07.2019 r.; 

• dnia 28.08.2019 r. przeprowadzono drugi przetarg, z którego sporządzono protokół,  

a informację o wyniku przetargu  podano do publicznej wiadomości  4.09.2019 r.; 

• dnia 26 września zbyto przedmiotową nieruchomość umową w formie aktu notarialnego 

oraz sporządzono z nabywcą stosowny protokół zdawczo odbiorczy. 

   

13. Uchwała Nr 391/XI/2014 z 14.02.2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie  

w drodze przetargu niezabudowanej nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu - 

zrealizowano.  

Realizując uchwałę w latach 2014- 2018 zorganizowano pięć przetargów  nieograniczonych 

na zbycie nieruchomości, położonej w Kłobucku, oznaczonej ewidencyjnie nr 5500/1, po 

uprzednim  dwukrotnym  sporządzeniu  przez rzeczoznawców majątkowych jej wyceny, 

umieszczaniu nieruchomości w wykazach nieruchomości podawanych do publicznej 

wiadomości. 

• 8 stycznia 2019 r. Burmistrz Kłobucka ogłosił  po raz kolejny  pierwszy przetarg na zbycie 

nieruchomości objętej uchwałą, ogłoszenie podano do publicznej  wiadomości na  tablicy 

ogłoszeń w urzędzie, stronach internetowych urzędu, tablicach ogłoszeń Osiedla  

nr 6 i w sołectwie Smugi. Wyciąg z ogłoszenia ukazał się w prasie lokalnej  

dn. 11.01.2019 r.; 

• zarządzeniem z dnia 12.02.2019 r. zmieniony został skład Komisji przetargowej; 
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• dnia 14.02.2019 r. przeprowadzono przetarg,  który zakończył się wynikiem negatywnym, 

i na tę okoliczność sporządzono stosowny protokół oraz informację o wyniku przetargu, 

którą podano do publicznej wiadomości  dn. 22.02.2019 r.; 

• zarządzeniem z dnia 28.02.2019 r. Burmistrz Kłobucka obniżył cenę wywoławczą  

nieruchomości i 05.03.2019 r. ogłosił drugi przetarg.  Ogłoszenie opublikowano na tablicy 

ogłoszeń w urzędzie,  stronach internetowych urzędu, tablica ogłoszeń Osiedla nr 6  

i w sołectwie Smugi. Wyciąg z ogłoszenia ukazał się w prasie lokalnej dn. 08.03.2019 r.; 

• dnia 08.04.2019 r. przeprowadzono drugi przetarg, który zakończył się wynikiem 

negatywnym, i na tę okoliczność sporządzono stosowny protokół oraz informację  

o wyniku przetargu, którą podano do publicznej wiadomości  dn. 09.04.2019 r.; 

• zarządzeniem z dnia 12.04.2019 r. Burmistrz Kłobucka obniżył cenę wywoławczą  

nieruchomości i 15.04.2019 r. ogłosił  trzeci przetarg.  Ogłoszenie opublikowano na tablicy 

ogłoszeń w urzędzie,  stronach internetowych  urzędu, tablica ogłoszeń  Osiedla nr 6  

i  w sołectwie Smugi. Wyciąg z ogłoszenia ukazał się w prasie lokalnej dn. 19.04.2019 r.; 

• dnia 24.05.2019 r. przeprowadzono trzeci przetarg, do którego przystąpiło dwóch 

uczestników,  z przetargu sporządzono protokół, a informację o wyniku przetargu podano 

do publicznej wiadomości  31.05.2019 r.; 

• dnia 01.07.2019 r. zbyto przedmiotową nieruchomość umową w formie aktu notarialnego 

oraz sporządzono z nabywcą stosowny protokół zdawczo odbiorczy. 

  

14. Uchwała Nr 403/XLV/2010 z 25.05.2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie  

w drodze przetargu nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości - 

zrealizowano. Realizując uchwałę w latach 2010- 2018 zorganizowano na zbycie działki 

914/6 o powierzchni 0,1212 ha, położonej w Kłobucku obręb Zagórze osiem przetargów 

nieograniczonych, po uprzednim sporządzaniu przez rzeczoznawców majątkowych jej 

wyceny, umieszczaniu nieruchomości w wykazach nieruchomości podawanych do publicznej 

wiadomości. 

• 8 stycznia 2019 r. Burmistrz Kłobucka ogłosił  po raz kolejny  pierwszy przetarg na zbycie 

nieruchomości objętej uchwałą, ogłoszenie podano do publicznej  wiadomości na tablicy 

ogłoszeń w urzędzie,  stronach internetowych urzędu, tablicach  ogłoszeń  Osiedla nr 6  

i w sołectwie Smugi. Wyciąg z ogłoszenia ukazał się w prasie lokalnej dn. 11.01.2019 r.; 

• zarządzeniem z dnia 12.02.2019 r. zmieniony został skład Komisji przetargowej; 

• dnia 14.02.2019 r. przeprowadzono przetarg, do udziału w którym przystąpił jeden 

uczestnik i na tę okoliczność sporządzono stosowny protokół oraz informacje o wyniku 

przetargu, podając ją  do publicznej wiadomości dn. 22.02.2019 r.; 

• dnia 14.04.2019 r. zbyto przedmiotową nieruchomość umową w formie aktu notarialnego 

oraz sporządzono z nabywcą stosowny protokół zdawczo odbiorczy. 

 

15. Uchwała Nr 338/XXXIII/2017 z dnia  16.08.2017 r.  w sprawie określenia rozmiaru  

i zasad udzielania obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w oświatowych jednostkach 

organizacyjnych prowadzonych przez Gminę Kłobuck. Na jej podstawie sporządzane  

są angaże dla dyrektorów placówek oświatowych Gminy Kłobuck. 

 

16. Uchwała Nr 337/XXXIII/2017 z dnia 16.08.2017 r. w sprawie regulaminu 

wynagradzania nauczycieli w placówkach prowadzonych przez Gminę Kłobuck. Na jej 
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podstawie co roku sporządzane są angaże dla dyrektorów placówek oświatowych Gminy 

Kłobuck,  przyznawane są nagrody ze specjalnego funduszu nagród. 

 

17. Uchwała Nr 303/XXXI/2017 z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie określenia kryteriów 

wraz z przyznaną liczbą punktów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym przy 

przyjęciu kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej do klas 

pierwszych publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Kłobuck oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.  

Uchwała miała zastosowanie podczas rekrutacji w marcu 2019 r. 

 

18. Uchwała Nr 302/XXXI/2017 z dnia16 maja 2017 r. w sprawie określenia kryteriów 

wraz z przyznaną liczbą punktów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych 

szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Kłobuck oraz 

określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.  

Uchwała miała zastosowanie podczas rekrutacji w marcu 2019 r. 

 

19. Uchwała Nr 224/XXV/2016 z dnia 11 października 2016 r. w sprawie określenia 

warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2016 r., 

poz. poz. 5255) – w toku realizacji. 

 

20. Uchwała Nr 156/XIX/2016 z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie częściowego zwolnienia  

z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ponoszonej przez właścicieli 

nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2016 r., 

poz. poz. 1103) – w toku realizacji. 

 

21. Uchwała Nr 136/XVI/2015 z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie wyboru metody 

ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej 

opłaty (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2015 r., poz. 7167). Uchwała obowiązywała do 30 czerwca 2019 r. 

 

22. Uchwała Nr 213/XXIV/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia terminu, 

częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez 

właścicieli nieruchomości na terenie gminy Kłobuck (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2016 r., poz. 4505) 

– w toku realizacji. 

 

23. Uchwała Nr 351/XXXIV/2017 z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały 

Nr 249/XXVII/2016 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 

Kłobuck (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2016 r., poz. 4505) – w toku realizacji. 

 

24. Uchwała Nr 350/XXXIV/2017 z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały 

Nr 248/XXVII/2016 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług  

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy 

Kłobuck i zagospodarowania tych opadów w zamian za uiszczoną przez właściciela 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2017 

r., poz. 5178) – w toku realizacji. 
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25. Uchwała Nr 157/XIX/2016 z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji  

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela 

nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2016 r., poz. 1104) - w toku realizacji. 

 

26. Uchwała Nr 204/XIX/2012 z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad, trybu 

i sposobu rozliczania dotacji na dofinansowanie usuwania azbestu z terenu Gminy Kłobuck 

(Dz. Urz. Woj. Śl. z 2012 r., poz. 1104). Uchwała w trakcie realizacji. 

 

27. Uchwała Nr 247/XXIV/2012 z dnia 10.12.2012 r. w sprawie określenia wymagań, jakie 

powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie 

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy 

Kłobuck (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2013 r., poz. 760) - w toku realizacji. 

 

28. Uchwała Nr 12/III/2018 z dnia 04.12.2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 

Opieki nad Zabytkami Gminy Kłobuck na lata 2018-2022 – w toku realizacji. 

 

29. Uchwała Nr 17/III/2018 z dnia 4.12.2018 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony 

Środowiska dla Gminy Kłobuck na lata 2018-2021. Uchwała weszła w życie z dniem 

podjęcia. Uchwała w trakcie realizacji 

 

30. Uchwała Nr 18/III/2018 z dnia 4.12.2018 r. w sprawie Założeń do planu zaopatrzenia  

w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Kłobuck na lata 2018-2032. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. Uchwała w trakcie realizacji.  

 

31. Uchwała Nr 399/XXXVIII/2018 z dnia 20.02.2018 r. w sprawie ustalenia wysokości 

ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych – uchwała w toku 

realizacji. 

Wypłacone ekwiwalenty w 2019 r. w poszczególnych jednostkach OSP: 

OSP Biała  17 225,79 zł 

OSP Kamyk  3 767,80 zł 

OSP Kłobuck  21 059,87 zł 

OSP Nowa Wieś 2 520,00 zł 

OSP Libidza               2 991,46 zł 

 

Razem: 47 564,92 zł.  

 

32. Uchwała Nr 441/XLII/2018 z dnia 26.06.2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania 

miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Kłobuck –  uchwała 

w toku realizacji. 

 

33. Uchwała Nr 442/XLII/2018 z dnia 26.06.2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej 

liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Kłobuck uchwała  

w toku realizacji. 
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Liczba zezwoleń wydana w 2019 r: 

• zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza 

miejscem sprzedaży o zawartości alkoholu: 

do 4,5 % oraz piwo  31 

od 4,5 % do 18% oprócz piwa 28 

powyżej 18 %   28 

• zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu 

sprzedaży o zawartości alkoholu: 

do 4,5 % oraz piwo  3 

od 4,5 % do 18 % oprócz piwa 2 

powyżej 18 %   2 

 

34. Uchwała Nr 36/IV/2018  z dnia 27.12.2018 r. w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy 

Kłobuck w Radzie Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku – realizowana.  

 

35. Uchwała Nr 480/XLVI/2018  z dnia 09.10.2018 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy 

Kłobuck – realizowana. 

 

36. Uchwała Nr 411/XXXIX/2018 z dnia 27.03.2018 r. w sprawie  podziału Gminy Kłobuck 

na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miejskiej w Kłobucku – uchwała została 

zrealizowana. 

 

37. Uchwała Nr 421/XL/2018 z dnia 24.04.2018 r. w sprawie podziału Gminy Kłobuck na 

stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji 

wyborczych – uchwała została zrealizowana. 

 

38. Uchwała Nr 389/XXXVII/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia 

„Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 

w Rodzinie w Gminie Kłobuck na lata 2018-2022”. Uchwała weszła w życie z dniem 

podjęcia. Uchwała jest realizowana. 

 

39. Uchwała Nr 390/XXXVII/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia 

„Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020”. 

Uchwała została zmieniona uchwałą Nr 37/IV/2018 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 27 

grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 390/XXXVII/2017 Rady Miejskiej  

w Kłobucku w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-

2020” (zmiana dotyczyła wprowadzenia nowych form wsparcia rodziny poprzez realizację 

projektu "Kłobuckie Centrum Usług Społecznych"). Uchwała weszła w życie z dniem 

podjęcia. Uchwała jest realizowana.  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłobucku w 2019 roku zatrudniał 2 asystentów 

rodziny, którzy realizowali między innymi przyjęty „Gminny Program Wspierania Rodziny 

na lata 2018-2020”. Kwotę, którą przeznaczono na pokrycie wydatków związanych  

z zatrudnieniem to 86 182,64 zł. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłobucku poniósł  

w 2019 roku, również wydatki związane z współfinansowaniem przez Gminy 10%, 30%, 

50% w kosztach utrzymania dzieci w pierwszym, w drugim i w kolejnym roku przebywania 

w rodzinie zastępczej na łączną kwotę 111 487,04 zł. 
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40. Uchwała Nr 257/XXVIII/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie: szczegółowych 

warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia  

od opłat, jak również trybu ich pobierania. Uchwała weszła w życie 24 stycznia 2017 r. 

Uchwała jest realizowana. W 2019 roku z usług opiekuńczych skorzystało 60 osób. 

Odpłatność za usługi została naliczona i odprowadzona do Gminy na łączną kwotę  

51 837,01 zł. 

 

41. Uchwała Nr 202/XXIII/2016 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia na terenie 

Gminy Kłobuck Programu dla rodzin wielodzietnych „Gmina Kłobuck dla rodziny – Karta 

Dużej Rodziny”. Uchwała weszła w życie 30 lipca 2016 r. Uchwała jest realizowana.  

Od stycznia 2019 roku posiadaczami Karty Dużej Rodziny mogą zostać również rodzice, 

którzy mieli na wychowaniu co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek. Na dzień 31 

grudnia 2019 r. Karty Dużej Rodziny zostały wydane dla 695 rodzin, natomiast liczba osób, 

którym przyznano kartę to 2001 (liczba rodziców/małżonków, którym przyznano kartę 1233, 

liczba dzieci, którym przyznano kartę 768).  Program jest realizowany zgodnie z Ustawą z 

dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodzinny (Dz. U. 2017 r. poz. 1832 z późn. zm.).   

 

42. Uchwała Nr 442/XLV/2014 z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie: przyjęcia Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kłobuck na lata 2014-2020. Uchwała 

weszła w życie z dniem podjęcia. Uchwała jest realizowana. 

 

43. Uchwała Nr 357/XXXVI/2013 z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia sposobu 

sprawiania pogrzebu przez Gminę Kłobuck oraz określenia zasad zwrotu tych kosztów. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. Uchwała jest realizowana. W 2019 roku 

wydatkowano kwotę 7 350,00 zł za sprawienie pogrzebu dla 2 osób. 

 

44. Uchwała Nr 76/VII/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie warunków 

funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu 

Interdyscyplinarnego w Kłobucku. Uchwała weszła w życie 22 czerwca 2011 r. Uchwała jest 

realizowana.  

 

45. Uchwała Nr 481/L/2010 z dnia 29 października 2010 r. w sprawie ustalenia 

szczegółowych zasad ponoszenia opłaty za pobyt w ośrodkach wsparcia, mieszkaniach 

chronionych. Uchwała weszła w życie 15 grudnia 2010 r. Uchwała jest realizowana.              

W 2019 roku wydatkowano kwotę 59 204,50 zł jako odpłatność za pobyt  

w schroniskach dla bezdomnych. 

 

46. Uchwała Nr 374/XXXIV/2006 z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie powierzania  

do realizacji zadań publicznych w zakresie zapewnienia dzieciom z terenu Gminy Kłobuck 

miejsc w Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu Ruchowo i Jego Rodzinie  

w Częstochowie oraz zapewnienia mieszkańcom z terenu Gminy Kłobuck miejsc w Domu 

Dziennego Pobytu dla Osób Upośledzonych Umysłowo w Częstochowie. Uchwała weszła  

w życie z dniem podjęcia. Uchwała jest realizowana.  

W 2019 roku wydatkowano kwotę 11 930,88 zł. 
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47. Uchwała Nr 272/XXI/04 z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie zasad zwrotu zasiłku 

celowego. Uchwała weszła w życie 21 stycznia 2005 r. Uchwała jest realizowana.  

Na podstawie w/w uchwały nikt w 2019 r. nie skorzystał z tej formy pomocy. 

 

48. Uchwała Nr 49/X/90 z dnia 11 kwietnia 1990 r. w sprawie utworzenia Miejsko - 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłobucku. Uchwała weszła w życie z dniem 

podjęcia. Uchwała jest realizowana. 

 

49. Uchwała Nr 38/IV/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium 

dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte 

rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Uchwała jest 

realizowana.  

W 2019 roku środki na realizację w/w Programu zostały wykorzystane w wysokości  

379 393,00 zł z przeznaczeniem na zasiłki celowe na żywność dla 399 osób, w tym 

wydatkowano 16 000,00 zł z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych z przeznaczeniem na pomoc w formie zasiłków celowych dla rodzin 

dotkniętych problemem alkoholowym i innymi patologiami. 

 

50. Uchwała Nr 16/III/2018 z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłobucku do załatwienia indywidualnych spraw  

z zakresu administracji publicznej. Uchwała weszła w życie 28 grudnia 2018 r.  

Uchwała jest realizowana. W 2019 roku dodatek energetyczny został przyznany na podstawie 

decyzji administracyjnej dla 16 gospodarstw domowych na łączną kwotę 2 573,96 zł  

z przeznaczeniem na:  

• wypłatę dodatku energetycznego  na kwotę 2 573,96 zł,  

• 2% koszty obsługi  na kwotę  51,47 zł. 

 

51. Uchwała Nr 470/XLV/2018 z dnia 18 września 2018 r. w sprawie przystąpienia Gminy 

Kłobuck do realizacji projektu „Anioł Stróż dla Seniora” w ramach Priorytetu IX. Włączenie 

społeczne dla działania: 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla 

poddziałania: 9.2.5. Rozwój usług społecznych-konkurs. Uchwała weszła w życie z dniem 

podjęcia. Uchwała jest realizowana.  

W 2019 r. usługami sąsiedzkimi objęto 16 osób, każda z osób korzystała ze wsparcia 

psychologa oraz lekarza geriatry, 13 osób korzystało z usług teleopieki. W 2019 roku   

w ramach projektu wydatkowano kwotę 226 704,69 zł. 

 

52. Uchwała Nr 471/XLV/2018 z dnia 18 września 2018 r. w sprawie przystąpienia Gminy 

Kłobuck do realizacji projektu „Kłobuckie Centrum Usług Społecznych” w ramach Priorytetu 

IX. Wyłączenie społeczne dla działania: 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne  

i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. Uchwała jest realizowana.  

W 2019 r. wsparciem w ramach Kłobuckiego Centrum Usług Społecznych skorzystały 54 

osoby dorosłe oraz 30 dzieci. W 2019 roku w ramach projektu  wydatkowano kwotę   

252 688,36 zł.         
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53. Uchwała Nr 472/XLV/2018 z dnia 18 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłobucku. Uchwała weszła w życie  

11 października 2018 r. Uchwała jest realizowana.  

 

54. Uchwała Nr 410/XXXIX/2018 z dnia 27.03.2018 r. w sprawie określenia wysokości 

opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w placówkach prowadzonych przez 

Gminę Kłobuck – uchwała w toku realizacji.  

 

55. Uchwała Nr 422/XL/2018 z dnia 24.04.2018 r. w sprawie tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów 

pedagogicznych oraz  doradców zawodowych zatrudnionych  w szkołach  podstawowych  

i przedszkolach na terenie Gminy Kłobuck – w toku realizacji. 

 

56. Uchwała Nr 423/XL/2018 z dnia 24.04.2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie 

określenia rozmiaru i zasad udzielania obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w oświatowych 

jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Gminę Kłobuck – w toku realizacji. 

 

57. Uchwała Nr 438/XLII/2018 z dnia 26.06.2018 r.  w  sprawie ustalenia opłat za pobyt 

oraz wyżywienie dziecka w Żłobku Gminnym w Kłobucku. 

Za prawidłowe rozliczanie opłat w okresie od 01.09.2019 r. do 31.12.2019 r. odpowiadał 

dyrektor jednostki. 

W okresie od 01.09.2019 r. do 31.12.2019 r. do budżetu gminy rodzice dzieci objętych opieką 

w żłobku wnieśli opłaty w łącznej wysokości 19 182,88 zł. 

 

58. Uchwała Nr 439/XLII/2018 z dnia 26.06.2018 r. w sprawie zmiany uchwały  

Nr 301/XXXI/2017 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie nadania 

Statutu Żłobkowi Gminnemu w Kłobucku. 

Stosując przyjęte kryteria Dyrektor Żłobka Gminnego w Kłobucku przeprowadził w maju 

2019 rekrutację, w ramach której objęto opieką w żłobku 9 dzieci. W zawartych umowach 

zobowiązano rodziców do informowania dyrektora jednostki o nieobecności trwających 

ponad 1 miesiąc, celem przyjęcia na okres tej nieobecności innego dziecka na podstawie 

zawartej umowy. W okresie od 01.09.2019 r. do 31.12.2019 r. sytuacja taka nie wystąpiła. 

Zmiany przyjęte uchwałą będą obowiązywać również w latach następnych. 

 

59. Uchwała Nr 464/XLV//2018 z dnia 18.09.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na 

wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck,  

a pozostających w trwałym zarządzie OSiR w Kłobucku na 3 lata na rzecz dotychczasowego 

najemcy – w toku realizacji. 

 

60. Uchwała Nr 35/IV/2018 z dnia 27.12.2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 24/III/2018 

z dnia 4 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia stawek, terminu płatności opłaty targowej oraz 

zasad jej poboru w drodze inkasa na terenie Gminy Kłobuck – w toku realizacji.    

 

61. Uchwała Nr 463/XLV/2018 z dnia 18.09.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na 

wynajęcie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck przekazanych  
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w nieodpłatne użytkowanie MOK im. Wł. Sebyły w Kłobucku na okres 3 lat na rzecz 

dotychczasowych najemców – w toku realizacji, uzyskany w 2019 r. przychód netto  

3 946,32 zł. 

 

62. Uchwała Nr 22/III/2018 z dnia 04.12.2018 r. w sprawie zmiany Uchwały  

Nr 244/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 22.11.2016r. w sprawie zmiany 

statutu ZEAOS w Kłobucku, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 1891/XVIII/2012 Rady 

Miejskiej w Kłobucku z dnia 8 maja 2012 roku w sprawie uchwalenia Statutu ZEAOS  

w Kłobucku zmienionej Uchwałą Nr 353/XXXIV/2017 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 

26.09.2017 r. – w toku realizacji. 

 

63. Uchwała Nr 23/III/2018 z dnia 04.12.2018 r. w sprawie zmiany Uchwały  

Nr 245/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 22.11.2016 r. w sprawie organizacji 

wspólnej obsługi przez Centrum Ekonomiczno-Administracyjne w Kłobucku dla 

samorządowych jednostek organizacyjnych Gminy Kłobuck, zmienionej Uchwałą  

Nr 354/XXXIV/2017 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 26.09.2017 r. – w toku realizacji 

 

64. Uchwała Nr 479/ XLVI/2018 z dnia 09.10.2018 r. w sprawie przyjęcia wykonania 

zadania i wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Skarbem Państwa – 

Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad a Gminą Kłobuck w sprawie 

współpracy przy przygotowaniu, realizacji i finansowaniu inwestycji obejmującej 

przebudowę układu komunikacyjnego na drodze krajowej DK 43. 

W 2019 podpisano porozumienie z  GDDKiA m.in. dotyczące warunków gwarancji. 

Inwestycja obejmująca przebudowę układu komunikacyjnego na drodze krajowej DK 43  

została zakończona w 2019 r. 

 

65. Uchwała Nr 406/XXXVIII/2018 z dnia 20.02.2018 r. w sprawie  wyrażenia zgody na 

dzierżawę części nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck. 

W związku z powyższą uchwałą zawarto sześć umów na okres 3 lat ze wszystkimi 

dotychczasowymi dzierżawcami. Łącznie za 2019 rok do budżetu Gminy wpłynęło  

z realizacji uchwały 2 755,97 zł brutto. 

 

VI. BUDŻET OBYWATELSKI 

W naszej gminie realizowana jest szczególna forma budżetu obywatelskiego jaką jest fundusz 

sołecki. Fundusz sołecki działa w oparciu o ustawę o funduszu sołeckim. Został on 

wyodrębniony w uchwale Nr 403/XLII/2014 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 15.03.2014 r. 

Kolejnym krokiem było coroczne ustalenie wysokości kwot asygnowanych poszczególnym 

sołectwom. Tabela poniżej przedstawia wysokość środków na rok 2019. 
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Lp. Sołectwo Wysokość środków 

(zł) 

 

1. Biała 37 486,80 

 

2. Borowianka 26 803,06 

 

3. Brody Malina 17 393,88 

 

4. Gruszewnia 21 142,56 

 

5. Kamyk 37 486,80 

 

6. Kopiec 16 756,60 

 

7. Lgota 27 402,85 

 

8. Libidza 34 525,34 

 

9. Łobodno 37 486,80 

 

10. Niwa Skrzeszów 22 866,95 

 

11. Nowa Wieś 19 905,49 

 

12. Przybyłów 13 570,22 

 

13. Rybno 15 100,00 

 

14. Smugi 35 050,16 

 

15.  

