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Opracowanie:  

Raport opracowano w oparciu o materiały źródłowe wydziałów Urzędu Miejskiego w Kłobucku, gminnych 

jednostek organizacyjnych i innych instytucji.   

Zdjęcia: Krzysztof Świtalski oraz zdjęcia własne. 

Raport o stanie Gminy Kłobuck 2021 zawiera dane  według stanu na 31 grudnia 2021 roku, o ile nie zaznaczono 

inaczej.  

Dokument 31 maja 2022 r. został przekazany Radzie Miejskiej w Kłobucku. 

Przy publikacji danych z niniejszego opracowania prosimy o podanie źródła. 
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Szanowni Państwo,  

Wypełniając przepis zawarty w art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym przedstawiam 

Państwu  Raport o stanie Gminy Kłobuck za 2021 rok.  Przedkładam go Radzie Miejskiej 

Kłobucka oraz mieszkańcom jako podsumowanie działalności samorządu w roku 2021,                   

a w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Miejskiej Kłobucka 

oraz wykonanie funduszu sołeckiego. Raport jest zestawieniem najważniejszych danych                         

o samorządzie, a jego celem jest możliwość uzyskania wglądu w sytuację gospodarczą                               

i społeczną Gminy Kłobuck.  

Mijający rok 2021 przyniósł nam wiele nieoczekiwanych chwil nie tylko w naszej 

gminie, ale i na całym świecie. Był to rok trudny. Nasze wcześniej ustalone cele, inwestycje i 

zamierzenia szybko zweryfikował czas pandemii COVID-19. Już w momencie projektowania 

budżetu na 2021 rok wiele samorządów zmuszonych było do ostrożnego planowania wydatków. 

Szanowni Państwo, mam nadzieję, że lektura Raportu uświadomi nam wszystkim, jak 

ważną sprawą jest zaangażowanie w sprawy Gminy i sprawne nią zarządzanie. W perspektywie 

sytuacji związanej z trwającą pandemią – a właściwie walki z nią, widzimy, że siła                               

i przyszłość samorządu nie zależą jedynie od wypełniania obowiązujących przepisów prawa – 

choć stanowią one niezbędny fundament, ale od wartości dodanej, jaką potrafimy wspólnie 

wypracować, tworząc Gminę dzień po dniu.  Nie na wszystko mamy wpływ, ale sytuacje takie 

mobilizują nas do większej kreatywności, solidarności i odpowiedzialności za los i warunki 

życia każdego mieszkańca.  

Raport nie ma być wyłącznie sprawozdaniem czy drobiazgową statystyką, ale powinien 

pozwolić na bezproblemowe wyciągnięcie wniosków i sformułowanie opinii, tak aby przekonać 

się o mocnych i słabych stronach jednostki. W raporcie zgromadzone zostały 

szczegółowe dane, przedstawiające szeroki zakres funkcjonowania instytucji wydatkujących 

środki z budżetu gminy i stanowiące źródło oceny możliwości dalszego rozwoju gminy. 

Raport został opracowany na podstawie danych ze sprawozdań, opracowań 

przygotowywanych corocznie przez pracowników Urzędu Miejskiego w Kłobucku, kierowników 

gminnych jednostek. Informacje dotyczące realizowanych zadań Gminy, w tym jej finansów, 

zawarte w niniejszym Raporcie, zostały zaczerpnięte ze Sprawozdania rocznego Burmistrza 

Kłobucka z wykonania budżetu za 2021 r.  

Jak w latach ubiegłych  zapraszam Państwa do debaty oraz zgłaszania opinii i sugestii 

na temat Raportu i zaproponowanego w nim modelu prezentowania informacji. Raport będzie 

doskonalony i uzupełniany w kolejnych latach, zgodnie z sugestiami wszystkich 

zainteresowanych sprawami Gminy Kłobuck.  

Wierzę, że debata towarzysząca analizowaniu dokumentu będzie merytoryczną dyskusją 

nad efektami naszych działań, rozpatrywanymi przez pryzmat potencjału Gminy Kłobuck i 

realnych możliwości samorządu. 

 

                                                                                                   Burmistrz Kłobucka 
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II. INFORMACJE 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: 

www.http://www.regioset.pl/gazeta.php?choice=1997    

www.https://klobuck.praca.gov.pl/obszar-dzialania/-/asset_publisher/0oB2w4h9iqNW/content/7044694-obszar-
dzialania/pop_up?_101_INSTANCE_0oB2w4h9iqNW_viewMode=print  

 

   Gmina Kłobuck 

http://www.regioset.pl/gazeta.php?choice=1997
http://www.https/klobuck.praca.gov.pl/obszar-dzialania/-/asset_publisher/0oB2w4h9iqNW/content/7044694-obszar-dzialania/pop_up?_101_INSTANCE_0oB2w4h9iqNW_viewMode=print
http://www.https/klobuck.praca.gov.pl/obszar-dzialania/-/asset_publisher/0oB2w4h9iqNW/content/7044694-obszar-dzialania/pop_up?_101_INSTANCE_0oB2w4h9iqNW_viewMode=print
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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, 

• węzeł autostradowy Częstochowa Jasna Góra w Lgocie, który stanowi fragment autostrady 

A1.  

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 

 
Dane dotyczące mieszkańców Gminy Kłobuck gromadzone są i przetwarzane w ramach 

działalności Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Kłobucku. Prowadzenie spraw w 

zakresie ewidencji ludności jest obligatoryjnym zadaniem zleconym z zakresu administracji 

rządowej. Ewidencja ludności opiera się na podstawowych danych identyfikujących tożsamość 

oraz status administracyjnoprawny osób fizycznych. Prowadzona jest w Powszechnym 

Elektronicznym Systemie Ewidencji Ludności, który stanowi rejestr PESEL oraz w rejestrze 

mieszkańców, prowadzonym w systemie teleinformatycznym. W rejestrze mieszkańców 

gromadzone są dane osób, które wykonały obowiązek meldunkowy na terenie gminy. Według 

danych z rejestru mieszkańców w 2021 roku liczba mieszkańców wynosiła 19 838 osób. 

 

Wykaz ludności (stan na 31.12.2021) 

 
Nazwa miejscowości Liczba mieszkańców 

Osiedle nr 1 1331 

Osiedle nr 2 1929 

Osiedle nr 3 1181 

Osiedle nr 4 1636 

Osiedle nr 5 557 

Osiedle nr 6 813 

Osiedle nr 7 961 

Osiedle nr 8 (Zagórze) 1384 

Osiedle nr 9 602 

Niwa Skrzeszów 388 

Smugi 750 

Brody Malina 286 

Zakrzew 474 

Przybyłów 154 

Biała 1476 

Borowianka 531 

Gruszewnia 367 

Kamyk 1302 

Kopiec 257 

Lgota 526 

Libidza 663 

Łobodno 1746 

Nowa Wieś 315 

Rybno 209 

 

RAZEM 

 

 

19 838 
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Wykaz ludności – osiedla 

 

 
 

 

Wykaz ludności – sołectwa 
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Wykaz ludności - osiedla i sołectwa 
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Migracja (stan na 31.12.2021) 

 

 zameldowanych wymeldowanych 

miasto Kłobuck 399               403 

teren wiejski 233              176 

RAZEM 632                           579 
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Przyrost naturalny 

 

 2021 

Urodzenia 163 

Zgony 284 

 

 
 

 

Dane dot. kobiet i mężczyzn w grupach wiekowych w rozbiciu na miasto i gminę  

(stan na 31.12.2021) 

 

                             KOBIETY                                MĘŻCZYŹNI 

WIEK MIASTO GMINA WIEK MIASTO 

0-14 785 542 909 564 

15-59 3576 2231 3940 2617 

60-100 2150 933 1076 515 

 

RAZEM 

 

 

6511 

 

3706 

 

5925 

 

3696 
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Na koniec 2021 roku gminę zamieszkiwało 9621 mężczyzn i 10217 kobiet. Na terenach 

wiejskich mieszkało 7402 osób, co stanowi 37,3% ogółu mieszkańców gminy, w tym  

3696 mężczyzn oraz 3706 kobiet. Liczba mieszkańców na terenach miejskich wynosiła  

12436 osób, w tym 5925 mężczyzn i 6511 kobiet. 

 

Najludniejszą miejscowością położoną poza granicami miasta jest wysunięta na północ wieś 

Łobodno – 1746 mieszkańców. Powyżej 1000 mieszkańców liczą jeszcze dwie wsie – Biała 

1476 mieszkańców i Kamyk – 1302 mieszkańców. Najmniej zaludnionym sołectwem obecnie 

jest Przybyłów – 154 mieszkańców. W samym Kłobucku zaś najludniejszym osiedlem jest 

Osiedle nr 2 – 1929, a najmniej zaludnionym obręb Brody Malina – 286 mieszkańców. 

 

Przyrost naturalny w Gminie Kłobuck w 2021 roku był ujemny, współczynnik zgonów był 

większy od współczynnika urodzeń. 

 
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. 

 

III. FINANSE GMINY 

 

Poziom i struktura wydatków budżetowych są wyrazem polityki samorządu w zakresie 

realizacji celów społecznych i gospodarczych. Służą realizacji zadań określonych w strategii 

rozwoju gminy. Polityka wydatkowa gminy polega na odpowiednim rozdysponowaniu 

środków publicznych na realizację działań służących zaspokojeniu bieżących i przyszłych 

potrzeb społecznych. Uchwała budżetowa określa, na jakie cele i w jakiej wysokości wydajemy 

publiczne pieniądze. Wydatki bieżące są związane z działalnością urzędu i jednostek gminnych. 

Kwoty przeznaczane na ten cel są podobne co roku. Wydatki są odzwierciedleniem realizacji 

zadań wykonywanych przez gminę. W wielkości poszczególnych rodzajów wydatków znajdują 

odbicie kierunki i zakres zadań powierzonych gminie do wykonania. W strukturze wydatków 

bieżących największą część stanowią wydatki na finansowanie edukacji, pomocy społecznej  

i rodziny. Gmina ponosi również wydatki bieżące w zakresie gospodarki komunalnej, która 

obejmuje m.in. ochronę środowiska, utrzymanie zieleni, utrzymanie dróg, oświetlenie ulic, 

gospodarowanie odpadami, gospodarkę mieszkaniową oraz wydatki związane z utrzymaniem 

służb, tj. ochotniczych straży pożarnych. Wydatki te w znaczny sposób wpływają na poprawę 

jakości bezpiecznego życia mieszkańców. 

O kształcie budżetu Gminy Kłobuck na rok 2021 zdecydowała Rada Miejska w Kłobucku na 

swoim posiedzeniu w dniu 29 grudnia 2020 r. Uchwała Nr 252/XXVII/2020 Rady Miejskiej  

w Kłobucku dotyczyła uchwalenia budżetu na 2021 rok, natomiast Uchwała Nr 

251/XXVII/2020 Rady Miejskiej w Kłobucku zawierała Wieloletnią Prognozę Finansową 

Gminy Kłobuck na lata 2021-2031. 

Budżet Gminy Kłobuck na rok 2021 przewidywał dochody budżetu w wysokości  

100 218 501,55 zł, z tego: dochody bieżące – 96 815 347,89 zł i dochody majątkowe – 3 403 
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153,66 zł oraz wydatki budżetu w wysokości 104 408 593,42 zł, z tego wydatki bieżące – 

94 310 586,01 zł i wydatki majątkowe 10 098 007,41 zł. W wyniku zmian  wprowadzonych w 

ciągu roku budżetowego, na mocy podejmowanych uchwał Rady Miejskiej w Kłobucku i 

Zarządzeń Burmistrza Kłobucka – zgodnie z kompetencjami, nastąpiły zmiany skutkujące 

zwiększeniem planu dochodów – ostateczna kwota planu wynosiła 106 213 492,43 zł zaś 

wykonanie planu według stanu na 31.12.2021 r. wyniosło 108 237 908,76 zł co daje realizację 

dochodów w wysokości 101,91%, natomiast w planie wydatków ostateczna kwota wyniosła 

109 509 772,65 zł a wykonanie 103 721 759,22 zł co daje realizację budżetu w wysokości 

94.71%. 

W trakcie roku Rada Miejska w Kłobucku w ramach swoich kompetencji dokonywała zmian 

w budżecie Gminy, były również wprowadzane zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej. 

Ostatecznie wykonanie budżetu Gminy Kłobuck za rok 2021 przedstawia się następująco. 

Stan finansów gminy świadczy o stanie wykonania bieżących zadań własnych nałożonych na 

gminę przepisami prawa oraz określa poziom rozwoju gminy poprzez kształtowanie się 

wielkości nakładów inwestycyjnych w danym roku budżetowym. Samodzielność finansową 

gminy determinuje udział dochodów własnych w dochodach ogółem. W roku 2021 udział 

dochodów własnych w dochodach ogółem wyniósł ponad 40%.  

 

Udział dochodów własnych w dochodach ogółem w roku 2021 – 40,14% 

 

Wykonanie dochodów ogółem 108 237 908,76 zł 

Wykonanie dochodów własnych 43 447 044,91 zł 
 

 

 

Pozostałe dochody  Dochody własne

 zł-

 zł10 000 000,00

 zł20 000 000,00

 zł30 000 000,00

 zł40 000 000,00

 zł50 000 000,00

 zł60 000 000,00

 zł70 000 000,00 59,85%

40,14%
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Wykonanie dochodów w 2021 roku – 101,91% 

Plan dochodów 106 213 595,35 zł 

Wykonanie ogółem 108 237 908,76 zł 

Wykonanie wydatków w roku 2021 – 94,71% 

Plan 109 509 772,65 zł 

Wykonanie 103 721 759,22 zł 

 

Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem – 7,37% 

Wykonanie- wydatki ogółem 103 721 759,22 zł 

Wykonanie – wydatki majątkowe 7 648 313,49 zł 
 

Wysokość wydatków majątkowych w stosunku do planu – 77,39% 

Plan 9 882 418,81 zł 

Wykonanie 7 648 313,49 zł 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 zł-

 zł20 000 000,00

 zł40 000 000,00

 zł60 000 000,00

 zł80 000 000,00

 zł100 000 000,00

92,63%

7,37%

Wydatki bieżące Wydatki majątkowe
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Wydatki budżetu Gminy Kłobuck wg działów klasyfikacji w roku 2021 

 

 

Największe wydatki w roku 2021 zostały poniesione na następujące działy klasyfikacji 

budżetowej: Oświata i wychowanie oraz Rodzina stanowiąc ponad 63 % wydatków 

zrealizowanych w 2021 roku ogółem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa działu Wykonanie (zł) 

 

 Rolnictwo i Łowiectwo 344 200,15 

 Handel  79 738,13 

 Transport i łączność 7 363 225,32 

 Gospodarka mieszkaniowa 1 400 530,70 

 Działalność usługowa 137 979,84 

 Administracja publiczna 7 105 263,25 

 Urzędy naczelnych organów 

władzy państwowej, kontroli i 

ochrony prawa  

oraz sądownictwa 

4 272,00 

 Obrona narodowa 315,77 

 Bezpieczeństwo publiczne i 

ochrona przeciwpożarowa 

315 870,86 

 Obsługa długu publicznego 134 649,47 

 Oświata i wychowanie 38 645 907,47 

 Ochrona zdrowia 493 997,43 

 Pomoc społeczna 4 598 488,49 

 Edukacyjna Opieka 

Wychowawcza 

1 710 370,52 

 Rodzina 27 246 698,84 

 Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 

9 267 047,80 

 Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego 

2 019 393,56 

 Kultura fizyczna 2 853 809,62 

 

Ogółem: 

 

 

103 721 759,22 
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Oświata i wychowanie

Rodzina

Administracja publiczna

Transport i łączność

Pomoc społeczna

Gospodarka komunalna i ochrona

środowiska

Kultura fizyczna

Rolnictwo i Łowiectwo

Kultura i ochrona dziedzictwa

narodowego

Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Gospodarka mieszkaniowa

Obsługa długu publicznego

Ochrona zdrowia

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpożarowa

Handel

Działalność usługowa

Urzędy naczelnych organów władzy

państwowej, kontroli i ochrony…

Obrona narodowa

 zł-  zł10 000 000,00 zł20 000 000,00 zł30 000 000,00 zł40 000 000,00

zł38 645 907,47 

zł27 246 698,84 

zł7 105 263,25 

zł7 363 225,32 

zł4 598 488,49 

zł9 267 047,80 

zł2 853 809,62 

zł344 200,15 

zł2 019 393,56 

zł1 710 370,52 

zł1 400 530,70 

zł134 649,47 

zł493 997,43 

zł315 870,86 

zł79 738,13 

zł137 979,84 

zł4 272,00 

zł315,77 
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Wydatki majątkowe budżetu Gminy Kłobuck 

Największe nakłady majątkowe dotyczą działu: Transport, Oświata i wychowanie oraz 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska stanowiąc 86,42% poniesionych wydatków 

majątkowych ogółem.  

 

 

Wynik budżetu 

Planowany wynik 

DEFICYT 

- 4 190 091,87 zł 

Wykonanie 

DODATNI WYNIK FINANSOWY 

 4 516 149,54 zł 

 

 

Prawidłowe kształtowanie się budżetu oraz inne obiektywne przyczyny w ciągu roku pozwoliły 

zlikwidować planowany na początek roku 2021 deficyt w kwocie 4 190 091,87 zł oraz osiągnąć 

roczny dodatni wynik finansowy w kwocie 4 516 149,54 zł. 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa działu Wykonanie (zł) 

 

 Rolnictwo i Łowiectwo 77 353,10 

 Handel 67 169,70 

 Transport 3 350 826,75 

 Gospodarka mieszkaniowa 18 264,20 

 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 

83 515,45 

 Oświata i wychowanie 1 661 171,55 

 Ochrona zdrowia 30 000,00 

 Rodzina 11 875,28 

 Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 

1 597 516,88 

 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 94 000,00 

 Kultura fizyczna 656 620,58 

 

Ogółem: 

 

 

7 648 313,49 
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Struktura wydatków majątkowych Gminy Kłobuck w 2021 roku 

 

 

L.p. Rodzaj wydatku 

w 2021  

Kwota (zł)   Udział  

       % 

1. Wydatki  majątkowe 

W tym sfinansowane: 

- Kredytem 

- Środkami własnymi 

- Dotacjami celowymi 

7 648 313,49 

 

1 500 000,00 

4 234 565,61 

1 913 747,88 

   100,00 

 

19,61 

55,37 

25,02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 zł-

 zł5 000 000,00

 zł10 000 000,00

 zł15 000 000,00

 zł20 000 000,00

 zł25 000 000,00

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

 zł-

 zł500 000,00

 zł1 000 000,00

 zł1 500 000,00

 zł2 000 000,00

 zł2 500 000,00

 zł3 000 000,00

 zł3 500 000,00

 zł4 000 000,00

 zł4 500 000,00

Dotacje celowe;  

25,02%

Środki własne; 

55,37%

Kredyt;  

19,61%
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Dynamika wydatków inwestycyjnych Gminy Kłobuck w latach 2014 – 2021 

Rok Wydatek (zł) 

 

2021 7 648 313,49 

2020 8 691 763,82 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 zł-

 zł5 000 000,00

 zł10 000 000,00

 zł15 000 000,00

 zł20 000 000,00

 zł25 000 000,00

2014

2015

2016

2017

2018
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2021
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Krajowe środki zewnętrzne pozyskane przez Gminę Kłobuck w roku 2021 

Tytuł projektu Wartość  

projektu (zł) 

Wartość 

dofinansowania (zł) 

Wkład  

własny (zł) 

Laboratoria Przyszłości 
 

465 600,00 

 

465 600,00 

 

0,00 

Doposażenie placu zabaw 

oraz budowa siłowni 

zewnętrznej w Sołectwie 

Gruszewnia 

52 282,16 25 863,58 

26 418,58 

(w tym środki 

Funduszu 

Sołeckiego 

17.104,33) 

Budowa boiska 

wielofunkcyjnego przy 

Zespole Szkolno- 

Przedszkolnym w 

Łobodnie 

1 536 270,00 397 500,00 1 138 770,00 

 

 

Środki zewnętrzne pochodzące z Unii Europejskiej pozyskane przez Gminę Kłobuck     

w roku 2021 

 

Nazwa Programu Nazwa Projektu Wartość dofinansowania 

w roku 2021 (zł) 

Regionalny Program 

Operacyjny Województwa 

Śląskiego na lata 2014-

2020 (Europejski Fundusz 

Rozwoju Regionalnego) 

Termomodernizacja 

budynku zaplecza 

sanitarno-szatniowego na 

terenie OSiR w Kłobucku 

307 492,75 

Program Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 

2014-2020 (Europejski 

Fundusz Rolny) 

Renowacja dwóch kaplic w 

Kłobucku przy ul. 

Długosza i Okólnej 

72 622,00 

Zagospodarowanie parku 

przy ul. Parkowej w 

Kłobucku 

39 987,00 

 

Dochody zostały wykonane w kwocie 108 237 908,76 zł, natomiast wydatki w kwocie 

103 721 759,22 zł, co wpłynęło na osiągnięcie dodatniego wyniku finansowego w kwocie  

4 516 149,54 zł.  Wysoka osiągnięta nadwyżka operacyjna w kwocie 9 775 870,08 zł spełnia 

warunki w zakresie spłat istniejącego zadłużenia gminy w wysokości 16 201 191,35 zł  

i świadczy o stabilnej sytuacji finansowej gminy. 
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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, określający 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.  

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 2021 r. realizowane były 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 „Nowa 

Jakość Edukacji w Gminie Kłobuck”, dofinansowanego w ramach RPO WSL 2014-2020. 

Poniesiono wydatki w kwocie 251 134,34 zł. 

W 2021 r. Gmina Kłobuck otrzymała wsparcie finansowe w ramach programu „Laboratoria 

Przyszłości”, dzięki któremu uczniowie szkół podstawowych mogli uczyć się poprzez 

eksperymentowanie i zdobywać w ten sposób praktyczne umiejętności. 

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna zrealizowana przez Ministerstwo Edukacji i 

Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.  

Celem inicjatywy było wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów 

kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz 

matematyka).  

Gmina Kłobuck otrzymała wsparcie finansowe w kwocie 465 600,00 zł dla niżej wymienionych 

szkół: 

✓ Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Władysława Sebyły w Kłobucku 94 200,00 zł; 

✓ Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Kłobucku 80 400,00 zł; 

✓ Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II w Kłobucku 111 000,00 zł; 

✓ Szkoła Podstawowa w Białej 30 000,00 zł; 

✓ Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Libidzy 30 000,00 zł; 

✓ Zespół Szkolno-Przedszkolny im. gen Józefa Bema w Kamyku 60 000,00 zł; 

✓ Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Marii Konopnickiej w Kamyku 60 000,00 zł; 

Wyposażenie jakie zakupiono w ramach projektu dla każdej szkoły to: filament, drukarka 3D 

wraz z akcesoriami, mikrokontroler z czujnikami i akcesoriami, lutownica /stacja lutownicza z 

gorącym powietrzem, kamera przenośna cyfrowa wraz z akcesoriami, statyw z akcesoriami, 

mikroport z akcesoriami, oświetlenie do realizacji nagrań, mikrofon kierunkowy z akcesoriami, 

gimbal, aparat fotograficzny z akcesoriami. 
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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: 

✓ Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Kłobucku 

– 1 481 058,93 zł. 

o Budowa sali gimnastycznej została zaplanowana na lata 2021-2022. 

Zadanie przewiduje budowę budynku sali gimnastycznej o wymiarach wewnętrznych 

w rzucie 19,0 x 36,0 m i wysokości 7,5 m, zaplecza szatniowo-sanitarnego oraz łącznika 

z istniejącym budynkiem wyposażonego w dźwig osobowy dla komunikacji osób 

niepełnosprawnych. W arenie sali gimnastycznej umieszczone zostaną 

pełnowymiarowe boiska główne do koszykówki, siatkówki i piłki ręcznej oraz boiska 

treningowe. Sala wyposażona zostanie w niezbędne elementy stałe takie jak kosze, 

siatki, bramki, drabinki, piłkochwyty, tablice wyników oraz trybuny z siedziskami 

plastikowymi. W ramach inwestycji zostaną wykonane również ciągi komunikacyjne. 

o Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju kultury Fizycznej w 

ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury 

Sportowej edycja 2020. 

✓ Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Białej – 12 477,00 zł. Zamontowano jedno 

urządzenie zabawowe. 

✓ Utwardzenie placu siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Białej – 15 998,82 zł. 

Wykonano roboty budowlane, polegające na utwardzeniu kostką betonową terenu siłowni 

zewnętrznej. 

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

OSiR w Kłobucku – etap II – 431 753,86 zł. W ramach zadania wykonano boisko piłkarskie 

z trawą naturalną, z systemem nawodnienia i odwodnienia. Wykonano oświetlenie boiska, 

piłkochwyty i ogrodzenie, zamontowano bramki. Wartość całego zadania wyniosła  

1 235 763,00 zł. Zadanie dofinansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z 

Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 

✓ Doposażenie placu zabaw oraz budowa siłowni zewnętrznej w Sołectwie Gruszewnia –  

52 282,16 zł. Wykonano roboty polegające na doposażeniu placu zabaw w urządzenia 

zabawowe, budowie siłowni oraz nasadzeniu roślin. 

✓ Budowa boiska do piłki nożnej oraz doposażenie placu zabaw w Sołectwie Brody Malina 

– 40 504,89 zł. Wykonano roboty polegające na doposażeniu istniejącego placu zabaw w 

inne urządzenia zabawowe. 

✓ Boisko do koszykówki na placu zabaw przy ul. Kochanowskiego w Kłobucku –  

115 046,72 zł. W wyniku realizacji powstało boisko o nawierzchni z kostki betonowej o 

wymiarach 15 m x 28 m, z dwoma stałymi koszami oraz dwoma piłkochwytami. 

✓ Zagospodarowanie parku przy ul. Parkowej w Kłobucku – 77 353,10 zł (zadanie 2-letnie, 

kontynuacja zadania w 2022 r.) W 2021 r. wykonano oświetlenie typu parkowego, 

składające się z 12 latarń.  

➢ 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. 

W 2018 r. został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach RPO WSL 2014-2020 na 

wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych. W dniu 20.07.2020 r. 

podpisano umowę o dofinansowanie. Całkowita wartość projektu 1 263 157,89 zł w tym 

dofinansowanie 1 200 000,00 zł (granty).  
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Zadanie przewidywało zmodernizowanie, instalacji grzewczych w 120 budynkach 

mieszkalnych z zastosowaniem kotłów na gaz i biomasę (pellet). Sukcesywnie z mieszkańcami 

gminy zawierane były umowy na przyznanie grantów.  

W 2021 r. została wydatkowana kwota 899 785,00 zł na wypłatę grantów w ramach zawartych 

umów oraz kwota 10 959,30 zł, stanowiąca część wynagrodzenia należnego inspektorowi 

nadzoru inwestorskiego. Z uwagi na rezygnację mieszkańców z uczestnictwa w programie i 

konieczność wyboru kolejnych osób z listy rezerwowej, zadanie zostanie zakończone  

w 2022 r. 

➢ 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 2021 r. realizowane były m. in. poprzez rozwój infrastruktury (budowa 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: 

✓ Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 470 128S w miejscowościach Biała i Kopiec – II 

etap. Zdanie było realizowane w latach 2020-2021. W 2021 r. koszt zadania to  

1 873 864,62 zł.  

W ramach inwestycji przebudowano drogę na odcinku 1785 m oraz realizowane były 

roboty: branży drogowej, budowy kanalizacji deszczowej dla odwodnienia drogi, 

rozbudowa oświetlenia ulicznego, przebudowa i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej, 

zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej. Wartość całej inwestycji wyniosła  

3 628 076,45 zł. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu 

Rozwoju Dróg oraz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z Rządowego Funduszu 

Inwestycji Lokalnych. 

✓ Przebudowa drogi ul. Powstańców Śląskich – 410 071,18 zł. Wykonano przebudowę drogi 

o długości 352 m. Wymieniono podbudowę, krawężniki, nawierzchnię asfaltową oraz 

wykonano oznakowanie poziome. 

✓ Budowa zatoki parkingowej przy ul. Harcerskiej w Kłobucku – 85 453,47 zł. Wykonano 

zatokę parkingową z kostki betonowej o pow. 197 m2. 

✓ Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1025S poprzez budowę chodnika w  Borowiance 

ul. Tartakowa, III etap – 49 589,90 zł Zadanie będzie zakończone w 2022 r., ponieważ z 

uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne, roboty zostały przerwane. 

✓ Oświetlenie uliczne ul. Tartakowej w Borowiance – 3 656,79 zł. Uzupełniono oświetlenie 

uliczne poprzez zamontowanie oprawy ze źródłem światła typu LED. 

✓ Oświetlenie uliczne ul. Woźniaka w Łobodnie – 69 188,63 zł. Zrealizowano linię 

oświetlenia drogowego o długości 527 m z dwunastoma oprawami, ze źródłami światła 

typu LED.                                                

✓ Oświetlenie uliczne ul. Tuwima w Kamyku – 18 345,17 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji. 

W 2021 r. z powodu protestu mieszkańców oraz innych niż wynikające z dokumentacji 

projektowej, przebiegów istniejącej infrastruktury technicznej,   roboty zostały przerwane i 

dokonano zmiany dokumentacji projektowej. Roboty będą kontynuowane w roku 2022. 

Wartość robót budowlanych wynosi 38 860,01 zł. W wyniku budowy powstanie linia 

oświetlenia ulicznego o długości 300 m, z pięcioma oprawami ze źródłami światła typu 

LED. 
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✓ Oświetlenie uliczne ul. Podmiejskiej w Przybyłowie – 23 022,50 zł. Zrealizowano linię 

oświetlenia drogowego o długości 123 m z trzema oprawami ze źródłami światła typu LED.                                                

✓ Oświetlenie uliczne: przejścia dla pieszych przez drogę krajową oraz parking przy 

cmentarzu w Kłobucku – 42 978,99 zł. Zrealizowano linię oświetlenia drogowego o 

długości 200 m z sześcioma oprawami ze źródłami światła typu LED. 

✓ Oświetlenie uliczne ul. Parkowej w Białej – 59 725,00 zł. Zrealizowano linię oświetlenia 

drogowego o długości 200 m z sześcioma oprawami  ze źródłami światła typu LED. 

✓ Oświetlenie uliczne ul. Szkolna w Kłobucku – 36 685,00 zł. Wybudowano napowietrzną 

linię oświetlenia ulicznego o długości 320 m z ośmioma oprawami oświetleniowymi ze 

źródłem światła typu LED. 

✓ Oświetlenie uliczne ul. Zagłoby w Gruszewni – 41 705,00 zł. Wybudowano napowietrzną 

linię oświetlenia ulicznego o długości 240 m z pięcioma oprawami oświetleniowymi ze 

źródłem światła typu LED. 

✓ Oświetlenie uliczne ul. Jasna, ul. Kościuszki w Kłobucku – 43 881,48 zł. Uzupełniono 

oświetlenie uliczne poprzez zamontowanie sześciu opraw ze źródłami światła typu LED 

przy ul. Kościuszki oraz zamontowanie sześciu opraw ze źródłami światła typu LED przy 

ul. Jasnej.  

✓ Oświetlenie uliczne ul. Reja, Dębowa, Kordeckiego i skrzyżowanie ul. Zakrzewskiej i 

Korczaka w Kłobucku – 7 313,58 zł. Uzupełniono oświetlenie uliczne poprzez 

zamontowanie sześciu opraw ze źródłami światła typu LED przy ul. Reja. Część zadania, 

wprowadzonego do planu wydatków w dniu 26 października 2021 r. nie została wykonana, 

ponieważ wymagała sporządzenia pełnej dokumentacji projektowej. Z uwagi na czas 

pozostały do końca roku budżetowego wykonanie dokumentacji i robót budowlanych nie 

było możliwe. 

✓ Oświetlenie uliczne ul. Jasnogórskiej, ul. Sosnowej, ul. Parkowej w Białej – 10 232,37 zł. 

Uzupełniono oświetlenie uliczne poprzez zamontowanie po jednej oprawie ze źródłem 

światła typu LED przy wymienionych ulicach. 

➢ Obszar priorytetowy IV – Zarządzanie i kapitał społeczny 

Cel strategiczny: Zarządzanie partnerskie sprawami publicznymi. 

Cele operacyjne: 

1. Sprawne i efektywne zarządzanie publiczne; 

2. Wzmacnianie aktywności obywatelskiej oraz partycypacji społecznej mieszkańców; 

3. Wzmacnianie tożsamości lokalnej i spójności społecznej. 

Cele te w 2021 r. realizowane były poprzez zlecanie organizacjom pozarządowym zadań 

publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz przeciwdziałanie 

patologiom społecznym i uzależnieniom. 

 

4.2. 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”. Program jest 

realizowany zgodnie z Ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodzinny                                 

(Dz. U. 2021 r., poz. 1744 t.j.).   

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 
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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. 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 2021 r. Karty Dużej Rodziny zostały wydane dla 854 rodzin, natomiast 

liczba osób, którym wydano kartę to 2347 (liczba rodziców/małżonków, którym przyznano 

kartę 1498; liczba dzieci, którym przyznano kartę 849). 

Z informacji udzielonej przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kłobucku wynika, iż od                       

1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. liczba osób, które skorzystały z usług krytej pływalni 

ze zniżką 50% na bilety oraz karnety, wyniosła 231, natomiast wysokość kosztów z tego tytułu 

wyniosła: 2 377,50 zł.   

W okresie od 1 lipca 2021 r. do dnia 31 sierpnia 2021 r., 174 dzieci skorzystało ze 100% ulgi  

na bilety wstępu na pływalnię w Kłobucku, a koszty z tego tytułu wyniosły: 348,00 zł. 

Z informacji udzielonej przez Miejski Ośrodek Kultury w Kłobucku wynika, iż od 1 stycznia 

2021 r. do 31 grudnia 2021 r. nie udzielono żadnych ulg przy opłacie za widowiska   artystyczne. 

Z informacji udzielonych przez placówki przedszkolne, dla których organem prowadzącym jest 

Gmina Kłobuck wynika, iż od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. liczba dzieci, które 

skorzystały z 50% ulgi na korzystanie z posiłków wyniosła 69,  natomiast wysokość kosztów z 

tego tytułu wyniosła 29 840,25 zł. 

Osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny w 2021 r. mogły skorzystać z ulg i zwolnień 

oferowanych przez 20 przedsiębiorców działających na terenie Gminy Kłobuck. Koszt obsługi 

finansowej programu z budżetu państwa to kwota 518,00 zł. 

 

4.3. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY 

KŁOBUCK NA LATA 2021-2027 

 

Strategia została podjęta uchwałą Nr 241/XXVI/2020 z dnia 24.11.2020 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 2021-2027 jest 

dostosowana do zidentyfikowanych w procesie badawczym potrzeb społecznych. Cele 

strategiczne i kierunki działań sformułowane zostały w oparciu o analizę systemu pomocy 

społecznej, edukacji, ochrony zdrowia, profilaktyki uzależnień i sytuację na lokalnym rynku 

pracy. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych zakłada rozszerzenie i pogłębienie 

form pracy socjalnej, szeroką współpracę z różnymi instytucjami, organizacjami 

pozarządowymi działającymi w obszarze polityki społecznej. W myśl ustawy o pomocy 

społecznej, podejmowane działania powinny doprowadzić, w miarę możliwości, do życiowego 

usamodzielnienia się objętych nią osób i rodzin oraz do ich integracji ze środowiskiem.  

Misją Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kłobuck na lata 2021-2027 

jest – uświadomienie aktualnej sytuacji społecznej oraz wytyczenie kierunków zmian do 



 

RAPORT O STANIE GMINY KŁOBUCK 2021 

 

27 | S t r o n a  

 

budowania Gminy wspierającej i właściwie wykorzystującej aktywność oraz potencjał 

społeczności lokalnej, z uwzględnieniem istotnych uwarunkowań lokalnych. 

Planowaniem strategicznym objęto następujące dziedziny: 

✓ wspieranie rodziny, 

✓ wsparcie osób niepełnosprawnych, 

✓ zdrowie psychiczne, 

✓ profilaktykę i rozwiązywanie problemów uzależnień od substancji psychoaktywnych, 

✓ przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, 

✓ aktywność i integrację społeczną seniorów, 

✓ promocję zatrudnienia, reintegrację zawodową i społeczną osób podlegających  

wykluczeniu społecznemu, 

✓ wsparcie osób z problemem ubóstwa, 

✓ problem przestępczości, 

✓ rewitalizację społeczną. 

Zakłada się, że realizacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy 

Kłobuck przyniesie: 

✓ stałą i pełną diagnozę problemów społecznych i ocenę stopnia zaspokojenia 

zdiagnozowanych potrzeb wraz z ich stałym monitoringiem; 

✓ wzrost aktywności na rzecz rozwiązywania problemów społecznych innych podmiotów niż 

jednostki pomocy społecznej oraz poprawę przepływu i wymiany informacji między tymi 

podmiotami; 

✓ poprawę dostępu do informacji i stałą aktualizację wiedzy o oferowanych usługach 

społecznych, w tym o charakterze specjalistycznym dla rozmaitych grup adresatów  w 

formie dla nich przyjaznej z wykorzystaniem elektronicznego dostępu do informacji; 

✓ zwiększenie udziału obywateli, wspólnot mieszkańców i organizacji pozarządowych w 

tworzeniu lokalnych rozwiązań poprawiających jakość życia; 

✓ wzrost atrakcyjności kłobucka jako przyjaznego  dla rodzin z dziećmi i seniorów miejsca 

życia; 

✓ wzrost aktywności własnej obywateli i rodzin w tym na rzecz najbliższego otoczenia 

lokalnego; 

✓ wzrost liczby osób objętych instrumentami aktywizacji zawodowej  w podmiotach 

ekonomii społecznej; 

✓ poprawę dostępu do takich ofert dla osób ze szczególnymi ograniczeniami z racji wieku, 

niepełnosprawności, długotrwałego bezrobocia i niskich kwalifikacji zawodowych. 

Ocena realizacji zaplanowanych w Strategii kierunków działań zawarta zostanie w rocznym 

raporcie z wdrażania Strategii. 

 

4.4. PROGRAM „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” NA LATA 2019-2023” 

 

Uchwała nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia 

wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M.P. z 

2018 r., poz. 1007) daje możliwość udzielenia wsparcia w zakresie dożywiania osobom i 

rodzinom spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa 

w art. 8 ustawy o pomocy społecznej. 

Program „Posiłek w szkole i w domu” w gminie Kłobuck został wprowadzony uchwałą 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.  

Przyjęty przez Radę Ministrów wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie 

dożywiania ma na celu ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o 
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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. 

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.  

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 działalność 

zapobiegającą rozszerzeniu się ubóstwa, a także umożliwiło osobom i rodzinom  

w szczególności rodzinom wielodzietnym i niepełnym zabezpieczenia potrzeb żywieniowych.    

W 2021 r. środki na realizację w/w Programu zostały wykorzystane w wysokości                                  

315 000,00 zł z przeznaczeniem na zasiłki celowe na żywność dla 210 rodzin, w których 

przebywało 366 osób, w tym 16 000 zł ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z przeznaczeniem na pomoc w formie zasiłków 

celowych dla rodzin dotkniętych problemem alkoholowym oraz 110 000,00 zł ze środków 

budżetu Ośrodka. Zrefundowano zasiłek celowy na żywność dla 4 osób będących 

mieszkańcami Gminy, a obecnie przebywających na terenie innych Gmin. 