 

Zakrzew 25 678,46 

 

Sołectwa na zebraniach wiejskich przyjęły wysokość środków i zgłosiły propozycje ich 

wykorzystania. Poniższe zestawienia przedstawiają harmonogram zebrań oraz realizacje 

zadań przez poszczególne sołectwa. 

Zebrania wiejskie w sprawie uchwalenia wniosków dotyczących przeznaczenia środków 

funduszu sołeckiego w 2019 roku: 

Biała - zebranie w dniu 19.09.2018 r. oraz w dniu 15.02.2019 r. i 17.09.2019 r.  

w  sprawie zmiany przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w 2019r. w ramach funduszu 

sołeckiego.  
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Borowianka - zebranie w dniu 04.09.2018 r. oraz w dniu 18.02.2019 r. i 25.09.2019 r.  

w sprawie zmiany przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w 2019 r. w ramach funduszu 

sołeckiego.  

Brody Malina – zebranie w dniu 20.09.2018 r.  

Gruszewnia – zebranie w dniu 29.09.2018 r. oraz w dniu 19.02.2019 r., 12.06.2019 r., 

17.08.2019 r. i 21.10.2019 r. w sprawie zmiany przedsięwzięć przewidzianych do realizacji  

w 2019 r. w ramach funduszu sołeckiego.  

Kamyk – zebranie w dniu 04.09.2018 r. oraz w dniu 25.09.2019 r. w sprawie zmiany                 

przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w 2019 r. w ramach funduszu sołeckiego.  

Kopiec – zebranie w dniu 31.08.2018 r. oraz w dniu 29.08.2019 r. w sprawie zmiany                 

przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w 2019 r. w ramach funduszu sołeckiego.  

Lgota – zebranie w dniu 10.09.2018 r. oraz w dniu 19.02.2019 r. w  sprawie zmiany     

przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w 2019 r. w ramach funduszu sołeckiego.  

Libidza – zebranie w dniu 27.09.2018 r. oraz w dniu 24.09.2019 r. w sprawie zmiany 

przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w 2019 r. w ramach funduszu sołeckiego.  

Łobodno – zebranie w dniu 12.09.2018 r. oraz w dniu 05.09.2019 r. w sprawie zmiany 

przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w 2019 r. w ramach funduszu sołeckiego.  

Niwa Skrzeszów – zebranie w dniu 26.09.2018 r. oraz w dniu 14.10.2019 r. w sprawie                                

zmiany przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w 2019 r. w ramach funduszu sołeckiego.  

Nowa Wieś – zebranie w dniu 11.09.2018 r. 

Przybyłów – zebranie w dniu 27.09.2018 r.  

Rybno – zebranie w dniu 13.09.2018 r. 

Smugi – zebranie w dniu 23.08.2018 r. oraz 10.09.2019 r. w sprawie zmiany             

przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w 2019 r. w ramach funduszu sołeckiego.  

Zakrzew – zebranie w dniu 25.09.2018 r.   

Zadania funduszu sołeckiego i ich realizacja określa załącznik Nr 7 do sprawozdania 

rocznego z wykonania budżetu Gminy Kłobuck za rok 2019 - Zarządzenie  

Nr FK.0050.47.2020 Burmistrza Kłobucka z dnia 18.03.2020 r. 

W ramach funduszu sołeckiego, wyodrębnionego w gminie, zrealizowano wydatki na łączną 

kwotę 366 624,54 zł. W ramach funduszu sołeckiego zrealizowano następujące 

przedsięwzięcia:  

1. Sołectwo Biała: 

• remont ul. Sosnowej w Białej - 12 183,80 zł, 

• OSP Biała - 2 000,00 zł, 

• przebudowa placu zabaw w Białej - 10 000,00 zł, 

• oświetlenie uliczne ul. Parkowa w Białej - 8 302,50 zł, 
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• uzupełnienie oświetlenia w Białej - 5 000,00 zł. 

Razem kwota wydatków - 37 486,30 zł.   

2. Sołectwo Borowianka: 

• zakup frezu - 17 000,00 zł, 

• działalność kulturalna — 2 300,00 zł, 

• oświetlenie uliczne ul. Stawowa w Borowiance -7 000,00 zł. 

 

Razem kwota wydatków – 26 300,00 zł. 

 

3. Sołectwo Brody Malina: 

• poprawa dróg gminnych frezem - 5 393,88 zł, 

• projekt zagospodarowania terenu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Źródlanej - 3 075,00zł, 

• oświetlenie uliczne ul. Sosnowej - 7 000,00 zł.  

 

Razem kwota wydatków – 15 468,88 zł. 

 

4. Sołectwo Gruszewnia: 

• sprzęt rekreacyjny - 2 399,00 zł, 

• monitoring do świetlicy wiejskiej - 3 700,00 zł, 

• wyposażenie świetlicy wiejskiej - 11 789,00 zł, 

• koszty utrzymania obiektu świetlicy wiejskiej - 1 112,00 zł, 

• działalność kulturalna - 2 129,50 zł. 

 

Razem kwota wydatków – 21 129,50 zł. 

 

5. Sołectwo Kamyk: 

• remont chodnika na ul. Prusa - 13 000,00 zł, 

• zakup frezu - 2 186,80 zł, 

• oświetlenie uliczna na odcinku ul. Tuwima - 5 000,00 zł, 

• oświetlenie uliczne na Osiedlu Kamyk etap II - 10 000,00 zł, 

• działalność kulturalna - 2 300,00 zł. 

 

Razem kwota wydatków – 32 486,80 zł. 

 

6. Sołectwo Kopiec: 

• zakup tłucznia, frezu - 16 756,60 zł. 

Razem kwota wydatków - 16 756,60 zł.  

7. Sołectwo Lgota:  

• częściowa modernizacja strażnicy OSP Lgota - 14 400,00 zł, 

• częściowa wymiana ogrodzenia boiska przy Szkole Podstawowej w Lgocie - 10 002,85 zł, 

• zakup sprzętu nagłaśniającego - 2 964,00 zł. 
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Razem kwota wydatków - 27 366,85 zł. 

 

8. Sołectwo Libidza: 

• remont dróg gminnych - 10 025,34 zł 

• oświetlenie uliczne ul. Młyńska Libidza - 10 000,00 zł, 

• oświetlenie uliczne ul. Polna Libidza - 2 500,00 zł, 

• LKS Błękitni Libidza - 6 000,00 zł, 

• osp Libidza - 2 952,00 zł, 

• działalność kulturalna - 3 000,00 zł. 

 

Razem kwota wydatków - 34 477,34 zł. 

 

9. Sołectwo Łobodno: 

• remont dróg - 5 000,00 zł, 

• OSP Łobodno - 9 994,99 zł, 

• Zespół Szkolno - Przedszkolny w Łobodnie - dofinansowanie do placu zabaw -5 000,00 zł, 

• działalność kulturalna - 4 991,00 zł, 

• LKS „OKSZA" Łobodno - 5 000,00 zł. 

 

Razem  kwota wydatków - 29 985,99 zł. 

 

10. Sołectwo Niwa Skrzeszów: 

• wykonanie konserwacji odcinka drogi Kasztanowej wraz ze skrzyżowaniem drogi 

Akacjowej z Kasztanową - 13 000,00 zł, 

• oświetlenie uliczne ul. Kasztanowa i Akacjowa - 7 000,00 zł, 

• organizacja festynu i Mikołaja dla dzieci - 2 866,95 zł. 

 

Razem kwota wydatków - 22 866,95 zł. 

 

11. Sołectwo Nowa Wieś: 

• OSP Nowa Wieś - 15 705,49 zł, 

• doposażenie placu zabaw - 4 200,00 zł. 

 

Razem kwota wydatków - 19 905,49 zł. 

 

12. Sołectwo Przybyłów: 

• zakup frezu w celu utwardzenia ul. Granicznej - 6 570,22 zł. 

 

Razem kwota wydatków - 6 570,22 zł. 

 

13. Sołectwo Rybno: 

• zakup frezu i remont dróg - 5 100,00 zł, 

• siłownia zewnętrzna - 10 000,00 zł. 

 

Razem kwota wydatków - 15 100,00 zł. 
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14. Sołectwo Smugi: 

• projekt przebudowy odcinka drogi ul. Witosa - 15 000,00 zł, 

• remont ul. Wschodniej i Piaskowej - 15 050, 16 zł, 

• projekt oświetlenia ulicznego ul. Szkolnej - 5 000,00 zł. 

 

Razem kwota wydatków – 35 050, 16 zł. 

 

15. Sołectwo Zakrzew: 

• zakup frezu - 7 678,46 zł, 

• uzupełnienie oświetlenia ulicznego - 7 995,00 zł, 

• plac zabaw i siłownia zewnętrzna - 10 000,00 zł. 

Razem kwota wydatków - 25 673,46 zł. 

Z kolei nie zrealizowano w ramach funduszu sołeckiego następujących przedsięwzięć, 

zgłoszonych we wnioskach przez sołectwa:  

1. Sołectwo Kamyk: 

• projekt budowy mostu drogowego nad rzeką Czarna Oksza (Kocinka) w m. Kamyk  

ul. Mostowa. 

2. Sołectwo Łobodno: 

• projekt boiska wielofunkcyjnego i zagospodarowanie terenu szkoły. 

 

3. Sołectwo Przybyłów: 

• rozbudowa już istniejącej linii oświetlenia ulicznego ul. Podmiejskiej i ul. Granicznej 

 

VII. CZĘŚĆ ANALITYCZNA 

7.1. REALIZACJA INWESTYCJI I REMONTÓW 
 

7.1.1. NAJWAŻNIEJSZE PROJEKTY 2019 ROKU 

 

Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją budynku świetlicy w miejscowości 

Gruszewnia - 718 914,38 zł 

Zadanie wieloletnie, o całkowitej wartości wynoszącej 733 574,38 zł. Zakres rzeczowy 

obejmował rozbudowę i przebudowę wraz z termomodernizacją budynku świetlicy.  

W wyniku inwestycji powstał budynek o powierzchni użytkowej wynoszącej 145,64 m²  

i kubaturze wynoszącej 904,92 m³. Roboty budowlane wynosiły 707 996,08 zł, a nadzór 

inwestorski 6 444,00 zł. Zadanie jest dofinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020. Planowane w roku 2020 dofinansowanie wynosi 300 694,00 zł. 
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Modernizacja odcinka drogi gminnej Nr 70128 w Białej i w Kopcu - 1 685 647,52 zł 

W dniu 19.06.2019 r. podpisano umowę realizację robót budowlanych „Przebudowę odcinka 

drogi gminnej nr 470128 w miejscowości Biała wraz z budową odwodnienia i oświetlenia 

ulicznego na odcinku od km 0 + 000,00 do km 1 + 103,00 wraz z przebudową sieci 

elektroenergetycznej niskiego napięcia, sieci telekomunikacyjnej, gazociągu  hydrantów Etap 

I" na kwotę wynoszącą 3 222 964,70 zł brutto oraz umowę na usługę związaną z pełnieniem 

nadzoru inwestorskiego 18 450,00 zł brutto. Podpisana umowa z dnia 28 maja 2019 roku  

o dofinansowanie projektu przewiduje dotację w roku 2020 do wysokości maksymalnej 

2 105 041,00 zł z programu PROW. W roku 2019 poniesiono następujące wydatki dotyczące 

wykonania: 

• robót budowlanych na kwotę: 1 684 797,52 zł; 

• aktualizacji kosztorysów inwestorskich dot. etapu I inwestycji na kwotę: 850,00 zł. 

W związku ze stwierdzonymi brakami w dokumentacji odbiorowej inwestycji dotyczącej 

między innymi braku protokołu z Polskiej Spółki Gazownictwa odnośnie nienaruszenia 

infrastruktury gazowej usytuowanej na terenie prowadzonych robót, braku protokołów  

z pomiarów wykonanych robót branży telekomunikacyjnej płatność ostatniej faktury złożonej 
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przez Wykonawcę, a także płatność faktury złożonej przez inspektora nadzoru zostały 

przesunięte na I kwartał 2020 r. 
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Rewitalizacja targowiska miejskiego w Kłobucku - 259 971,20 zł 

Ostatni etapu modernizacji placu targowego jest zlokalizowany od ul. Rómmla w Kłobucku  

w kierunku wschodnim. Roboty budowlane objęły wykonanie nawierzchni z kostki 

betonowej, wykonanie oświetlania i nagłośnienia placu. Wartość robót budowlanych  

i montażowych wyniosła 258 721,88 zł, a wartość nadzoru inwestorskiego wyniosła  

1 249,32 zł. Z uwagi na roboty, które nie zostały wykonane, wartość wynagrodzenia 

należnego głównemu wykonawcy została obniżona o kwotę 20 010,22 zł. Całkowita wartość 

zadania wieloletniego 2 625 004,33 zł. 
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Przebudowa ul. Prusa i Witosa w Łobodnie - 1 605 189,45 zł 

Zadanie wieloletnie o łącznej wartości wynoszącej 1 880 108,73 zł. W ramach prac wykonano 

wymianę nawierzchni jezdni na bitumiczną oraz wybudowano chodnik po stronie 

południowej ciągu ulic. Wykonano również ciąg kanalizacji deszczowej. W roku 2019 

poniesiono następujące wydatki dotyczące: 

• robót budowlanych na kwotę: 1 594 119,45 zł;    

• nadzoru inwestorskiego na kwotę: 11 070,00 zł. 
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Budowa dróg gminnych wraz z kanalizacją deszczową na Osiedlu Smugi II w Kłobucku 

- etap II (budowa kanalizacji deszczowej i jezdni w ul. B. Leśmiana, H. Poświatowskiej  

i Z. Nałkowskiej) - 627 702,80 zł  

Budowa dróg gminnych wraz z kanalizacją deszczową na osiedlu Smugi II w Kłobucku - etap 

II. Realizacja polegała na budowie jezdni z kanalizacją deszczową: w ul. B. Leśmiana na 

odcinku ok. 230 m, H. Poświatowskiej na odcinku ok. 227 m i Z. Nałkowskiej na odcinku  

ok. 225 m. Wartość robót budowlanych wyniosła 621 455,21 zł, a wartość nadzoru 

inwestorskiego wyniosła 6 247,59 zł. Inwestycja wieloletnia o całkowitej wartości  

1 891 947,80 zł (etap I i etap II). 

 

 

 

http://www.gminaklobuck.pl/


100 
 

 
 

 
  

RAPORT O STANIE GMINY    WWW.GMINAKLOBUCK.PL 
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Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Harcerskiej 4a w Kłobucku na potrzeby 

Centrum Integracji i Aktywności Społecznej – 1 703 915,66 zł 

Wartość robót budowlano-montażowych wyniosła 1 695 971,66 zł, a wartość nadzoru 

inwestorskiego wyniosła 7 944,00 zł. W ramach robót wykonano w szczególności: rozbiórkę 

ścian; rozbiórkę stropu żelbetowego; roboty konstrukcyjne, wykonanie ścian, wykonanie 

systemowej ściany osłonowej, montaż stolarki okiennej i drzwiowej; wykonanie instalacji  

w budynku; montaż prefabrykowanego wiązara dachowego wraz z warstwami przykrycia  

i orynnowaniem; roboty wykończeniowe i montażowe wewnątrz i na zewnątrz obiektu; 

uporządkowanie  terenu zewnętrznego, wyposażenie obiektu. W wyniku realizacji powstał 

budynek o powierzchni zabudowy wynoszącej 174 m², powierzchni użytkowej wynoszącej 

267 m² oraz kubaturze wynoszącej 1 359 m³. 

Zadanie jest dofinansowane w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Kwota 

dofinansowania wynosi 1 583 422,00 zł.  Całkowita wartość zadania 1 828 576,39 zł. 
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Przebudowa boiska piłkarskiego, bieżni i innych elementów lekkoatletycznych na 

terenie OSiR w Kłobucku -  605 477,91 zł 

Dostosowano istniejące boisko piłkarskie do wymagań rozgrywek IV ligi, w tym wykonano 

ogrodzenie, utwardzenie terenu, dodatkową trybunę dla kibiców, wiaty dla zawodników  

i obsługi medycznej oraz nagłośnienie. Wartość robót wyniosła 598 420,72 zł, a wartość 

nadzoru budowlanego 5 140,00 zł. Natomiast kwotę 1 899,99 zł wydatkowano na 

dokumentację zamienną i aktualizację kosztorysów, kwotę 17,20 zł na dziennik budowy. 
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7.1.2. SZCZEGÓŁOWY WYKAZ INWESTYCJI I REMOTÓW W 2019 ROKU: 

7.1.2.1. W ZAKRESIE BUDYNKÓW I BUDOWLI 

 

Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją budynku świetlicy w miejscowości 

Gruszewnia - 718 914,38 zł. 

Zadanie wieloletnie, o całkowitej wartości wynoszącej 733 574,38 zł. Zakres rzeczowy 

obejmował rozbudowę i przebudowę wraz z termomodernizacją budynku świetlicy.  

W wyniku inwestycji powstał budynek o powierzchni użytkowej wynoszącej 145,64 m²  

i kubaturze wynoszącej 904,92 m³. Roboty budowlane wynosiły 707 996,08 zł, a nadzór 

inwestorski 6 444,00 zł. Zadanie jest dofinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020. Planowane w roku 2020 dofinansowanie wynosi 300 694,00 zł. 

 

Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Harcerskiej 4a w Kłobucku na potrzeby 

Centrum Integracji i Aktywności Społecznej – 1 703 915,66 zł.  

Wartość robót budowlano-montażowych wyniosła 1 695 971,66 zł, a wartość nadzoru 

inwestorskiego wyniosła 7 944,00 zł. W ramach robót wykonano w szczególności: rozbiórkę 

ścian; rozbiórkę stropu żelbetowego; roboty konstrukcyjne, wykonanie ścian, wykonanie 

systemowej ściany osłonowej, montaż stolarki okiennej i drzwiowej; wykonanie instalacji  

w budynku; montaż prefabrykowanego wiązara dachowego wraz z warstwami przykrycia  

i orynnowaniem; roboty wykończeniowe i montażowe wewnątrz i na zewnątrz obiektu; 

uporządkowanie terenu zewnętrznego, wyposażenie obiektu. W wyniku realizacji powstał 

budynek o powierzchni zabudowy wynoszącej 174 m², powierzchni użytkowej wynoszącej 

267 m² oraz kubaturze wynoszącej 1359 m³. 

Zadanie jest dofinansowane w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Kwota 

dofinansowania wynosi 1 583 422,00 zł. Całkowita wartość zadania 1 828 576,39 zł. 

 

7.1.2.2. W ZAKRESIE OŚWIETLENIA 

 

Rozbudowa oświetlenia ulicznego na ul. E. Orzeszkowej w Kłobucku - 49 761 ,50 zł 

Wykonano linię oświetlenia ulicznego o długości 281 m, za kwotę 48 000,00 zł. Nadzór 

inwestorski wyniósł 1 700,00 zł. Za kwotę 61,50 zł sporządzono aktualizację kosztorysu 

inwestorskiego. 

Oświetlenie uliczne Zakrzew – 8 120,00 zł 

W ramach zadania wydatkowano 7 995,00 zł na roboty budowlane w zakresie wykonania 

trzech opraw oświetlenia przy ul. Krętej. Nadzór inwestorski wyniósł 125,00 zł. 

Oświetlenie uliczne Biała – 6 400,00 zł 

W ramach zadania wydatkowano 3 075,00 zł na roboty budowlane w zakresie wykonania 

oprawy oświetleniowej przy ul. Nadrzecznej oraz 125,00 zł na usługę nadzoru 

inwestorskiego. Ponadto wydatkowano 3 075,00 zł na roboty budowlane w zakresie 

wykonania oprawy oświetleniowej przy ul. Polnej. Nadzór inwestorski wyniósł 125,00 zł. 
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Oświetlenie uliczne ul. Młyńska w Libidzy wykonanie 36 529,40 zł, w tym fundusz 

sołecki 10 000,00 zł 

Wykonano linię oświetlenia ulicznego o łącznej długości 171 m za kwotę 35 645,40 zł. 

Nadzór inwestorski wyniósł 884,00 zł. 

Oświetlenie uliczne ul. Skalna w Libidzy - 5 660,00 zł 

W ramach zadania wydatkowano 5 535,00 na roboty budowlane w zakresie wykonania dwóch 

opraw oświetleniowych przy ul. Skalnej. Nadzór inwestorski wyniósł 125,00 zł. 

Oświetlenie uliczne ul. Polna w Libidzy - 3 200,00 zł 

W ramach zadania wydatkowano 3 075,00 na roboty budowlane w zakresie wykonania 

oprawy oświetleniowej przy ul. Polnej. Nadzór inwestorski wyniósł 125,00 zł. 

Oświetlenie uliczne na Osiedlu Kamyk etap II - 16 974,00 zł, w tym fundusz sołecki  

10 000,00 zł 

Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oświetlenia ulicznego obejmującą 

odcinek o długości ok. 435 m. 

Projekt i budowa oświetlenia na odcinku ulicy Tuwima w Kamyku - 49 816,50 zł  

Wykonano linię oświetlenia ulicznego o długości 150 m za kwotę 43 050,00 zł. Nadzór 

inwestorski wyniósł 924,00 zł. Za kwotę 5 842,50 sporządzono dokumentację projektową 

oświetlenia ulicznego. 

Oświetlenie uliczne Niwa Skrzeszów - 8 860,00 zł 

W ramach zadania wydatkowano 5 535,00 zł na roboty budowlane w zakresie wykonania 

dwóch opraw oświetleniowych przy ul. Kasztanowej oraz wydatkowano 125,00 zł na usługę 

nadzoru inwestorskiego. Ponadto wydatkowano 3 075,00 zł na roboty budowlane w zakresie 

wykonania oprawy oświetleniowej przy ul. Akacjowej. Nadzór inwestorski z wyniósł  

125,00 zł. 

Projekt oświetlenia ulicznego ul. Szkolna w Kłobucku - 7 810,50 zł, w tym fundusz 

sołecki 5 000,00 zł 

Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oświetlenia ulicznego obejmującą 

odcinek o długości ok. 300 m.  

Oświetlenie uliczne ul. Sosnowa Brody Malina - 26 568,00 zł, w tym 7 000,00 zł fundusz 

sołecki 

Wykonano linię oświetlenia ulicznego o łącznej długości 196 m za kwotę 25 584,00 zł. 

Nadzór inwestorski wyniósł 984,00 zł. 

Projekt oświetlenia drogi do cmentarza, przejścia dla pieszych i parkingu przy 

cmentarzu w Kłobucku - 17 010,90 zł 

Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oświetlenia ulicznego ciągu pieszego  

o długości ok. 850 m, oświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu drogi krajowej oraz parkingu 

przy cmentarzu w Kłobucku. 
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Projekt oświetlenia ul. Parkowej w Białej - 8 302,50 zł 

Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oświetlenia ulicznego obejmującą 

odcinek o długości ok. 430 m. 

Oświetlenie uliczne ul. Stawowa w Borowiance - 11 994,00 zł 

W ramach zadania wydatkowano 11 869,00 zł na roboty budowlane. Nadzór inwestorski 

wyniósł 125,00 zł. 

Aktualizacja projektu oświetlenia uliczne ul. Zagłoby w Gruszewni - 3 000,00 zł 

Dokumentacja projektowo-kosztowa obejmuje linię oświetlenia ulicznego o długości  

ok. 200 m. 

Oświetlenie na terenie OSiR Kłobuck - 198 299,62 zł 

Wykonano oświetlenie placu zabaw oraz części terenu wewnętrznego OSiR w postaci linii 

kablowej z 29 latarniami ze źródłem światła LED. Wartość robót wyniosła 195 778,42 zł,  

a wartość nadzoru budowlanego wyniosła 1 704,00 zł. Natomiast kwotę 17,20 zł 

wydatkowano na dziennik budowy. 

 

7.1.2.3. W ZAKRESIE MELIORACJI I KANALIZACJI 

 

Koncepcja odprowadzania i zagospodarowania wód opadowych w pasach drogowych  

w Niwie Skrzeszów - 59 286 00 zł 

Koncepcja zawiera analizę istniejącego systemu odprowadzania wód opadowych  

i roztopowych, szczegółowy podział terenu sołectwa na zlewnie wraz z wyliczeniem ilości 

ścieków deszczowych dla każdej ze zlewni, a także sposób ich odprowadzenia do odbiornika, 

analizę wysokości i intensywności opadów miarodajnych, analizę hydrologiczną  

i hydrogeologiczną terenu pod kątem oceny zdolności chłonnej gruntów i formowania 

spływów powierzchniowych, analizę możliwości retencjonowania wód opadowych na terenie 

zlewni. 