 

4.5. GMINNY PROGRAM 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.  

Program został 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”. 

Działania określone Gminnym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w związku 

z art. 9b ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie od 

2011 roku realizuje Zespół Interdyscyplinarny. 

W każdej ze spraw związanych ze zjawiskiem przemocy w rodzinie powoływana jest grupa 

robocza, w skład której standardowo wchodzi pracownik socjalny i dzielnicowy. W zależności 

od zdiagnozowanych potrzeb rodziny skład grupy roboczej poszerzany jest o innych 

specjalistów: przedstawicieli oświaty, osoby zajmujące się problemem uzależnień, mediatorów 

rodzinnych, psychologów, terapeutów, jak również kuratorów sądowych.  

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  

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 
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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. 

Szczegółowa informacja dotycząca realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie została zawarta w sprawozdaniu z realizacji „Programu Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinnie w Gminie Kłobuck na lata 2018-2022”. 

W działaniach Zespołu Interdyscyplinarnego dominowały funkcje diagnostyczne i 

profilaktyczne. Były one realizowane przede wszystkim poprzez: 

✓ rozmowy kierowane z osobami, co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte 

problemem przemocy w rodzinie (w miejscu zamieszkania – w kontakcie z członkami grup 

roboczych), 

✓ rozmowy kierowane z osobami, co do których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc  

w rodzinie (w miejscu ich zamieszkania – w kontakcie z członkami grup roboczych), 

✓ rozpoznanie środowiskowe, 

✓ monitorowanie na bieżąco sytuacji w rodzinach, co do których istnieje podejrzenie,  

że są dotknięte problemem przemocy (przez członków grup roboczych), 

✓ dbałość o włączenie w system pomocy dziecku wychowującemu się w rodzinie podejrzanej 

o występowanie problemu przemocy, przedstawicieli placówek oświatowych  

(w szczególności pedagogów szkolnych), 

✓ informowanie osób, co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte problemem 

przemocy w rodzinie, a posiadających małoletnie dzieci, o możliwości uczestniczenia w 

spotkaniach grupy wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie, powołanej w 

Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kłobucku, 

✓ udzielenie kompleksowej informacji o prawnych możliwościach rozwiązywania 

problemów rodzinnych, a także udzielanie pomocy w sporządzeniu pism procesowych  

do sądu (w szczególności poprzez przedstawiciela Terenowego Komitetu Ochrony Praw 

Dziecka w Kłobucku, a także członków grup roboczych), 

✓ udzielanie pomocy materialnej rodzinom, odnośnie których istnieje podejrzenie,  

iż są dotknięte problemem przemocy (w ramach czynności podejmowanych przez 

pracowników socjalnych), 

✓ udzielanie pomocy pozamaterialnej rodzinom, odnośnie których istnieje podejrzenie, 

 iż są dotknięte problemem przemocy (w szczególności poprzez współpracę z asystentami 

rodziny). 

W 2021 roku wszczęto procedurę „Niebieska Karta” u 54 rodzin, wpłynęło 57 kart. 

✓ 30 „Niebieskich Kart” z terenu gminy Kłobuck. 

✓ 27 „Niebieskich Kart” z terenu miasta Kłobuck. 

✓ 2 „Niebieskie Karty” wszczęte przez pracownika socjalnego. 

✓ 55 „Niebieskich Kart ”zostało założonych przez funkcjonariuszy Policji. 
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4.6. PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2021-2023  

WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W    RAMACH 

EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY         NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM 

 

Program ma na celu pomoc osobom lub rodzinom, których dochód nie przekraczał 220% 

kryterium dochodowego tj. 1 542,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1 161,60 zł dla 

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

formie artykułów żywnościowych.  

W ramach przyznawanej żywności w 2021 r. znajdowały się następujące artykuły 

żywnościowe: buraczki wiórki, cukier biały, fasolka po bretońsku, filet z makreli w oleju, 

groszek z marchewką, herbatniki maślane, kasza jęczmienna, koncentrat pomidorowy, makaron 

jajeczny, miód, mleko UHT, mus jabłkowy, olej rzepakowy, pasztet drobiowy, płatki owsiane, 

powidła śliwkowe, ryż biały, ser podpuszczkowy dojrzewający, szynka drobiowa, szynka 

wieprzowa, kawa zbożowa. W 2021 r. z tej formy pomocy skorzystało 369 osób. 

Na mocy porozumienia z dnia 15.02.2021 r. zawartego pomiędzy Gminą Kłobuck, a Bankiem 

Żywności w Częstochowie, Gmina zobowiązana była do dokonania wpłaty na rzecz Banku 

Żywności kwoty 6 500,00 zł. Tytułem częściowego pokrycia kosztów transportu pomocy 

żywnościowej dla mieszkańców Gminy Kłobuck. Ośrodek zatrudniał również osobę, zajmującą 

się wydawaniem żywności, a koszt związany z zatrudnieniem wyniósł 12 927,84 zł. 

 

4.7. GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2021-2023 

 

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  realizuje Gminny 

Program Wspierania Rodziny. Program został wprowadzony uchwałą Nr 257/XXVII/2020 

Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego 

Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023”.  

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 

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 w związku z realizacją Gminnego Programu Wspierania 

Rodziny na lata 2021-2023 mają na celu udzielanie wsparcia i pomocy rodzinom 

przeżywającym 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 2021-2023 są wszystkie rodziny 

z terenu Gminy Kłobuck przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych, rodziny, rodziny borykające się z trudnościami związanymi z prowadzeniem 

gospodarstwa domowego oraz rodziny, których dzieci zostały umieszczone w pieczy 

zastępczej.  

Efektami podejmowanych działań w ramach realizowania Gminnego Programu Wspierania 

Rodziny na lata 2021-2023 jest poprawa sytuacji w/w rodzin oraz podniesienie jakości 

współpracy różnorodnych instytucji na rzecz rodziny.  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłobucku w 2021 roku zatrudniał 2 asystentów 

rodziny, którzy między innymi realizowali zadania przyjęte w „Gminnym Programie 

Wspierania Rodziny na lata 2021-2023”. Kwota przeznaczona na pokrycie wydatków 
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związanych z zatrudnieniem asystentów rodziny to 114 436,02 zł,  w tym środki           

finansowane z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wypłaty dodatku do wynagrodzenia 

dla asystentów rodziny aktywnie działających na rzecz rodzin w okresie pandemii COVID-19 

w ramach „Programu Asystent Rodziny na rok 2021” w kwocie 4 000,00 zł. 

Od października 2018 r. do końca marca 2021 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

realizował zadanie pn. „Kłobuckie Centrum Usług Społecznych”. Projekt był próbą utworzenia 

na terenie Gminy Kłobuck, kompleksowego i zorganizowanego systemu wsparcia rodziny. 

Realizowany Projekt skierowany był do mieszkańców miasta Kłobuck zamieszkujących obszar 

objęty Lokalnym Programem Rewitalizacji. 

W Kłobuckim Centrum Usług Społecznych realizowane były warsztaty dla rodziców, można 

było otrzymać pomoc psychologiczną, psychoterapeutyczną, pomoc interwenta kryzysowego, 

asystenta rodzinnego oraz psychiatry i terapeuty uzależnień. W 2021 roku z proponowanych 

przez Kłobuckie Centrum Usług Społecznych  form wsparcia skorzystały 33 nowe osoby, w 

tym z usług psychologa skorzystało - 16 osób, z usług interwenta kryzysowego - 16 osób, z 

usług  terapeuty uzależnień - 1 osoba. Z usług psychiatry oraz asystenta rodziny nie korzystały 

nowe osoby, praca specjalistów była kontynuowana z osobami, które z powyższych usług 

korzystały w roku poprzednim. 

Dodatkowo w ramach Projektu działała Placówka Wsparcia Dziennego dla Dzieci „Kłobuś”. 

Placówka realizowała zadania polegające na: objęciu dzieci i młodzieży opieką w celu wsparcia 

rodziny przeżywającej różnorodnego rodzaju trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – 

wychowawczej, pomocy w nauce, stwarzaniu warunków sprzyjających zaspokojeniu potrzeb: 

poczucia bezpieczeństwa, akceptacji, zrozumienia, wyrażania własnego potencjału twórczego, 

wszechstronnego rozwoju osobowości, pracy z rodziną, a w szczególności rozwijaniu jej 

funkcji opiekuńczo – wychowawczej poprzez konsultacje i poradnictwo specjalistyczne 

(konsultacje psychologiczne, praca z mediatorem, z interwentem kryzysowym). 

W ciągu całego roku czynna była od poniedziałku do piątku w godzinach od 1400 – 1700. W dni 

wolne od nauki (ferie świąteczne, rekolekcje, ferie zimowe, wakacje) placówka była czynna w 

godzinach od 1100 – 1400.  

 

4.8. STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO GMINY KŁOBUCK 

 

Obowiązujące dla terenu gminy Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

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

z 20.02.2018 r. Studium jest podstawowym  dokumentem planistycznym określającym politykę 

przestrzenną gminy, wskazując 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.  W oparciu o  przepis artykułu 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 

marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Burmistrz Kłobucka 

przeprowadził analizę aktualności studium oraz miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego, a jej wyniki  przedstawił   Radzie  Miejskiej  w Kłobucku, która uchwałą  nr 

171/XVIII/2020 z 11 lutego 2020 r. stwierdziła aktualność studium oraz częściową 

nieaktualność planów. Przedmiotowa analiza została przeprowadzona  w oparciu  o wydane 

decyzje o warunkach zabudowy, decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 

oraz ocenę  aktualności obowiązujących dokumentów planistycznych. Ocenie poddano również 

wnioski złożone w latach 2015-2019 o zmianę studium i planów zagospodarowania 
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przestrzennego. W 2021 roku zostało złożonych 7 nowych  wniosków o zmianę  

obowiązującego studium oraz 17 wniosków o zmianę planów zagospodarowania 

przestrzennego. 

W dniu 26 października 2021 r. Rada Miejska w Kłobucku podjęła uchwałę Nr 

346/XXXV/2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kłobuck, która została zmieniona 

uchwałą Nr 376/XXXVIII/2022 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 25 stycznia 2022 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Kłobuck. 

 

4.9. PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

 

Gmina Kłobuck posiada powierzchnię ok. 12 987 ha.  Z początkiem 2021 r. planami objęta  

była powierzchnia ok. 3 270,41 ha, co stanowi ok. 25,2 % powierzchni gminy.  

W trakcie 2021 roku uchwalono 3 plany zagospodarowania przestrzennego: 

1. dla terenu położonego wzdłuż drogi krajowej nr 43 w Kłobucku obręb Kłobuck, Osoki 

Pustkowie, Przybyłów (powierzchnia ok. 33,2 ha); 

2. dla terenu położonego w miejscowościach Borowianka i Kopiec-etap II (powierzchnia ok. 

4,4 ha); 

3. dla terenu położonego w miejscowości Kamyk-etap II (powierzchnia ok. 2,55 ha). 

Na koniec 2021 r., w toku opracowania było 6 planów miejscowych, tj.:                                                                                                               

dla terenu położonego w miejscowości Kamyk - etap III (powierzchnia opracowania 0,25 ha), 

1. dla terenu  położonego w Kłobucku (powierzchnia opracowania 0,05 ha), 

2. dla terenu położonego w Kłobucku w rejonie ulic Górniczej i Drukarskiej (powierzchnia 

opracowania ok. 425 ha), 

3. dla terenów położonych w Kłobucku obręb Kłobuck w rejonie ulic Rómmla, Szkolnej i 

Żytniej (powierzchnia opracowania 19,6 ha), 

4. dla terenów położonych w Kłobucku obręb Kłobuck w rejonie ulic Częstochowskiej, 

Szkolnej i Cielebana ( powierzchnia opracowania 90 ha), 

5. dla terenów położonych w Kłobucku obręb Zagórze, w rejonie ulic Poprzecznej, 

Równoległej, Cichej i Wiśniowej (powierzchnia opracowania 59,6 ha). 

 

4.9.1. PLANY MIEJSCOWE UCHWALONE W 2021 ROKU 

 

1. Uchwała Nr 335/XXXIV/2021 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 21 września 2021 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w 

miejscowości Kamyk – etap II. 

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. Plan obejmował pierwotnie powierzchnię ok. 2,8 ha natomiast ostatecznie uchwalono 

plan obejmujący powierzchnię ok. 2,55 ha. Powodem etapowania procedury planistycznej była 

konieczność uzyskania zgody Ministra Rolnictwa na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych 

III klasy o łącznej powierzchni 2,4369 ha na cele nierolnicze. Minister Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi decyzją z 19 października 2020 r. wyraził zgodę na przeznaczenie na cele nierolnicze 

gruntów o powierzchni 2,1714 ha, natomiast nie zgodził się na wprowadzenie zabudowy 

nierolniczej na gruntach o powierzchni 0,2655 ha. Projekt był wykładany do publicznego 

wglądu dwukrotnie: w dniach 25 stycznia 2021 r. i 16 lutego 2021 r. W wyniku powyższego 

nie wpłynęły żadne uwagi. W dniu 10 lutego 2021 r. miała miejsce dyskusja publiczna. Drugie 

wyłożenie do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
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odbyło się w dniach od 14 maja do 15 czerwca 2021 r., a dyskusja publiczna 9 czerwca                      

2021 r.; nie wpłynęły żadne uwagi. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego w dniu 27 września 2021 r. pod Nr 6006. 

W dniu 25 października 2021 r. do tutejszego urzędu wpłynęło rozstrzygnięcie nadzorcze 

Wojewody Śląskiego stwierdzające nieważność uchwały w zakresie: 

✓ § 4 pkt 11 uchwały, 

✓ § 5 ust. 1 pkt 5 uchwały, 

✓ § 10 ust. 5 pkt 5 uchwały, 

✓ § 14 ust. 1 uchwały w zakresie słów: „do 2 MN”, 

oraz na rysunku planu, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały Nr 

335/XXXIV/2021,w zakresie: terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonego 

symbolem 2MN, w legendzie znaku graficznego i objaśnienia: granica strefy ograniczonego 

zagospodarowania terenów wynikająca z przebiegu napowietrznych linii 

elektroenergetycznych. 

Z uwagi na powyższe koniecznym było zastosowanie etapowania planu dla części objętej 

rozstrzygnięciem nadzorczym, obejmującym obszar 0,25 ha i kontynuowaniem procedury 

planistycznej w etapie III. Dla etapu III, w dniu 3 grudnia 2021 r. nastąpiło wyłożenie do 

publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w 

miejscowości Kamyk – etap III. Dnia 21 grudnia 2021 r. odbyła się dyskusja publiczna z 

udziałem pracowników urzędu, ponieważ nikt inny nie zgłosił się do wzięcia w niej udziału.  

W wyznaczonym terminie  nie wpłynęła również żadna uwaga dotycząca projektu. Projekt 

planu zostanie skierowany do uchwalenia. 

2. Uchwała Nr 334/XXXIV/2021 z dnia 21.09.2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowościach Borowianka i 

Kopiec-etap II.  

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. 4,4 ha). Powodem 

etapowania procedury planistycznej była konieczność uzyskania zgody Ministra Rolnictwa na 

zmianę przeznaczenia gruntów rolnych III klasy na cele nierolnicze. Minister Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi decyzją z dnia 7 grudnia 2020 r. wyraził zgodę na przeznaczenie na cele 

nierolnicze dla wszystkich wnioskowanych gruntów o łącznej powierzchni 1,4629 ha. W dniu 

14 stycznia 2021 r. Burmistrz Kłobucka wyłożył do publicznego wglądu projekt miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Borowianka i Kopiec – etap 

II.  W dniu 10 lutego 2021 r. odbyła się dyskusja publiczna z udziałem pracowników urzędu, 

projektanta oraz osoby, która wyraziła chęć udziału w dyskusji. Nie wpłynęły również żadne 

uwagi do wyłożonego projektu. W dniu 13 maja 2021 r. nastąpiło kolejne wyłożenie do 

publicznego wglądu projektu planu, następnie w dniu 9 czerwca 2021 r. odbyła się dyskusja 

publiczna z udziałem pracowników urzędu oraz projektanta planu; nie wpłynęły uwagi do 

wyłożonego projektu. W dniu 21 września 2021 r. Rada Miejska w Kłobucku podjęła uchwałę 

Nr 334/XXXIV/2021 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 21 września 2021 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowościach Borowianka 

i Kopiec – etap II, która została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Śląskiego w dniu 27 września 2021 r. pod Nr 6005. 

3. Uchwała Nr 283/XXIX/2021 z dnia 23.03.2021 r. w sprawie miejscowego planu      

zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Kłobucku w obrębach 

Kłobuck, Przybyłów i Osoki Pustkowie. 

Podstawę opracowania planu zagospodarowania przestrzennego stanowiła uchwała Rady 

Miejskiej w Kłobucku Nr 465/XLV/18 z dnia 18 września 2018 r. w sprawie przystąpienia do 
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sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych 

w Kłobucku w obrębach Kłobuck, Przybyłów i Osoki Pustkowie. W dniu 23 marca 2021 r. 

Rada Miejska w Kłobucku podjęła uchwałę Nr 283/XXIX/2021 Rady Miejskiej w Kłobucku z 

dnia 23 marca 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla 

terenów położonych w Kłobucku w obrębach Kłobuck, Przybyłów i Osoki Pustkowie, która 

została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego 1 kwietnia 2021 r. 

pod nr 2322. Obwieszczenie o przyjęciu dokumentów tj. planu zagospodarowania 

przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko ukazało się w lokalnej prasie 28 

maja 2021 r. 

 

4.9.2. PLANY MIEJSCOWE W TRAKCIE OPRACOWANIA 

 

1. Miejscowość Kamyk – etap III 

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. 

Powodem etapowania procedury planistycznej było rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody 

Śląskiego stwierdzające nieważność uchwały Nr 335/XXXIV/2021 w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Kamyk-etap II 

w zakresie: 

✓ § 4 pkt 11 uchwały, 

✓ § 5 ust. 1 pkt 5 uchwały, 

✓ § 10 ust. 5 pkt 5 uchwały, 

✓ § 14 ust. 1 uchwały w zakresie słów: „do 2 MN”, 

oraz na rysunku planu, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały Nr 335/XXXIV/2021, 

w zakresie: 

✓ terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonego symbolem 2MN, 

✓ w legendzie znaku graficznego i objaśnienia: granica strefy ograniczonego 

zagospodarowania terenów wynikająca z przebiegu napowietrznych linii 

elektroenergetycznych. 

Z uwagi na powyższe koniecznym było zastosowanie etapowania planu dla części objętej 

rozstrzygnięciem nadzorczym, obejmującym obszar 0,25 ha i kontynuowaniem procedury 

planistycznej w etapie III. Dla etapu III, w dniu 3 grudnia 2021 r. nastąpiło wyłożenie do 

publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w 

miejscowości Kamyk – etap III. Dnia 21 grudnia 2021 r. odbyła się dyskusja publiczna z 

udziałem pracowników urzędu, ponieważ nikt inny nie zgłosił się do wzięcia w niej udziału.  

W wyznaczonym terminie  nie wpłynęła również żadna uwaga dotycząca projektu. Projekt 

planu zostanie skierowany do uchwalenia. 

2. 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.). 

Procedurę planu zagospodarowania przestrzennego uchwalono w dniu 18 września 2018 r. 

uchwałą Nr 466/XLV/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu w Kłobucku w rejonie ulic Górniczej i Drukarskiej, 

którego  ustalenia mają dopuścić możliwość lokalizacji  na części obszaru  zakładów  o 

zwiększonym ryzyku powstania awarii przemysłowej. 

Po uzyskaniu opinii i uzgodnień projektu planu i prognoz, obwieszczeniem z 8 grudnia 

Burmistrz Kłobucka poinformował  o  wyłożeniu do publicznego wglądu  w dniach od 18 
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grudnia 2020 r. do 13 stycznia 2021 r. projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wraz z  prognozą oddziaływania na środowisko. Obwieszczenie zostało 

umieszczone na tablicach ogłoszeń i stronach internetowych urzędu, umieszczone w prasie  11 

grudnia 2020 r. Dokumenty te zostały również udostępnione na stronach internetowych urzędu. 

W dniu 7 stycznia 2021 r. została przeprowadzona  dyskusja publiczna nad przyjętymi 

rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w której 

uczestniczyli wyłącznie pracownicy urzędu. Do wyłożonego do publicznego wglądu projektu 

planu wpłynęły 3 uwagi. Zarządzeniem nr GPN.0050.021.2021 Burmistrza Kłobucka z dnia 16 

lutego 2021 r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego projektu planu 

uwzględniono jedną uwagę w części, pozostałe dwie nie zostały uwzględnione. W dniach od 

25 czerwca 2021 r. do 16 lipca 2021 r. nastąpiło II wyłożenie projektu planu, w wyniku którego 

wpłynęły 3 uwagi. Zarządzeniem nr GPN.0050.105.2021 Burmistrza Kłobucka z dnia 17 

sierpnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego ponownie do 

publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie 

uwzględniono wniesionych uwag. 

W dniu 26 października 2021 r. Rada Miejska podjęła uchwałę Nr 348/XXXV/2021 w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Kłobucku 

w rejonie ulic Górniczej i Drukarskiej. Uchwałą ta została opublikowana w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Śląskiego w dniu 29 października 2021 r., pod Nr 6717. W dniu 29 

listopada 2021 r. wpłynęło rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność uchwały. 

W dniu 28 grudnia Rada Miejska w Kłobucku podjęła uchwałę Nr 368/XXXVII/2021 

w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego dotyczącego 

uchwały Nr 348/XXXV/2021 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 26 października 2021 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 

w Kłobucku w rejonie ulic Górniczej i Drukarskiej. 

3. Tereny położone w Kłobucku w rejonie ulic Rómmla, Szkolnej i Żytniej. 

Podstawę opracowania planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu stanowi 

Uchwała Nr 263/XXVIII/2021 z dnia 09.02.2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Kłobucku 

obręb Kłobuck w rejonie ulic Rómmla, Szkolnej i Żytniej. Projekt planu jest w trakcie 

procedowania, plan został podany do dyskusji na posiedzeniu Gminnej Komisji Urbanistyczno-

Architektonicznej w dniu 20 października 2021 r., podczas której poszczególni jej członkowie 

wnosili uwagi do planu. Projekt planu został przesłany do opiniowania i uzgodnień. 

4. Tereny położone w Kłobucku w rejonie ulic Częstochowskiej, Szkolnej i Cielebana. 

Podstawę opracowania planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu stanowi  

Uchwała Nr 264/XXVIII/2021 z dnia 09.02.2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Kłobucku 

obręb Kłobuck w rejonie ulic Częstochowskiej, Szkolnej i Cielebana. Projekt planu jest w 

trakcie procedowania, plan został podany do dyskusji na posiedzeniu Gminnej Komisji 

Urbanistyczno-Architektonicznej w dniu 20 października 2021 r., podczas której poszczególni 

jej członkowie wnosili uwagi do planu. Projekt planu został przesłany do opiniowania i 

uzgodnień. 

5. Tereny położone w Kłobucku w rejonie ulic Poprzecznej, Równoległej, Cichej 

i Wiśniowej. 

Podstawę opracowania planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu stanowi 

Uchwała Nr 265/XXVIII/2021 z dnia 09.02.2021 r. w sprawie przystąpienia do  sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Kłobucku 

obręb Zagórze, w rejonie ulic Poprzecznej, Równoległej, Cichej i Wiśniowej. Projekt planu jest 

w trakcie procedowania, plan został podany na posiedzeniu Gminnej Komisji Urbanistyczno-
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Architektonicznej w dniu 20 października 2021 r., podczas której poszczególni jej członkowie 

wnosili uwagi do planu. Aktualnie projekt planu został przesłany do opiniowania i uzgodnień. 

6. Teren położony w Kłobucku przy ulicy Ogrójcowej.  

Podstawę opracowania planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu stanowi 

Uchwała Nr 336/XXXIV/2021 z dnia 21.09.2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w Kłobucku. 

Projekt planu jest w trakcie przygotowania. Został wybrany wykonawca, który przystąpił do 

prac projektowych. 

 

4.10. PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY KŁOBUCK 

NA LATA 2020-2022 (PLAN PRZYJĘTY ZARZĄDZENIEM NR GPN.120.120.2019 

BURMISTRZA KŁOBUCKA Z DNIA 17 GRUDNIA 2019 r.) 

 

Na dzień 31 grudnia 2021 r. Gmina Kłobuck była właścicielem nieruchomości o łącznej 

powierzchni  320,0912 ha, z których: 

✓ w użytkowaniu wieczystym pozostawało 302 działki o łącznej powierzchni 22,1110 ha,  

a z których to nieruchomości uzyskano w 2021 r. dochód (z tytułu opłat rocznych i 

zaległości)  w kwocie 192 630,26 zł; 

✓ w zarządzie jednostek organizacyjnych gminy lub użytkowaniu innych podmiotów 

pozostawały grunty o łącznej powierzchni 153,1597 ha, a uzyskany z tytułu opłaty rocznej 

dochód w 2021 r. wyniósł łącznie 28 288,58 zł . 

✓ W bezpośrednim administrowaniu gminy pod koniec 2021 r. pozostawały nieruchomości  

o powierzchni ok. 153,2247 ha, w tym: 

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

18,7931 ha, a uzyskany roczny dochód z tytułu czynszu wraz z uregulowanymi 

zaległościami za poprzedni okres wyniósł 164 791,11 zł; 

o 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 6,5208 

ha; 

o 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 2021 r. wyrażono zgodę na obciążenie 

gminnych nieruchomości poprzez budowę w ich granicach sieci infrastruktury 

technicznej (linii energetycznych nN i   średniego napięcia, sieć wodociągowa), a  także  

ustanowiono  na rzecz właściciela nieruchomości sąsiedniej prawo przejazdu i 

przechodu  za jednorazowymi  odpłatnościami, które wyniosły łącznie 30 385,85 zł 

netto. 

 

4.10.1. REALIZACJA PLANU  wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Kłobuck na 

lata  2020-2022 (PLAN PRZYJĘTY ZARZĄDZENIEM NR GPN.120.120.2019 

BURMISTRZA KŁOBUCKA Z DNIA 17 GRUDNIA 2019 R.) 

 

4.10.1.1. REALIZACJA PLANU W ZAKRESIE ZBYCIA: 

 

1)  na podstawie  Uchwały Nr 262/XXVIII/2021 z dnia 09.02.2021 r. w sprawie wyrażenia 

zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu  

zbyto nieruchomość położoną w Kłobucku, oznaczoną numerem ewidencyjnym 3599/11, obręb 

Kłobuck, o pow. 0,0031 ha. Realizując uchwałę, w wyniku rozpoznania cenowego zawarto 

z rzeczoznawcą majątkowym umowę tytułem sporządzenia operatu szacunkowego, 



 

RAPORT O STANIE GMINY KŁOBUCK 2021 

 

37 | S t r o n a  

 

określającego wartość rynkową nieruchomości. Nieruchomość umieszczono w wykazie Nr 

12/2021 nieruchomości przeznaczonych do zbycia, który podano do publicznej wiadomości 

dnia 21.05.2021 r. Następnie zgłosił się poprzedni właściciel, który w wymaganym ustawowym 

terminie złożył wniosek o pierwszeństwo jej nabycia.  Przedmiotowa nieruchomość została 

zbyta w trybie bezprzetargowym za cenę wskazaną w wykazie. 21 października 2021 r. zawarto 

umowę sprzedaży w formie aktu notarialnego; 

2) na podstawie Uchwały Nr 321/XXXII/2021 z dnia 20.07.2021 r. w sprawie sprzedaży w 

drodze bezprzetargowej nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości 

na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości przyległej zbyto nieruchomość położoną w 

Kłobucku, oznaczoną ewidencyjnie nr 1059/11, obręb Zagórze o pow. 0,0080 ha. 

Przedmiotowa uchwała została podjęta na wniosek użytkownika wieczystego nieruchomości 

przyległych. Realizując uchwałę, w wyniku rozpoznania cenowego zawarto z rzeczoznawcą 

majątkowym umowę tytułem sporządzenia operatu szacunkowego, określającego wartość 

rynkową nieruchomości. Przedmiotowa działka została umieszczona w wykazie nieruchomości 

przeznaczonych do zbycia Nr 17/2021 i podana do publicznej wiadomości dnia 22.10.2021 r. 

19 stycznia 2022 r. zawarto umowę sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego;   

3) na podstawie Uchwały Nr 338/XXXIV/2021 z dnia 21.09.2021 r. w sprawie sprzedaży 

bezprzetargowej nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości na 

rzecz właścicieli nieruchomości przyległych zbyto trzy nieruchomości położone w Kłobucku, 

oznaczone numerami ewidencyjnymi 1338/3, 1339/3 i 1336/4, obręb Kłobuck. Uchwałę 

podjęto na wniosek właścicieli nieruchomości przyległych. Po jej podjęciu, w wyniku 

rozpoznania cenowego zawarto z rzeczoznawcą majątkowym umowę tytułem sporządzenia 

operatu szacunkowego, określającego wartość rynkową przedmiotowych działek. 

Nieruchomości umieszczono w wykazie Nr 22/2021 nieruchomości przeznaczonych do zbycia 

podanym do publicznej wiadomości z dniem 17.12.2021 r. Następnie zostały sporządzone 

protokoły uzgodnień, które stanowiły podstawę do zawarcia umów sprzedaży     w formie aktów 

notarialnych;      

4) na podstawie Uchwały Nr 313/XXXI/2021 z dnia 22.06.2021 r. w sprawie sprzedaży w 

drodze bezprzetargowej nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości 

na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych Gmina Kłobuck ma zamiar nabyć w 2022 r., 

siedem działek położonych w Łobodnie, oznaczonych ewidencyjnie numerami od 1923/1 do 

1923/7 obręb Łobodno. Uchwała została podjęta w wyniku złożenia wniosków przez 

właścicieli nieruchomości przyległych. Realizując uchwałę, w wyniku rozpoznania cenowego 

zawarto z rzeczoznawcą majątkowym umowę tytułem sporządzenia operatu szacunkowego, 

określającego wartość rynkową nieruchomości. Przedmiotowe nieruchomości zostały 

umieszczone w wykazie nieruchomości przeznaczonych do zbycia Nr 22/2021, który został 

podany do publicznej wiadomości w dniu 17.12.2021 r.  Zawarcie umów sprzedaży planowane 

jest na rok 2022; 

5) realizując Uchwałę Nr 165/XVII/2020 z dnia 16 stycznia 2020 r. zbyto umowami zawartymi 

w 2021 r. w formie Aktów Notarialnych w trybie bezprzetargowym działki nr 943/12; 943/13; 

943/14; 943/17 i 943/11 obręb Kłobuck, położone w Kłobucku oraz ustanowiono odpłatnie na 

działce 943/18 obręb Kłobuck służebność drogową. Uchwała Nr 165/XVII/2020 nie została 

zrealizowana w zakresie § 1 pkt. 5 i 6, gdyż wnioskujący o nabycie działki nr 943/15 i 943/16 

obręb Kłobuck, po otrzymaniu projektu protokołu uzgodnień złożyli rezygnację; 

6) na podstawie Uchwały Nr 122/XII/2019 z 24 września 2019 r. w sprawie zgody na sprzedaż 

w drodze przetargu nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości zbyto 

z gminnego zasobu działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 1963/4 obręb Łobodno, o 

powierzchni 0,8460 ha, za cenę 393 900 zł netto + 23% podatek Vat. W dniu 19.01.2021 r. 

podano do publicznej wiadomości ogłoszenie o organizowanym 26 marca 2021 roku III 

przetargu ustnym nieograniczonym. W jego wyniku do przetargu przystąpił jeden uczestnik. 



 

RAPORT O STANIE GMINY KŁOBUCK 2021 

 

38 | S t r o n a  

 

Nieruchomość według ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod 

zabudowę mieszkaniową wielorodzinną o symbolu 1MN; 

7) na podstawie Uchwały Nr 236/XXVI/2020 z 24 listopada 2020 r., w sprawie wyrażenia 

zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu 

zbyto nieruchomość oznaczoną nr ewidencyjnym 655/5 obręb Biała Górna, o powierzchni 

0,0325 ha. Po uchwaleniu Uchwały został zlecony operat szacunkowy określający wartość 

rynkową nieruchomości. Wykaz Nr 8/2021 podano do publicznej wiadomości 5 marca 2021 r. 

Ogłoszenie o przetargu opublikowano w prasie, na stronach internetowych urzędu oraz na 

tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kłobucku. Nieruchomość została zbyta za 

cenę 19 190 zł netto + 23% podatek Vat w przetargu organizowanym w dniu 28.05.2021 r. 

Umowa zawarta w formie Aktu Notarialnego została zawarta w dniu 17 czerwca 2021 r.; 

8) w wykonaniu Uchwały Nr 237/XXVI/2020 z dnia 24 listopada 2020 r. przeznaczono do 

zbycia w drodze przetargu nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów jako działki nr 320/5 

i 410/4 obręb Libidza. Przedmiotowe działki zostały umieszczone w wykazie nieruchomości 

przeznaczonych do zbycia Nr 8/2021 i podane do publicznej wiadomości w dniu 05.03.2021 r. 

Pierwszy, drugi oraz trzeci przetarg ustny nieograniczony zakończyły się wynikiem 

negatywnym. Nieruchomość została zbyta w czwartym przetargu ustnym nieograniczonym 

organizowany w dniu 12.01.2022 r. 

 

4.10.1.2. REALIZACJA PLANU W ZAKRESIE NAJMU I DZIERŻAWY 

 

W 2021 r. obowiązywało 128  umów, w tym 22 umowy zostały zawarte w roku 

sprawozdawczym. 

✓ 38 najemców korzystało z gminnych nieruchomości lub ich części o łącznej pow. 1,1042 

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 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wyniósł 152 681,11 

zł  netto (+VAT).  

✓ W trakcie roku nawiązano 7 umów  najmu (również za zgodą Rady Miejskiej w Kłobucku) 

z dotychczasowymi najemcami. W trakcie roku  natomiast 2 umowy wygasły bądź 

rozwiązano je na prośbę najemców. 

✓ 90 dzierżawców użytkowało grunty o łącznej pow. 17,4022 ha, na których prowadzone są 

uprawy polowe i ogrodnicze. Uzyskany z tego tytułu dochód w 2021 r. wyniósł  12 110 zł.  

✓ W trakcie roku nawiązano 16 umowy dzierżawy (również za zgodą Rady Miejskiej w 

Kłobucku z dotychczasowymi dzierżawcami), w tym nawiązano 5 nowych umów, 

natomiast 12 umów wygasło lub rozwiązano na prośbę dzierżawców. 

✓ Jedną nieruchomość o pow. 0,2867 ha zabudowaną budynkiem mieszkalnym  wynajmuje 

osoba fizyczna. Dochód z tytułu przedmiotowej umowy wyniósł 4.800,00 zł netto.                              

✓ W 2021 r. zorganizowano 1 przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie   gruntów 

rolnych, którego przedmiotem było 8 nieruchomości o łącznej pow. 0,6848 ha, położonych 

w Gminie Kłobuck, obręb Rybno, Libidza, Nowa Wieś. Przetarg zakończył się wynikiem 

negatywnym. 

 

4.10.2. REALIZACJA PLANU W ZAKRESIE NABYWANIA NIERUCHOMOŚCI DO 

ZASOBU GMINY  

 

W 2020 r. gmina stała się właścicielem nieruchomości o łącznej powierzchni  

4,6245 ha, w tym:  

1) na podstawie ostatecznych decyzji Wojewody Śląskiego  wydanych w oparciu o przepisy 

ustawy z dnia 10 maja 1990 r.- Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie 
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terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. nr 32, poz. 91 z późn. zm.), 

stanowiących  nieruchomości oznaczone ewidencyjnie: 

✓ nr 174/5 obręb Kopiec, o  powierzchni  0,0039 ha, której teren wg planu zagospodarowania 

przestrzennego przeznaczony jest pod część ulicy Topolowej w Kopcu, 

✓ nr 839, 842/2, 848, 867/2 obręb Kamyk o łącznej powierzchni 0,9324 ha, stanowiących  

drogi wewnętrzne ulic Sadowej i Bema, 

✓ nr 3826/2 obręb Kłobuck o powierzchni 0,0285 ha pod poszerzenie ul. Mickiewicza 

w Kłobucku. 

2) na podstawie ostatecznych decyzji Wojewody Śląskiego  wydanych w oparciu o art. 13 ust. 

2, 3 i 4 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi 

Skarbu Państwa (Dz.U. z 2015 r., poz. 1014) oznaczonych ewidencyjnie: 

✓ nr 182 obręb Przybyłów o powierzchni 0,1826 ha, stanowiącej drogę wewnętrzną, 

✓ nr 117/2 obręb Gruszewnia o powierzchni 0,2010 ha, stanowiącej drogę wewnętrzną, 

✓ nr 793, 795/2, 800/2, 801/2, 804, 805/2, 814, 815, 818, 821/2, 822, 823, 825, 826, 829/2, 

830/2, 831/3 i 833 obręb Brody Malina o łącznej  powierzchni 2,4252 ha, stanowiącej drogi 

transportu rolnego; 

3) na podstawie ostatecznych decyzji Wojewody Śląskiego  wydanych w oparciu o art. 73 

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

administrację publiczną (Dz. U, Nr 133, poz. 872 ze zm.) stanowiących  nieruchomości 

oznaczone ewidencyjnie: 

✓ nr 1617/3 obręb Kłobuck, o  powierzchni  0,0013 ha, której teren wg planu 

zagospodarowania przestrzennego przeznaczony jest pod ulicę Cmentarną w Kłobucku, 

✓ nr 1615/1 obręb Kłobuck, o  powierzchni  0,0002 ha, której teren wg planu 

zagospodarowania przestrzennego przeznaczony jest pod ulicę Cmentarną w Kłobucku, 

✓ nr 258/1 obręb Gruszewnia, o  powierzchni  0,0040 ha, której teren wg planu 

zagospodarowania przestrzennego przeznaczony jest pod ulicę Zagłoby w Gruszewni, 

✓ nr 3423/7 obręb Kłobuck, o  powierzchni  0,0021 ha, której teren wg planu 

zagospodarowania przestrzennego przeznaczony jest pod ulicę Śląską w Kłobucku, 

✓ nr 406/5 obręb Zagórze, o  powierzchni  0,0018 ha, której teren wg planu 

zagospodarowania przestrzennego przeznaczony jest pod ulicę Wiśniową w Kłobucku, 

✓ nr 419/3 obręb Zagórze, o powierzchni 0,0019 ha pod poszerzenie drogi gminnej ul. 