 

7.1.2.4. W ZAKRESIE INWESTYCJI, REMONTÓW ORAZ BIEŻĄCEGO 

UTRZYMANIA DRÓG 

 

Modernizacja odcinka drogi gminnej Nr 70128 Białej i Kopcu - 1 685 647,52 zł 

W dniu 19.06.2019 r. podpisano umowę realizację robót budowlanych „Przebudowę odcinka 

drogi gminnej nr 470128 w miejscowości Biała wraz z budową odwodnienia i oświetlenia 

ulicznego na odcinku od km 0 + 000,00 do km 1 + 103,00 wraz z przebudową sieci 

elektroenergetycznej niskiego napięcia, sieci telekomunikacyjnej, gazociągu  hydrantów Etap 

I" na kwotę wynoszącą 3 222 964,70 zł brutto oraz umowę na usługę związaną z pełnieniem 

nadzoru inwestorskiego 18 450,00 zł brutto. Podpisana umowa z dnia 28 maja 2019 roku  

o dofinansowanie projektu przewiduje dotację w roku 2020 do wysokości maksymalnej 

2 105 041,00 zł z programu PROW. W roku 2019 poniesiono następujące wydatki dotyczące 

wykonania: 

• robót budowlanych na kwotę: 1 684 797,52 zł; 
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• aktualizacji kosztorysów inwestorskich dot. etapu I inwestycji na kwotę: 850,00 zł. 

W związku ze stwierdzonymi brakami w dokumentacji odbiorowej inwestycji dotyczącej 

między innymi braku protokołu z Polskiej Spółki Gazownictwa odnośnie nienaruszenia 

infrastruktury gazowej usytuowanej na terenie prowadzonych robót, braku protokołów  

z pomiarów wykonanych robót branży telekomunikacyjnej płatność ostatniej faktury złożonej 

przez Wykonawcę, a także płatność faktury złożonej przez inspektora nadzoru zostały 

przesunięte na I kwartał 2020 r. 

Przebudowa ul. Prusa i Witosa w Łobodnie - 1 605 189,45 zł 

Zadanie wieloletnie o łącznej wartości wynoszącej 1 880 108,73 zł. W ramach prac wykonano 

wymianę nawierzchni jezdni na bitumiczną oraz wybudowano chodnik po stronie 

południowej ciągu ulic. Wykonano również ciąg kanalizacji deszczowej. W roku 2019 

poniesiono następujące wydatki dotyczące: 

• robót budowlanych na kwotę: 1 594 119,45 zł;    

• nadzoru inwestorskiego na kwotę: 11 070,00 zł. 

Budowa dróg gminnych wraz z kanalizacją deszczową na Osiedlu Smugi II w Kłobucku 

- etap Il (budowa kanalizacji deszczowej i jezdni w ul. B. Leśmiana, H. Poświatowskiej  

i Z. Nałkowskiej) - 627 702,80 zł 

Budowa dróg gminnych wraz z kanalizacją deszczową na osiedlu Smugi II w Kłobucku - etap 

II. Realizacja polegała na budowie jezdni z kanalizacją deszczową: w ul. B. Leśmiana  

na odcinku ok. 230 m, H. Poświatowskiej na odcinku ok. 227 m i Z. Nałkowskiej na odcinku 

ok. 225 m. Wartość robót budowlanych wyniosła 621 455,21 zł, a wartość nadzoru 

inwestorskiego wyniosła 6 247,59 zł. Inwestycja wieloletnia o całkowitej wartości  

1 891 947,80 zł (etap I i etap II). 

 

7.1.2.5. W ZAKRESIE REALIZACJI INWESTYCJI ZWIĄZANYCH  

Z  ZAGOSPODAROWANIEM ZIELENI 

 

Budowa siłowni zewnętrznej w sołectwie Rybno – 29 763,19 zł 

W ramach zadania zakupiono i zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej oraz elementy 

malej architektury tj.: biegacz i orbitrek, prasa nożna i wioślarz, wyciąg górny i krzesło  

do wyciskania, surfer i twister, pajacyk i stepper, ławka parkowa szt. 21, tablica 

regulaminowa, stojak na rowery. Wartość zadania wynosi 29 763,19 zł w tym za kwotę  

29 130,09 zł w ramach wydatków bieżących zakupiono wyposażenie siłowni zewnętrznej. 

Dla realizacji przedmiotowej inwestycji ustalono nadzór inwestorski z wynagrodzeniem w 

kwocie 600,00 zł. Ponadto wydatkowano 33,10 zł na zakup map niezbędnych do opracowania 

dokumentacji projektowej. Zadanie jest dofinansowane w ramach Marszałkowskiego 

Konkursu Inicjatywa Sołecka” w 2019 r. w wysokości 14 565,04 zł. 
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Przebudowa placu zabaw w Sołectwie Biała - 25 728,90 zł 

W ramach zadania zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe oraz inne elementy małej 

architektury tj.: zestaw zabawowy metalowy składający się z jednej wieży, zjeżdżalni, 

podestów, drabinki poziomej, przeplotni linowych oraz drabinek, o wielkości ok. szer.  

6,15 m, długość 7,55 m, huśtawka podwójna metalowa (jedno siedzisko koszyk gumowy, 

drugie siedzisko deska gumowa), huśtawka ważka metalowa, karuzela tarczowa z siedzeniami  

o średnicy 1,50 m, bujak sprężynowy, ławka z metalowym stelażem z oparciem (siedzenie  

i oparcie drewniane), regulamin placu zabaw metalowy. Wartość zadania wynosi 44 779,88 zł 

w tym za kwotę 44 179,88 zł zakupiono wyposażenie placu zabaw. Dla realizacji 

przedmiotowej inwestycji ustalono nadzór inwestorski z wynagrodzeniem w kwocie  

600,00 zł. Zadanie jest dofinansowane w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa 

Sołecka” w 2019 r. w wysokości 9 525,49 zł. 
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Przebudowa placu zabaw w Sołectwie Kamyk – 15 868,67 zł 

W ramach zadania zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe oraz inne elementy małej 

architektury tj.: huśtawka wagowa „ważka”, zestaw zabawowy składający się z 2 wież  

z daszkami, zjeżdżalni i ruchomej kładki, tablica z regulaminem korzystania z urządzeń, 

ławka parkowa, kosz na śmieci. Ogółem wartość zadania 41 557,46 zł w tym za kwotę  

40 757,46 zł zakupiono wyposażenie placu zabaw w tym z wydatków bieżących. Dla 

realizacji przedmiotowej inwestycji ustalono nadzór inwestorski z wynagrodzeniem w kwocie 

600,00 zł. Ponadto wydatkowano 200,00 zł na aktualizację kosztorysów inwestorskich. 

Zadanie jest dofinansowane w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka”  

w 2019 r. w wysokości 12 844,39 zł. 
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Przebudowa boiska piłkarskiego, bieżni i innych elementów lekkoatletycznych  

na terenie OSiR w Kłobucku -  605 477,91 zł 

Dostosowano istniejące boisko piłkarskie do wymagań rozgrywek IV ligi, w tym wykonano 

ogrodzenie, utwardzenie terenu, dodatkową trybunę dla kibiców, wiaty dla zawodników  

i obsługi medycznej oraz nagłośnienie. Wartość robót wyniosła 598 420,72 zł, a wartość 

nadzoru budowlanego 5 140,00 zł. Natomiast kwotę 1 899,99 zł wydatkowano na 

dokumentację zamienną i aktualizację kosztorysów, kwotę 17,20 zł na dziennik budowy. 

Budowa Otwartej Strefy Aktywności na terenie Bazy Sportowo-Rekreacyjnej  

w Łobodnie 162 419,90 zł 

W ramach zadania wydatkowano kwotę 160 000,00 zł na roboty budowlane. Dla realizacji 

przedmiotowej inwestycji ustalono nadzór inwestorski z wynagrodzeniem w kwocie 2 200 zł. 

Ponadto wydatkowano kwotę 200,00 zł na aktualizację kosztorysów inwestorskich oraz kwotę 

19,90 zł w celu zakupu dziennika budowy. Zadanie jest dofinansowane w ramach programu 

rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - 

Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2019 w wysokości 42 300,00 zł. 
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Piłkochwyty na boisku sportowym w Kamyku – 21 366,40 zł 

Wykonano piłkochwyt na słupkach metalowych z siatką z tworzywa sztucznego oraz z siatką 

metalową. Wartość robót budowlano-montażowych wyniosła 20 910,00 zł, a wartość nadzoru 

budowlanego wraz z dokumentacją projektowa wyniosła 456,40 zł. 

 

7.2. MIESZKAŃCY GMINY 

 
W okresie od początku do końca 2019 r. liczba mieszkanek i mieszkańców zmniejszyła się  

o 184 osoby, przez co na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosiła 20 180 osób, w tym  

10 394 kobiet i 9 786 mężczyzn. W odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych:  

• liczba mieszkanek w wieku przedprodukcyjnym (14 lat i mniej) wynosiła 1 377 osób,  

a liczba mieszkańców – 1 480 osób,  

• liczba mieszkanek w wieku produkcyjnym (15-59 lat) wynosiła 5 951 osób, a liczba 

mieszkańców w wieku produkcyjnym (15-64) wynosiła 6 802 osób, 

• liczba mieszkanek w wieku poprodukcyjnym (powyżej 60 roku życia) wynosiła            

3 066 osób, a liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym (powyżej 65 roku życia) 

1 504 osób.  

Na początku 2019 r. na terenach miejskich mieszkało 12 871 osób, a na terenach wiejskich    

7 493 osób. Na koniec 2019 r. dane te przedstawiały się następująco: na terenach miejskich 

mieszkało 12 718 osób, a na terenach wiejskich 7 462 osób. 

W 2019 r. narodziło się w gminie 164 osób, w tym 86 dziewczynek i 78 chłopców, a zmarło 

207 osób, w tym 96 kobiet i 111 mężczyzn. Wobec tego przyrost naturalny w 2019 r. był 

ujemny. Najczęstsze przyczyny zgonów to: niewydolność krążeniowa i choroby 

nowotworowe. W 2019 r. nie odnotowano zgonów niemowląt. 

 

W gminie Kłobuck wg. stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. ze świadczeń pomocy społecznej 

skorzystały 264 rodziny, a łączna ilość osób w tych rodzinach wynosiła 459. Na dzień  

31 grudnia 2018 r. liczba ta wynosiła 293 rodziny, a łączna ilość osób w tych rodzinach 

wynosiła 580. Obserwowalny od kilku lat spadek osób korzystających ze świadczeń pomocy 

społecznej wynika z możliwości korzystania przez w/w z form wsparcia osób i rodzin takich 

jak świadczenie wychowawcze 500+, „Dobry Start”, pomoc żywnościowa, zasiłki  

i świadczenia rodzinne, uczestnictwo w projekcie „Druga Szansa”, jak również kierowanie 

klientów GOPS na staże z Urzędu Pracy oraz  podjęcie przez nich zatrudnienia. 

Dochody w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły 4 574,00 zł. 

 

7.3. OCHRONA ŚRODOWISKA 

 
Ocena jakości powietrza 

Zgodnie z informacjami znajdującymi się w „Rocznej ocenie jakości powietrza  

w województwie śląskim” za 2019 r. na najbliższej stacji pomiarowej w Częstochowie 

odnotowano 24 dni, w których zostały przekroczone 24-godzinny poziom dopuszczalny dla 

pyłu PM 10. Na terenie Gminy Kłobuck brak jest stacji pomiarowych WIOŚ w Katowicach.  
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Zakłady szczególnie uciążliwe dla środowiska 

W gminie funkcjonują następujące zakłady szczególnie uciążliwe dla środowiska:  

• Odlewnia Export – Import, ul. Korczaka 46, 42-100 Kłobuck, 

• Odlewnia Żeliwa – J. Terlecki Sp. z o.o. Sp. K, Gruszewnia, ul. Kłobucka 63,                                

42-125 Kamyk, 

• Miejska Spółdzielnia Zaopatrzenia i Zbytu – Kłobuck, Piekarnia, ul. Długosza 103, 42-100 

Kłobuck, 

• Südpack Kłobuck Sp. z o.o., ul. Drukarska 8, 42-100 Kłobuck, 

• Kotłownia Wydziału Energetyki Cieplnej, Kłobuck, ul. Harcerska 4 – właściciel U&R 

CALOR Sp. z o.o, ul. G. Morcinka 38, 42-580 Wojkowice, 

• Schultz Seating Poland Sp. z o.o., ul. Górnicza 1, 42-100 Kłobuck, 

• Drewbet Sp. J., ul. Górnicza 1, 42-100 Kłobuck, 

• P.P.H.U. Brzęczek, ul. Górnicza 1, 42-100 Kłobuck, 

• F.H. Koral, ul. Dsługosza 103, 42-100 Kłobuck 

• Delicpol Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 8, 42-125 Kamyk 

• GH Cranes Sp. z o.o., ul. Górnicza 1, 42-100 Kłobuck 

• P.P.H.U. Wiejar, ul. Strażacka 3, Łobodno, 42-125 Kamyk, 

• Tartak RYBNO, Rybno 44, 42-100 Kłobuck, 

• Tartak Borowianka, ul. Tartakowa 87, 42-125 Kamyk, 

• Polo Market – Centrum Logistyczne w Kłobucku, Libidza, ul. Częstochowska 43, 42-125 

Kamyk. 

 

Ścieki komunalne 

Ilość oczyszczonych ścieków komunalnych w oczyszczalni ścieków w Kłobucku w 2019 r. 

wyniosła 752 000 m³. Z przydomowych oczyszczalni ścieków korzystało na początku 2019 r. 

55 nieruchomości, zaś pod koniec – 63 nieruchomości. 

W oparciu o kwartalne sprawozdania podmiotów prowadzących działalność w zakresie 

opróżniania i transportu nieczystości ciekłych, w roku 2019 odebranych było 10 986,37 m³ 

ścieków bytowych oraz 20 291,68 m³ ścieków przemysłowych, które zostały przekazane do 

stacji zlewnej. Ponadto liczba właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane 

nieczystości ciekłe wynosi 734. Ilość oczyszczonych ścieków komunalnych ogółem w ciągu 

2019 roku wyniosła 719 000 m³. 

 

Odpady komunalne  

Na dzień 1 stycznia 2019 r. na 1 mieszkańca/mieszkankę gminy przypadało 76 kg selektywnie 

zebranych odpadów komunalnych oraz 273 kg zmieszanych odpadów komunalnych, zaś pod 

koniec roku dane te przedstawiały się następująco: na 1 mieszkańca przypadało 119,1 kg 

odpadów selektywnie zebranych i 265,5 kg odpadów zmieszanych. Z badań Urzędu 

Marszałkowskiego wynika, że kupujemy za dużo, wyrzucamy zamiast naprawiać, stosujemy 

za dużo produktów jednorazowego użytku – butelki PET, puszki, pieluchy jednorazowe, 

woreczki. Nasza wygoda to dodatkowe ilości śmieci. 

W 2019 r. w gminie nie zlokalizowano dzikich wysypisk odpadów komunalnych.  
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7.4. PLANOWANIE PRZESTRZENNE 

 
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 

Gmina Kłobuck posiada powierzchnię ok. 12 987 ha.  Z początkiem 2019 r. tereny objęte 

planami stanowiły powierzchnię ok. 2 225 ha (ok. 17,12% powierzchni gminy), natomiast                

w trakcie roku uchwalono 6 planów dla terenów o łącznej powierzchni ok. 753,85 ha, przy 

czym część z nich posiadała wcześniej obowiązujące plany zagospodarowania 

przestrzennego.  Na dzień  31.12.2019 r. planami objęta  była powierzchnia ok. 2936,13 ha, 

co stanowi ok. 22,6 % powierzchni gminy. W toku opracowania są kolejne plany miejscowe 

dla miejscowości: Kamyk (powierzchnia opracowania 241,3 ha), Borowianka i Kopiec 

(powierzchnia opracowania 108,2 ha) oraz teren w Kłobucku, położony w rejonie ulic 

Górniczej i Drukarskiej (powierzchnia opracowania ok. 425 ha), a także plan dla terenu 

wzdłuż drogi krajowej nr 43 w  Kłobucku obręb Kłobuck,  Osoki Pustkowie, Przybyłów 

(powierzchnia ok. 33,0 ha) oraz zmiana fragmentu planu dla miejscowości Łobodno 

(powierzchnia 2,6 ha). 

 

Lokalizacje inwestycji celu publicznego 
W 2019 r. przeprowadzono 29 postępowań w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu 

publicznego. Inwestycje te dotyczyły: 

• budowy odcinka sieci wodociągowej długości ok.106,5 m w Kłobucku (obręb Zakrzew) 

przy ul. Krętej, 

• budowy słupowej stacji transformatorowej w Kłobucku (obręb Zagórze), 

• budowy słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV 'Borowianka 3” z włączeniem  

do istniejącej sieci SN i nN, budowa linii kablowych SN i nN przy ul. Tartakowej 

w miejscowości Borowianka, 

• budowy odcinka sieci wodociągowej Ø125/11,4 PE100, długości ok. 91 m w Kłobucku 

przy ul. Kasztanowej, 

• budowy gazociągu średniego ciśnienia Ø63 PE w miejscowości Biała (obręb Biała Górna) 

przy ul. Spacerowej, 

• budowy linii kablowej 15 kV i złącza kablowego ZK-SN przy ul. Wojska Polskiego                          

i ul. Górniczej w Kłobucku, 

• budowy kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz linii kablowych 15 kV 

i 1 kV przy ul. Górniczej w Kłobucku w celu zasilania elektroenergetycznego zakładu 

produkcyjnego przy ul. Górniczej 28 w Kłobucku, 

• budowy linii kablowych 15 kV w Kłobucku (obręby Kłobuck i Zakrzew), 

• budowy sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole 

Podstawowej Nr 1 w Kłobucku, 

• przebudowy i rozbudowy ul. Baczyńskiego w Kłobucku, 

• budowy sieci wodociągowej Ø150 o długości ok. 150 m w Kłobucku, w pasie drogowym 

drogi gminnej - ul. Podleśnej na terenie działki nr ewid.: 1096 (obręb Zagórze), 

• budowy sieci wodociągowej PE 100 RC Ø180/16,4 mm o długości ok. 585 m w Kłobucku         

w rejonie ul. Cielebana, 
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• budowy sieci gazowej w miejscowości Kamyk i w miejscowości Borowianka:  w pasie 

drogowym ul. Tuwima i ul. Kopieckiej o długości ok. 1350 m, 

• budowy odcinka sieci wodociągowej Ø125/11, 4 PE 100 o długości ok. 87 m w Kłobucku 

przy ul. Orzeszkowej, 

• budowy dwóch linii kablowych 15 kV i złącza kablowego ZK-SN przy ul. Kłobuckiej 

w miejscowości Libidza,  

• budowy linii kablowej SN wraz z kanalizacją techniczną przy ul. Pogodnej w Kłobucku, 

• budowy sieci wodociągowej na potrzeby podłączenia budynków mieszkalnych 

zlokalizowanych w miejscowości Rybno o długości ok. 716 m, 

• budowy odcinka sieci wodociągowej w Kłobucku obręb Niwa Skrzeszów - stanowiącą pas 

drogowy drogi publicznej - ulicy Kasztanowej, 

• budowy obiektu radiokomunikacyjnego c0000511_SLA_A (ORx131-088989-XXX-01) 

sieci łączności bezprzewodowej ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS obręb Kłobuck, 

• budowy gazociągu ś/c Ø50 PE w miejscowości Biała przy ul. Nadrzecznej (obręb Biała 

Dolna), 

• budowy gazociągu ś/c Ø63 PE w miejscowości  Biała przy ul. Nadrzecznej, (obręb Biała 

Dolna), 

• budowy sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oświetlenia ulicznego w Kłobucku przy drodze 

krajowej nr 43, 

• budowy sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oświetlenia drogowego w miejscowości Kamyk 

przy ul. Tuwima, 

• budowy sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oświetlenia drogowego w miejscowości Biała, 

obręb Biała Górna przy ul. Parkowej, 

• przebudowy drogi gminnej nr 470179S – ul. Mostowej w miejscowości Kamyk wraz  

z obiektem mostowym JNI35004360” na terenie położonym w miejscowości Kamyk przy 

ul. Mostowej, 

• budowy sieci gazowej średniego ciśnienia DN 63 mm w miejscowości Biała, 

w ul. Częstochowskiej o długości około 525,0 m, 

• budowy gazociągu śr./c. relacji SRD Blachownia-Wręczyca Wielka-Kłobuck”, 

przewidzianej do realizacji w Kłobucku, w rejonie ul. Staszica, w ciągu drogi 

wojewódzkiej nr 492, o długości około 2100,0 m, 

• budowy linii elektroenergetycznej kablowej średniego napięcia 15kV o długości 

ok. 3 020 m, realizacja kontenerowej stacji transformatorowej rozdzielczo-pomiarowej 

średniego napięcia  o wymiarach 3,5 m x 8,5 m x 4,0 m w celu przyłączenia elektrowni 

wiatrowej do Krajowego Systemu Energetycznego, 

• umorzono postępowanie dotyczące wydania decyzji  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego, dla budowy sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oświetlenia drogowego                            

w Kamyku przy ulicach: J. Brzechwy, B. Malinowskiego, W. Rutkiewicz, W. Komara,              

J. Kusocińskiego z uwagi na wydaną już na tym terenie decyzję  dla tego samego 

przedsięwzięcia w dniu 29.10.2007 r. 
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Warunki zabudowy 

W 2019 roku wydano 110 decyzji o warunkach zabudowy w tym: 80 decyzji dotyczących 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 27 decyzji dotyczących zabudowy produkcyjno-

usługowej oraz 3 decyzje dotyczących zabudowy innej. 

 

7.5. GOSPODARKA KOMUNALNA I MIESZKANIOWA 

 
Zasób mieszkaniowy gminy 

Mieszkaniowy zasób gminy na początku 2019 r. w stosunku do 2018 r. nie uległ zmianie  

obejmował następujące mieszkania w m²:  

• przy ul. Orzeszkowej 1– w budynku znajduje się 28 mieszkań, o powierzchni (27,76; 

49,44; 60,71; 31,64; 44,54; 35,86; 45,37; 30,07; 41,23; 36,16; 27,00; 39,78; 40,86; 12,54; 

25,09; 55,52; 40,11; 48,90; 40,11; 12,83; 13,70; 12,83; 25,11; 14,04; 12,83; 12,32; 13,40; 

37,27) (łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku to 887,02 m2), o przeciętnej liczbie 

izb 2-3, 

•  przy ul. Poprzecznej 3b – w budynku znajduje się 12 mieszkań, o powierzchni (6x 29,36; 

2x 54,11; 42,35; 40,91; 40,92; 41,49), (łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku to 

450,05 m2), o przeciętnej liczbie izb 3-4, 

• przy ul. Staszica 16 – w budynku znajduje się 10 mieszkań, powierzchni (51,65; 40,01; 

26,50, 24,13; 11,70; 19,38; 73,48; 43,87; 51,83; 37,13), (łączna powierzchnia mieszkań  

w tym budynku to 379,69 m2), o przeciętnej liczbie izb -3, 

• przy ul. Topolowej 11 – 1 mieszkanie 64,00 m2, 6 izb, 

• przy ul. Wodociągowej 11 – 5 mieszkań (35,70; 35,30; 25,40; 27,20; 44,50) o łącznej 

powierzchni 168,10 m2, o przeciętnej liczbie izb 3-4, 

• przy ul. Szkolnej 5A w Kamyku – 6 mieszkań (4 x 48,00, 2 x 29,00), o łącznej 

powierzchni 250,00 m2,  

• we Wspólnotach Mieszkaniowych – 35 lokali w 25 Wspólnotach, o łącznej powierzchni 

1.435,24 m2. 

Łącznie w zasobie gminy znajdowało się, na dzień 1 stycznia 2019 r. 97 mieszkań i na dzień 

31 grudnia 2019 r. liczba nie uległa zmianie.  

Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania wynosiła 37,46 m2, a ogółem powierzchnia 

lokali, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy (na dzień 1 stycznia 2019 r. – 20 364 

mieszkańców) – 0,18 m2.  

W 2019 r. po remontach oddano do użytkowania 2 lokale socjalne oraz jeden lokal 

mieszkalny. Zasady przyznawania mieszkań określone zostały Uchwałą Nr 241/XXIII/2012 

Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 08.11.2012 r. w sprawie  zasad wynajmowania lokali 

wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kłobuck. Decyzje w tej sprawie były 

podejmowane przez Społeczną Komisje Mieszkaniową powołaną Zarządzeniem  

Nr 11/ZDiGK/2013 Burmistrza Kłobucka z dnia 07.02.2013 z późn. zm. 

Ze względu na nieprzewidywane zdarzenia losowe jedno mieszkanie pozostało 

niewykorzystane. 