Wiśniowej w Kłobucku; 

4) w oparciu o w oparciu art. 98 ust. 1 i ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, na 

skutek  geodezyjnych podziałów nieruchomości,  przewidzianych ustaleniami 

obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego pod poszerzenie dróg 

gminnych, za odszkodowaniem ustalanym w drodze negocjacji, w tym: 

✓ jednej działki oznaczonej ewidencyjnie nr 362/3 obręb Lgota, o powierzchni 0,0226 ha pod 

projektowaną drogę 6KDL1, 

✓ czterech działek w Łobodnie oznaczonych ewidencyjnie nr: 116/13, 104/1, 117/4 i 117/14 

obręb Łobodno o łącznej powierzchni 0,0503 ha pod poszerzenie ul. Nadrzecznej oraz 

Polnej w Łobodnie, 

✓ jednej działki oznaczonej ewidencyjnie nr 171/1 obręb Smugi o powierzchni 0,0038 ha, 

przeznaczoną pod poszerzenie ul. Wspólnej na Smugach, 

✓ jednej działki oznaczonej ewidencyjnie nr 199/5 obręb Gruszewnia o powierzchni 0,0079 ha 

przeznaczoną pod poszerzenie drogi gminnej ul. Kmicica; 

5) na podstawie decyzji Starosty Kłobuckiego Nr 4/2021 z 20.08.2021 r. o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa i rozbudowa ulicy Wincentego Witosa w 

Kłobucku”, gmina stała się właścicielem 48 działek o łącznej powierzchni 0,7312 ha; 

6) W 2021 roku w związku z postanowieniem Sądu Rejonowego w Częstochowie sygn. akt II 

Ns 1650/20 z dnia 19 maja 2021 r. nabyła 5/8 części nieruchomości zabudowanej budynkiem 
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mieszkalnym położonej w Libidzy przy ul. Pokrzyńskiego 80 (spadek po zmarłej osobie 

fizycznej) działka ewidencyjna nr 291/1 obręb Libidza o pow. 0,0552 ha (udział Gminy 0,0345 

ha). 

 

4.10.3. REALIZACJA PLANU W ZAKRESIE USTANAWIANIA TRWAŁEGO 

ZARZĄDU NA GMINNYCH NIERUCHOMOŚCIACH 

 

W zarządzie gminnych jednostek organizacyjnych pozostają nieruchomości o łącznej 

powierzchni 153,2247 ha. W 2021 r. w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  

o gospodarce nieruchomościami, na wniosek: 

1) Zarządu Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku,  ustanowiono  decyzjami 

administracyjnymi na czas nieoznaczony trwały zarząd do nieruchomości o łącznej 

powierzchni 0,3302 ha stanowiącymi  drogi gminne ul. Tuwima i ul. Mostowa w Kamyku; 

2) Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku, ustanowiono decyzją administracyjną na czas 

nieoznaczony trwały zarząd do nieruchomości zabudowanej budynkiem dawnej świetlicy o 

pow. 197,19m2 stanowiącej działkę ewidencyjna nr 140/3 o pow. 0,1784 ha położonej w 

Gruszewni przy ul. Kłobuckiej 59. 

 

4.11. GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI 

Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Kłobuck na lata 2018 – 2022, przyjęty  

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

Śląskiego 13 grudnia 2018 r., poz.7908). W 2021 r. kontynuowano  realizację  wytyczonych  

przez program zadań w zakresie: 

1) prowadzenia bieżących prac porządkowych na terenie  zabytkowego centrum miasta oraz 

przy zabytkowych zespołach zieleni, które realizowane były przez jednostkę organizacyjną 

gminy- Zarząd Dróg i Gospodarki Komunalnej, 

2) stosowania wytycznych konserwatorskich na terenach objętych ochroną konserwatorską,  

strefach ochrony ekspozycji, strefach ochrony archeologicznej, 

3) prowadzenia remontów ulic i chodników, poprawy stanu miejskich skwerów i budowy małej 

architektury w granicach zabytkowego centrum miasta. W ramach tego zadania w roku 2021 

zlecono sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy odcinka 

chodnika ul. Okólnej w Kłobucku. Realizacja tej inwestycji planowana jest na rok 2022. 

Ponadto wykonano oświetlenie parku przy ul. Parkowej w Kłobucku. 

4) uwzględniania problematyki ochrony i opieki nad zabytkami przy opracowywaniu  

i uchwalaniu  planów zagospodarowania przestrzennego, uzgadniania  projektów decyzji  

ustalających warunki zabudowy i zagospodarowania terenu i projektów decyzji  inwestycji 

celu publicznego. W ramach tego zadania w roku 2021 uzgodniono 6 projektów decyzji  

o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. 

5) uzyskiwania zgody wojewódzkiego konserwatora zabytków na geodezyjne podziały 

nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków. W ramach tego zadania w 2021 r. 

prowadzono bieżącą kontrolę i ocenę konieczności występowania o powyższe zgody.  

6) kontynuacji prowadzenia i wspierania działalności kulturalnej oraz imprez propagujących 

tradycje lokalne, w historycznej przestrzeni miasta i Gminy Kłobuck. W ramach tego 

zadania 6 lutego 2021 r. uroczyście obchodzono 119 urodziny poety i patrona MOK 

Władysława Sebyły - składano wiązanki kwiatów, zapalono znicze oraz  ustawiono wartę 

honorową Pasjonatów historii „Pamiętamy” przy obelisku Wł. Sebyły. Odbyła się uroczysta 

Gala Poetycka, która z powodu panującej pandemii zorganizowana została w formie on-line 

na kanale YT MOK Kłobuck. W maju na tarasie kłobuckiego MOK-u oraz Rynku im. Jana 

Pawła II zorganizowano wystawę plastyczną twórców lokalnych oraz młodych plastyków 
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z ZSP w Częstochowie, wystawę fotograficzną  oraz zorganizowano grę miejską  pt. 

„Tajemnice Rynku” . 

7) powiązania problematyki promocji dziedzictwa kulturalnego z innymi miejskimi 

inicjatywami o charakterze kulturalnym. W ramach tego zadania w roku 2021, we wrześniu 

zorganizowano Dni Długoszowskie oraz w listopadzie Święto Niepodległości, w ramach 

którego odbyła się m.in. współorganizowana z ZHP gra miejska, odśpiewano hymn Polski 

oraz odbył się koncert patriotyczny „Ku Niepodległej”. 

8) udostępniania informacji o zabytkach  na stronach internetowych gminy 

https://www.gminaklobuck.pl/o_gminie/zabytki. 

 

4.12. 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 2022 r., poz. 172) 

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 2021 r. łączna ilość lokali w zasobie wyniesie 99 lokali, z tego 43 

wynajmowanych na czas oznaczony oraz 56 wynajmowanych na czas nieoznaczony. Na dzień 

31.12.2021 r. ilość lokali wynajmowanych na czas nieoznaczony wyniosła 54 lokali, co wiąże 

się z faktem, iż latach 2020-2021 nie dokonano żadnych sprzedaży. Na dzień 31.12.2021 r. 

jeden lokal przeznaczony do najmu na czas nieoznaczony pozostawał wolny, rozpoczęto 

procedurę związaną z jego sprzedażą. 

Ilość lokali mieszkalnych oddanych w najem socjalny, znajdujących się w budynkach będących 

własnością Gminy Kłobuck, prognozowana była na 43 lokali. Na dzień 31.12.2021 r. ilość 

lokali przeznaczonych w najem socjalny wyniosła łącznie 41. 

Na rok 2020 zaplanowano rozpoczęcie adaptacji budynku magazynowego na 4 lokale 

mieszkalne  przeznaczone w najem socjalny, co ze względów finansowych nie zostało 

zrealizowane. W związku z czym nie dokonano planowanego na 2021 r. oddania nowych lokali 

mieszkalnych i zwiększenia zasobu. 

Podsumowując, ogółem zasób mieszkaniowy Gminy Kłobuck na dzień 31 grudnia 2021 roku 

nie zmienił się w stosunku do 2020 r. i obejmował 97 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 

3 634,10 m2 , 41 lokali mieszkalnych oddanych w najem socjalny o łącznej powierzchni 

1 317,30 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.  

Na 2021 r. stan lokali mieszkalnych przy ul. Orzeszkowej 1 w Kłobucku prognozowany był na  

poziomie zadowalającym. Ze względu na duży nakład starań i podjętych działań remontowo- 

konserwatorskich oraz wykonywane bieżące naprawy, stan nieruchomości na koniec 2021 r. 

został utrzymany na tym samym, prognozowanym poziomie. Tym lokatorom, którzy na własny 

koszt zakupili materiały potrzebne do remontów mieszkań, np. wykonania łazienek czy 

bieżących napraw, ZDiGK zapewnił pomoc swych pracowników, którzy wykonali niezbędne 

prace. Ponadto odnowiono i odmalowano trzy lokale mieszkalne. 

https://www.gminaklobuck.pl/o_gminie/zabytki
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Po zdaniu lokalu przez dotychczasowego najemcę, wyremontowano lokal nr 22 - koszt 4489,57 

zł. Ponadto wyremontowano lokale nr 23A – koszt 5608,50 zł oraz rozpoczęto gruntowny 

remont lokalu nr 15 – koszt 13571,54 zł. dokonano wymiany okna w lokalu nr 17 – koszt 

1550,00 zł. Zapewniono materiały do remontu dachów komórek gospodarczych tym 

najemcom, którzy o nie wnioskowali. W celu ochrony zdrowia lokatorów w trakcie trwania 

pandemii w budynku przeprowadzono kilkukrotnie dezynfekcję i dezynsekcję. Ponadto 

rozpoczęto prace związane z remontem kominów, które kontynuowane będą w 2022 r. 

Stan budynku przy ul. Staszica 16 na 2021 r. prognozowany był jako zadowalający.  

W budynku tym znajduje się 7 lokali oddanych w najem socjalny i 3 lokale wynajęte na czas 

nieoznaczony. Nie podjęto zaplanowanych prac związanych z izolacją ścian fundamentowych 

jednak dzięki podjętym działaniom remontowym w roku poprzednim oraz w wyniku 

prowadzenia bieżących napraw i konserwacji stan budynku został utrzymany na tym samym 

poziomie. Ponadto wyremontowano dach komórek gospodarczych przynależnych do budynku. 

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

2021 r. był zadowalający, tak jak w roku poprzednim. Prognozowano stan dobry, jednak ze 

względów finansowych nie podjęto żadnych gruntowych remontów, choć planowano 

częściową wymianę stolarki okiennej i drzwi. Na bieżąco podejmowano działania remontowe 

i konserwatorskie, dzięki którym stan budynku pozostał na tym samym poziomie.  

Stan budynku przy ul. Wodociągowej 11, gdzie zlokalizowanych jest 5 lokali socjalnych 

również na koniec 2021 r. pozostał na prognozowanym poziomie dobrym pomimo, 

iż w wyniku braku środków finansowych nie przeprowadzono zaplanowanych na 2021 r. prac 

związanych z konserwacją dachu.  

Stan budynku przy ul. Topolowej 11 w Kłobucku, gdzie znajduje się 1 lokal mieszkalny, 

określono na koniec 2021 r. jako dobry – zgodnie z prognozą. 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, w którym znajduje się 6 lokali mieszkalnych, w 

2021 r. prognozowano jako zadowalający, zaś na koniec 2021 r. określany jest jako bardzo 

dobry. Powyższe wynika z faktu, iż w/w budynku przeprowadzono w 2020 r. gruntowny remont 

- termomodernizację, obejmującą ocieplenie ścian budynku, izolację pionową, wykonanie 

nowej instalacji c.o., wymianę okien i drzwi wejściowych do budynku, zainstalowaniem paneli 

na dachu budynku. W 2021 r. odnowiono części wspólne budynku, tj. korytarz i pralnię, koszt 

ok. 2000,00 zł. 

Łączny koszt zakupu wyposażenia i materiałów niezbędnych do remontów lokali mieszkalnych 

oraz usuwania awarii w 2021 r. wyniósł ok 106.000,00 zł, zaś wszystkie remonty wykonano 

siłami własnymi, tj. dzięki pracownikom jednostki. 

W ramach posiadanych środków finansowych Zarząd Dróg i Gospodarki Komunalnej 

w Kłobucku wykonywał remonty bieżące i remonty wynikające z przeglądów technicznych 

określonych przepisami prawa. Na 2021 r. prognozowano naprawy, które przedstawiono 

poniżej w tabeli: 

 

Nieruchomość Prognoza na 2021 r. Stan na dzień 31.12.2021 r. 

Wodociągowa 11 Brak prognozy. 

Ze względu na podjęte 

działania w 2020 r. w 

budynku nie było 

konieczności podejmowania 

prac remontowych. 

Staszica 16 
Izolacja ścian fundamentowych 

50.000,00 zł. 

Nie wykonano prac ze 

względu na brak środków 

finansowych. 
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Topolowa 11 Brak prognozy. 

Nie wykonano prac ze 

względu na brak środków 

finansowych. 

Orzeszkowej 1 

Częściowa wymiana stolarki 

okiennej i drzwiowej 

5.000,00 zł. 

Remont i odnowienie lok. nr 

15, 22, 23a, wymiana okna w 

lokalu nr 14. 

Lokale mieszkalne 

znajdujące się  

w budynkach 

Wspólnot 

Mieszkaniowych 

Brak prognozy. 

Nie wykonano prac z uwagi 

na brak środków 

finansowych. 

Poprzeczna 3b 

Częściowa wymiana stolarki 

okiennej i drzwiowej 

8.000,00 zł. 

Nie wykonano prac z uwagi 

na brak środków 

finansowych. 

Szkolna 5A 
Remont dachu  

20.000,00 zł. 

Termomodernizacja budynku 

wykonana 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 2021 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 2022 r., poz. 172). 

Ustalono następujące rodzaje czynszów: 

✓ za lokale mieszkalne, 

✓ za lokale socjalne. 

Stawki czynszu dla lokali mieszkaniowego zasobu gminy ustala w drodze zarządzenia 

Burmistrz Kłobucka. W 2021 r. w oparciu o zarządzenie Nr ZDiGK.0050.094.2021 Burmistrza 

Kłobucka z dnia 27.07.2021 r. oraz zarządzenie Nr ZDiGK.0050.150.2021 z dnia 22.10.2021 

r. stawki czynszu uległy zmianie i przedstawiały się następująco: 

✓ najniższa stawka czynszu lokalu na czas nieoznaczony wynosiła: 4,00 zł/m², 

✓ najwyższa stawka czynszu lokalu na czas nieoznaczony wynosi: 6,07 zł/m². 

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

czynszu obowiązującego w zasobach mieszkaniowych Gminy Kłobuck i wynosi 2,00 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. 

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 
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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.  

Zasady utrzymania porządku i miru domowego wśród najemców lokali mieszkalnych 

i socjalnych z mieszkaniowego zasobu gminy określa „Regulamin porządku domowego  

w mieszkaniowym zasobie Gminy Kłobuck z wyłączeniem lokali mieszkalnych znajdujących 

się w budynkach wspólnot mieszkaniowych”, wprowadzony w dniu 11.07.2019 r., na mocy 

Zarządzenia Nr ZDiGK.0050.124.2019 Burmistrza Kłobucka. 

O wynajęcie lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy Kłobucku na dzień             

31 grudnia 2021 r., po weryfikacji listy wnioskodawców, starało się 20 osób. Uprawnionych 

do podpisania umowy na najem lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony, zgodnie z listą 

ogłoszoną w kwietniu 2021 r. było czterech wnioskodawców, a na liście do zawarcia umowy 

najmu socjalnego ośmiu. W roku 2021 wpłynęło osiem wniosków o najem lokalu mieszkalnego 

z mieszkaniowego zasobu gminy, cztery wnioski zakwalifikowano do realizacji. Zrealizowano 

jeden wniosek o najem socjalny lokalu oraz cztery wnioski o zamianę lokali oddanych w najem 

socjalny ze względu na metraż lokalu. Odrzucono dwie oferty dobrowolnej zamiany lokali 

oddanych w najem socjalny, zaś jedna oferta złożona osobie oczekującej z listy osób 

uprawnionych do zawarcia umowy najmu została odrzucona. Zgodnie z obowiązującymi 

przepisami wnioskodawca został skreślony z listy osób uprawnionych do zawarcia umowy 

najmu socjalnego lokalu. 

W 2021 r. przydzielono lokale: ul. Orzeszkowej 1 – 1 umowa najmu socjalnego lokalu zawarta 

w wyniku zamiany, ul. Wodociągowa 11 – 2 umowy najmu socjalnego lokalu w wyniku 

zamiany i 1 umowa najmu socjalnego dla najemcy z listy osób oczekujących na zawarcie 

umowy najmu socjalnego lokalu. 

Na dzień 31 grudnia 2021 r. odnotowano łącznie 10 wyroków orzekających eksmisję, 

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

do lokalu socjalnego. Z uwagi na obowiązujące przepisy w okresie trwania pandemii wirusa 

COVID-19 realizacja wyroków eksmisji została wstrzymana.  

Źródłem finansowania mieszkaniowego zasobu gminy w 2021 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 2021 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.  

W dniu 31.12.2021 r. zaległość główna z tytułu zaległego czynszu za lokale mieszkalne 

wynosiła łącznie 223 913,19 zł, zaś w dniu 31.12.2020 r. zaległość wynosiła łącznie 

243 424,24 zł. Na koniec 2021 r. zaległości z tytułu najmu lokali mieszkalnych zmniejszyły się 

łącznie o kwotę 19 511,05 zł.  

Na bieżąco prowadzone są sprawy sądowe i komornicze w celu ściągnięcia należności  

od dłużników. Ze względu na panującą epidemię wirusa COVID-19 oraz wprowadzone 

w związku z nią przepisy nie wszczęto spraw o eksmisję z lokalu. Ze względu na powyższe 

również wyroki już uzyskane w latach wcześniejszych pozostały nie wykonane. 

W celu ułatwienia spłaty należności z tytułu najmu zadłużonym najemcom w 2021 r. podpisano 

osiem ugód o rozłożenie zaległości na raty.  



 

RAPORT O STANIE GMINY KŁOBUCK 2021 

 

45 | S t r o n a  

 

4.13. 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 2021 roku zostały podpisane umowy   

z następującymi podmiotami: 

✓ 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. 

W ramach prowadzonych działań związanych z realizacją przedmiotowego programu opieką 

weterynaryjną objęto 15 psów, 28 kotów, 16 saren, 8 jenotów i 1 lisa. Większość przypadków 

to zwierzęta ranne, poszkodowane przez pojazdy mechaniczne z poważnymi obrażeniami ciała. 

Wobec powyższego udało się uratować: 13 zwierząt. 

Dodatkowo w celu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kłobuck, wyłapano i 

umieszczono w schronisku 32 psy i 38 kotów.  

Na realizację Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania 

Bezdomności zwierząt na terenie gminy Kłobuck w 2021 roku wydatkowanych zostało 

164 615,80 zł. 

Wykorzystano następujące środki finansowe: 

✓ odławianie bezdomnych zwierząt, zapewnienie im miejsca w schronisku z obligatoryjną 

sterylizacją/kastracją  oraz poszukiwanie dla nich nowych właścicieli – 145 632,00 zł, 

✓ opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie – 4 807,80 zł,  

✓ obligatoryjną sterylizacja albo kastracja odłowionych zwierząt – 1 150,00 zł, 

✓ usypianie ślepych miotów – 50,00 zł,  

✓ zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych  

z udziałem zwierząt – 11 500,00 zł, 

✓ zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich – 1 476,00 zł. 
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4.14. 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 2021 r. w Sołectwie Borowianka wybudowano chodnik przy ul. Tartakowej, III etap. Koszt 

realizowanych robót budowlanych na koniec 2021 roku wyniósł 49 588,90 zł. Zadanie będzie 

zakończone w 2022 r., ponieważ z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne, roboty 

zostały przerwane.  

Uzupełniono oświetlenie uliczne również na ul. Tartakowej o jedną oprawę typu LED za kwotę 

3 656,79 zł. 

Z powodu ograniczeń wynikających z pandemii COVID-19 nie zorganizowano spotkań o 

charakterze kulturalno-rekreacyjnym dla mieszkańców. 

 

4.15. 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, 
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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. 

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. 
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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 2021 roku Gmina realizowała następujące projekty: 

 

Od października 2018 r. do końca marca 2021 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

realizował pn. „Kłobuckie Centrum Usług Społecznych” w ramach IX Osi Priorytetowej 

Włączenie społeczne, Działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, 

Podziałanie 9.2.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT. Projekt był próbą 

utworzenia na terenie Gminy Kłobuck, kompleksowego i zorganizowanego systemu wsparcia 

rodziny. Realizowany Projekt skierowany był do mieszkańców miasta Kłobuck 

zamieszkujących obszar objęty Lokalnym Programem Rewitalizacji. 

W Kłobuckim Centrum Usług Społecznych realizowane były warsztaty dla rodziców, można 

było otrzymać pomoc psychologiczną, psychoterapeutyczną, pomoc interwenta kryzysowego, 

asystenta rodzinnego oraz psychiatry i terapeuty uzależnień. W 2021 roku z proponowanych 

przez Kłobuckie Centrum Usług Społecznych  form wsparcia skorzystały 33 nowe osoby, w 

tym z usług psychologa skorzystało - 16 osób, z usług interwenta kryzysowego - 16 osób, z 

usług  terapeuty uzależnień - 1 osoba. Z usług psychiatry oraz asystenta rodziny nie korzystały 

nowe osoby, praca specjalistów była kontynuowana z osobami, które z powyższych usług 

korzystały w roku poprzednim. 

Dodatkowo w ramach Projektu działała Placówka Wsparcia Dziennego dla Dzieci „Kłobuś” W 

ciągu całego roku czynna była od poniedziałku do piątku w godzinach od 1400 – 1700. W dni 

wolne od nauki (ferie świąteczne, rekolekcje, ferie zimowe, wakacje) placówka była czynna w 

godzinach od 1100 – 1400 . 

Ze względu na stan pandemii w kraju w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19, 

Placówka była nieczynna do dnia 17 lutego 2021 roku. Ponownie Placówka czynna była od 18 

lutego do 28 marca 2021 roku, zamknięta od 29 marca zgodnie z Rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 27 marca 2021 roku. Liczba dzieci uczestniczących w zajęciach od stycznia 

do marca znacznie zmalała w porównaniu do poprzednich miesięcy i wynosiła 9 osób. Po 

zamknięciu Placówki w dniu 29 marca i ponownym jej otwarciu w czerwcu 2021 r. dzieci 

praktycznie zaprzestały uczestnictwa w zajęciach. Wychowankowie pojedynczo pojawiali się 

w Placówce zazwyczaj nie byli zainteresowani proponowanymi zajęciami zarówno 

dotyczącymi rozwijania umiejętności społecznych, profilaktycznych, zajęciami z instruktorami 

itp. jak i zajęciami matematycznymi, z języka angielskiego czy też odrabianiem prac 

domowych, nadrabianiem zaległości. W przypadku kiedy wychowawcy proponowali w/w 

zajęcia, dzieci często opuszczały Placówkę. Ponadto zdarzały się dni, w których dzieci w ogóle 

nie pojawiały się w placówce. Przeprowadzono rozmowy  z rodzicami wychowanków na temat 

regularnego uczestnictwa dzieci w zajęciach. Rodzice i opiekunowie nie byli zainteresowani 

ofertą Palcówki zazwyczaj stwierdzali, że skoro dzieci nie chcą chodzić do Placówki, to oni nie 

będą ich zmuszać i rezygnowali z usług Palcówki. Każdorazowo informowano rodziców, że w 

sytuacji gdyby zmienili zdanie,  mogą ponownie zgłosić dziecko do udziału w zajęciach 

oferowanych przez Placówkę. Warto zaznaczyć, że zarówno rodzice jak i dzieci w okresie od 

stycznia do czerwca 2021 r. najbardziej zainteresowani byli jedynie wyjazdami na wycieczki 

oraz formami spotkań takimi jak: pikniki rodzinne, „Mikołajki”, spotkania wielkanocne itp.  

W okresie od lipca do grudnia 2021 r. Placówka była gotowa na przyjęcie dzieci, jednakże nie 

wpłynęło żadne zgłoszenie od rodziców i opiekunów dzieci do uczestnictwa w zajęciach. 

W zajęciach, które były organizowane przez Placówkę, uczestniczyli uczniowie ze szkół 

podstawowych. Wychowankowie Placówki pochodzili z różnych rodzin, z problemem 
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alkoholowym, niepełnych, niewydolnych wychowawczo, z rodzin borykających się z 

bezrobociem. W zajęciach uczestniczyli zarówno dziewczęta, jak i chłopcy. 

Placówka realizowała zadania polegające na: objęciu dzieci i młodzieży opieką w celu wsparcia 

rodziny przeżywającej różnorodnego rodzaju trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- 

wychowawczej, pomocy w nauce, stwarzaniu warunków sprzyjających zaspokojeniu potrzeb: 

poczucia bezpieczeństwa, akceptacji, zrozumienia, wyrażania własnego potencjału twórczego, 

wszechstronnego rozwoju osobowości, pracy z rodziną, a w szczególności rozwijaniu jej 

umiejętności opiekuńczo – wychowawczej poprzez konsultacje i poradnictwo specjalistyczne 

(konsultacje psychologiczne, praca z mediatorem, z interwentem kryzysowym). 

Praca wychowawcza uwzględniała zainteresowania, potrzeby i oczekiwania dzieci. Zajęcia 

prowadzone były w grupach zróżnicowanych pod względem wieku,  rozwoju emocjonalnego i 

zasobu doświadczeń.  

Wśród codziennych zabaw i zajęć tematycznych, realizowanych według rocznego planu 

Placówki znalazło się wiele różnych form zajęciowych, m.in.: 

✓ zajęcia taneczne z instruktorem tańca, 

✓ zajęcia z instruktorem taekwondo, 

✓ zajęcia z instruktorem robotyki, 

✓ zajęcia kompensacyjne z języka angielskiego, 

✓ gry i zabawy grupowe, w tym zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu, 

✓ rozwijające umiejętności manualne (zajęcia plastyczne, manualne np. lepienie 

 z plasteliny, masy solnej), 

✓ wzbogacające posiadane wiadomości, zaspokajające ciekawość świata (czytanie książek, 

oglądanie programów i filmów edukacyjnych, rozmowy i pogadanki z dziećmi, zabawy 

tematyczne, gry dydaktyczne i edukacyjne), 

✓ kształtujące umiejętności: wypowiadania się na zadany i dowolny temat, formułowanie 

pytań i odpowiedzi na pytania (rozmowy z dziećmi, pogadanki, zabawy związane 

z zadawaniem pytań), 

✓ kształtujące umiejętność wykorzystywania zdobytej wiedzy (konkursy, quizy, 

rozwiązywanie i układanie krzyżówek, zagadek, gry dydaktyczne, układanki, zabawy 

tematyczne, odrabianie prac domowych), 

✓ wyzwalające ekspresję ruchową (zabawy ruchowe), 

✓ zwiększające sprawność fizyczną, wyrabiające koordynację ruchów (gry i zabawy 

sportowe, ćwiczenia na sali), 

✓ relaksujące, wyciszające.  

Podczas zajęć odbywały się pogadanki na temat wartości i postaw moralno-etycznych 

człowieka. Prezentowane były filmy i programy edukacyjne, które prowokowały do 

tematycznej dyskusji. Wychowankowie przez obecność w placówce byli izolowani od 

środowisk patologicznych, przynajmniej na czas pobytu.  Promowano zdrowy styl życia bez 

nałogów, rozwijano sprawność fizyczną i zachęcano do uprawiania sportu. Wychowankowie 

podczas zajęć w placówce mieli możliwość rozwijania swoich zainteresowań, mieli możliwość 

rozwijania prawidłowych relacji społecznych, uczyli się działań przedsiębiorczych, 

gospodarności, odpowiedzialności za wspólne dobro. 

Dzieci mogły liczyć na wsparcie w rozwiązywaniu ich problemów i trudności, otrzymywały 

również pomoc terapeutyczną dostosowaną do potrzeb. Szczególną uwagę na zajęciach  

zwracano  na kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie rówieśniczej. 

Wychowawcom udało się nawiązać współpracę w pedagogami szkolnymi, dzięki czemu 

możliwa była wymiana informacji dotyczących sytuacji rodzinnej i szkolnej wychowanków, 

także możliwość obustronnego kontaktu w sytuacjach szczególnie trudnych (kryzysach 

szkolnych, rodzinnych i rówieśniczych). 
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Placówka Wsparcia Dziennego „Kłobuś”  w roku 2021 zorganizowała dla dzieci jednodniowe 

wycieczki do: Autodrom w Sosnowcu (luty), Park Nauki w Łodzi (marzec) oraz konkurs 

plastyczny z nagrodami 19-25 luty ( prace wykonane w domu i przyniesione do Placówki). 

Placówka Wsparcia Dziennego „Kłobuś” dysponuje przestronnymi pomieszczeniami, 

zaadaptowanymi do prowadzenia różnych form pracy z dziećmi.  

Do dyspozycji dzieci są również różnego rodzaju piłki, materace, maty, stół do tenisa 

stołowego, piłkarzyki, sprzęt RTV oraz gra Xbox. 

Zajęcia w placówce prowadzone były nieodpłatnie. 

Na realizację powyższego projektu w 2021 roku wydatkowano kwotę 59.449,66 zł. 

Od kwietnia 2021 r w ramach trwałości projektu kontynuowane są usługi psychologa oraz 

asystenta rodziny zabezpieczone w ramach posiadanych etatów. Pozostałe usługi takie jak: 

pomoc interwenta kryzysowego, psychiatry, terapeuty uzależnień czy pomoc dla dzieci w 

formie zajęć w Placówce Wsparcia Dziennego dla Dzieci „Kłobuś” Ośrodek jest gotowy 

zabezpieczyć w sytuacji zgłoszenia zapotrzebowania na tego rodzaju usługi. 

 

CENTRUM INTEGRACJI I AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ 

W styczniu 2021 roku rozpoczęła się realizacja projektu pn. „Centrum Integracji i Aktywności 

Społecznej” w ramach IX Osi Priorytetowej Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna 

Integracja, Podziałanie 9.1.2. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności 

lokalnych, którego głównym celem jest wzrost aktywności społecznej w tym zdolności do 

zatrudnienia osób korzystających z pomocy społecznej w Gminie Kłobuck oraz aktywizacja 

społeczna mieszkańców. Rozpoczęcie projektu zostało przełożone z października 2020 roku na 

styczeń 2021 roku z uwagi na pandemię COVID-19.   

W roku 2021 do udziału w projekcie zrekrutowano 36 osób (24 kobiety i 12 mężczyzn). 

Zaangażowani w realizację projektu animatorzy lokalni podjęli pracę w środowisku lokalnym                   

w celu zapoczątkowania działań ukierunkowanych na aktywizację i mobilizację społeczności 

lokalnej, uruchomienie potencjału środowiska lokalnego oraz budowę więzi i relacji 

społecznych zgodnie z Programem Aktywności Lokalnej. Podjęto współpracę z Zarządem 

Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku - administratorem budynku socjalno-

komunalnego, w którym zamieszkuje znaczna część grupy docelowej projektu. Celem podjętej 

współpracy jest poprawa warunków mieszkaniowych, socjalno-bytowych mieszkańców oraz 

ich integracja, budowanie prawidłowych relacji sąsiedzkich poprzez ich zaangażowanie w 

drobne prace remontowo-porządkowe na terenie obiektu i otaczającego je terenu. Mieszkańcy 

bloku wraz z uczestnikami projektu oraz pracownikami ZDiGK w Kłobucku przygotowali 

miejsce, w którym po położeniu kostki brukowej ustawione zostały pojemniki na odpady, 

odnowili balustradę klatki schodowej oraz ogrodzenie bloku, uporządkowali również teren 

wokół bloku i posadzili tuje oddzielające przestrzeń podwórka od ulicy. Po zakończeniu tego 

etapu prac animatorzy wraz z zaangażowanymi w w/w działania mieszkańcami bloku 

wykorzystując własne zasoby i możliwości zorganizowali spotkanie integracyjne przy grillu. 

Poza działaniami lokalnymi, dla uczestników projektu zorganizowano: 

✓ indywidualną terapię uzależnień, 

✓ doradztwo psychologiczne, 

✓ pomoc prawną, 

✓ trening komunikacji, 

✓ trening zarządzania budżetem domowym 

Zorganizowano również konkurs plastyczny na ozdobę wielkanocną, którego celem było 

wzbogacenie wiedzy na temat zwyczajów wielkanocnych, wzmacnianie więzi rodzinnych oraz 

współpracy dzieci z rodzicami, rozbudzanie zainteresowań plastyką obrzędową wśród dzieci i 

młodzieży, pobudzanie aktywności twórczej, popularyzowanie i pogłębianie wiedzy na temat 

tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi. W konkursie wzięły udział osoby dorosłe, 
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dzieci i młodzież z rodzinami poniżej 10 roku życia, dzieci i młodzież od 11 do 18 roku życia 

- łącznie 16 osób (14 kobiet i 2 mężczyzn). Do konkursu zgłoszono 24 prace, oceny których 

dokonała powołana komisja. Laureatom i uczestnikom konkursu zostały wręczone nagrody. 

W miesiącu lipcu 2021 r. zorganizowano piknik rodzinny skierowany do społeczności lokalnej 

zamieszkującej obszar rewitalizacji oraz ich rodzin. Idea pikniku polegała na wspólnej 

integracji i zacieśnieniu lokalnych koneksji, wzajemnym poznaniu się, przeżyciu wspólnego 

doświadczenia. 

W ramach atrakcji przygotowano pokaz iluzjonisty, występ Koła Gospodyń Wiejskich, 

dmuchańce, zjeżdżalnie dla dzieci, watę cukrową, szwedzki stół z owocami oraz gorący 

poczęstunek. Podczas pikniku dla dzieci i młodzieży zorganizowano liczne konkursy, 

prowadzone przez wykwalifikowanych animatorów, za udział, w których dzieci otrzymały 

nagrody. 

Wśród uczestników projektu i ich rodzin zorganizowano również konkurs na najpiękniejszą 

ozdobę bożonarodzeniową. Celem konkursu było wzbogacenie wiedzy na temat zwyczajów 

bożonarodzeniowych, wzmacnianie więzi rodzinnych oraz współpracy dzieci z rodzicami, 

rozbudzanie zainteresowania plastyką obrzędową wśród dzieci i młodzieży oraz pobudzanie 

aktywności twórczej. Do konkursu zgłoszono 31 prac, których oceny w 3 kategoriach 

konkursowych (osoby dorosłe - 14 prac, dzieci i młodzież od 10 do 18 roku życia - 6 prac, 

dzieci poniżej 10 roku życia, wykonujące prace wspólnie z rodzicami - 11 prac)  dokonała 

powołana w tym celu komisja.  

Z inicjatywy uczestników projektu w miesiącu grudniu 2021 r.  zorganizowano warsztaty 

tworzenia ozdób bożonarodzeniowych, podczas których uczestnicy projektu zdobyli 

umiejętność samodzielnego wykonania ozdób świątecznych. W celu organizacji warsztatów 

tworzenia bożonarodzeniowych ozdób nawiązano współpracę z właścicielką lokalnej 

kwiaciarni, która nieodpłatnie udzieliła wszelkich niezbędnych informacji dotyczących 

materiałów potrzebnych do przeprowadzenia w/w warsztatów, możliwości umiejętnego ich 

wykorzystania oraz pomogła w  zakupie materiałów.  

Kolejną inicjatywą uczestników projektu były warsztaty przygotowania świątecznych potraw. 

W związku z realizacją powyższego celu podjęto współpracę z właścicielem lokalu 

gastronomicznego, który nieodpłatnie udostępnił zaplecze kuchenne swojej stołówki, zapewnił 

niezbędne produkty spożywcze oraz przekazał uczestnikom warsztatów wiedzę i praktyczne 

wskazówki dot. przygotowania świątecznych potraw.  

Dodatkowo w celach integracyjnych w okresie świątecznym przed budynkiem socjalno- 

komunalnym, wspólnie z zamieszkującymi w nim uczestnikami projektu ustawiono i 

udekorowano choinkę świąteczną. 

W miesiącu grudniu 2021 r. odbyło się również spotkanie wigilijne, w ramach którego dla 

dzieci uczestników projektu zorganizowano spotkanie z Mikołajem, który wręczył świąteczne 

paczki oraz odbyło się wręczenie nagród za udział  w zorganizowanym konkursie na 

najpiękniejszą ozdobę bożonarodzeniową. Atrakcją spotkania był występ zespołu KGW 

„Zagórzanka” z Kłobucka. Podczas spotkania zapewniono jego uczestnikom catering. 

W ramach projektu świadczone są również usługi wolontariuszy w postaci udzielania dzieciom 

korepetycji np. z języka angielskiego, matematyki. Wolontariusze aktywnie włączają się 

również w organizację imprez, spotkań oraz warsztatów.   

Uczestnikom projektu  przyznawano pomoc finansową w formie zasiłków celowych 

zróżnicowanych kwotowo, zgodnie z przepisami określonymi w ustawie o pomocy społecznej. 

Przyznana pomoc finansowa pozwoliła uczestnikom na pokrycie ewentualnych braków w 

budżecie domowym, była dodatkowym bodźcem w kierunku zmiany podejścia do siebie                           

i otoczenia, stanowiła  mechanizm uzupełniający w stosunku do pozostałych projektowych 

form wsparcia.  
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W ramach realizowanego projektu wydatkowano kwotę 217 188,96 zł w tym wkład własny ze 

środków Gminy w kwocie 18 000,00 zł wydatkowany na zasiłki celowe i specjalne zasiłki 

celowe dla uczestników projektu. 

 

4.16. 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: 

✓ 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. 

W zakresie zmniejszania oraz zracjonalizowania zapotrzebowania na energię cieplną część 

mieszkańców Gminy Kłobuck dokonała montażu instalacji OZE (pompy ciepła, piece na pellet, 

kotły gazowe), co przyczyniło się do poprawy efektywności zużycia energii i ochrony 

środowiska w gminie. W 2021 r. właściciele nieruchomości położonych na terenie gminy 

Kłobuck podłączyli jedną nieruchomość do sieci ciepłowniczej oraz zamontowali 46 pomp 

ciepła, 135 kotłów na pellet, 51 kotłów na ekogroszek, 38 kotłów gazowych i 2 kotły 

elektryczne. Powyższe inwestycje były wykonane w ramach projektów: 

o „Czyste Powietrze” - realizowany przez WFOŚiGW w Katowicach, 

o „Wymiana  źródeł  ciepła  w  indywidualnych  gospodarstwach domowych na terenie 

Gminy Kłobuck” - realizowany przez Gminę Kłobuck w ramach RPOWSL 2014-2020. 

 

4.17.    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. 
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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. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

4.17.1. GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA 

 

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

Długość sieci kanalizacyjnej znajdującej się na terenie Gminy wynosi 118,92 km (w tym  

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

W 2021 r. nie wybudowano sieci kanalizacyjnej. Liczba mieszkańców korzystająca  

z systemu kanalizacyjnego na koniec 2021 r. wyniosła 16 167 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 2021 r. zgłoszono do eksploatacji 11 przydomowych oczyszczalni 

ścieków. Pozostałe nieruchomości są wyposażone w bezodpływowe szamba. 

Długość sieci wodociągowej znajdującej się na terenie Gminy wynosi 260,67 km. W 2021 r. 

wybudowano 2,10 km sieci. Ilość nieruchomości przyłączonych do sieci wodociągowej  wynosi  

5131 posesji. 

 

4.17.2. 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. Od 1 kwietnia 2020 r. stawka opłaty za 

gospodarowanie odpadami  komunalnymi wynosi 32,00 zł/os/m-c za odpady zbierane w sposób 

selektywny oraz 64,00 zł/os/m-c w przypadku, gdy odpady są zbierane w sposób 

nieselektywny. W przypadku, gdy na nieruchomości bioodpady są gromadzone w 

przydomowym kompostowniku i zostanie to zgłoszone do Gminy obowiązuje ulga w 

wysokości 2 zł/os/m-c. W 2021 r. z ulgi tej skorzystało 1284 gospodarstwa (4253  osoby). 