W 2019 r. nie dokonano sprzedaży mieszkań, 1 lokal przekształcono z lokalu mieszkalnego 

na socjalny – ul. Orzeszkowej 1/7 (na mocy Uchwały Nr 298/XXIII/2005 Rady Miejskiej 

w Kłobucku z dnia 17 lutego 2005 r.). 
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W 2019 r. nie wszczęto postępowań eksmisyjnych, dotyczących opuszczenia lokali 

mieszkalnych, będących w zasobach gminy. W tymże roku nie wykonano także żadnych 

wyroków eksmisji.  

Na dzień 1 stycznia 2019 r. zaległości w opłatach za mieszkania będące w zasobie gminy 

wynosiły łącznie 262 626,19 zł, które dotyczyły 65 najemców. Na dzień 31 grudnia 2019 r. 

dane te przedstawiały się następująco: łącznie zaległości na kwotę 252 409,75 zł, dotyczyły 

100 najemców.  

W 2019 r. dokonano gruntownego remontu 6 lokali mieszkalnych w budynkach przy ulicach: 

Orzeszkowej 1 (4 lokale) i Staszica 16 (2 lokale). Rozpoczęto gruntowny remont lokalu 

mieszkalnego przy ul. Staszica 16. 

Na początku 2019 r. uprawnionych do najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy było  

11 osób, zaś pod koniec 2019 r. było to 16 osób. Osobom oczekującym z listy osób 

uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego i lokalu mieszkalnego przyznano 

1 lokal mieszkalny, dokonano 2 zamian lokali socjalnych, 6 z 8 wniosków o najem lokalu 

z mieszkaniowego zasobu gminy złożonych w 2019 r. zakwalifikowano do realizacji.  

  

7.6. OCHRONA ZDROWIA 
 

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 

Na dzień 1 stycznia 2019 r. 67 podmiotów posiadało zezwolenie na sprzedaż napojów 

alkoholowych w tym: sklepy - 54 zezwolenia (punktów sprzedaży było 61), gastronomia -  

13 zezwoleń (punktów sprzedaży było 14). 

Na dzień 31 grudnia 2019 r. 66 podmiotów posiadało zezwolenie na sprzedaż napojów 

alkoholowych w tym: sklepy - 52 zezwoleń (punktów sprzedaży było 60), gastronomia -  

14 zezwoleń (punktów sprzedaży było 15). 

Przyczyną wzrostu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla gastronomii jest 

działalność sezonowa – otwieranie się tzw. kawiarenek letnich. 

Realizacja Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi  

Z tzw. funduszu korkowego w 2019 r. na realizację Programu Przeciwdziałania 

Alkoholizmowi w 2019 r. sfinansowane zostały następujące wydatki: 

1. Kluby sportowe –  289 000,00 zł - realizacja w drodze konkursu. 

2. Klub Abstynencki ATOL -  13 500,00 zł  - realizacja w drodze konkursu. 

3. Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka – 2 000,00 zł – realizacja  w drodze konkursu. 

4. Związek Harcerstwa Polskiego 12 000,00 zł – realizacja drogą konkursu. 

5. Wydanie opinii przez biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu  

    4 840,00 zł.     

6. Diety przewodniczącego i członków komisji – 10 600,00 zł.                                                                                                             

7. Zakup znaczków opłaty sądowej – 1 300,00 zł.                              

8. Z rezerwy  będącej do dyspozycji Burmistrza Kłobucka sfinansowano  n/w wydatki: 

• artykuły gospodarcze i jednorazowe na organizację XXXI rocznicy powstania Klubu 

ATOL w Kłobucku – 482,70 zł, 
• drogomierz na potrzeby GKRPA w Kłobucku – 184,00 zł, 

• stoły do tenisa stołowego dla Szkoły Podstawowej w Lgocie – 1 219,99 zł, 

• alkotesty do badania trzeźwości na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku –  

2 853,60 zł. 
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9. Na organizację czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych alkoholizmem  

    i innymi patologiami wydano: 

• warsztaty podczas wycieczki autokarowej - 160,00 zł, 

• transport  na wycieczkę do Stacji Grawitacji w Częstochowie – 300,00 zł, 

• skarpetki dla dzieci podczas pobytu w Stacji Grawitacji w Częstochowie – 125,00 zł, 

• bilety wstępu do Stacji Grawitacji w Częstochowie – 875,00 zł, 

• polisę ubezpieczeniową dla dzieci uczestniczących w wycieczce do Kopalni Srebra  

w Tarnowskich Górach – 46,51 zł, 

• bilety wstępu do Zabytkowej Kopalni Srebra w Tarnowskich Górach – 544,00 zł, 

• bilety wstępu ulgowe dla dzieci biorących udział w wycieczce do Karpacza - 207,00 zł, 

• transport dzieci na wycieczkę do Karpacza 722,52 zł, 

• ubezpieczenie grupy dzieci – 71,07 zł, 

• naczynia jednorazowe na spotkanie mikołajkowe – 91,60 zł, 

• paczki mikołajkowe dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym i innymi 

patologiami – 4 174,93,00 zł. 

10. Zasiłki celowe dla rodzin dotkniętych problemem alkoholowym i innymi patologiami  

     w wysokości - 16 000,00 zł. 

11. Na współorganizację Grand-Prix Kłobucka w tenisie stołowym wydatkowano: 

• medale, koszulki, dyplomy - 1 340,00 zł, 

• piłeczki i rakietki- 1 480,00 zł,                                                                                                             

• pączki – 179,82 zł. 

12. Na realizację Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Kłobuck  wydatkowano: 

• bony upominkowe dla dzieci biorących udział w konkursie „Narkotykom mówię Nie”   

1 700,00 zł, 

• wynagrodzenia dla członków GKRPA  za dyżury w Punkcie Konsultacyjnym w wysokości                 

3 140,00 zł. 

 

Do gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych wpłynęły 62 wnioski  

przypadków nadużywania alkoholu. W 2019 r. nie cofnięto zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych. 

 

7.7. POMOC SPOŁECZNA 

 
Pomocy społecznej udziela się w szczególności z powodu ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, 

bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, 

potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych 

i wielodzietnych, alkoholizmu i narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski 

żywiołowej lub ekologicznej, itp. 

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobie samotnie 

gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty netto 701,00 zł miesięcznie, osobie  

w rodzinie, w której dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty netto 528,00 zł. 
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Udzielane świadczenia: 

 

1. Zasiłek stały 

Zasiłek stały przysługuje osobie pełnoletniej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub 

całkowicie niezdolnej do pracy, pod warunkiem spełnienia kryteriów dochodowych 

określonych w ustawie. Wysokość zasiłku stałego uzależniona jest od sytuacji dochodowej 

rodziny lub osoby. Stanowi ona różnicę pomiędzy dochodem realnym, a kryterium 

określonym w ustawie o pomocy społecznej. Kwota zasiłku stałego nie może być wyższa niż 

645,00 zł miesięcznie dla osoby samotnie gospodarującej. Zasiłki stałe oraz środki na 

opłacanie składek zdrowotnych pochodzą z budżetu państwa w ramach dotacji celowej na 

realizację zadań własnych oraz ze środków własnych Gminy Kłobuck. W roku 2019 Gminy 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłobucku przyznał z powodu niepełnosprawności oraz  

z tytułu wieku emerytalnego 74 zasiłki stałe. W roku 2019 Ośrodek przeznaczył kwotę  

414 688,15 zł na zasiłki stałe. 

W ramach ubezpieczenia społecznego w 2019 r. opłacano 69 osobom składki zdrowotne. 

Ośrodek na powyższe zadanie wydatkował kwotę 55 458,49 zł, w tym 16 834,50 zł na składki 

na ubezpieczenie zdrowotne dla osób skierowanych do uczestnictwa w zajęciach Centrum 

Integracji Społecznej w ramach projektu „Centrum Integracji Społecznej szansą na zaistnienie 

ekonomii społecznej w Gminie Kłobuck” realizowanego na mocy umowy partnerskiej  

ze Stowarzyszeniem „Druga Szansa” w Kłobucku. 

 

2. Zasiłek okresowy 

Z budżetu państwa w ramach zadań własnych Gminy, wypłacane są zasiłki okresowe  

z powodu długotrwałej choroby, bezrobocia, niepełnosprawności itp. Zasiłek okresowy dla 

osoby samotnie gospodarującej przyznaje się w wysokości do różnicy między kryterium 

dochodowym, a realnym dochodem danej osoby, nie więcej jednak niż 418,00 zł.  

W przypadku rodziny, zasiłek okresowy ustalany jest do różnicy między kryterium 

dochodowym rodziny, a realnym dochodem danej rodziny. Kwota zasiłku nie może być 

niższa niż 50% różnicy między: 

• kryterium dochodowym rodziny, a dochodem tej rodziny, 

• kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej, a dochodem tej osoby. 

W Gminie Kłobuck w roku 2019 przyznano 747 świadczeń w formie zasiłków okresowych. 

Głównym powodem przyznania zasiłków okresowych było: 

• bezrobocie 516 świadczeń, 

• długotrwała choroba 60 świadczeń, 

• niepełnosprawność 169 świadczeń, 

• inne 2 świadczenia. 

Liczba rodzin, którym w 2019 r przyznano zasiłki okresowe wynosiła 149, w rodzinach tych 

zamieszkiwało 268 osób. Łączna kwota przyznanych w 2019 r. zasiłków okresowych  

wyniosła 254 772,48 zł. 

 

3. Zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy 

Zasiłek celowy może być przyznany w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej,  

w szczególności na pokrycie części kosztów lub całości zakupu żywności, leków i leczenia, 

opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw  

w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłobucku 
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w roku 2019 przyznał zasiłki celowe dla 239 rodzin na łączną kwotę 48 247,00 zł (w tym 

zasiłek celowy w kwocie 8 920,12 zł jako wkład własny w ramach projektu „Anioł Stróż dla 

Seniora”) w rodzinach tych przebywało 414 osób.   

W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego w szczególnie uzasadnionym przypadku 

można przyznać specjalny zasiłek celowy w wysokości nie przekraczającej kryterium 

dochodowego ustalonego w ustawie o pomocy społecznej. W roku 2019 Ośrodek przyznał 

specjalny zasiłek celowy 27 rodzinom, w których przebywało 38 osób na łączną kwotę  

29 137,00 zł (w tym specjalny zasiłek celowy w kwocie 16 407,00 zł jako wkład własny do 

projektu „Anioł Stróż dla Seniora”). 

Ponadto 223 rodzinom objętym pomocą GOPS, w ramach  Programu  –  "Pomoc państwa  

w zakresie dożywiania" na lata 2014 – 2020 przyznano zasiłek celowy na żywność w łącznej 

kwocie 379 393,00 zł w tym 16 000,00 zł ze środków Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na pomoc w formie zasiłków celowych dla 

rodzin dotkniętych problemem alkoholowym i innymi problemami. 

 

4. Świadczenia niepieniężne 

W ramach świadczeń niepieniężnych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłobucku 

dokonał pochówku 2 osób na kwotę 7 350,00 zł. 

 

Placówki wsparcia dziennego 

W 2019 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej korzystał z placówek wsparcia dziennego 

takich jak: 

• Dom Dziennego pobytu dla Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Częstochowie,          

ul. Focha 71 a - 1 osoba, 

• Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie w Częstochowie,            

ul. Jasnogórska 36 -  1 dziecko, 

• Kłobuckie Centrum Usług Społecznych  
ul. Sportowa 14 – 54 osoby dorosłe, 30 dzieci. 
 

Placówki stacjonarnej pomocy społecznej 

W 2019 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej korzystał ze wsparcia placówek stacjonarnej 

pomocy społecznej funkcjonujących na terenach innych gmin i miasta Częstochowy takich 

jak:                                                                                                                  

 

1. Domy Pomocy Społecznej: 

 

Domy dla osób przewlekle psychicznie chorych: 

• DPS Raba Niżna 1 (2 osoby), 

• DPS Pelplin (1 osoba), 

• DPS w Blachowni, ul. Sienkiewicza 6 (1 osoba). 

Łącznie z tego typu domu skorzystały 4 osoby. 

 

Domy dla Osób Upośledzonych Intelektualnie: 

• DPS w Poraju, ul. Jasna 6 (2 osoby), 

• DPS w Częstochowie, ul. św. Jadwigi 84/86 (2 osoby), 

• DPS w Zawadzkiem, ul. Czarna 2 (1 osoba), 
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• DPS w Pogórzu, ul. Zamek 132 (1 osoba), 

• DPS w Karwodrzy (2 osoby). 

Łącznie z tego typu domu skorzystało 8 osób. 

 

Domy dla Osób w Podeszłym wieku: 

• DPS w Pruszczu (Międzygminny Ośrodek Opiekuńczy) – (1 osoba), 

• DPS w Strzelcach Opolskich (1 osoba), 

• DPS w Kleszczowie (1 osoba), 

• DPS w Częstochowie, ul. Wieluńska 1 (2 osoby), 

• DPS w Baćkowicach (2 osoby), 

• DPS w Klisinie filia w Głubczycach (1 osoba). 

Łącznie z tego typu domu skorzystało 8 osób. 

 

Domy dla Osób Przewlekle, Somatycznie Chorych: 

• DPS Lubliniec Cyrana 10, który przekształcił się z Domu dla osób w podeszłym   

     wieku w Dom dla przewlekle, somatycznie chorych (1 osoba), 

• DPS w Kole, ul. Poniatowskiego 21 (1 osoba), 

• DPS w Baćkowicach (1 osoba). 

Łącznie z tego typu Domu skorzystały 3 osoby. 

 

Krajowy Ośrodek Mieszkalno - Rehabilitacyjny dla osób chorych na SM w Dąbku 

• w 2019 r. została tam skierowana 1 osoba. Za jej pobyt GOPS nie ponosił żadnych 

kosztów. 

 

Dom dla osób niepełnosprawnych fizycznie: 

Regionalne Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie (1 osoba) 

 

2. Schroniska dla Bezdomnych: 

 

Schronisko dla Bezdomnych w Mariance Rędzińskiej, ul. Srebrna 25 (Stowarzyszenie 

,,AGAPE”) 

• z usług tego Schroniska skorzystały 3 osoby. 

 

Schronisko dla Bezdomnych w Lubojence, ul. Prosta 99 (Stowarzyszenie ,, AGAPE”) 

• z usług tego Schroniska skorzystały 4 osoby. 

 

Schronisko dla Bezdomnych w Częstochowie, ul. Krakowska 80/2 (Caritas)                                      

• z usług tego Schroniska skorzystała 1 osoba.                                                                                 

                                                                                                                                                                

Świadczenia rodzinne 

 

Liczba świadczeń wypłaconych w 2019 roku, wyniosła: 

• zasiłek rodzinny – 11 611 świadczeń, 

• dodatki do zasiłków rodzinnych –  4 039 świadczeń, 

• zasiłek pielęgnacyjny – 4 316 świadczeń, 
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• świadczenie pielęgnacyjne – 1100 świadczeń, 

• specjalny zasiłek opiekuńczy –122 świadczenia ,  

• jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – 136 świadczeń, 

• świadczenie rodzicielskie – 391 świadczeń. 

Wydatki na świadczenia rodzinne w 2019 r. wyniosły 4 775 857,03 zł, a na świadczenia 

rodzicielskie 350 835,00 zł, opłacano również składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 

348 302,21 zł. Łączna kwota wydatków na świadczenia rodzinne i rodzicielskie wyniosła 

5 126 692,03  zł, a koszty obsługi w/w zadań wyniosły 155 011,26 zł. 

Na podstawie ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, Ośrodek w 2019 r. 

wypłacił świadczenie dla 2 osób w łącznej kwocie 8 000,00 zł, a koszty obsługi świadczenia 

wyniosły 240 00,00 zł. 

Na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, Ośrodek w 2019 roku 

wypłacił 8 osobom zasiłki dla opiekunów na kwotę 44 640,00 zł, opłacono składki na 

ubezpieczenie społeczne od wypłaconych zasiłków na kwotę 4 094,88 zł, a koszty obsługi 

zadania wyniosły 1 462,05 zł. 

Od świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych oraz od zasiłku dla 

opiekuna odprowadzane są składki na ubezpieczenie zdrowotne. W 2019 r. wydatkowano 

kwotę 62 688,00 zł. 

 

Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Rodzina 500+ 

Rodzina 500+ to nazwa programu przygotowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy  

i Polityki Społecznej mającego zapewnić systemowe wsparcie dla polskich rodzin w postaci 

świadczenia pieniężnego w kwocie 500 zł miesięcznie na każde dziecko. 

Program Rodzina 500+ reguluje w głównej mierze ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy 

państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r., poz. 2407 ). 

Roczna średnia dzieci, którym przyznano w 2019 r. świadczenie 500+ wynosi 2 958 dzieci. 

Kwota wypłaconych świadczeń wyniosła 15 014 174,37 zł, a koszt obsługi wyniósł  

196 592,01 zł. 

 

Realizowane projekty 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłobucku w 2019 r. realizował następujące projekty: 

Projekt ,,Centrum Integracji Społecznej szansą na zaistnienie ekonomii społecznej  

w Gminie Kłobuck” 

Realizowany jest na podstawie umowy partnerskiej zawartej w maju 2018 roku  

ze Stowarzyszeniem ,,Druga Szansa”. Projekt zakłada reintegrację społeczno – zawodową 

osób zagrożonych ubóstwem z terenu naszej gminy. 

Od miesiąca maja 2018 roku Ośrodek realizuje w Partnerstwie projekt „Centrum Integracji 

Społecznej szansą rozwoju ekonomii społecznej w Gminie Kłobuck” realizowanego  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 

dla osi priorytetowej: IX Włączenie społeczne dla działania 9.1 Aktywna integracja dla 

poddziałania 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem 

społecznym. Umowa partnerska na rzecz realizacji Projektu „Centrum Integracji Społecznej 

Szansą Rozwoju Ekonomii Społecznej w Gminie Kłobuck” została zawarta pomiędzy: 

• Stowarzyszeniem „Druga szansa” jako Lider, 
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• Gminą Kłobuck jako Partner, 

• Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej jako GOPS i realizator jednego Zadania, 

zaplanowanego w ramach w/w projektu. 

Do obowiązków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłobucku należy 

przeprowadzanie wywiadów środowiskowych dla klientów poprzedzających skierowanie do 

Centrum Integracji Społecznej oraz motywowanie i zachęcanie do czynnego uczestnictwa  

w Centrum. Zgodnie z art. 86 ust. 1 pkt 11 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej  

ze środków publicznych składki na ubezpieczenie zdrowotne osób realizujących kontrakt 

socjalny opłaca ośrodek pomocy społecznej realizujący kontrakt socjalny. Środki na 

ubezpieczenie zdrowotne od osób skierowanych do CIS pochodzą z budżetu państwa jako 

dofinansowanie do zadań własnych gminy. W ramach realizacji projektu w 2019 roku 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłobucku wydatkował kwotę 35 675,37 zł  

w rozdziale 85295. 

 

Projekt ,,Nowa jakość GOPS Kłobuck” 

Głównym celem projektu jest poprawa jakości obsługi osób zgłaszających się do Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej poprzez zmianę organizacji pracy tj. rozdzielenie zadań 

administracyjnych GOPS od pracy socjalnej i usług socjalnych. Od miesiąca kwietnia 2017 

roku Ośrodek realizuje projekt „Nowa jakość GOPS w Kłobucku” realizowanego w ramach 

Programu Operacyjnego Edukacja Wiedza Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II. Efektywne 

polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc 

społeczna. Okres realizacji projektu 2.5 obejmuje 24 miesiące tj.: od 01.04.2017 roku do 

31.03.2019 roku. Celem projektu była poprawa jakości obsługi klientów Ośrodka poprzez 

zmianę organizacji pracy – rozdzielenie zadań administracyjnych OPS od pracy socjalnej. 

Zakładał on zmianę modelu realizacji usług, który obecnie pozwala pełnić GOPS rolę 

organizatora i koordynatora wsparcia społecznego, co wzmacnia nasz potencjał w skutecznym 

pomaganiu osobom wymagającym pomocy w rozwiązywaniu problemów, poszanowaniem 

ich godności. Zmieniona została struktura organizacyjna Ośrodka: 

• stanowisko ds. pierwszego kontaktu – zadaniem, którego jest trafne zdiagnozowanie 

problemów osób zwracających się o pomoc i udzielenie im fachowej porady, informacji, 

pokierowanie do odpowiedniego działu, wydawanie i prowadzenie rejestru zaświadczeń, 

współpraca z innymi podmiotami w celu łagodzenia skutków ubóstwa, 

• zespół ds. pracy socjalnej i integracji Społecznej – zadaniem zespołu jest szeroko 

rozumiana praca socjalna przy wykorzystaniu metod i narzędzi pracy socjalnej, w tym 

przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, zawieranie i prowadzenie kontraktów, 

realizacja procedur Niebieskiej Karty, realizacja zadań wynikająca z ustawy o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej,                                                        

• zespół ds. usług – zadaniem zespołu jest organizacja szeroko rozumianych usług na rzecz 

osób niepełnosprawnych, starszych, bezrobotnych, bezdomnych zgodnie z przyjętym 

modelem, współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i organizacjami 

pozarządowymi, 

• zespół ds. świadczeń – zadaniem zespołu jest obsługa programu POMOST, prowadzeniem 

postępowań administracyjnych świadczeń z Pomocy Społecznej, tworzenie list wypłat, 

sprawozdawczość, prowadzenie postępowań dotyczących Domów Pomocy Społecznej. 

W ramach projektu w 2019 roku realizowane były zadania: 
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• poprawa jakości usług socjalnych poprzez zatrudnienie nowych pracowników w 2019 roku 

(kontynuacja zatrudnienia z 2017 roku), 

• poprawa jakości usług socjalnych poprzez rozwój zawodowy pracowników socjalnych. 

W ramach w/w projektu w rozdziale 85295 została wydatkowana kwota w wysokości  

34 499,69 zł. 

                                                                                  
Projekt ,,Kłobuckie Centrum Usług Społecznych” 

Projekt podjęty Uchwałą Nr 471/XLV/2018 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 18 września 

2018 r. Projekt ,,Kłobuckie Centrum Usług Społecznych” to projekt realizowany przez 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłobucku, współfinansowany ze  środków Unii 

Europejskiej. Projekt „Kłobuckie Centrum Usług Społecznych” jest komplementarny  

z projektem realizowanym przez Gminę – „Rewitalizacja zdegradowanego obszaru miasta 

Kłobuck poprzez: przebudowę i rozbudowę budynku „Strzelnicy” na terenie OSIR  

w Kłobucku na potrzeby Kłobuckiego Centrum Usług Społecznych”. Okres realizacji 

projektu 9.2.2 obejmuje 24 miesiące tj.: od 01.10.2018 roku do 30.09.2020 roku. 

Projekt jest próbą utworzenia na terenie Gminy Kłobuck, kompleksowego i zorganizowanego 

systemu wsparcia rodziny. Projekt skierowany jest do mieszkańców miasta Kłobuck 

zamieszkujących obszar objęty Lokalnym Programem Rewitalizacji. W Kłobuckim Centrum 

Usług Społecznych realizowane są warsztaty dla rodziców, można otrzymać pomoc 

psychologiczną, psychoterapeutyczną, pomoc mediatora, interwenta kryzysowego oraz 

asystenta rodzinnego. Dodatkowo w ramach Projektu powstała Placówka Wsparcia 

Dziennego dla Dzieci „Kłobuś” oferująca dzieciom pomoc w nauce, zajęcia profilaktyczne, 

zajęcia rozwijające umiejętności społeczne, zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci itp. 

Objęcie usługami projektu zarówno rodziców jak i dzieci, czasami nawet dziadków, daje 

możliwość udzielania fachowej pomocy całej rodzinie w pojawiających się sytuacjach 

trudnych czy kryzysowych. Kompleksowe wsparcie całej rodziny daje niewspółmiernie 

lepsze efekty niż wspieranie jednostkowe członków rodziny, ponieważ sytuacja trudna 

niezależnie z jakiego powodu powstająca, dotyka zawsze wszystkich członków rodziny. 

Dodatkowym atutem regularnie prowadzonej pracy z rodziną pozostającą w kryzysie jest 

zapobieganie sytuacjom umieszczania dzieci w pieczy zastępczej.  Usługi w ramach Projektu 

są świadczone nieodpłatnie. W ramach w/w projektu w rozdziale 85504 została wydatkowana 

kwota w wysokości 252 688,36 zł. 