Ponadto właściciele nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne posiadające 

Kartę Dużej Rodziny, mogą uzyskać częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi w wysokości 10 %  miesięcznych stawek opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. W ubiegłym roku 1909 osób skorzystało z częściowego zwolnienia z 

uwagi na posiadanie Karty. 

Mieszkańcy  wyposażeni są w pojemniki do zbierania odpadów (czarne na odpady zmieszane 

i zielone do zbierania szkła) oraz w kolorowe worki – żółte na plastik i metal, niebieskie na 

papier i tekturę oraz brązowe na odpady biodegradowalne. Pojemniki na szkło i worki dostarcza 

mieszkańcom firma wykonująca usługę odbioru i zagospodarowania odpadów, natomiast 

pojemniki na odpady zmieszane są własnością Gminy i dostarczane są przez jednostkę 

organizacyjną Gminy - ZDiGK. 

Zabudowa wielorodzinna została wyposażona przez Gminę 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. 
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Na terenie gminy Kłobuck funkcjonuje również PSZOK – Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych, gdzie w ramach ponoszonej opłaty mieszkańcy mogą oddawać odpady 

podlegające selektywnej zbiórce. Ponadto dwa razy w roku podmiot odbierający odpady 

komunalne przeprowadza zbiórkę, bezpośrednio  z nieruchomości zamieszkałych, odpadów 

wielkogabarytowych oraz  zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Od 2021 r. 

dostępna jest również usługa odbioru odpadów remontowo-budowlanych, bezpośrednio z 

nieruchomości zamieszkałych, w workach typu „big-bag”(1 raz w roku na gospodarstwo 

domowe). W roku 2021 właściciele nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Kłobuck 

złożyli 125 wniosków na udostępnienie worków „big-bag”. Odebrano 79,660 ton odpadów 

remontowo-budowlanych zgromadzonych w tych workach. 

Średnia ilość osób faktycznie zamieszkujących gminę Kłobuck wykazana                            

w deklaracjach wyniosła 17 089. 

W roku 2021 usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości   

zamieszkałych z terenu gminy Kłobuck realizowana była przez firmę Eko-System Bis  

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

w drodze przetargu nieograniczonego. 

Gmina Kłobuck w 2021 r. na podstawie otrzymanych faktur za odbiór i zagospodarowanie 

odpadów komunalnych wydała 6 260 216,44 zł. Firma Eko-System Bis Sp. z o.o. Sp. K.  

w 2021 r. odebrała od mieszkańców i z PSZOK-u łącznie 6 978,73 Mg odpadów (w tym  

4 452,05 Mg zmieszanych i 2 526,68 Mg segregowanych). Biorąc pod uwagę całość 

odebranych odpadów i średnią ilość mieszkańców, każdy wytworzył 34,03 kg odpadów 

miesięcznie. 

Gmina nie objęła systemem gospodarowania odpadami komunalnymi nieruchomości                  

niezamieszkałych. 

 

4.17.3. OCHRONA POWIETRZA 

 

Uchwałą nr VI/21/12/2020 z dnia 22 czerwca 2020 r. Sejmik Województwa Śląskiego przyjął 

"Program ochrony powietrza dla województwa śląskiego”. Plan działań krótkoterminowych 

(PDK) stanowi integralną część Programu ochrony powietrza i odnosi się do działań w zakresie 

ograniczenia skutków i czasu trwania przekroczeń oraz zmniejszenia ryzyka wystąpienia 

przekroczeń w zakresie występujących w danej strefie przekroczeń poziomu alarmowego, 

dopuszczalnego lub docelowego substancji w powietrzu. 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 – żółty (informacyjny) – Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia 

poziomu dopuszczalnego, 

✓ POZIOM II – czerwony (informacyjny, ostrzegawczy, operacyjny) – Ostrzeżenie o ryzyku 

wystąpienia przekroczenia poziomu informowania, 

✓ POZIOM III – brązowy (operacyjny, informacyjny, ostrzegawczy, organizacyjny) – Alarm 

smogowy – powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego. 

W roku 2021 dla terenu gminy Kłobuck wystąpiły 3 dni z informacją o wystąpieniu wybranego 

poziomu PDK, w tym 2 dni poziom II i 1 dzień poziom III. 

Przeprowadzono również 23 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.  

W 2021 r. w ramach programu „Czyste Powietrze”, 183 właścicieli nieruchomości z terenu 

gminy otrzymało dofinansowanie z WFOŚiGW w Katowicach na wymianę kotłów 

grzewczych.  

Ponadto Gmina uczestniczy również w projekcie pn. „Wymiana  źródeł  ciepła  w  
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indywidualnych  gospodarstwach domowych na terenie Gminy Kłobuck”, w którym 90 osób 

uzyskało dofinansowanie z RPOWSL 2014-2020 do wymiany źródła ciepła. 

 

4.17.4. 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 Zagospodarowania Przestrzennego odległości od źródeł hałasu 

wpływa na zmniejszenie uciążliwości. 

 

4.17.5. 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 2021 r. wyniosły 500,00 zł. 

W roku 2021 zamówiono i wykonano książeczki o tematyce ekologicznej w zakresie niskiej 

emisji oraz prawidłowego gospodarowania odpadami dla dzieci klas 1 - 4 szkół podstawowych 

z terenu gminy Kłobuck, kwota wydatków na ten cel wyniosła 5 900,00 zł. 
 

4.17.6. 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”; 
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✓ Użytek ekologiczny „Czarne Bagno”; 

✓ Pomniki przyrody – pięć obiektów (drzewa). 

 

4.18.   PROGRAM USUWANIA ZABESTU 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.  

29 grudnia 2020 r. Rada Miejska w Kłobucku podjęła uchwałę Nr 254/XXVII/2020                         

w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad, trybu i sposobu rozliczenia 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 30,00 zł/m2, maksymalne dofinansowanie to 3 000,00 zł,  

2 – w przypadku transportu i składowania w wysokości 15,00 zł/m2, maksymalne 

dofinansowanie to 1 500,00 zł. 

W 2021 r. do Urzędu Miejskiego wpłynęło 17 wniosków o dofinansowanie. Łączna kwota 

przyznana wnioskodawcom to 34 500,00 zł, z czego rozliczono i wypłacono 30 811,68 zł.  

W tej kwocie mieszkańcy usunęli ponad 38,85 ton azbestu (ok. 2.327,20 m2). 

 

4.19. PROGRAM WSPÓŁPRACY  GMINY Z ORGANIZACJAMI                               

POZARZĄDOWYMI                                                                                                                                                   

 

Rada Miejska w Kłobucku uchwałą Nr 243/XXVI/2020 z dnia 24 listopada 2020 roku przyjęła 

„Program współpracy Gminy Kłobuck z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”. Program stanowił 

podstawę współpracy Gminy Kłobuck z organizacjami pozarządowymi. Celem programu było 

dążenie do harmonijnej i partnerskiej współpracy 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 2020 r., poz. 1057 

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 na rzecz osób w wieku emerytalnym, 

✓ działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. 

W 2021 roku realizując roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi 

zarządzeniem Burmistrza Kłobucka Nr OR.0050.018.2021 z dnia 08 lutego 2021 r. ogłoszony 

został otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku. Ogółem do konkursu 

złożonych zostało 11 ofert z tego dotacje otrzymały następujące kluby sportowe i organizacje: 
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1. Miejski Ludowy Klub Sportowy „ZNICZ” Kłobuck – kwota dotacji 88 000,00 zł; 

2. Ludowy Klub Sportowy „POGOŃ” Kamyk – kwota dotacji 65 000,00 zł; 

3. Ludowy Klub Sportowy „OKSZA” Łobodno – kwota dotacji 50 000,00 zł; 

4. Ludowy Klub Sportowy „BŁĘKITNI” Libidza – kwota dotacji 35 000,00 zł; 

5. Ludowy Klub Sportowy „SPARTA” Nowa Wieś – kwota dotacji 30 000,00 zł; 

6. Kłobuckie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „ATOL” – kwota dotacji 13 500,00 zł; 

7.  Klub Sportowy „WOJOWNIK” w Kłobucku – kwota dotacji 18 000,00 zł 

8.  Kłobucki Klub Pływacki „Delfin” – 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 

Oferta Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Kłobucku nie spełniła wymagań 

I etapu tj. wymagań formalnych. Komisja powołana zarządzeniem Nr OR.120.021.2021 

Burmistrza Kłobucka z dnia 25.02.2021 r. do opiniowania ofert złożonych w otwartym 

konkursie ofert stwierdziła, iż złożona oferta nie została podpisana przez osoby upoważnione 

do reprezentacji zgodnie z zasadami ujawnionymi w KRS. 

Całkowity koszt realizacji zleconych przez Gminę zadań w trybie konkursowym (ze środków  

z GPPiRPA na 2021 r.) wyniósł 334 500,00 zł, w tym fundusz sołecki 11 000,00 zł. 

W 2021 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.: 

✓ zawodów wędkarskich z okazji Dnia Dziecka /Polski Związek Wędkarski Koło Kłobuck/, 

✓ IX edycji Kłobuckiego Biegu Leśnego /Kłobuckie Stowarzyszenie NGB Kłobuck/, 

✓ zawodów pływackie z okazji Dnia Dziecka /KKP DELFIN Kłobuck/, 

✓ XIX Ogólnopolskiego Biegu Ulicznego Szlakiem Jana Długosza „Wieniawa” 

/Ponadregionalne Stowarzyszenie Edukacyjne „WIENIAWA” w Kłobucku/, 

✓ „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”/Kłobuckie Stowarzyszenie NGB 

Kłobuck/, 

✓ XX Dni Długoszowskich /Ponadregionalne Stowarzyszenie Edukacyjne „WIENIAWA” w 

Kłobucku/, 

✓ XIV Abstynenckiego Turnieju Tenisa Stołowego /KSRA „Atol” w Kłobucku/, 

✓ zawodów sportowych „Mikołajki z Wojownikiem”/KS „Wojownik” w Kłobucku/. 

 

4.20. 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 2021 rok uchwałą  Nr 249 z dnia 29.12.2020 r. W/w Program 

zatwierdzony został na kwotę 393 000,00 zł.  

23 marca 2021 r. uchwałą nr 278/XXIX/2021 Rady Miejskiej w Kłobucku w Harmonogramie 

Działań Profilaktycznych stanowiących załącznik nr 2 do uchwały nr 249/XXVII/2020 

wprowadzona została zmiana w części IV „Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Kłobucku” i V „Rezerwa do dyspozycji Burmistrza Kłobucka” 

polegająca na rozszerzeniu Harmonogramu w zakresie Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na 2021 r. do kwoty 531 330,00 zł.  
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28 Grudnia 2021 r. uchwałą nr 358/XXXVII/2021 Rady Miejskiej w Kłobucku wprowadzona 

została zmiana w planie budżetu, polegająca na rozszerzeniu Harmonogramu w zakresie 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 r. o kwotę 45 232,38 zł wynikającą z 

wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie 

hurtowym. 

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 2021 roku zostały zrealizowane  na kwotę 448 474,58 zł. 

Bezpośrednią odpowiedzialność za koordynowanie i realizację zadań programu sprawuje 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powołana Zarządzeniem  

Nr OR.0050.165.2020 Burmistrza Kłobucka z dnia 10.08.2020 r. 

W 2021 roku do GKRPA wpłynęło 50 wniosków o podjęcie czynności zmierzających do 

obowiązkowego poddania się leczeniu odwykowemu. Ponadto Gminna Komisja 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kłobucku przeprowadziła 16 kontroli w 

placówkach handlowych i gastronomicznych ubiegających się o udzielenie zezwolenia na 

sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Kłobuck. 

 

4.21. 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 2021 rok uchwałą Nr 250 w dniu 29.12.2020 r. 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. 
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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 2021 na realizację Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Kłobuck 

wykorzystano środki w wysokości 5 392,35 zł na: organizację konkursu pt. „Narkotykom 

Mówię NIE” dla dzieci i młodzieży szkolnej w kwocie 2 522,35 zł (zakup nagród) oraz obsługę 

Punktu Konsultacyjnego ds. Narkomanii  w kwocie 2 870,00 zł. 

Bezpośrednią odpowiedzialność za koordynowanie zadań programu sprawuje Gminna Komisja 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powołana Zarządzeniem Nr OR.005027.2019 

Burmistrza Kłobucka z dnia 31.01.2019 r. GKRPA w Kłobucku prowadzi dyżury w Punkcie 

Konsultacyjnym ds. Narkomanii. 

 

4.22. PROGRAM PROFILAKTYKI PRÓCHNICY ZĘBÓW W POPULACJI DZIECI  

8-LETNICH W GMINIE KŁOBUCK NA LATA 2019-2021 

 

Był to ostatni rok Programu wprowadzonego 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 

2019-2021.  

Z tej formy pomocy w roku 2021 mogło skorzystać ok. 1445 uczniów szkół podstawowych.                      

Z uwagi na trwający stan epidemii wirusa COVID-19 z oferowanej opieki stomatologicznej 

skorzystała ograniczona liczba uczniów. 

 

4.23. PROGRAM „CZYSTE POWIETRZE” NA LATA 2021-2027 

 

W roku 2021 mieszkańcy gminy Kłobuck mogli skorzystać z programu „Czyste Powietrze”. 

Wnioski można było składać w ramach środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – program „Czyste Powietrze” oraz 

z budżetu gminy. Od 2 sierpnia 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Kłobucku rozpoczął działalność 

gminny punkt konsultacyjno-informacyjny programu "CZYSTE POWIETRZE". Jest to 

bezpłatna pomoc w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie na wymianę źródła ciepła. 

Od kiedy gmina przystąpiła do krajowego programu „Czyste Powietrze”, cieszy się on wśród 

naszych mieszkańców dużym zainteresowaniem. Program zakłada dotację przede wszystkim 

na wymianę starych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowe, proekologiczne, spełniające 

wymagania ekoprojektu. I tak - wymieniając stary, nieefektywny kopciuch na węgiel - można 

uzyskać dofinansowanie do pieca gazowego, kotła na pellet, pompy ciepła czy ogrzewania 
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elektrycznego. Do kosztów kwalifikowanych przy wymianie stałego źródła ogrzewania można 

było doliczyć także wymianę instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, 

termomodernizację (ocieplenie przegród budowlanych, stolarkę okienną i drzwiową – pod 

warunkiem, że budynek jest sprzed 2013 r.) oraz mikroinstalację fotowoltaiczną.  

Program skierowany do właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków 

mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z 

wyodrębnioną księgą wieczystą. Dofinansowanie dotyczy wymiany starych i nieefektywnych 

źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy oraz 

przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku. Dotacja może wynosić 

do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania, do 37 000 zł dla podwyższonego 

poziomu dofinansowania i do 69 000 zł dla najwyższego poziomu dofinasowania. Wnioski są 

rozpatrywane przez WFOŚiGW w Katowicach. Informacje o rozpatrzeniu wniosku 

przekazywane są wnioskodawcy za pośrednictwem Portalu Beneficjenta, mailowo lub 

korespondencyjnie.  

Zwiększona potrzeba wymiany starych pieców zaowocowała wysłaniem do Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach aż 93 wniosków.
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V. REALIZACJA UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W 

KŁOBUCKU 
 

Podstawową formą pracy Rady Miejskiej w Kłobucku były sesje. Podjęto 114 uchwał na 10 

posiedzeniach Rady Miejskiej. Na sesjach były również przyjmowane sprawozdania  

i informacje. Podjęte przez Radę Miejską uchwały Burmistrz, zgodnie z art. 90 ust. 1 i 2 ustawy 

o samorządzie gminnym przekazał w terminie 7 dni do organów nadzoru, jakimi są w zakresie 

zgodności z prawem – Wojewoda Śląski, a w zakresie spraw finansowych – Regionalna Izba 

Obrachunkowa. Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, 

wszystkie uchwały opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej, ponadto uchwały 

stanowiące akty prawa miejscowego w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

Informację z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Kłobucku przekazano Radzie Miejskiej w 

Kłobucku i opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.gminaklobuck.pl .  

Ze względu na stan trwającej pandemii, samorządy organizowały sesje rady w bezpieczny 

sposób. Rada Miejska w Kłobucku w tym trudnym czasie obradowała zdalnie. Dzięki temu, 

sesje mogły obywać się regularnie, a wszelkie sprawy były omawiane na bieżąco. Transmisja 

na żywo umożliwiała, także mieszkańcom oraz osobom zainteresowanym śledzenie posiedzeń. 

Również prace Komisji nie zostały wstrzymane. Podobnie jak w przypadku sesji Radni łączyli 

się zdalnie. Poniżej wykaz podjętych uchwał w 2021 roku. 

 

5.1  REALIZACJA UCHWAŁ PODJĘTYCH W 2021 ROKU 

 

 Uchwała Nr 259/XXVIII/2021 z dnia 09.02.2021 r. w sprawie zmian w planie budżetu na 

rok 2021. Zrealizowano w granicach sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 r. 

 Uchwała Nr 260/XXVIII/2021 z dnia 09.02.2021 r. w sprawie zmiany 251/XXVII/2020 

Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej 

prognozy finansowej na lata 2021-2031 Gminy Kłobuck. Zrealizowano w granicach 

sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 r. 

 Uchwała Nr 261/XXVIII/2021 z dnia 09.02.2021 r. w sprawie sprostowania oczywistej 

omyłki pisarskiej w Uchwale Nr 246/XXVII/2020 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 

29.12.2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenu w miejscowości Kamyk etap I. /zrealizowano/ 

 Uchwała Nr 262/XXVIII/2021 z dnia 09.02.2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 

w drodze przetargu nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości. 

 Uchwała Nr 263/XXVIII/2021 z dnia 09.02.2021 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów 

położonych w Kłobucku obręb Kłobuck w rejonie ulic Rómmla, Szkolnej i Żytniej. 

Niniejsza Uchwała stanowi podstawę w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Kłobucku 

obręb Kłobuck w rejonie ulic Rómmla, Szkolnej i Żytniej. Projekt planu jest w trakcie 

procedowania, plan został podany do dyskusji na posiedzeniu Gminnej Komisji 

Urbanistyczno-Architektonicznej w dniu 20 października 2021 r., podczas której 

poszczególni jej członkowie wnosili uwagi do planu. Projekt planu został przesłany do 

opiniowania i uzgodnień. 

 Uchwała Nr 264/XXVIII/2021 z dnia 09.02.2021 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów 

położonych w Kłobucku obręb Kłobuck w rejonie ulic Częstochowskiej, Szkolnej i 

http://bip.gminaklobuck.pl/
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Cielebana. 

Niniejsza Uchwała stanowi podstawę w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Kłobucku 

obręb Kłobuck w rejonie ulic Częstochowskiej, Szkolnej i Cielebana. Projekt planu jest w 

trakcie procedowania, plan został podany do dyskusji na posiedzeniu Gminnej Komisji 

Urbanistyczno-Architektonicznej w dniu 20 października 2021 r., podczas której 

poszczególni jej członkowie wnosili uwagi do planu. Projekt planu został przesłany do 

opiniowania i uzgodnień. 

 Uchwała Nr 265/XXVIII/2021 z dnia 09.02.2021 r. w sprawie przystąpienia do  

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów 

położonych w Kłobucku obręb Zagórze, w rejonie ulic Poprzecznej, Równoległej, Cichej i 

Wiśniowej. 

Niniejsza Uchwała stanowi podstawę w sprawie przystąpienia do  sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Kłobucku 

obręb Zagórze, w rejonie ulic Poprzecznej, Równoległej, Cichej i Wiśniowej – będącego w 

trakcie procedowania, plan został podany na posiedzeniu Gminnej Komisji Urbanistyczno-

Architektonicznej w dniu 20 października 2021 r., podczas której poszczególni jej 

członkowie wnosili uwagi do planu. Aktualnie projekt planu został przesłany do 

opiniowania i uzgodnień. 