Projekt ,,Anioł Stróż dla Seniora” 

Projekt podjęty Uchwałą Nr 470/XLV/2018 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 18 września 

2018 r. Projekt ,,Anioł Stróż dla Seniora” to projekt realizowany przez Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Kłobucku, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, którego 

celem jest uruchomienie na terenie naszej gminy innowacyjnych usług społecznych dla osób 

niesamodzielnych, nieaktywnych zawodowo w wieku 60+ wraz z pomocą dla opiekunów 

faktycznych w formie usług opiekuńczych, nowoczesnych usług teleopieki oraz wsparcia 

opiekunów faktycznych. Okres realizacji projektu 9.2.5 obejmuje 24 miesiące tj.:  

od 01.10.2018 roku do 30.09.2020 roku.   

Projekt skierowany jest do Seniorów niesamodzielnych, nieaktywnych zawodowo w wieku 

60+ wraz z otoczeniem, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium 

dochodowego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku  

o pomocy społecznej, wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu 
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ubóstwa lub więcej niż jednej z przesłanek określonych w art. 7 w/w ustawy, wymagających 

wsparcia w podstawowych, codziennych czynnościach domowych i życiowych. Projekt 

pozwala kompleksowo podejść do problemu opieki nad seniorami. W ramach zadania 

uruchomione zostały sąsiedzkie usługi opiekuńcze, które obejmują pomocą i wsparciem 

Seniorów w podstawowych, codziennych czynnościach domowych i życiowych, między 

innymi: bezpośrednia pomoc w miejscu zamieszkania związana z wykonywaniem prac 

porządkowych w gospodarstwie domowym, utrzymanie czystości odzieży, bielizny osobistej, 

pościelowej, wspólna lektura, pomoc w dokonywaniu zakupu podstawowych artykułów, 

pomoc w przygotowaniu i podawaniu posiłków, pomoc w uiszczaniu opłat, w dotarciu  

do lekarzy, placówek i urzędów, odwiedziny w szpitalu, pomoc w nawiązywaniu, 

utrzymywaniu i rozwijaniu kontaktów z rodziną z osobami z bliskiego otoczenia, pomoc  

w zagospodarowaniu w sposób aktywny czasu wolnego (spacery, zaspokojenie potrzeb 

duchowych, itp.). Katalog wykonywanych prac w ramach sąsiedzkich usług opiekuńczych 

jest otwarty i dostosowany do indywidualnych potrzeb Seniora. 

System teleopieki jako rozwój usług opiekuńczych w oparciu o nowoczesne technologie jest 

elementem kompleksowej usługi opiekuńczej. W ramach systemu zakupiony został (luty 2019 

roku) telefon komórkowy z kartą SIM i przycisk SOS, urządzenie to pozwala na umieszczenie 

go w dowolnym miejscu w mieszkaniu, wyposażony we własne, bateryjne zasilanie), 

identyfikator osobisty (zapewniający indywidualny numer użytkownika, śledzący aktywność 

ruchową użytkownika, wyposażony w mechanizm detekcji upadku), w zależności  

od warunków, rejestrator teleopieki. Zestaw ten służy do monitorowania zachowań osób oraz 

umożliwia szybki kontakt z pracownikiem Operatora, który uruchamia odpowiednie 

procedury. W ramach projektu wsparciem objęto również opiekunów faktycznych poprzez 

poradnictwo, w tym psychologiczne oraz pomoc w uzyskaniu informacji umożliwiających 

poruszanie się po różnych systemach wsparcia, z których korzystanie stanie się niezbędne dla 

sprawowania wysokiej jakości opieki nad Seniorem. W ramach zadania uruchomiona została 

terapia reminiscencyjna, która ma na celu w wyraźny sposób poprawić jakość życia seniorów, 

dowartościowując i podnosząc ich godność na skutek przeglądu „dobrych”, „silnych” 

momentów z własnej przeszłość, a tym samym ułatwić dostosowanie się do przyszłości, 

pozwoli poznać potrzeby psychologiczne Seniora, pobudzi go do działania i myślenia, jest 

idealnym treningiem pamięci dla Seniora. Bardzo ważną formą wsparcia Seniorów jest 

konsultacja lekarza geriatry. Geriatra zajmuje się profilaktyką, diagnozowaniem i leczeniem 

chorób wieku podeszłego, do których często zalicza się osteoporozę, zwyrodnienie stawów 

czy cukrzycę. Jeżeli jakieś schorzenie Seniora jest szczególnie skomplikowane i wymaga 

dodatkowych konsultacji – lekarz kieruje do odpowiedniego specjalisty. W ramach  

w/w projektu w rozdziale 85228 została wydatkowana kwota w wysokości 226 704,69 zł. 

 

7.8. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

 
Organizacja Ochotniczych Straży Pożarnych 

Na terenie gminy Kłobuck działa 7 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP Biała, 

OSP Kamyk, OSP Kłobuck, OSP Libidza, OSP Łobodno, OSP Nowa Wieś, OSP Lgota). 

Dwie jednostki OSP Biała i OSP Łobodno włączone są do Krajowego Systemu Ratowniczo – 

Gaśniczego (KSRG). 

Jednostki OSP dysponują następującym sprzętem do działań ratowniczo-gaśniczych: 
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• samochody pożarnicze średnie – 5 szt. w tym jeden w OSP Biała ratownictwa 

technicznego „RT”, 

• samochody pożarnicze lekkie – 4 szt., 

• sprzęt hydrauliczny ratownictwa drogowego – 3 kpl., 

• motopompa pożarnicza – 7 szt., 

• motopompy pływające – 6 szt., 

• motopompy szlamowe – 5 szt., 

• torby ratownictwa medycznego – 4 kpl., 

• defibrylatory – 4 szt., 

• piła do cięcia stali i betonu – 4 szt., 

• radiostacje samochodowe – 9 szt.,    

• radiostacje nasobne – 18 szt.,    

• sprzęt ochrony dróg oddechowych (aparaty nadciśnieniowe) - 

oraz piły mechaniczne do drewna, aparaty bezruchu, agregaty prądotwórcze, agregaty 

oddymiające. 

Powyższy jak i inny sprzęt wykorzystywany był w interwencjach na terenie gminy w 2019 r. 

 

 

Wyjazdy do zdarzeń jednostek OSP Gminy Kłobuck w roku 2019 

 

Jednostka Zdarzenia Ilość 

strażaków 

Alarmy 

fałszywe 

Ilość 

strażaków 

Ćwiczenia Ilość 

strażaków 

Zabezpieczenie 

rejonu powiatu 

Ilość 

strażaków 

OSP Biała 62 558 0 0 5 9 35 297 

OSP 

Łobodno 

49 294 2 12 5 30 0 0 

OSP 

Kamyk 

22 132 1 6 1 6 0 0 

OSP 

Kłobuck 

107 642 5 30 2 12 0 0 

OSP 

Libidza 

7 42 0 0 1 6 0 0 

OSP Nowa 

Wieś 

0 0 0 0 1 6 0 0 

 

RAZEM 

 

247 

 

1 668 

 

8 

 

48 

 

15 

 

69 

 

35 

 

297 

  

Poza wymienioną statystyką jednostki OSP zabezpieczyły: 

• Dni Kłobucka 

 

W zakresie działalności informacyjno-szkoleniowej zorganizowano: 

• pokazy w szkołach i przedszkolach sprzętu pożarniczego, 

• 8 strażaków ukończyło kurs podstawowy strażaka ochotnika. 
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Zrealizowano następujące zadania remontowe: 

• OSP Kamyk, OSP Biała, OSP Kłobuck – naprawy samochodów pożarniczych koszt:  

5 535,00 zł, 

• OSP Nowa Wieś – wykonanie pomieszczeń garażowych w budynku strażnicy, wykonanie 

zasilania wody na zewnątrz budynku w kwocie 15 705,49 zł,                  

• OSP Libidza - wykonania przyłącza kanalizacyjnego do budynku OSP oraz malowanie 

pomieszczeń garażowych i socjalnych w kwocie 10 452,00 zł. 

 

Jednostki OSP otrzymały również dotacje celowe: 

• OSP Lgota – dotacja na wykonanie częściowej termomodernizacji budynku strażnicy          

w kwocie 2 500,00 zł oraz 14 400,00 zł ze środków Funduszu Sołeckiego, 

• OSP Łobodno – dotacja na zakup materiałów dociepleniowych części garażowej strażnicy                          

w kwocie 15 000,00 zł oraz 5 000,00 z Funduszu Sołeckiego, 

• OSP Kamyk – dotacja na dofinansowanie remontu garaży (termoizolacja) w kwocie  

19 500,00 zł, 

• OSP Biała – dotacja na wykonanie posadzki żywicznej w pomieszczeniach garażowych                            

strażnicy w kwocie 5 000,00 zł, 

• OSP Kłobuck – dotacja na zakup sprzętu i umundurowania strażackiego w kwocie  

7 000,00 zł. 

 

7.9. DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA 

 
Infrastruktura drogowa 

Infrastruktura drogowa w gminie Kłobuck na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosiła 117,00 km 

dróg gminnych. Drogi asfaltowe stanowiły 53,45% wszystkich dróg gminnych, pozostałe 

46,55 % stanowiły drogi utwardzone i gruntowe.  

W ramach zadań remontowych w roku 2019 zostały wykonane remonty i konserwacje dróg 

gminnych:  

• ul. Granicznej w Kłobucku (obręb Przybyłów) długość 637 mb - kwota 125 986,22 zł; 

• ul. Sosnowej w Białej długość 232 mb – kwota 13 041,62 zł. 

W ramach remontu nawierzchni dróg gminnych wykonano remont: ul. Adama Asnyka  

w Kłobucku - długość ok. 225 mb, ul. Polnej w Łobodnie - długość ok. 450 mb, ul. Podleśnej              

w Łobodnie - długość ok. 300 mb, ul. Wschodniej w Kłobucku - długość ok 95 mb,                                

ul. Zamiany w Libidzy - długość ok. 100 mb, ul. Żytniej w Kłobucku - długość ok 95 mb,                       

ul. Słonecznej w Łobodnie - długość ok. 300 mb, ul. Spacerowej w kopcu - długość  

ok/ 300 mb. 

 

Sieć wodociągowa i kanalizacyjna 

Długość czynnej sieci wodociągowej na początek 2019 r. wynosiła 255,6 km, a na koniec 

256,1 km. W przypadku sieci kanalizacyjnej dane przedstawiają się następująco 111,6 km    

(w tym 103,6 km sieci grawitacyjnej) na początku oraz 112,3 km (w tym 104,3 km sieci 

grawitacyjnej) na koniec roku. Dostęp do sieci wodociągowej w gminie posiada ok. 97,5 % 

mieszkań. W przypadku sieci kanalizacyjnej jest to 79 %. 
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Na dzień 1 stycznia 2019 r. istniało 3 141 nieruchomości przyłączonych do sieci 

kanalizacyjnej, a na dzień 31 grudnia 2019 r. 3 190 przyłączonych nieruchomości.  Na dzień 1 

stycznia 2019 r. istniało 5 048 nieruchomości przyłączonych do sieci wodociągowej, a na 

dzień 31 grudnia 2019 r. 5 078 przyłączonych nieruchomości.   
Długość czynnej sieci kanalizacyjnej będącej w zarządzie bądź administracji gminy - Gmina 

Kłobuck należy do Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji, który 

prowadzi całość gospodarki  wodno-ściekowej. 

 
7.10. SPRAWY OBYWATELSKIE 

 
Konsultacje  

W 2019 r. ogłoszono konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Kłobuck w następujących 

sprawach: 

• wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 

stawki takiej opłaty, 

• projektu programu współpracy Gminy Kłobuck z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020. 

W wyznaczonych terminach nie wpłynęły żadne uwagi oraz opinie. 

 

Wnioski o udostępnienie informacji publicznej 

W 2019 r. do urzędu wpłynęło 68 wniosków o udostępnienie informacji publicznej.  

W przypadku 64 wniosków (88,46 % wszystkich wniosków, które wpłynęły) informacja 

została udostępniona wnioskodawcy. 

Inny sposób załatwienia wniosków: 2 wnioski – urząd odpowiedział, że nie jest w posiadaniu 

informacji, wskazano jednostki do których wnioskodawca powinien się zwrócić  

o wnioskowaną informację  (Miejski Ośrodek Kultury w Kłobucku, Gminne Przedszkola);  

1 wniosek - została wysłana prośba o doprecyzowanie wniosku (w rezultacie wnioskodawca 

nie uzupełnił wniosku); 1 wniosek – wnioskowana informacja nie mieści się w pojęciu 

definicyjnym zawartym w ustawie o dostępie do informacji publicznej. W roku 2019 r. nie 

wydano decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej. 

 

Skargi 

W sprawozdawanym roku wpłynęło 6 skarg w rozumieniu Kodeksu postępowania 

administracyjnego. Dwie skargi zostały wycofane przez wnioskodawcę  złożone na Dyrektora 

Zarządu Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku. Cztery skargi uznano za bezzasadne  

w tym: jedna skarga na Burmistrza Kłobucka, dwie skargi na Burmistrza Kłobucka i 

Dyrektora Zarządu Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku oraz jedna na Burmistrza 

Kłobucka i Radę Miejską w Kłobucku. 

 

Petycje 

W  sprawozdawanym  roku  wpłynęło  20  petycji.  5 petycji przekazano wg właściwości do 

Zarządu Dróg i Gospodarki Komunalnej oraz Dyrektorów Szkół. Uwzględniono  3  petycje.  
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Przedmiotem  petycji, które uwzględniono, było najczęściej dokonanie zmian w pracy urzędu 

w celu usprawnienia komunikacji z mieszkańcami. Z kolei przedmiotem petycji, których nie 

uwzględniono, było najczęściej dokonanie remontu dróg czy zamontowania dodatkowego 

oświetlenia. 3 petycje pozostawiono bez rozpatrzenia. 

 

Organizacje pozarządowe 

W roku 2019 r. (dane z rejestru prowadzonego przez Starostwo Powiatowe w Kłobucku) 

funkcjonowało w gminie 67 organizacji pozarządowych, w tym: 5 fundacji, 38 stowarzyszeń, 

19 klubów sportowych i stowarzyszeń kultury fizycznej, 5 kół gospodyń wiejskich. 

 

W ramach otwartych konkursów ofert, skierowanych do organizacji pozarządowych, 

powierzono wykonanie następujących zadań publicznych: 

• zadanie „Organizacja i udział w zawodach sportowych w grach zespołowych na gruncie 

krajowym” organizacji Miejski Ludowy Klub Sportowy „ZNICZ” Kłobuck opiewającą na 

kwotę 50 000,00 zł - zadanie zostało wykonane, 

• zadanie „Ochrona i promocja zdrowia poprzez przeciwdziałanie patologiom społecznym 

i uzależnieniom udzielana dzieciom i młodzieży w środowisku gminnym” organizacji 

Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Kłobucku opiewającą na kwotę  

2 000,00 zł - zadanie zostało wykonane. 

W ramach otwartych konkursów ofert, skierowanych do organizacji pozarządowych,  

zlecono wsparcie wykonania następujących zadań publicznych: 

• zadanie „Ochrona zdrowia w zakresie wspomagania działalności służących rozwiązywaniu 

problemów alkoholowych poprzez dofinansowanie, promocję sportu oraz działalności  

w zakresie kultury fizycznej jako alternatywnej formy spędzania czasu wolnego w mieście 

Kłobuck” organizacji Miejski Ludowy Klub Sportowy „ZNICZ” Kłobuck opiewającą na 

kwotę 63 000,00 zł - zadanie zostało wykonane, 

• zadanie „Ochrona zdrowia w zakresie wspomagania działalności służących rozwiązywaniu 

problemów alkoholowych poprzez dofinansowanie, promocję sportu oraz działalności  

w zakresie kultury fizycznej jako alternatywnej formy spędzania czasu wolnego w mieście 

Kłobuck” organizacji Klub Pływacki „DELFIN” w Kłobucku opiewającą na kwotę  

13 000,00 zł - zadanie zostało wykonane, 

• zadanie „Ochrona zdrowia w zakresie wspomagania działalności służących rozwiązywaniu 

problemów alkoholowych poprzez dofinansowanie, promocję sportu oraz działalności  

w zakresie kultury fizycznej jako alternatywnej formy spędzania czasu wolnego w mieście 

Kłobuck” organizacji Klub Sportowy WOJOWNIK w Kłobucku opiewającą na kwotę       

13 000,00 zł - zadanie zostało wykonane, 

• zadanie „Ochrona zdrowia w zakresie wspomagania działalności służących rozwiązywaniu 

problemów alkoholowych poprzez dofinansowanie, promocję sportu oraz działalności  

w zakresie kultury fizycznej jako alternatywnej formy spędzania czasu wolnego w mieście 

Kłobuck” organizacji Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „START” w Kłobucku 

opiewającą na kwotę 10 000,00 zł - zadanie zostało wykonane, 

• zadanie „Ochrona zdrowia w zakresie wspomagania działalności służących rozwiązywaniu 

problemów alkoholowych poprzez dofinansowanie, promocję sportu oraz działalności  
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w zakresie kultury fizycznej jako alternatywnej formy spędzania czasu wolnego w mieście 

Kłobuck” organizacji Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „ORIENT” w Kłobucku 

opiewającą na kwotę 6 000,00 zł - zadanie zostało wykonane, 

• zadanie „Ochrona zdrowia w zakresie wspomagania działalności służących rozwiązywaniu 

problemów alkoholowych poprzez dofinansowanie, promocję sportu oraz działalności  

w zakresie kultury fizycznej jako alternatywnej formy spędzania czasu wolnego w sołectwie 

Kamyk” organizacji Ludowy Klub Sportowy „POGOŃ” Kamyk opiewającą na kwotę              

63 000,00 zł - zadanie zostało wykonane, 

• zadanie „Ochrona zdrowia w zakresie wspomagania działalności służących rozwiązywaniu 

problemów alkoholowych poprzez dofinansowanie, promocję sportu oraz działalności  

w zakresie kultury fizycznej jako alternatywnej formy spędzania czasu wolnego w sołectwie 

Łobodno” organizacji Ludowy Klub Sportowy „OKSZA” Łobodno opiewającą na kwotę 

46 000,00 zł - zadanie zostało wykonane, 

• zadanie „Ochrona zdrowia w zakresie wspomagania działalności służących rozwiązywaniu 

problemów alkoholowych poprzez dofinansowanie, promocję sportu oraz działalności  

w zakresie kultury fizycznej jako alternatywnej formy spędzania czasu wolnego w sołectwie 

Libidza” organizacji Ludowy Klub Sportowy „BŁĘKITNI” Libidza opiewającą na kwotę 

34 500,00 zł - zadanie zostało wykonane, 

• zadanie „Ochrona zdrowia w zakresie wspomagania działalności służących rozwiązywaniu 

problemów alkoholowych poprzez dofinansowanie, promocję sportu oraz działalności  

w zakresie kultury fizycznej jako alternatywnej formy spędzania czasu wolnego w sołectwie 

Nowa Wieś” organizacji Ludowy Klub Sportowy „SPARTA” Nowa Wieś opiewającą  

na kwotę 24 000,00 zł - zadanie zostało wykonane, 

• zadanie „Ochrona i promocja zdrowia poprzez przeciwdziałanie patologiom społecznym  

i uzależnieniom ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania alkoholizmowi” 

organizacji Kłobuckiemu Stowarzyszeniu Rodzin Abstynenckich „ATOL” opiewającą  

na kwotę 13 500,00 zł - zadanie zostało wykonane, 

• zadanie „Ochrona i promocja zdrowia poprzez przeciwdziałanie patologiom społecznym  

i uzależnieniom udzielana dzieciom i młodzieży w środowisku gminnym” organizacji ZHP 

Chorągiew Śląska Hufiec Kłobuck opiewającą na kwotę 12 000,00 zł - zadanie zostało 

wykonane. 
 

7.11. EDUKACJA 

 
7.11.1. SZKOŁY 

  

Gmina Kłobuck jest organem prowadzącym dla 7 szkół podstawowych. Trzy szkoły 

zlokalizowane są na terenie miejskim i cztery na terenie wiejskim. W 5 z nich w roku 

szkolnym 2018/2019 funkcjonowały klasy gimnazjum (III). 

 

Rok szkolny 2018/2019 był drugim, w którym w szkołach i placówkach obowiązywała 

zmiana strukturalna i programowa. Integralną częścią reformy systemu oświaty jest zmiana 

podstawy programowej kształcenia ogólnego na wszystkich etapach edukacyjnych.  

W omawianym roku szkolnym nowa podstawa programowa zaczęła obowiązywać w klasie II, 
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V i VIII szkoły podstawowej. Rok wcześniej w klasie I, IV i VII. Po raz pierwszy absolwenci 

ośmioletniej szkoły podstawowej obowiązkowo przystąpili do egzaminu ósmoklasisty. Rok 

szkolny 2018/2019 był ostatnim, w którym przeprowadzony został egzamin gimnazjalny.  

Od 1 września 2019 r. w systemie funkcjonują tylko ośmioletnie szkoły podstawowe.  

W przeliczeniu na 1 uczennicę/ucznia, wydatki na poszczególne szkoły z budżetu gminy 

przedstawia poniższa tabela i wykres: 

Jednostka Wydatki 

poniesione 

w 2019 r. (zł) 

Średnia 

liczba uczniów 

uczęszczających 

do szkoły  

w 2019 r. (zł) 

Wydatek 

na                  

1 ucznia 

(zł) 

Kwota 

otrzymanej 

subwencji (zł) 

Wydatki 

pokryte  

z budżetu 

gminy (zł) 

SP Nr 1  

w Kłobucku 

3 872 940,93 368,66 10 505,45 2 479 981,14 1 392 959,79 

SP Nr 2  

w Kłobucku 

3 452 852,42 294,00 11 744,39 2 179 353,72 1 273 498,70 

SP Nr 3  

w Kłobucku 

4 114 837,10 355,66 11 569,58 2 434 775,24 1 680 061,86 

SP w Białej 1 710 146,61 108,33 15 786,45 1 063 592,33 646 554,28 

SP w Libidzy 1 870 047,47 101,33 18 455,02 1 163 549,73 706 497,74 

ZSP w Kamyku 2 682 490,95 187,66 14 294,42 1 776 074,62 906 416,33 

ZSP w Łobodnie 1 925 114,50 123,66 15 567,80 1 110 233,39 814 881,11 

  

RAZEM 

  

 

19 628 429,98 

 

1 539,30 

 

12 751,53 

 

12 207 560,15 

 

7 420 869,81 

 

 

 

 
 

0,00

500 000,00

1 000 000,00

1 500 000,00

2 000 000,00

2 500 000,00

3 000 000,00

3 500 000,00

4 000 000,00

4 500 000,00

SP w Białej SP w Libidzy ZSP w
Łobodnie

ZSP w Kamyku SP Nr 2  w
Kłobucku

SP Nr 1 w
Kłobucku

SP Nr 3  w
Kłobucku

Wydatki poniesione Kwota otrzymanej subwencji Wydatki pokryte z budżetu gminy
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W okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 r. wydatki na oświatę (w zakresie szkół 

podstawowych i gimnazjum) wyniosły ogółem 19 628 429,98 zł, z czego 12 207 560,15 zł 

zostało pokryte z subwencji oświatowej otrzymanej z budżetu państwa co stanowi 62,19 %. 

 

Organizacja szkół 

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Władysława Sebyły w Kłobucku 

We wrześniu 2019 r. naukę w szkole rozpoczęło, odpowiednio 369 uczniów. 

W szkole odbywała się nauka języka obcego – języka angielskiego, a dodatkowego języka 

obcego – języka niemieckiego – uczyło się 103 uczniów. 

Do jednej klasy (oddziału) uczęszczało w 2019 r. średnio 20 osób. Najwięcej  – 26 uczniów  

w klasie, najmniej – 16 uczniów w klasie. 

W szkole zatrudniono 41 nauczycieli (w przeliczeniu na pełne etaty – 40,35), w tym  

1 nauczyciel stażysta, 4 nauczycieli kontraktowych, 2 nauczycieli mianowanych,  

34 nauczycieli dyplomowanych. 

Na jednego nauczyciela przypadało średnio 9 uczniów. 

Z kolei w 2019 r. szkołę ukończyło 30 osób (absolwenci). 

W 2019 r. wszyscy uczniowie otrzymali promocję do następnej klasy. 

 

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Kłobucku 

We wrześniu 2019 r. naukę w szkole rozpoczęło, odpowiednio 272 uczniów. 

W szkole odbywała się nauka języka obcego – języka angielskiego, a dodatkowego języka 

obcego – języka niemieckiego – uczyło się 75 uczniów. 

Do jednej klasy (oddziału) uczęszczało w 2019 r. średnio 17 osób. Najwięcej  – 24 uczniów  

w klasie, najmniej – 4 uczniów w klasie. 

W szkole zatrudniono 33 nauczycieli (w przeliczeniu na pełne etaty – 32,89), w tym  

1 nauczyciel stażysta, 2 nauczycieli kontraktowych, 2 nauczycieli mianowanych,  

28 nauczycieli dyplomowanych. 

Na jednego nauczyciela przypadało średnio 8,24 uczniów. 

Z kolei w 2019 r. szkołę ukończyło 33 osoby (absolwenci). 

W 2019 r. wszyscy uczniowie otrzymali promocję do następnej klasy. 

 

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II w Kłobucku 

We wrześniu 2019 r. naukę w szkole rozpoczęło, odpowiednio 321 uczniów. 

W szkole odbywała się nauka języka obcego – języka angielskiego, a dodatkowego języka 

obcego – języka niemieckiego – uczyło się 45 uczniów. 
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Do jednej klasy (oddziału) uczęszczało w 2019 r. średnio 21 osób. Najwięcej  – 27 uczniów  

w klasie, najmniej – 17 uczniów w klasie. 

W szkole zatrudniono 36 nauczycieli (w przeliczeniu na pełne etaty – 30), w tym 1 nauczyciel 

kontraktowy, 1 nauczyciel mianowany, 34 nauczycieli dyplomowanych. 

Na jednego nauczyciela przypadało średnio 9 uczniów. 

Z kolei w 2019 r. szkołę ukończyło 130 osób (absolwenci). Do kolejnej klasy nie otrzymało 

promocji 2 uczniów, z powodu oceny niedostatecznej z trzech lub więcej przedmiotów. 

 

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Libidzy: 

We wrześniu 2019 r. naukę w szkole rozpoczęło, odpowiednio 92 uczniów. 

W szkole odbywała się nauka języka obcego – języka angielskiego, a dodatkowego języka 

obcego – języka niemieckiego – uczyło się 24 uczniów. 

Do jednej klasy (oddziału) uczęszczało w 2019 r. średnio 11 osób. Najwięcej  – 20 uczniów  

w klasie, najmniej – 8 uczniów w klasie. 

W szkole zatrudniono 22 nauczycieli (w przeliczeniu na pełne etaty – 19,29), w tym  

2 nauczycieli stażystów, 2 nauczycieli kontraktowych, 3 nauczycieli mianowanych,  

15 nauczycieli dyplomowanych. 

Na jednego nauczyciela przypadało średnio 4,18 uczniów. 

Z kolei w 2019 r. szkołę ukończyło 26 osób (absolwenci). W 2019 r. wszyscy uczniowie 

otrzymali promocję do następnej klasy. 

 

Szkoła Podstawowa w Białej 

We wrześniu 2019 r. naukę w szkole rozpoczęło, odpowiednio 95 uczniów. 

W szkole odbywała się nauka języka obcego – języka angielskiego, a dodatkowego języka 

obcego – języka niemieckiego – uczyło się 24 uczniów. 

Do jednej klasy (oddziału) uczęszczało w 2019 r. średnio 14 osób. Najwięcej  – 17 uczniów  

w klasie, najmniej – 10 uczniów w klasie. 

W szkole zatrudniono 28 nauczycieli (w przeliczeniu na pełne etaty – 16,73), w tym  

1 nauczyciel kontraktowy, 4 nauczycieli mianowanych, 23 nauczycieli dyplomowanych. 

Na jednego nauczyciela przypadało średnio 7 uczniów. 

Z kolei w 2019 r. szkołę ukończyło 29 osób (absolwenci). W 2019 r. wszyscy uczniowie 

otrzymali promocję do następnej klasy.  
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Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Gen. Józefa Bema w Kamyku 

We wrześniu 2019 r. naukę w szkole rozpoczęło, odpowiednio 169 uczniów. 

W szkole odbywała się nauka języka obcego – języka angielskiego, a dodatkowego języka 

obcego – języka niemieckiego – uczyło się 36 uczniów. 

Do jednej klasy (oddziału) uczęszczało w 2019 r. średnio 17 osób. Najwięcej  – 23 uczniów  

w klasie, najmniej – 7 uczniów w klasie. 

W szkole zatrudniono 32 nauczycieli (w przeliczeniu na pełne etaty – 26,91), w tym  

2 nauczycieli stażystów, 2 nauczycieli kontraktowych, 4 nauczycieli mianowanych,  

24 nauczycieli dyplomowanych. 

Na jednego nauczyciela przypadało średnio 5,28 uczniów. 

Z kolei w 2019 r. szkołę ukończyły 44 osoby (absolwenci). W 2019 r. wszyscy uczniowie 

otrzymali promocję do następnej klasy.  

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Marii Konopnickiej w Łobodnie 

We wrześniu 2019 r. naukę w szkole rozpoczęło, odpowiednio 111 uczniów. 

W szkole odbywała się nauka języka obcego – języka angielskiego, a dodatkowego języka 

obcego – języka niemieckiego – uczyło się 23 uczniów. 

Do jednej klasy (oddziału) uczęszczało w 2019 r. średnio 14 osób. Najwięcej – 23 uczniów  

w klasie, najmniej – 8 uczniów w klasie. 

W szkole zatrudniono 23 nauczycieli (w przeliczeniu na pełne etaty – 20,74), w tym  

2 nauczycieli mianowanych, 21 nauczycieli dyplomowanych. 

Na jednego nauczyciela przypadało średnio 5 uczniów. 

Z kolei w 2019 r. szkołę ukończyły 32 osoby (absolwenci). W 2019 r. wszyscy uczniowie 

otrzymali promocję do następnej klasy.  

 

Obrazowo liczbę uczniów, którzy rozpoczęli naukę w roku szkolnym 2019/2020  

w poszczególnych szkołach przedstawia poniższy wykres. 
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SP Nr 1 w Kłobucku; 
369; 26%

SP Nr 3  w Kłobucku; 
321; 22%

SP Nr 2  w Kłobucku; 
272; 19%

ZSP w Kamyku;
169; 12%

ZSP w Łobodnie;
111; 8%

SP w Białej;
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SP w Libidzy;
92; 6%

Stażysta
3%

Kontraktowy
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Mianowany
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Dyplomowany
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Ogólna liczba nauczycieli
z podziałem na stopnie awansu zawodowego
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7.11.2. PRZEDSZKOLA 

 

W 2019 r. Gmina Kłobuck prowadziła 6 przeszkoli, w tym na terenie miejskim 4 z jednym 

oddziałem integracyjnym i 2 przedszkola na terenie wiejskim. Poza tym w dwóch szkołach 

podstawowych prowadzone były oddziały przedszkolne. 

Do gminnych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych uczęszczało w sumie 601 dzieci,  

w tym 279 dziewcząt i 322 chłopców. 

Przedszkole Gminne Nr 1 w Kłobucku  

W 2019 r. do przedszkola uczęszczało 144 dzieci, w tym 59 dziewcząt i 85 chłopców.  

Do przedszkola uczęszczały dzieci z następujących roczników:  

• rocznik 2012 – 1 dziecko (chłopiec) 

• rocznik 2013 – 41 dzieci, w tym 12 dziewcząt i 29 chłopców, 

• rocznik 2014 – 30 dzieci, w tym 12 dziewcząt i 18 chłopców, 

• rocznik 2015 – 42 dzieci, w tym 22 dziewcząt i 20 chłopców, 

• rocznik 2016 – 22 dzieci, w tym 10 dziewcząt i 12 chłopców, 

• rocznik 2017 –  8 dzieci, w tym 3 dziewcząt i 5 chłopców. 

Przedszkole Gminne Nr 2 w Kłobucku 

W 2019 r. do przedszkola uczęszczało 91 dzieci, w tym 48 dziewcząt i 43 chłopców.  

Do przedszkola uczęszczały dzieci z następujących roczników:  

• rocznik 2013 – 11 dzieci, w tym 9 dziewcząt i 2 chłopców, 

• rocznik 2014 – 25 dzieci, w tym 8 dziewcząt i 17 chłopców, 

• rocznik 2015 – 28 dzieci, w tym 17 dziewcząt i 11 chłopców, 

• rocznik 2016 – 22 dzieci, w tym 10 dziewcząt i 12 chłopców, 

• rocznik 2017 – 5 dzieci, w tym 4 dziewcząt i 1 chłopiec. 

Przedszkole Gminne Nr 4 w Kłobucku 

W 2019 r. do przedszkola uczęszczało 108 dzieci, w tym 51 dziewcząt i 57 chłopców.  

Do przedszkola uczęszczały dzieci z następujących roczników:  

• rocznik  2012 – 2 dzieci, w tym 1 dziewczynka i 1 chłopiec, 

• rocznik  2013 – 33 dzieci, w tym 19 dziewcząt i 14 chłopców, 

• rocznik  2014 – 20 dzieci, w tym 10 dziewcząt i 10 chłopców, 

• rocznik  2015 – 25 dzieci, w tym 12 dziewcząt i 13 chłopców, 

• rocznik  2016 – 25 dzieci, w tym 9 dziewcząt i 16 chłopców, 

• rocznik  2017–  3 dzieci (chłopcy). 

Przedszkole Gminne Nr 5 w Kłobucku 

W 2019 r. do przedszkola uczęszczało 86 dzieci, w tym 49 dziewcząt i 37 chłopców.  

Do przedszkola uczęszczały dzieci z następujących roczników:  

• rocznik  2013 – 25 dzieci, w tym 14 dziewcząt i 11 chłopców, 

• rocznik  2014 – 18 dzieci, w tym 12 dziewcząt i 6 chłopców, 
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• rocznik  2015 – 20 dzieci, w tym 9 dziewcząt i 11 chłopców, 

• rocznik  2016 – 20 dzieci, w tym  13 dziewcząt i 7 chłopców, 

• rocznik  2017 – 3 dzieci, w tym 1 dziewczynka i 2 chłopców. 

Przedszkole Gminne w Kamyku 

W 2019 r. do przedszkola uczęszczało 84 dzieci, w tym 35 dziewcząt i 49 chłopców.  

Do przedszkola uczęszczały dzieci z następujących roczników: 

• rocznik 2013 – 23 dzieci, w tym 6 dziewcząt i 17 chłopców, 

• rocznik 2014 – 28 dzieci , w tym 16 dziewcząt i 12 chłopców, 

• rocznik 2015 – 17 dzieci, w tym 4 dziewcząt i 13 chłopców, 

• rocznik 2016 – 14 dzieci, w tym 8 dziewcząt i 6 chłopców, 

• rocznik 2017 – 2 dzieci, w tym 1 dziewczynka i 1 chłopiec. 

 

Przedszkole Gminne w Łobodnie  

W 2019 r. do przedszkola uczęszczało 48 dzieci, w tym 20 dziewcząt i 28 chłopców.  

Do przedszkola uczęszczały dzieci z następujących roczników:  

• rocznik 2013 – 10 dzieci, w tym 4 dziewcząt i 6 chłopców, 

• rocznik 2014 – 13 dzieci, w tym 4 dziewcząt i 9 chłopców, 

• rocznik 2015 – 12 dzieci, w tym 3 dziewcząt i 9 chłopców. 

• rocznik 2016 – 12 dzieci, w tym 8 dziewcząt i 4 chłopców, 

• rocznik 2017 – 1 dziecko (dziewczynka). 

 

Oddział Przedszkolny w Białej 

W 2019 r. do przedszkola uczęszczało 18 dzieci, w tym 9 dziewcząt i 9 chłopców.  

Do przedszkola uczęszczały dzieci z następujących roczników:  

• rocznik 2013 – 11 dzieci, w tym 5 dziewcząt i 6 chłopców, 

• rocznik 2014 – 7 dzieci, w tym 4 dziewcząt i 3 chłopców. 

 

Oddział Przedszkolny w Libidzy 

W 2019 r. do oddziału przedszkolnego uczęszczało 22 dzieci, w tym 8 dziewcząt  

i 14 chłopców. Do przedszkola uczęszczały dzieci z następujących roczników:  

• rocznik 2013 – 12 dzieci, w tym 4 dziewcząt i 8 chłopców,  

• rocznik 2014 – 5 dzieci, w tym 1 dziewczynka i 4 chłopców, 

• rocznik 2015 – 5 dzieci, w tym 3 dziewcząt i 2 chłopców. 

 

Obrazowo liczbę dzieci, w poszczególnych przedszkolach/oddziałach przedszkolnych 

przedstawia poniższy wykres. 
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W 2019 r. na prowadzenie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych Gmina wydała  

6 983 772,23 zł (z tego wydatki na prowadzenie przedszkoli 6 768 053,56 zł, oddziałów 

przedszkolnych 215 718,67 zł). 

 

Żłobek 

W gminie funkcjonował jeden żłobek mieszczący się przy ul. Baczyńskiego 2, 42-100 

Kłobuck. Placówka ta obejmuje 12 miejsc. Opieką w żłobku na dzień 1 stycznia 2019 r. 

objętych było ogółem 12 dzieci, w tym 1 dziecko z terenu wiejskiego i 11 dzieci z terenu 

miejskiego.  

 

Awans zawodowy nauczycieli na stopień nauczyciela mianowanego 

W 2019 roku dwóch nauczycieli złożyło wniosek o przeprowadzenie postepowania 

egzaminacyjnego kończącego staż na wyższy stopień awansu zawodowego tj. nauczyciela 

mianowanego. Staż ten trwał 2 lata i 9 miesięcy. Egzamin kończący postepowanie 

egzaminacyjne, jaki odbył się przed komisją egzaminacyjną zakończył się pomyślnie dla 

nauczycieli. Stopień nauczyciela mianowanego z rąk Burmistrza odebrało dwóch nauczycieli. 

PG Nr 1 w Kłobucku; 
144; 24%

PG Nr 4 w Kłobucku; 
108; 18%

PG Nr 2 w Kłobucku
91; 15%

PG Nr 5 w Kłobucku; 86; 
14%

PG w Kamyku;
84; 14%

PG w Łobodnie; 48; 8%

Oddz. przed. w 
Libidzy; 22; 4%

Oddz. przed. w Białej; 
18; 3%
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Konkursy na dyrektorów placówek oświatowych  

W roku szkolnym 2018/2019 upłynął okres powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola 

Gminnego Nr 5 w Kłobucku, ponadto rezygnację ze stanowiska dyrektora Szkoły 

Podstawowej Nr 1 w Kłobucku złożyła Pani Aleksandra Klimza. W związku z powyższym 

Zarządzeniem Nr EK.0050.103.2019 z dnia 17 czerwca 2019 r. Burmistrz Kłobucka ogłosił 

konkursy na stanowisko w/w placówek oświatowych. W wyniku przeprowadzonej procedury 

konkursowej dyrektorem Przedszkola Gminnego Nr 5 w Kłobucku została Pani Aleksandra 

Sulima, natomiast dyrektorem Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Władysław Sebyły w Kłobucku 

Pani Anna Kępczyńska. Ponieważ Pani Anna Kępczyńska sprawowała wówczas funkcję 

dyrektora Przedszkola Gminnego Nr 2 w Kłobucku Burmistrz Kłobucka ogłosił konkurs na 

stanowisko w/w placówki oświatowej Zarządzeniem Nr EK.0050.130.2019 z dnia 19 lipca 

2019 r. Z uwagi na brak ofert w prowadzonym postępowaniu, Burmistrz Kłobucka  

w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny, po zasięgnięciu opinii rady 

pedagogicznej Przedszkola Gminnego Nr 2 w Kłobucku powierzył stanowisko Dyrektora 

Przedszkola Gminnego Nr 2 w Kłobucku Pani Monice Matyi. 

 

Stypendia Burmistrza Kłobucka 

W 2019 r. 115 uczniom z Gminy Kłobuck Burmistrz przyznał stypendia w kwocie 300,00 zł  

na każdego ucznia. Stypendia otrzymali uczniowie, którzy spełnili wymogi określone  

§ 2 Regulaminu stypendium Burmistrza Kłobucka dla najzdolniejszych uczniów i studentów 

mieszkańców Gminy Kłobuck stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 458/XLVIII/2010 

Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 07.09.2010 r. Rodzaj i liczbę przyznanych stypendiów 

przedstawia poniższa tabela i wykres.  
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Lp. 

 

Nazwa placówki 

Rodzaj i liczba  

przyznanych stypendiów  

  

 
Razem 

naukowe artystyczne sportowe 

 

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 

 im. Władysława Sebyły w Kłobucku 

6 6 6 18 

2. Szkoła Podstawowa Nr 2  

im. Adama Mickiewicza w Kłobucku 

15 3 8 26 

3. Szkoła Podstawowa Nr 3  

im. Jana Pawła II w Kłobucku 

36 4 2 42 

4. Zespół Szkolno - Przedszkolny  

im. gen. Józefa Bema w Kamyku 

4 4 1 9 

5. Zespół Szkolno – Przedszkolny  

im. Marii Konopnickiej w Łobodnie 

4 0 0 4 

6. Szkoła Podstawowa w Białej 3 0 0 3 

7. Szkoła Podstawowa  

im. Henryka Sienkiewicza w Libidzy 

1 1 1 3 

8. Szkoła Podstawowa Nr 2  

im. K. K. Baczyńskiego w Częstochowie 

2 0 0 2 

9. Szkoła Podstawowa nr 7  

im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego  

w Częstochowie 

0 0 1 1 

10. Szkoła Podstawowa nr 29  

im. Królowej Jadwigi w Częstochowie 

2 0 0 2 

11. Zespół Szkół Nr 3 w Kłobucku 2 1 0 3 

12. Akademia RKS Raków Częstochowa 0 0 1 1 

13. Zespół Szkół Plastycznych  

im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie 

 

0 1 0 1 

 

RAZEM 

 

 

75 

 

20 

 

20 

 

115 
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Stypendia o charakterze socjalnym 

W okresie od stycznia do czerwca wypłacono stypendia przyznane na rok szkolny 2018/2019 

dla 133 osób w łącznej wysokości 93 184,59 zł, z czego wkład Gminy Kłobuck wyniósł  

18 637,49 zł. W okresie od września do grudnia wypłacono stypendia przyznane na rok 

szkolny 2019/2020 dla 109 osób w łącznej wysokości 51 980,60 zł, z czego wkład Gminy 

Kłobuck wyniósł 10 396,40 zł. Ogółem w 2019 r. wypłacono stypendia w kwocie 145 165,19 

zł w tym wkład własny 29 033,89 zł dla 242 uczniów zamieszkałych na terenie naszej Gminy. 

 

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych  

Pracodawcy zatrudniający młodocianych pracowników (uczniów realizujących obowiązek 

nauki w formie nauki zawodu/przyuczenia do zawodu u wybranego pracodawcy oraz 

42; 36%

26; 23%

18; 16%

9; 8%

4; 3%

3; 2%

3; 2%
3; 3% 2; 2%

2; 2%
1; 1%
1; 1%

1; 1%

Szkoła Podstawowa Nr 3
im. Jana Pawła II w Kłobucku

Szkoła Podstawowa Nr 2
im. Adama Mickiewicza w Kłobucku

Szkoła Podstawowa Nr 1
 im. Władysława Sebyły w Kłobucku

Zespół Szkolno - Przedszkolny
im. gen. Józefa Bema w Kamyku

Zespół Szkolno – Przedszkolny 
im. Marii Konopnickiej w Łobodnie

Szkoła Podstawowa
im. Henryka Sienkiewicza w Libidzy

Szkoła Podstawowa w Białej Zespół Szkół Nr 3 w Kłobucku

Szkoła Podstawowa Nr 2
im. K. K. Baczyńskiego w Częstochowie

Szkoła Podstawowa nr 29
im. Królowej Jadwigi w Częstochowie

Akademia RKS Raków Częstochowa Zespół Szkół Plastycznych
im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie

Szkoła Podstawowa nr 7
im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego
w Częstochowie
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kształcenie teoretyczne w szkole) mogą ubiegać się o dofinansowanie kosztów kształcenia 

młodocianego. Warunkiem uzyskania dofinansowania jest posiadanie kwalifikacji 

wymaganych od instruktora praktycznej nauki zawodu lub zatrudnienie osoby posiadającej 

wymagane kwalifikacje, który należycie przygotuje młodocianego pracownika do egzaminu 

kończącego naukę zawodu lub przyuczenia do zawodu. Kolejnym obligatoryjnym warunkiem 

jaki musi spełnić pracodawca, aby uzyskać dofinansowanie jest zdanie egzaminu przez 

młodocianego. W 2019 roku wnioski o dofinansowanie złożyło 12 pracodawców, którzy 

zatrudniali 11 młodocianych mieszkających na terenie Gminy Kłobuck. Dofinansowanie jest 

przyznawane w ramach środków z Funduszu Pracy i stanowi pomoc de minimis i wyniosło 

99 233,62 zł. 

Dowóz uczniów do szkół 

Zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe Gmina Kłobuck wywiązuje się  

z ustawowego obowiązku zapewnienia uczniom bezpłatnego transportu i opieki w czasie 

przewozu do szkół. Gmina posiada trzy autobusy szkolne w tym dwóch kierowców  

do przewozu dzieci. Uczniowie dowożeni są do trzech szkół miejskich: Szkoły Podstawowej 

Nr 1 im. Władysława Sebyły w Kłobucku, Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Adama Mickiewicza 

w Kłobucku, Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Kłobucku, oraz dwóch szkół 

wiejskich: Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Gen. Józefa Bema  

w Kamyku, Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Libidzy. Gmina określiła 

przystanki dla autobusów szkolnych oraz liczbę odjazdów. 

W okresie I – VI 2019 roku 270 uczennic i uczniów, stanowiących 19,70% wszystkich 

uczennic i uczniów, dojeżdżało do szkoły za sprawą organizowanych przez gminę środków 

transportu. Z kolei w okresie IX – XII 2019 roku 255 uczennic i uczniów, stanowiących  

20,56 % wszystkich uczennic i uczniów, dojeżdżało do szkoły za sprawą organizowanych 

przez gminę środków transportu.  

 

Nazwa placówki Liczba uczniów dowożonych do szkoły 

 I – VI 2019 r. IX – XII 2019 r. 

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kłobucku 11 11 

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kłobucku 75 65 

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kłobucku 27 33 

Szkoła Podstawowa w Libidzy 65 69 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamyku 92 77 

RAZEM 270 255 

 

Gmina Kłobuck zapewnia także dowóz i opiekę w jego trakcie uczniom niepełnosprawnym. 

Gmina posiada dwa busy w tym dwóch kierowców do przewozu dzieci. Uczniowie dowożeni 

są do siedmiu placówek oświatowych mieszczących się w Częstochowie tj.: VIII Liceum 

Ogólnokształcącego Samorządowego, Zespołu Szkół Specjalnych Nr 23, Zespołu Szkół 

Specjalnych Nr 45, Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej, 

Niepublicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Fundacji Mozaika, Niepublicznego 

Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego PINOKIO, Uniwersytetu Humanistyczno-

Przyrodniczego im. J. Długosza oraz jednej mieszczącej się w Łobodnie tj. Punktu 
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Terapeutyczno-Przedszkolnego Mila i Przyjaciele. W 2019 r. ze zbiorowego dowozu 

korzystało 13 uczniów, co przedstawia poniższa tabela. 

 

Nazwa placówki Liczba uczniów dowożonych 

 do szkół specjalnych i punktów 

terapeutyczno-przedszkolnych 

 w 2019 r. 

VIII Liceum Ogólnokształcące Samorządowe 

w Częstochowie 

1 

Zespół Szkół Specjalnych Nr 23 w Częstochowie 2 

Zespół Szkół Specjalnych Nr 45 w Częstochowie 1 

Punkt Terapeutyczno-Przedszkolny  

Mila i Przyjaciele w Łobodnie 

1 

Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych  

im. M. Grzegorzewskiej w Częstochowie 

3 

Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny 

Fundacji Mozaika w Częstochowie 

2 

Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny 

PINOKIO w Częstochowie 

2 

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy  

im. J. Długosza w Częstochowie 

1 

RAZEM 13 

 

Wydatki związane z dowozem uczniów do szkół za okres I-XII 2019 r. wyniosły ogółem 

787 003,25 zł (w tym: wynagrodzenia i pochodne, zakup paliwa, ubezpieczenie, naprawa  

i części do samochodów, koszty dowozu uczniów niepełnosprawnych przez 

rodziców/opiekunów samochodami prywatnymi). 

  

Realizowane projekty 

W 2019 r. kontynuowano realizację projektu „Szkoła eksperymentu w Gminie Kłobuck”  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja projektu 

rozpoczęła się 01 września 2018 i będzie trwała do 30 czerwca 2020 r. Realizatorzy projektu  

to szkoły podstawowe z Białej, Kamyka, Libidzy i Łobodna. Uczniowie klas IV-VIII mogą 

uczestniczyć w innowacyjnych zajęciach prowadzonych z wykorzystaniem metody 

eksperymentu, w zajęciach rozwijających ich zainteresowania i w zajęciach dydaktyczno – 

wyrównawczych. Projekt obejmuje zajęcia z matematyki, biologii, geografii, fizyki, chemii, 

języka angielskiego,  języka niemieckiego czy informatyki. Uczniowie podczas uczestnictwa 

w projekcie mają do dyspozycji doradców edukacyjnych i zawodowych. Szkoły zostały 

doposażone w pomoce dydaktyczne, a wśród nich m.in. w tablice interaktywne, laptopy, 

programy komputerowe, pomoce dedykowane do pracowni przedmiotowych. Całkowita 

wartość projektu: 903 191,06 zł. Dofinansowanie: 812 871,95 zł, w tym środki z budżetu Unii 

Europejskiej w wysokości: 767 712,40 zł. 
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Z dniem 1 września 2019 r. Gmina Kłobuck rozpoczęła realizację projektu pn.: „Nowa jakość 

edukacji w Gminie Kłobuck” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego. Celem głównym projektu jest poprawa jakości kształcenia w szkołach 

podstawowych i odnosi się do celu szczegółowego RPO zakładającego wzrost dostępu  

do wysokiej jakości oferty kształcenia ogólnego. 

W okresie od 01.09.2019 r. do 30.06.2021 r. wsparciem zostały objęte 3 kłobuckie szkoły 

podstawowe, nauczyciele oraz uczniowie i uczennice, w tym uczniowie ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi i uczniowie młodsi. Uczestnicy projektu to dzieci z roku szkolnego 

2019/2020 i 2020/2021 uczęszczające do klas IV-VIII.  

W ramach projektu przewidziano wsparcie w postaci zajęć dodatkowych (zajęcia 

konsultacyjne dla uczniów młodszych, zajęcia logopedyczne, warsztaty, zajęcia z języka 

angielskiego i niemieckiego, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze) dla 606 uczniów, w tym 

SP1 – 218, SP2 – 179, SP3 – 209 oraz studia podyplomowe dla 10 nauczycieli (SP1 - 4, SP2 

– 3, SP3 – 3). Realizacja projektu wspiera działania edukacyjne szkół, obejmując zajęcia  

z wykorzystaniem nowoczesnych technik i narzędzi technologii informacyjno-

komunikacyjnych. Uczniowie uczestniczą w zajęciach prowadzonych nowoczesnymi 

metodami z wykorzystaniem TIK: adaptacyjnych, logopedycznych, wyrównawczych oraz 

korekcyjnych. Natomiast placówki zostaną doposażone w pomoce dydaktyczne do realizacji 

zajęć, tj. tablice interaktywne, laptopy, odtwarzacze CD, zestawy pomocy dydaktycznych  

do realizacji zajęć korygujących zaburzenia mowy i nauk przyrodniczych, programy 

komputerowe, gry, książki. Wartość projektu to 935 714,29 zł, w tym otrzymane 

dofinansowanie 842 142,86 zł (795 357,14 zł Unia Europejska,  46785,72 zł Budżet państwa). 

W ramach programu „Lekki tornister” zainicjowanego przez Burmistrza Kłobucka Jerzego 

Zakrzewskiego, do wszystkich szkół z naszej gminy zakupiono drugi komplet najcięższych  

|i najczęściej używanych przez uczniów podręczników, które są wykorzystywane przez 

uczniów podczas zajęć. Tym samym dzieci nie muszą przynosić książek do szkoły, a ich 

tornistry są o wiele lżejsze. Uczniowie klas IV, V, VII i VIII, do których trafiły książki, 

korzystają m. in. z podręczników do języka polskiego, angielskiego, historii, przyrody, 

matematyki oraz geografii. W 2019 r. na zakup podręczników gmina przeznaczyła  

59 636,46 zł. 

 

7.12. BIBLIOTEKA 

 
W gminie w 2019 r. funkcjonowała 1 biblioteka (biblioteka główna oraz 3 filie biblioteczne). 

Księgozbiór 

Księgozbiór na dzień 1 stycznia 2019 r. wynosił 65 464 woluminy, zaś na koniec roku –  

65 917 woluminów. Wpływy w ciągu roku: 3200 wol. (literatura piękna, naukowa i popularno 

- naukowa; bardzo różnorodne tytuły), ubytki: 2747 wol. (książki przestarzałe, zniszczone, 

nieczytane itp.). W przeliczeniu na 1 mieszkańca, łączna liczba woluminów wynosiła 3,22 na 

dzień 1 stycznia 2019 r. oraz 3,26 na dzień 31 grudnia 2019 r. W 2019 r. Biblioteka Publiczna 

Gminy Kłobuck zapewniła możliwość wypożyczenia audiobooków - wypożyczono 1974 
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sztuki oraz płyt CD - wypożyczono 68 szt. W poprzednim roku zbiory audiowizualne 

wzbogacono o 293 pozycje. 

Liczba czytelników 

Na koniec 2018 roku zarejestrowanych było 2 996 czytelników, zaś na koniec roku 2019 

liczba ta wynosiła 3 046. W ciągu roku z usług poszczególnych bibliotek skorzystało 23 209 

czytelników. Łączna liczba wypożyczeń zbiorów (książek, czasopism, materiałów 

audiowizualnych) wyniosła: 57 924.  

Stan zatrudnienia 

W bibliotece zatrudnionych było 13 pracowników. 

Stan wyposażenia 

W poszczególnych bibliotekach użytkowano 14 komputerów, w tym 6 komputerów                         

z dostępem do szerokopasmowego internetu. Katalogi on-line zapewniała biblioteka główna 

przy ul. Okólnej 3. W 2019 r. możliwość zdalnego (internetowego) składania zamówień 

zapewniła biblioteka główna przy ul. Okólnej 3.  

Zorganizowane wydarzenia 

W 2019 r. biblioteka i jej filie zorganizowała następujące wydarzenia: spotkania autorskie, 

min. z Jakubem Żulczykiem, wernisaże i wystawy, spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki, 

"Narodowe Czytanie 2019", "Ogólnopolski Tydzień Bibliotek 2019", "Ogólnopolski Rajd 

Rowerowy Odjazdowy Bibliotekarz", „XVIII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom", 

"Noc Bibliotek 2019", "Dzień Postaci z Bajek", "Mała książka - wielki człowiek", warsztaty, 

lekcje biblioteczne dla szkół i przedszkoli, itp. mające na celu promocję czytelnictwa.  

W wydarzeniach tych wzięło udział 1679 mieszkańców. W 2019 roku na prowadzenie 

bibliotek i upowszechnianie czytelnictwa gmina wydała 587 000,00 zł (dotacja organizatora). 
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Budżet 

Budżet biblioteki na 2019 r. wynosił 652 396,00 zł. Powiat Kłobucki dopłacił 35 000,00 zł. 
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7.13. KULTURA 

 
W gminie w 2019 roku funkcjonował Miejski Ośrodek Kultury, w którym zorganizowano 

wydarzenia przedstawione w tabeli poniżej. 

 

LP. WYDARZENIA  LICZBA OSÓB 

BIORĄCYCH  

W NICH 

UDZIAŁ  

PONIESIONE 

KOSZTY (ZŁ) 

STYCZEŃ 2019   

IMPREZY WŁASNE W TYM: 

 

 

 

 

 

1.  „Anielska Pastorałka” 580 - 

2. III Kłobucki Orszak Trzech Króli 300 9 500,00 

3. II Koncert kolęd i pastorałek 120 3 410,00 

4. Objazdowy Klub Dobrego Filmu  

„Utoya 22 lipca”   

12 200,00 

5. Festiwal Gier Planszowych Gralnia 3 27 - 
IMPREZY WSPÓŁORGANIZOWANE W TYM:   

1. XXVI Finał WOŚP 350 - 

2. X Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastorałek 

KGW 

290 - 

3. Jasełkowa Łezka Humoreska ze SP nr 3 

Kłobuck 

170 - 

4. Greenschool- kino językowe, które ćwiczy 

mowę 

270 - 

5. Wykład  ATW 130 - 

6. Warsztaty historyczne  A. Brzózki  dla ATW 16 - 

7. Występ Kabaretu Skeczów Męczących 310 - 

 

RAZEM 

 

2 575 

 

13 110,00 

 

LUTY 2019   

IMPREZY WŁASNE W TYM:   

1. III Gala Poetycka im. Władysława Sebyły 

(wyjazdowa)  

w Muzeum Katyńskim w Warszawie 

120 13 028,00 

2. Zimowisko z kulturą w MOK ferie 2019 180 5 400,00 

3. Festiwal Gier Planszowych 18 - 

4. Kuźnia kulturalna 3.0 Rada ekspertów 10 - 
IMPREZY WSPÓŁORGANIZOWANE W TYM:   

1. Wykład  ATW 70 - 

2. Warsztaty historyczne  A. Brzózki dla ATW 12 - 
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3. 3 x maraton filmowy: „Zabawa zabawa”, 

„Kobiety mafii2”, „Planeta singli3”, „Fuga” 

709 

 

200,00 

 

RAZEM 

 

 

1 119 

 

18 628,00 

MARZEC 2019   
IMPREZY WŁASNE W TYM:   

1. Spektakl teatralny pt.: „Mały książę” 500 1 599,00 

2. Koncert STOKROTKI z okazji Dnia Kobiet 300 2 919,00 

3. Koło historyków  wykład A. Brzózki 14 - 

4. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy 

Wyklętych 

220 - 

5. Wystawa malarska p. Zofii Trzepióra-Nogi 

pn.: „Jej portret” 

80 100,00 

6. Festiwal Gier Planszowych                                         13 - 
IMPREZY WSPÓŁORGANIZOWANE W TYM:   

1. Dzień Kobiet Seniorów ATW 400 - 

2. Spektakl teatralny pt.: „Tajemnica Lady 

W…” teatr Wręcz 

250 1 599,00 

3. Greenschool – kino językowe, które ćwiczy 

mowę 

270 - 

4. Warsztaty historyczne A. Brzózki dla ATW 12 - 

5. Gala finałowa UAPA z ZS nr 3 w Kłobucku 300 1 599,00 

 

RAZEM 

 

 

2 359 

 

7 816,00 

KWIECIEŃ 2019  
IMPREZY WŁASNE W TYM:   

1. Koncert Instrumentalny „Mój ulubiony 

Przebój” 

55 500,00 

2. Międzynarodowy Dzień Tańca 320 1 338,00 

3. Wernisaż wystawy Kłobuckiego Klubu 

Miłośników Plastyki  „Metafora blasku”                             

50 - 

4. Konkurs recytatorski „Wrażliwość na słowa” 

(eliminacje gminne i powiatowe) 

105 1 054,00 

5. Ludowy Koncert Wielkanocny pn.: 

„Dyngusowe tańcowanie”   ZP i T „Ziemia 

Kłobucka” i 20 lecie Zespołu Śpiewaczego 

„Kłobuczanie”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

             290 - 

6. Kino MOK: filmowe rekolekcje 

Wielkopostne: „Bezcenny dar”, Tajemnice 

paschalne” dla uczniów SP Nr 3 w Kłobucku 

270 - 

7. Koncert popis solistów zajęć muzycznych 

MOK 

120 1 513,00 

8. Warsztaty wielkanocne                                                                                                                                                                                                                 25 554,00 
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9. I Gminny Konkurs Plastyczny na Kartkę 

Wielkanocną 

35 1 346,00 

IMPREZY WSPÓŁORGANIZOWANE W TYM:   

1. Wykład  ATW  Kłobuck 54 - 

2. Maraton filmowy: „Corgi psiak królowej”, 

„Kogel mogel”, „Kurier” 

697 263,00 

3. Koncert muzyczny w wykonaniu studentów 

Uniwersytetu Muzycznego Cz-wa                                                                                                                                                                                                                  

20 - 

4. Warsztaty historyczne  Andrzeja Brzózki dla 

ATW 

12 - 

5. Spotkanie KTN „Ciało i ruch” po 20 latach 40 - 

 

RAZEM 

 

 

2 093 

 

6 568,00 

MAJ 2019  
IMPREZY WŁASNE W TYM:   

1. Eliminacje gminne  XXXIV  Minifestiwalu 

Piosenki Dziecięcej dla Przedszkolaków 

Kłobuck – Boronów 2019 

80 511,00 

2. Dzień Matki w MOK Kłobuck: Mamy kino 

dla mamy, taty  i dzieci familijne „Tarapaty”, 

„Cudowny chłopak”, Kino tylko dla Mamy 

„Mamy dwie mamy”.                                                      

34 - 

3. MUKiS warsztaty grafiki komputerowej            16 - 

4. Festiwal Gier Planszowych                                                                                                                                             18 - 
IMPREZY WSPÓŁORGANIZOWANE W TYM:   

1. Wykład ATW Kłobuck 86 - 

2. Jubileusz 60 lat SP nr 1 Kłobuck                       300 - 

3. Maraton filmowy: „Robaczki z zaginionej 

dżungli” „Kurier”, „Ciemno, prawie noc”, 

”Miłość i miłosierdzie”, „Kraina cudów” 

„Trzy kroki od siebie” „Słodki koniec dnia”- 

178 120,00 

4. Warsztaty historyczne ATW               12               - 

 

RAZEM 

 

 

727 

 

631,00 

CZERWIEC 2019   
IMPREZY WŁASNE W TYM:   

1. „Kłobuck stolicą folkloru”- Jura ROK 

Festiwal 2019 na Rynku im. Jana Pawła II  

w Kłobucku                                      

500 21 500,00 

2. Wieczór kulturalny „Śmiech to nie grzech”       250 - 

3. II Powiatowy Plener Tatuażu „Mój urokliwy 

zakątek miasta” na Rynku im. Jana Pawła  

II w Kłobucku 

50 1 180,00 
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4. Mistrzostwa Polski w grę planszową Catan 

(eliminacje)                                                                                                                                        

18 - 

5. Dni Kłobucka 2019 na Rynku im. Jana Pawła 

II w Kłobucku 

1 300 159 827,00 

IMPREZY WSPÓŁORGANIZOWANE W TYM:   

1. Warsztaty historyczne ATW 12 - 

2. I Festiwal Folklorystyczny Przedszkoli 

Gminy Kłobuck                 

100 - 

3. PG Nr 4 Kłobuck-zakończenie roku 

szkolnego  

100 - 

 

RAZEM 

 

 

2 330 

 

182 507,00 

LIPIEC 2019   
IMPREZY WŁASNE W TYM:   

1. Akcja Lato w Mieście Wakacje 2019: 

bezpłatne, otwarte zajęcia 

             241 650,00 

2. Święto Policji Komendy Powiatowej  

w Kłobucku                                                                                                                  

150 - 

3. „Z kulturą w miasto”-gra Kapela U Andrzeja  

na Rynku im. Jana Pawła II w Kłobucku i na 

Mostku Miłości          

67 - 

 

RAZEM 
 

458 

 

650,00 

 

SIERPIEŃ 2019  
IMPREZY WŁASNE W TYM:   

1. Z kulturą w miasto-gra Kapela U Andrzeja na 

Zakrzewie 

30 - 

2. Obchody Dnia Wojska Polskiego i Cudu nad 

Wisłą         

80 - 

 

RAZEM 
 

110 

 

- 

 

WRZESIEŃ 2019   
IMPREZY WŁASNE W TYM:   

1. Dni otwarte MOK 35 250,00 

2. Otwarcie Izby Pamięci im. Władysława 

Sebyły „Ocalić od zapomnienia…”                       

            50 22 340,00 

3. Dni Długoszowskie - Koncert muzyczny 

zespołu  Pod Budą                           

260 6 000,00 

4. Turniej eliminacyjny do IX Mistrzostw Polski 

w grę planszową Carcassonne 

18 - 

5. III Otwarty Plener Malarski „Mosty3”      

                                                                                                            

15 - 
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6. II Kłobucki Plener Repujado pn.: „Zostań 

artystą…” na Rynku im. Jana Pawła II  

w Kłobucku                                                                                                                                        

10 74,00 

7. Wernisaż wystawy „Prawdziwe życie”  

E. Wanat-Antonowska 

15 200,00 

8. Spektakl teatralny „Klub kawalerów”  

Teatr nOWYCH 

295 - 

9. Dni Długoszowskie - Koncert muzyczny 

zespołu Forteca                              

730 - 

10. Kuźnia kulturalna 3.0 – inicjatywa lokalna 

„Kukiełkowa anima” warsztaty projektowania 

i szycia kukiełek i lalek teatralnych 

14 4 400,00 

IMPREZY WSPÓŁORGANIZOWANE W TYM:   

1. Dni Długoszowskie (wernisaż, sesja 

popularnonaukowa) 

100 - 

2. Maraton filmowy: „Playmobil”, „Polityka”, 

„Legiony”, „Pewnego razu w Hollywood”, 

„Wyprawa Magellana” 

997 - 

3. Konferencja popularnonaukowa  „80 ocznica 

wybuchu II wojny światowej na Ziemi 

Kłobuckiej”                                                                                              

             350             - 

 

RAZEM 

 

 

2 889 

 

33 264,00 

PAŹDZIERNIK 2019   
IMPREZY WŁASNE W TYM:   

1. Festiwal Gier Planszowych - Gralnia 5                             34 - 

2. Koncert muzyczny pn.: „ Już nie zapomnisz 

mnie…” w wykonaniu Tomasza Stockingera 

w ramach Senioraliów 2019                          

90 6 600,00 

3. 100 lecie Powstań Śląskich (1919-1921)         80 - 

4. Festiwal Piosenki „Mój ulubiony przebój”                                                                                                   85 524,00 

5. Spektakl na bis „Śmiech to nie grzech”                                                                                                           130 - 

6. Spektakl na bis „Klub kawalerów”                                                                                                            150 700,00 
IMPREZY WSPÓŁORGANIZOWANE W TYM:   

1. Maraton filmowy: „Piłsudski”, „Angry 

Birds”, „Boże Ciało” 

557 245,00 

2. Koncert charytatywny Petarda2              400 - 

3. Seans filmowy dla TPD Hutka                                 80 - 

4. Wojewódzki Dzień Związkowca Związku 

Nauczycielstwa Polskiego  

             250 - 

5. Występ Kabaretu Jurki                                                                                                                                                              120 - 

6. Pokaz iluzji Magic show              180 - 
 

RAZEM 
 

2 156 

 

8 069,00 

http://www.gminaklobuck.pl/
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LISTOPAD 2019   
IMPREZY WŁASNE W TYM:   

1. 101 lat Niepodległa: widowisko „Jak w 

przedwojennym kabarecie”                 

350 3 530,00 

2. Andrzejki w MOK-u z Kabaretem Czwarta 

Fala i ZPiT Ziemia Kłobucka                                                                                                       

150 3 660,00 

3. MUKiS warsztaty piosenki scenicznej – 

„Piosenka dziecięca i młodzieżowa”                                                                                                                         

12 - 

4. Kuźnia kulturalna 3.0 – inicjatywa lokalna 

„Sensacja w Kłobucku” – finał konkursu 

literackiego, spotkanie autorskie z Mariuszem 

Czubajem 

55 3 830,00 

5. Wystawa malarska Dawida A. Bocheńskiego                                                                                                             20 100,00 

6. Wojewódzki Konkurs Plastyczny: „Portret” 1058 prac 1 950,00 
IMPREZY WSPÓŁORGANIZOWANE W TYM:   

1. Maraton filmowy: „Yeti”, „1800 gramów”, 

„Ukryta prawda” 

194 - 

 

RAZEM 

 

 

1 839 

 

 

13 070,00 

GRUDZIEŃ 2019  
IMPREZY WŁASNE W TYM:   

1. Mikołajki w MOK-u „Zimowe show”  

z Teatrem Kubika 

150 4 800,00 

2. Mikołajkowe otwarcie lodowiska 120 10 000,00 

3. V Mikołajkowy Turniej Szachowy 65 1 450,00 

4. Sylwester pod gwiazdami 400 20 000,00 

5. I Mikołajkowy Turniej Carcassonne pod 

patronatem Burmistrza Kłobucka 

22 1 050,00 

6. Warsztaty bożonarodzeniowe dla dzieci: 

stroik świąteczny, kartka świąteczna, 

ekologiczna bombka, szycie skarpety na 

prezenty 

18 215,00 

7. Projekcje filmów bożonarodzeniowych: 

„Dziadek do orzechów”, „The Grinch”, 

„Opowieść wigilijna” 

199 - 

8. I Wigilia Miejska pn.: „Anioł Adwentowy na 

kłobuckim rynku” 

80 1 170,00 

9. Kuźnia kulturalna 3.0 – realizacja inicjatywy 

lokalnej I Powiatowy Konkurs Plastyczno-

Literacki o Tytuł Mistrza Kronikarstwa im. 

Jana Długosza 

 

30 500,00 

IMPREZY WSPÓŁORGANIZOWANE W TYM:   

1. Spotkanie Sylwestrowe ATW 160 - 
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2. „Reggae jak Malina” 260 12 500,00 

3. „Pastorałka” z SP nr 3 Kłobuck                                               390 - 

4. Wręczenie stypendiów Burmistrza Kłobucka 340 - 

5. Konferencje dla młodzieży: „Dej pozór na 

zagrożenia w cyberprzestrzeni” i „Dopalacze. 

Bieg do śmierci” 

690 - 

 

RAZEM 

 

 

2 924 

 

51 685,00 

 

W tym cykl imprez całorocznych w ramach inicjatyw lokalnych - obywatelskich – Kuźnia 

Kulturalna 3.0 – koszt imprez 27 200,00 zł, a odbyło się ich 13. 

Źródła finansowania MOK w roku 2019: dotacje z budżetu państwa – 20 000,00 zł, dotacje  

z budżetu jednostek samorządu terytorialnego – 1 057 400,00 zł, środki własne –  

213 439,49 zł, sponsoring – 13 154,47 zł, darowizny – 13 900,00 zł.   

 

Zorganizowane zajęcia 

Miejski Ośrodek Kultury w Kłobucku oferował wiele stałych form pracy zarówno dla dzieci 

jak i dla dorosłych. W 2019 r. zorganizowano następujące zajęcia m. in. z klubami:  Malucha,  

tańca towarzyskiego „Pionier”, Kłobuckim Klubem Pasjonatów Plastyki,  z zespołami: Pieśni 

i Tańca „Ziemia Kłobucka”, Śpiewaczym „Kłobuczanie” i „Łobodnianki” oraz  Kapelą 

Podwórkową „U Andrzeja ” z orkiestrami: Orkiestrą Dętą Kamyk czy Orkiestrą Dętą Biała. 

Prowadzono koła: plastyczne MOK, teatralne aMOK i sMOK, teatr nOWYCH, krawieckie 

„Pani Igiełka” czy muzyczne. Organizowano również zajęcia z: jogi, brydża, zumby, 

szachów, gier planszowych, efektywnego nauczania. Prowadzono: Formacje Taneczne MK 

Dance, Studio Piosenki Dziecięcej, wykłady ATW, wykłady historyczne, Muzyczną 

Akademię Seniora, Młodzieżowe Studium Wokalne, naukę gry na instrumentach (gitara, 

pianino, keyboard, akordeon), grupę tańca orientalnego „Jasmin”. 

Łącznie grupy te zrzeszały  530 osób w zajęciach tygodniowych odbywających się w MOK 

Kłobuck. 
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7.14. SPORT 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kłobucku jest jednostką organizacyjną gminy Kłobuck 

zajmujący się krzewieniem kultury fizycznej, sportu i rekreacji wśród mieszkańców gminy 

Kłobuck, mający również za zadanie utrzymanie obiektów sportowych. Mienie Ośrodka jest 

mieniem komunalnym, którym ośrodek administruje oraz zapewnia jego prawidłową 

eksploatacje.   

W skład Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku w Kłobucku wchodzą następujące obiekty: 

Stadion sportowy OSiR o powierzchni 9 hektarów 

W skład stadionu wchodzą: 

• dwa naturalne boiska piłkarskie, boisko treningowe oświetlone, 

• skatepark, 

•  hala sportowa, 

• budynek klubowy Znicza Kłobuck, 

• dwa boiska do siatkówki plażowej oświetlone, 

• korty tenisowe 3 sztuki, 

• kompleks boisk sportowych ORLIK, 

• nowo powstały plac zabaw. 

• nowoczesny budynek Centrum Integracji Społecznej. 

http://www.gminaklobuck.pl/
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Pływalnia kryta znajdująca się w Kłobucku przy ul. Zamkowej. 
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Wolno stojący budynek, dwukondygnacyjny w miejscowości Łobodno, w którego skład 

wchodzą: 

• dwa boiska do piłki nożnej z trybuną, 

• plac gier i zabaw dla dzieci. 

 

Wolnostojący budynek w miejscowości Libidza, w skład którego wchodzi:  

• boisko do piłki nożnej. 

 

 

http://www.gminaklobuck.pl/
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W 2019 roku z obiektów OSiR systematycznie korzystali następujący użytkownicy: 

Hala sportowa  - tygodniowo korzystają: 

Szkoły:  ZS nr 2, SP nr 1, SPSK Kłobuck - 39 godz. x 20 osób = 780  

Sekcje sportowe: tenis stołowy  - 10 godz. x 14 osób = 140 

Kluby sportowe: piłka nożna, siatkowa,  - 13 godz. x 18 osób = 234  

KPP Policji, PSP, siatkarze amatorzy - 8 godz. x   16 osób = 128  

razem tygodniowo:  1282 os. x 28 tygodni jesienno – zimowo - wiosennych = 35 896 wejść 

Orlik – tygodniowo korzysta 100 osób x 45 tygodni = 4 500  

Klub sportowy MLKS Znicz: 120 piłkarzy trenuje 6 godz. tygodniowo oraz rozgrywa 

mecze ,,u siebie”. 

Lodowisko 11 600 wejść. 

 

 

 

Kryta Pływalnia 5 950 wejść w ciągu roku przez osoby fizyczne/wstęp na godz. 

ogólnodostępne. 

Kryta Pływalnia - tygodniowo korzysta 730 dzieci ze szkół. 

http://www.gminaklobuck.pl/
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KALENDARZ  SPORTOWY 

Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku - 2019 

N a z w a  i m p r e z y  data w s p ó ł o r g a

- n i z a t o r  

Mistrzostwa Powiatu Kłobuckiego SZS 

w koszykówce dziewcząt szkół średnich 

16.01.2019 PSZS  

w Kłobucku 

Mistrzostwa Powiatu Kłobuckiego SZS 

w piłce siatkowej chłopców szkół średnich 

31.01.2019 PSZS  

w Kłobucku 

Ferie na sportowo; zajęcia dla dzieci i młodzieży 

z koszykówki, siatkówki, piłki nożnej, tenisa stołowego, 

gier i zabaw 

11.02.2019 -

24.02.2019 

 

Feryjny turniej tenisa stołowego 22.02.2019 PZ LZS 

w Kłobucku 

Mistrzostwa Gminy Szkolnego Związku Sportowego 

w tenisie stołowym szkół podstawowych 

28.02.2019 Gminny SZS 

w Kłobucku 

Mistrzostwa Powiatu Kłobuckiego SZS 

szkół podstawowych w tenisie stołowym 

05.03.2019 Powiatowy SZS 

w Kłobucku 

Powiatowe Mistrzostwa Zrzeszenia LZS 

w piłce nożnej juniorów 

21.03.2019 PZ LZS 

w Kłobucku 

Powiatowe Mistrzostwa SZS 

w piłce nożnej juniorek na orliku 

09.04.2019 Powiatowy SZS 

w Kłobucku 

Turniej tenisa stołowego dzieci i młodzieży 

z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka 

30.05.2019  

Finał Powiatu Kłobuckiego Ogólnopolskiego Turnieju  

,,Piłkarska Kadra Czeka” 
31.05.2019 PZ LZS 

w Kłobucku 

Zawody Pływackie z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka 01.06.2019 KKP Delfin 

 Kłobuck 

Nocny turniej siatkówki plażowej seniorów  21.06.2019 PZ LZS 

w Kłobucku 

Wakacyjny turniej tenisa stołowego ,,Powitanie lata” 28.06.2019 PZ LZS 

w Kłobucku 

Wakacje na sportowo; zajęcia dla dzieci i młodzieży z p. n. 

koszykówki, siatkówki, tenisa stołowego, gier i zabaw 
lipiec-sierpień  

Wakacyjny turniej tenisa stołowego ,,Pożegnanie lata” 28.08.2019 PZ LZS 

w Kłobucku 

http://www.gminaklobuck.pl/
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Dzień przedszkolaka na sportowo 

„Hip hip hura - zabawa na sto dwa” 
20.09.2019 Gmina Kłobuck, 

MLKS Znicz 

Kłobuck 

Powiatowe Mistrzostwa SZS  

w tenisie stołowym szkół średnich 
10.10.2019 PSZS  

w Kłobucku 

Regionalny Turniej Tenisa Stołowego Atol 

 

19.10.2019 KSRA Atol  

w Kłobucku 

Powiatowe Mistrzostwa Zrzeszenia LZS w tenisie stołowym 22.11.2019-

23.11.2019 
PZ LZS  

w Kłobucku 

Mikołajkowe Grand - Prix Kłobucka w tenisie stołowym 

szkół podstawowych: skrzatów, żaków i młodzików 

11.12.2019 GKRPA  

i Gmina Kłobuck 

Mikołajkowe Grand - Prix Kłobucka w tenisie stołowym 

szkół średnich oraz kl. VII - VIII 

12.12.2019 GKRPA  

i Gmina Kłobuck 

Świąteczne Zawody Pływackie 21.12.2019 KPP Delfin 

Kłobuck 

 

Zorganizowano i współorganizowano łącznie 22 imprezy sportowo – rekreacyjne na terenie 

obiektów sportowych OSiR w których uczestniczyło 1560  osób. W ferie zimowe odbywały 

się zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży oraz turnieje siatkówki, koszykówki, tenisa 

stołowego, gier i zabaw - łącznie 4 turnieje. W wakacje odbywały się zajęcia sportowe dla 

dzieci i młodzieży oraz turnieje siatkówki, siatkówki plażowej, koszykówki, tenisa stołowego, 

gier i zabaw - łącznie 5 turniejów. Systematycznie w zajęciach feryjnych i wakacyjnych 

uczestniczyło  80 osób. W ferie zimowe i wakacje odbywały się zajęcia sportowe dla dzieci  

i młodzieży z piłki nożnej, koszykowej, siatkowej, tenisa stołowego oraz gier i zabaw.       
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7.15. SPRAWY ADMINISTRACYJNE 

 
Rodzaj i ilość prowadzonych spraw administracyjnych przez pracowników Urzędu Miejskiego oraz pracowników jednostek organizacyjnych 

przedstawia poniższa tabela.  

 

Lp. Decyzja dotyczyła postępowania Liczb 

wydanych 

decyzji  

w 2019 r. 

Liczba 

odwołań 

Liczba decyzji 

uchylonych 

przez 

Samorządowe 

Kolegium 

Odwoławcze 

Liczba decyzji 

uchylonych 

przez Sąd 

Administracyjny 

 GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 

 

    

1. Świadczenie wychowawcze 500+ 2 474 1 1 - 

2. Zasiłek celowy 456 1 - - 

3. Zasiłek celowy z programu rządowego 1003 2 - - 

4. Zasiłek okresowy 530 1 - - 

5. Zasiłek stały 72 - - - 

6. Dom Pomocy Społecznej (DPS) 37 - - - 

7. Schronienie 26 - - - 

8. Specjalistyczne usługi opiekuńcze 3 - - - 

9. Usługi opiekuńcze 129 - - - 

10. Ubezpieczenie zdrowotne 5 - - - 

11. Dzienny Dom Pomocy (DDP) 2 - - - 

12. Dodatek mieszkaniowy 122 - - - 

13. Dodatek energetyczny 42 - - - 

http://www.gminaklobuck.pl/
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14. Fundusz alimentacyjny 149 - - - 

15. Zasiłek rodzinny 1 058 3 3 - 

16. Świadczenie pielęgnacyjne 226 8 8 - 

17. Świadczenie rodzicielskie 43 - - - 

18. Zasiłek pielęgnacyjny 165 1 1 - 

19. Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka 149 1 1 - 

20. Za życiem 2 - - - 

21. Specjalny zasiłek opiekuńczy 16 - - - 

22. Decyzje uchylające świadczenia rodzinne 122 - - - 

23. Decyzje nienależnie pobrane świadczenia rodzinne 31 - - - 

  

RAZEM 

 

 

6 862 

 

18 

 

14 

 

- 

 WYDZIAŁ GOSPODARKI I OCHRONY ŚRODOWISKA 

 

    

1. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 8 - - - 

2. Zezwolenie na usunięcie drzew 16 - - - 

3. Decyzja ustalająca zwrot podatku akcyzowego 317 - - - 

4. Nałożenie kary pieniężnej za przekazanie po upływie ustawowego 

terminu sprawozdania przez podmiot prowadzący działalność w 

zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych  i transportu 

nieczystości ciekłych 

1 - - - 

5. Zezwolenie na prowadzenie działalności polegającej na opróżnianiu 

zbiorników bezodpływowych i transporcie nieczystości ciekłych z 

nieruchomości położonych na terenie gminy Kłobuck 

4 - - - 

6. Decyzja określająca wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

2 - - - 
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7. Decyzja w sprawie naruszenia stosunków wodnych 1 - - - 

8. Decyzja umarzająca opłatę  za usunięcie drzew 6 - - - 

  

RZAEM 

 

 

355 

 

- 

 

- 

 

- 

 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY 

 

    

1. Decyzja zmieniająca decyzję Burmistrza w sprawie przeznaczenia 

rzeczy do wykonywania świadczeń rzeczowych na rzecz obrony 

4 - - - 

2. W sprawie przeznaczenia do wykonywania świadczeń rzeczowych na 

rzecz obrony 

3 - - - 

3. Decyzja uchylająca decyzję Burmistrza w sprawie przeznaczenia do 

wykonania świadczeń rzeczowych na rzecz obrony 

3 - - - 

  

RZAEM 

 

 

10 

 

- 

 

- 

 

- 

 EWIDENCJA DZIAŁALNOŚI GOSPODARCZEJ 

 
 

   

1. Wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości 

alkoholu do 4,5% oraz piwo przeznaczonych do spożycia poza 

miejscem sprzedaży 

31 

- - - 

2. Wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości 

alkoholu od 4,5% do 18% oprócz piwa przeznaczonych do spożycia 

poza miejscem sprzedaży 

28 

- - - 

3. Wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości 

alkoholu powyżej 18% przeznaczonych do spożycia poza miejscem 

sprzedaży 

 

28 

- - - 
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4. Wydania zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych 

o zawartości alkoholu do 4,5% oraz piwo przeznaczonych do spożycia 

w miejscu sprzedaży 

3 

- - - 

5. Wydania zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych 

o zawartości alkoholu od 4,5% do 18% oprócz piwa przeznaczonych 

do spożycia w miejscu sprzedaży 

2 

- - - 

6. Wydania zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych 

o zawartości alkoholu powyżej 18%  przeznaczonych do spożycia w 

miejscu sprzedaży 

2 

- - - 

7. Wydania decyzji wygaszającej zezwolenie na sprzedaż napojów 

alkoholowych o zawartości alkoholu do 4,5% oraz piwo 

przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży 

3 

- - - 

8. Wydania decyzji wygaszającej zezwolenie na sprzedaż napojów 

alkoholowych o zawartości alkoholu od 4,5% do 18% oprócz piwa 

przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży 

3 

- - - 

9. Wydania decyzji wygaszającej zezwolenie na sprzedaż napojów 

alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 18% przeznaczonych do 

spożycia poza miejscem sprzedaży 

3 

- - - 

10. Wydania decyzji wygaszającej zezwolenie na sprzedaż napojów 

alkoholowych o zawartości alkoholu  do 4,5% oraz piwo 

przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży 

1 

 

- 

 

- 

 

- 

11. Wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych 
4 

- - - 

  

RAZAEM 

 

 

108 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

- 
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 WYDZIAŁ FINANSOWY 

 

    

I. Podatek od nieruchomości, rolny, leśny, łączne zobowiązanie 

pieniężne  

    

1. Decyzje ustalające, zmieniając i określające wysokość zobowiązania 

podatkowego 

8 125 5 9 1 

2. Decyzje  – umorzenie zaległości podatkowych 14 - - - 

3. Decyzje – odroczenie lub rozłożenie na raty zaległości podatkowych 6 - - - 

II. Podatek od środków transportowych     

1. Decyzje określające i zmieniające wysokość zobowiązania podatkowego  16 - - - 

2. Decyzje umarzające postępowanie 9 - - - 

3. Decyzje  – umorzenie zaległości podatkowych - - - - 

4. Decyzje – odroczenie lub rozłożenie na raty zaległości podatkowych - - - - 

III. Opłata skarbowa     

1. Decyzje określające wysokość zwrotu opłaty 21 - - - 

IV. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi      

1. Decyzje – umorzenie zaległości 4 - - - 

  

RAZEM 

 

 

8 195 

 

5 

 

9 

 

1 

http://www.gminaklobuck.pl/


168 
 

 
 

 
  

RAPORT O STANIE GMINY    WWW.GMINAKLOBUCK.PL 
 

 

 WYDZIAŁ GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I GOSPODARKI 

NIERUCHOMOŚCIAMI 

    

1. Postepowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 29 - - - 

2. Postepowania o ustalenie warunków zabudowy 110 4 2 - 

3. Postepowania dotyczące podziałów nieruchomości 66 - - - 

4. Postepowania dotyczące ustanowienia trwałego zarządu na 

nieruchomościach gminy 

4 - - - 

5. Postepowanie o ustalenie opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości 

nieruchomości na skutek jej podziału geodezyjnego 

2 - - - 

6. Ustalenie opłaty planistycznej z tytułu zbycia nieruchomości, której 

wartość wzrosła na skutek uchwalenia planu 

1 - - - 

7. Postepowanie w sprawie rozgraniczenia nieruchomości 1 - - - 

  

RAZEM 

 

 

 

213 

 

4 2 
- 

 BIURO EWIDENCJI LUDNOŚCI I DOWODÓW OSOBISTYCH 

 

    

1. Wymeldowania 16 1 - - 

2. Zameldowania 1 - - - 

3. odmowy udostępnienia danych jednostkowych 3 1 - - 
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4. wpisania do rejestru wyborców 8 - - - 

  

RAZEM 

 

 

 

28 

 

2 

 

- 

 

- 

 URZĄD STANU CYWILNEGO 

 

    

1. Zmiana imion i nazwisk  7 - - - 

  

RAZEM 

 

7 
 

- 

 

- 

 

- 

 CENTRUM EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNE 

 
    

1. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 242 - - - 

2. Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych 

pracowników 
14 

2 2 - 

  

RAZEM 

 

256 
 

2 

 

2 

 

- 

 WYDZIAŁ INWESTYCJI I ROZWOJU 

 
    

1. Impreza masowa „Dni Kłobucka 2019” 1 - - - 

  

RAZEM 

 

1 - 
 

- 

 

- 
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 ZARZĄD DRÓG I GOSPODARKI KOMUNALNEJ 

 

    

1. Decyzje o zajęcie pasów drogowych dróg gminnych -zezwalające na 

prowadzenia robót w pasach drogowych 

31 - 

, 

- - 

2. Decyzje o zajęcie pasów drogowych dróg gminnych -zezwalające na 

umieszczenie urządzeń w pasach drogowych 

38 - - - 

3. Decyzje o wyrażanie zgody na umieszczenie urządzenia w pasach 

drogowych dróg gminnych 

119 - - - 

4. Decyzje o wyrażenie zgody na lokalizację zjazdów z dróg gminnych 12 - - - 

  

RAZEM 

 

 

200 

 

-  

 

- 

 

- 

  

RAZEM WYDANO 

 

 

 

16 235 

 

31 

 

27 1 

 

http://www.gminaklobuck.pl/


171 
 

 
 

 
  

RAPORT O STANIE GMINY    WWW.GMINAKLOBUCK.PL 
 

 

0,2 % decyzji wydanych przez burmistrza, zostało zaskarżonych do samorządowego 

kolegium odwoławczego, które uchyliło 87,1 % zaskarżonych decyzji. 

W zakresie spraw wynikłych przed sądami administracyjnymi w 2019 r. pozostawała  

1 sprawa, w Naczelnym Sądzie Administracyjnym ze skargi kasacyjnej Wojewody Śląskiego 

od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 28 listopada 2017 r. 

IV SA/GL 624/17. 

W poprzednim roku – 2019, gmina była stroną 20 cywilnych postępowań sądowych, w tym  

4 w trybie postępowania procesowego i 16 postępowania nieprocesowego. W sprawach 

procesowych Gmina Kłobuck była powodem w 3 sprawach. W żadnej ze spraw toczących się 

przeciwko Gminie Kłobuck, jak do tej pory, nie zapadło orzeczenie kończące postępowanie – 

sprawa w toku. 

W zakresie spraw nieprocesowych Gmina była wnioskodawczynią w 3 sprawach, zaś  

w pozostałych 17 sprawach była uczestnikiem postępowania. Sprawy te dotyczyły najczęściej 

uwłaszczenia w trybie art. 1 ustawy z dnia 24 października 1971 r. o uregulowaniu własności 

gospodarstw rolnych, stwierdzenia zasiedzenia lub stwierdzenia nabycia spadku. 

W roku 2019 r. toczyło się łącznie 6 spraw rozpoczętych w latach wcześniejszych (przed 

rokiem 2019), z czego zakończono 2 sprawy, a 4 sprawy znajdują się w toku. 

Statystyki Urzędu Stanu Cywilnego 2019 

 
Sporządzone akty urodzenia w tym: 

 

- dzieci urodzone za granicą (transkrypcje) 

 

 

 

24 

Sporządzone akty małżeństwa w tym:  

 

- konkordatowe (śluby kościelne) 

- cywilne 

- zagraniczne (transkrypcje) 

 

 

 

62 

34 

4 

Sporządzone akty zgonu w tym: 

 

- na terenie Gminy Kłobuck 

- zgon za granicą (transkrypcja) 

 

 

 

196 

3 

Ilość par małżeńskich odznaczonych medalami za długoletnie pożycie 

małżeńskie 

 

49 

Zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie 

małżeństwa w tym: 

 

- ślub cywilny 

 

- ślub konkordatowy 

 

 

 

 

31 

 

74 
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Wydano łącznie 2 770 odpisów stanu cywilnego w tym: 

 

- odpisów skróconych 

- odpisów zupełnych 

- odpisów wielojęzycznych 

 

 

2 423 

157 

190 

 

 

7.16. WSPÓŁPRACA Z INNYMI SPOŁECZNOŚCIAMI 

SAMORZĄDOWYMI 

 
7.16.1. ZWIĄZKI KOMUNALNE 

 

Gmina Kłobuck należy do następujących związków: 

• Śląski Związek Gmin i Powiatów 

• Stowarzyszenie do spraw Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Subregionu 

Północnego Województwa Śląskiego w Częstochowie 

• Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” 

• Związek Komunalny Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie. 

 

Zestawienie składek za 2019 rok przedstawia poniższa tabela. 

 
Lp. Nazwa stowarzyszenia 

 

Wysokość składki 

1. Śląski Związek Gmin i Powiatów 9 019,12 zł 

 

2. Stowarzyszenie do spraw rozwoju społeczeństwa 

informacyjnego subregionu północnego woj. 

śląskiego w Częstochowie 

 

7 000,00 zł 

3. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zielony 

Wierzchołek Śląska” 

 

10 699,20 zł 

 

RAZEM 

 

26 718,32 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gminaklobuck.pl/


173 
 

 
 

 
  

RAPORT O STANIE GMINY    WWW.GMINAKLOBUCK.PL 
 

 

7.16.2. POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE 

 

Gmina Kłobuck 14 maja 2018 roku zawarła umowę partnerską z Gminą Wręczyca Wielką  

w celu realizacji projektu „Dostawa i montaż odnawialnych źródeł energii na potrzeby 

budynków mieszkalnych Gminy Kłobuck i Gminy Wręczyca Wielka” w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

 

7.16.3. INNE FORMY WSPÓŁPRACY 

 

Gmina Kłobuck jest członkiem Lokalnej Grupy Działania „Zielony Wierzchołek Śląska”. 

LGD wspomaga samorząd w promocji miasta na zewnątrz, organizacji różnego rodzaju 

imprez, festynów skierowanych do turystów, prowadzeniu informacji turystycznej. Składka 

członkowska Gminy Kłobuck wynosi 10 699,20 zł. 

 

7.17. ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH W SEKTORZE 

SAMORZĄDOWYM 

 
Co roku w budżecie miasta Kłobuck w dziale 750 wskazane są środki finansowe na 

kształcenie pracowników sektora publicznego. Szkolenia pracowników związane jest z 

tworzeniem przepisów prawa oraz ich wprowadzanymi nowelizacjami. Pracownicy na 

bieżąco podnoszą swoją wiedzę poprzez udział w szkoleniach, warsztatach, kursach, studiach. 

W 2019 roku na kształcenie, doskonalenie zawodowe pracowników wydatkowano kwotę 

27 890,11 zł. 

 

7.18. INNE ISTOTNE DZIAŁANIA BURMISTRZA  

 
W roku 2019 zostały powołane ciała doradcze w celu wypracowania najlepszego rozwiązania 

zaistniałych problemów, które wystąpiły w trakcie zarządzania gminą. Komisje, zespoły 

powoływane były przez Burmistrza w celu przeprowadzania przetargów na realizację zadań 

inwestycyjnych, remontowych, dostawę i usługę na rzecz gminy. Powoływane były również 

zespoły lub komisje m. in. w celu dzierżawy lub sprzedaży nieruchomości będących  

w zasobach mienia komunalnego Kłobucka. 

W roku 2019  Burmistrz Kłobucka wydał 43 zarządzenia powołujące zespoły lub komisje,  

w tym: 

• 31 zarządzeń w celu powołania komisji przetargowej, 

• 1 zarządzenie w celu powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na 

dyrektora szkoły, 

• 1 zarządzenie w celu powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na 

dyrektora przedszkola, 
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• 1 zarządzenie w celu powołania komisji do rozpatrzenia wniosków o przyznanie nagrody 

Burmistrza dla nauczycieli, 

• 8 zarządzeń w celu przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze (w tym 1 

na stanowisko kierownicze urzędnicze). Nabory rozstrzygnięte - 4 (w tym 1 na stanowisko 

kierownicze). 

• 1 zarządzenie w celu powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone  

w otwartym konkursie ofert. 

Ponadto Burmistrz powoływał komisję lub zespół : 

• ds. spraw  kontroli zarządczej, 

• komisję likwidacyjną środków trwałych i niskocenowych składników majątku, 

• komisje inwentaryzacyjną przeprowadzającą spis z natury składników majątku, 

• komisję egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla 

nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego, 

• zespół zarządzający projektem. 
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VIII. PODSUMOWANIE  

Serdecznie dziękuję za zapoznanie się z raportem o stanie Gminy Kłobuck za rok 2019. Mam 

nadzieję, że opracowany dokument w przyjazny sposób przekazał najważniejsze informacje 

związane z funkcjonowaniem naszego wspólnego miejsca na świecie. Miejsca, które razem 

tworzymy, budujemy, rozwijamy i o które powinniśmy dbać.  

Jak widać rok 2019 był kolejnym, który przyniósł zmiany w każdej miejscowości. 

Chcąc spełnić oczekiwania mieszkańców, musimy stawiać czoła trudnemu wyzwaniu 

poprawy warunków życia. Pod tym hasłem kryje się wiele zagadnień związanych  

z zamieszkiwaniem, wypoczynkiem, rekreacją, infrastrukturą, dbaniem o środowisko 

naturalne, pielęgnowaniem tradycji i kultury lokalnej, stymulowaniem rozwoju społecznego, 

podniesieniem atrakcyjności gminy jako miejsca, gdzie można spędzać wolny czas. 

Równolegle ze wzmacnianiem potencjału społecznego i gospodarczego gminy konieczne jest 

wykazanie dbałości o zasoby infrastruktury technicznej służącej zaspokajaniu podstawowych 

potrzeb mieszkańców. 

Dziękuję wszystkim mieszkańcom gminy Kłobuck, a w szczególności radnym  

i przewodniczącym jednostek pomocniczych, za pomyślną współpracę, wsparcie, informacje, 

pomysły i napływające wnioski, z których część została już zrealizowana, a kolejne oczekują 

na realizację w tegorocznym i przyszłych budżetach. 

Słowa podziękowania należą się również mojemu zespołowi pracowników, którzy z wielkim 

zaangażowaniem i profesjonalizmem wykonują swoje obowiązki. 

Mając na względzie stały rozwój naszej gminy oraz dalsze podnoszenie standardu życia 

mieszkańców, zachęcam do aktywnego uczestnictwa w życiu gminy poprzez włączanie się 

udziału w spotkaniach, wydarzeniach kulturalnych i sportowych organizowanych przez urząd 

miejski,  gminne jednostki organizacyjne, czy organizacje działające na naszym terenie. 

Roku 2019 nie należy oceniać wyłącznie przez pryzmat wykonanych zadań, ale również 

należy postrzegać jako początek kolejnych projektów i inwestycji, bowiem wykonano w nim 

nowe plany i koncepcje na kolejne lata. 

Wyzwania gminy Kłobuck są duże, ponieważ oczekiwania mieszkańców są coraz większe.  

W sposób strategiczny i przemyślany dążymy do ich realizacji. 

Dziękuję za wspólnie spędzony czas oraz wszystkie informacje, jakie przekazujecie mnie  

i moim pracownikom podczas spotkań w urzędzie oraz poszczególnych jednostkach 

pomocniczych. Gratuluję również skutecznego wykorzystania funduszy osiedlowych  

i sołeckich. 

Na terenie gminy dzieje się wiele, aby być na bieżąco, zachęcamy do odwiedzania stron 

internetowych prowadzonych przez urząd www.gminaklobuck.pl i  

www.bip.gminaklobuck.pl  oraz śledzenia naszego profilu na facebooku.  

http://www.gminaklobuck.pl/
http://www.gminaklobuck.pl/
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