 Uchwała Nr 266/XXVIII/2021 z dnia 09.02.2021 r. w sprawie zmiany regulaminu 

wynagradzania nauczycieli w placówkach prowadzonych przez Gminę Kłobuck. Na jej 

podstawie co roku sporządzane są angaże dla dyrektorów placówek oświatowych Gminy 

Kłobuck, przyznawane są nagrody ze specjalnego funduszu nagród. – w toku realizacji. 

 Uchwała Nr 267/XXVIII/2021 z dnia 09.02.2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali 

i pomieszczeń wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kłobuck. – uchylona 

przez Wojewodę Śląskiego na podstawie Rozstrzygnięcia nadzorczego z dnia  

12.03.2021 r.  

 Uchwała Nr 268/XXVIII/2021 z dnia 09.02.2021 r. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy 

Kłobuck – zrealizowano. 

 Uchwała Nr 269/XXVIII/2021 z dnia 09.02.2021 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy 

Kłobuck – zrealizowano. 

 Uchwała Nr 270/XXVIII/2021 z dnia 09.02.2021 r. w sprawie stwierdzenia swojej          

niewłaściwości i przekazania sprawy organowi właściwemu – zrealizowano. 

 Uchwała Nr 271/XXVIII/2021 z dnia 09.02.2021 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego 

planu pracy Komisji Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej, Kultury, 

Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Kłobucku na rok 2021 – zrealizowano. 

 Uchwała Nr 272/XXVIII/2021 z dnia 09.02.2021 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego 

planu pracy Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Infrastruktury Komunalnej, 

Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Kłobucku na rok 2021 – 

zrealizowano. 

 Uchwała Nr 273/XXVIII/2021 z dnia 09.02.2021 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego  

planu pracy Komisji Budżetu, Finansów, Handlu i Usług, Ochrony Środowiska Rady 

Miejskiej w Kłobucku na rok 2021 – zrealizowano. 

 Uchwała Nr 274/XXVIII/2021 z dnia 09.02.2021 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego 

planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kłobucku na rok 2021 – zrealizowano. 

 Uchwała Nr 275/XXIX/2021 z dnia 23.03.2021 r. w sprawie zmian w planie budżetu na 

rok 2021. Zrealizowano w granicach sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 r. 

 Uchwała Nr 276/XXIX/2021 z dnia 23.03.2021 r. w sprawie zmiany 251/XXVII/2020 

Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej 
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prognozy finansowej na lata 2021-2031 Gminy Kłobuck. Zrealizowano w granicach 

sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 r. 

 Uchwała Nr 277/XXIX/2021 z dnia 23.03.2021 r. w sprawie pomocy finansowej dla 

Powiatu Kłobuckiego. Przekazano dotację celową w wys. 6 000,00 zł z przeznaczeniem na 

pokrycie kosztów pobytu i opieki osób nietrzeźwych z terenu Gminy Kłobuck. 

 Uchwała Nr 278/XXIX/2021 z dnia 23.03.2021 r. w sprawie zmiany uchwały 

249/XXVII/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021. 

Uchwała dotyczy zmian w Harmonogramie działań profilaktycznych w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Kłobuck na rok 2021. Zmiany zostały 

wprowadzone w części IV „Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Kłobucku’’ i V „Rezerwa do dyspozycji Burmistrza Kłobucka” 

polegająca na rozszerzeniu Harmonogramu w zakresie Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na 2021 r. do kwoty 531.330,00 zł.  

 Uchwała Nr 279/XXIX/2021 z dnia 23.03.2021 r. w sprawie zwolnienia oraz zwrotu opłaty 

pobranej za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do 

spożycia w miejscu sprzedaży w roku 2021. – uchwała zrealizowana w 2021 roku, na 

podstawie tej uchwały zostało zwolnionych z opłat za koncesję 15 przedsiębiorców na 

ogólną kwotę 14 659,73 zł. 

 Uchwała Nr 280/XXIX/2021 z dnia 23.03.2021 r. w sprawie zmiany regulaminu      

wynagradzania nauczycieli w placówkach prowadzonych przez Gminę Kłobuck. Na jej 

podstawie co roku sporządzane są angaże dla dyrektorów placówek oświatowych Gminy 

Kłobuck, przyznawane są nagrody ze specjalnego funduszu nagród – w toku realizacji. 

 Uchwała Nr 281/XXIX/2021 z dnia 23.03.2021 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki 

nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 

Kłobuck w 2021 roku. Została uchylona w całości przez Wojewodę Śląskiego 

rozstrzygnięciem nadzorczym nr NP.II.4131.1.355.2021 z dnia 23 kwietnia 2021 r. 

 Uchwała Nr 282/XXIX/2021 z dnia 23.03.2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłobuck - zrealizowano. 

 Uchwała Nr 283/XXIX/2021 z dnia 23.03.2021 r. w sprawie miejscowego planu      

zagospodarowania przestrzennego, dla terenów położonych w Kłobucku w obrębach 

Kłobuck, Przybyłów i Osoki Pustkowie – zrealizowano. 

 Uchwała Nr 284/XXIX/2021 z dnia 23.03.2021 r. w sprawie określenia sezonu 

kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na rok 2021 na terenie Gminy Kłobuck.  

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 2021 r. trwał od 24 czerwca do 31 sierpnia.  

 Uchwała Nr 285/XXIX/2021 z dnia 23.03.2021 r. w sprawie stwierdzenia swojej 

niewłaściwości i przekazania sprawy organom właściwym – uchwała została zrealizowana. 

 Uchwała Nr 286/XXX/2021 z dnia 18.05.2021 r. w sprawie zmian w planie budżetu na rok 

2021. W związku z niewłaściwym przeprowadzeniem głosowań ww. uchwała została 

uchylona Uchwałą Nr 300/XXXI/2021 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 22.06.2021 r. 

 Uchwała Nr 287/XXX/2021 z dnia 18.05.2021 r. w sprawie zmiany uchwały  

Nr 251/XXVII/2020 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie 

przyjęcia        wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2031 Gminy Kłobuck.                                     

W związku z niewłaściwym przeprowadzeniem głosowań ww. uchwała została uchylona 

Uchwałą Nr 300/XXXI/2021 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 22.06.2021 r 

 Uchwała Nr 288/XXX/2021 z dnia 18.05.2021 r. w sprawie przekazania środków 

finansowych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku. 
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W związku z niewłaściwym przeprowadzeniem głosowań ww. uchwała została uchylona 

Uchwałą Nr 300/XXXI/2021 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 22.06.2021 r. 

 Uchwała Nr 289/XXX/2021 z dnia 18.05.2021 r. w sprawie przekazania środków 

finansowych dla Policji. W związku z niewłaściwym przeprowadzeniem głosowań ww. 

uchwała została uchylona.         

 Uchwała Nr 290/XXX/2021 z dnia 18.05.2021 r. w sprawie przyjęcia od Powiatu 

Kłobuckiego zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych – uchwała została uchylona.  

 Uchwała Nr 291/XXX/2021 z dnia 18.05.2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Powiatowi Kłobuckiemu.    

W związku z niewłaściwym przeprowadzeniem głosowań ww. uchwała została uchylona 

Uchwałą Nr 300/XXXI/2021 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 22.06.2021 r. 

 Uchwała Nr 292/XXX/2021 z dnia 18.05.2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę 

części nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck na okres 3 lat na rzecz 

dotychczasowych dzierżawców - zrealizowano.   

 Uchwała Nr 293/XXX/2021 z dnia 18.05.2021 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. 

 Uchwała Nr 294/XXX/2021 z dnia 18.05.2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o       

przyznanie dodatku mieszkalnego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa 

domowego osoby ubiegającej się o przyznanie dodatku mieszkaniowego. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłobucku w 2021 roku wypłacił dodatki 

mieszkaniowe dla 76 gospodarstw domowych na kwotę 151.580,93 zł. 

 Uchwała Nr 295/XXX/2021 z dnia 18.05.2021 r. w sprawie skargi na nienależyte 

wykonanie swoich zadań przez dyrektorów przedszkoli, szkół podstawowych i zespołu 

szkolno-przedszkolnego złożonej przez Centrum Cyfrowego wsparcia Edukacji. Skarga 

uznana jako zasadna. 

 Uchwała Nr 296/XXX/2021 z dnia 18.05.2021 r. w sprawie pozostawienia petycji w 

sprawie udzielenia poparcia dla Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego - 

zrealizowano. 

 Uchwała Nr 297/XXX/2021 z dnia 18.05.2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Spółki 

Wodnej Biała na Burmistrza Kłobucka jako bezzasadnej - zrealizowano. 

 Uchwała Nr 298/XXX/2021 z dnia 18.05.2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie 

przeprowadzenia bezpośredniego referendum ludowego złożonej przez Teresę Garland- 

zrealizowano. 

 Uchwała Nr 299/XXX/2021 z dnia 18.05.2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na 

Burmistrza Kłobucka wniesionej przez mieszkańca Gminy Kłobuck - zrealizowano.  

 Uchwała Nr 300/XXXI/2021 z dnia 22.06.2021 r. w sprawie uchylenia uchwał Rady 

Miejskiej w Kłobucku. 

W związku z niewłaściwym przeprowadzeniem głosowań zostały uchylone uchwały Rady 

Miejskiej w Kłobucku podjęte w dniu 18 maja 2021r. o numerach 286/XXX/2021, 

287/XXX/2021, 288/XXX/2021, 289/XXX/2021, 291/XXX/2021. 

 Uchwała Nr 301/XXXI/2021 z dnia 22.06.2021 r. w sprawie zmian w planie budżetu na 

rok 2021. Zrealizowano w granicach sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 r. 

 Uchwała Nr 302/XXXI/2021 z dnia 22.06.2021 r. w sprawie zmiany uchwały  

Nr 251/XXVII/2020 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2020  r. w sprawie 

przyjęcia        wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2031 Gminy Kłobuck. 

Zrealizowano w granicach sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 r. 

 Uchwała Nr 303/XXXI/2021 z dnia 22.06.2021 r. w sprawie przekazania środków 

finansowych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku. 
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Przekazano dotację w wysokości 50.000,00 zł na zakup pojazdu strażackiego dla PSP w 

Kłobucku, środki wykorzystano w całości. 

 Uchwała Nr 304/XXXI/2021 z dnia 22.06.2021 r. w sprawie przekazania środków 

finansowych dla Policji. 

Przekazano dotację w wysokości 35.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków 

związanych z zakupem samochodu służbowego. Z czego zwrócono na rachunek Urzędu 

Miasta Kłobuck 1.484,55 zł jako środki niewykorzystane. 

 Uchwała Nr 305/XXXI/2021 z dnia 22.06.2021 r. w sprawie przyjęcia od Powiatu 

Kłobuckiego za dania publicznego z zakresu dróg powiatowych. – uchwała w trakcie 

realizacji. 

 Uchwała Nr 306/XXXI/2021 z dnia 22.06.2021 r. w sprawie  udzielenia Burmistrzowi 

Kłobucka wotum zaufania. 

W wyniku podjęcia uchwały Rada Miejska udzieliła Burmistrzowi Kłobucka wotum 

zaufania. 

 Uchwała Nr 307/XXXI/2021 z dnia 22.06.2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2020 - zrealizowano. 

 Uchwała Nr 308/XXXI/2021 z dnia 22.06.2021 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi 

Kłobucka absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2020 - zrealizowano. 

 Uchwała Nr 309/XXXI/2021 z dnia 22.06.2021 r. w sprawie zmian w planie budżetu na 

rok 2021. Zrealizowano w granicach sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 r. 

 Uchwała Nr 310/XXXI/2021 z dnia 22.06.2021 r. w sprawie zmiany uchwały  

Nr 251/XXVII/2020 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie 

przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2031 Gminy Kłobuck.        

Zrealizowano w granicach sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 r. 

 Uchwała Nr 311/XXXI/2021 z dnia 22.06.2021 r. w sprawie zmiany Uchwały  

Nr 349/XXXVI/2013 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie        

zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze 

inkasa od osób fizycznych, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso (z późn. zm.). 

Uchwała została podjęta w związku z wyborami sołtysa w sołectwie Lgota.   

 Uchwała Nr 312/XXXI/2021 z dnia 22.06.2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali i 

pomieszczeń wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kłobuck. – uchylona 

przez Śląski Urząd Wojewódzki na podstawie rozstrzygnięcia nadzorczego z dnia 

23.07.2021 r. 

 Uchwała Nr 313/XXXI/2021 z dnia 22.06.2021 r. w sprawie sprzedaży w drodze 

bezprzetargowej nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości na 

rzecz właścicieli nieruchomości przyległych – w trakcie realizacji.  

 Uchwała Nr 314/XXXI/2021 z dnia 22.06.2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na  

wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck na 

okres 3 lat, na rzecz dotychczasowych najemców lub dzierżawców – zrealizowana. 

 Uchwała Nr 315/XXXI/2021 z dnia 22.06.2021 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku 

wniesionego przez mieszkańca Gminy Kłobuck. /zrealizowana/ 

 Uchwała Nr 316/XXXI/2021 z dnia 22.06.2021 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego 

Komisji Skarg Wniosków i Petycji. /zrealizowano/ 

 Uchwała Nr 317/XXXII/2021 z dnia 20.07.2021 r. w sprawie zmian w planie budżetu na 

rok 2021. Zrealizowano w granicach sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 r. 

 Uchwała Nr 318/XXXII/2021 z dnia 20.07.2021 r. w sprawie zmiany uchwały  

Nr 251/XXVII/2020 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie 

przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2031 Gminy Kłobuck.    

Zrealizowano w granicach sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 r. 
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 Uchwała Nr 319/XXXII/2021 z dnia  20.07.2021 r. w sprawie zwolnienia od podatku od 

nieruchomości w ramach programu pomocy de minimis w zakresie nowych inwestycji na 

terenie Gminy Kłobuck. W 2021 r. brak zwolnień. 

 Uchwała Nr 320/XXXII/2021 z dnia  20.07.2021 r. w sprawie zwolnienia od podatku od 

nieruchomości w ramach programu pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy. 

W 2021 r. brak zwolnień. 

 Uchwała Nr 321/XXXII/2021 z dnia 20.07.2021 r. w sprawie sprzedaży w drodze 

bezprzetargowej nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości na 

rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości przyległej – zrealizowana. 

 Uchwała Nr 322/XXXII/2021 z dnia 20.07.2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na 

dzierżawę części nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck – zrealizowana.  

 Uchwała Nr 323/XXXIII/2021 z dnia 10.08.2021 r. w sprawie zmian w planie budżetu na 

rok 2021. Zrealizowano w granicach sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 r. 

 Uchwała Nr 324/XXXIII/2021 z dnia 10.08.2021 r. w sprawie zmiany uchwały  

Nr 251/XXVII/2020 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie 

przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2031 Gminy Kłobuck. 

Zrealizowano w granicach sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 r. 

 Uchwała Nr 325/XXXIII/2021 z dnia 10.08.2021 r. w sprawie określenia średniej ceny 

jednostki paliwa w Gminie Kłobuck na rok szkolny 2021/2022 w celu ustalenia zwrotu 

kosztów rodzicom za przewóz dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców – w toku 

realizacji. 

 Uchwała Nr 326/XXXIII/2021 z dnia 10.08.2021 r.  w sprawie zaliczenia drogi do kategorii 

dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu – zrealizowana.      

 Uchwała Nr 327/XXXIV/2021 z dnia 21.09.2021 r. w sprawie zmian w planie budżetu na 

rok 2021. Zrealizowano w granicach sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 r. 

 Uchwała Nr 328/XXXIV/2021 z dnia 21.09.2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 

251/XXVII/2020 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia 

wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2031 Gminy Kłobuck. Zrealizowano w 

granicach sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 r. 

 Uchwała Nr 329/XXXIV/2021 z dnia 21.09.2021 r. w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Powiatowi Kłobuckiemu przez Gminę Kłobuck – zrealizowana. 

 Uchwała Nr 330/XXXIV/2021 z dnia 21.09.2021 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kłobuck w 2021 

roku oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętej pożyczki i kredytów.  

Zgodnie z ww. uchwałą w roku 2021 postanowiono zaciągnąć kredyt długoterminowy w 

kwocie 3 097 591,35 zł z czego zaciągnięto 1 500 000,00 zł. 

 Uchwała Nr 331/XXXIV/2021 z dnia 21.09.2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 

252/XXVII/2020 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu 

Gminy Kłobuck na rok 2021. Zrealizowano w granicach sprawozdania z wykonania 

budżetu za 2021 r. 

 Uchwała Nr 332/XXXIV/2021 z dnia 21.09.2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 

320/XXXII/2021 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 20 lipca 2021 r. w sprawie zwolnienia 

z podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy de minimis na tworzenie nowych 

miejsc pracy. W 2021 r. brak zwolnień. 

 Uchwała Nr 333/XXXIV/2021 z dnia 21.09.2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 

349/XXXVI/2013 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie 

zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze 

inkasa od osób fizycznych, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso. 

Uchwała została podjęta w związku z wyborami sołtys w sołectwie Przybyłów. 
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 Uchwała Nr 334/XXXIV/2021 z dnia 21.09.2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowościach Borowianka i Kopiec-

etap II – zrealizowana. 

 Uchwała Nr 335/XXXIV/2021 z dnia 21.09.2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Kamyk-etap II – w trakcie 

realizacji. 

 Uchwała Nr 336/XXXIV/2021 z dnia 21.09.2021 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 

w Kłobucku – w trakcie realizacji. 

 Uchwała Nr 337/XXXIV/2021 z dnia 21.09.2021 r.  w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania dla obszaru położonego w Kłobucku 

przy ulicach Częstochowskiej, Cielebana i Szafirowej – zrealizowana. 

 Uchwała Nr 338/XXXIV/2021 z dnia 21.09.2021 r. w sprawie sprzedaży bezprzetargowej 

nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości na rzecz właścicieli 

nieruchomości przyległych – w trakcie realizacji. 

 Uchwała Nr 339/XXXIV/2021 z dnia 21.09.2021 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki 

nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 

Kłobuck w 2021 roku” – zrealizowano. 

 Uchwała Nr 340/XXXV/2021 z dnia 26.10.2021 r. w sprawie zmian w planie budżetu na 

rok 2021. Zrealizowano w granicach sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 r. 

 Uchwała Nr 341/XXXV/2021 z dnia 26.10.2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 

251/XXVII/2020 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia 

wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2031 Gminy Kłobuck. Zrealizowano w 

granicach sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 r. 

 Uchwała Nr 342/XXXV/2021 z dnia 26.10.2021 r. zmiany uchwały Nr 252/XXVII/2020 

Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu Gminy 

Kłobuck na rok 2021. Zrealizowano w granicach sprawozdania z wykonania budżetu za 

2021 r. 

 Uchwała Nr 343/XXXV/2021 z dnia 26.10.2021 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. 

 Uchwała Nr 344/XXXV/2021 z dnia 26.10.2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

obszaru położonego w Kłobucku przy ulicach Częstochowskiej, Cielebana i Szafirowej – 

w trakcie realizacji. 

 Uchwała Nr 345/XXXV/2021 z dnia 26.10.2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 

od Skarbu Państwa nieruchomości na własność Gminy Kłobuck – w trakcie realizacji. 

 Uchwała Nr 346/XXXV/2021 z dnia 26.10.2021 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Kłobuck - uchwała uchylona na skutek podjęcia nowej uchwały dot. 

tej samej materii lub innego zakresu. 

 Uchwała Nr 347/XXXV/2021 z dnia 26.10.2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na 

wynajęcie na okres 3 lat części nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Kłobuck, 

przekazanej w nieodpłatne użytkowanie Miejskiemu Ośrodkowi Kultury im. Władysława 

Sebyły w Kłobucku na rzecz dotychczasowych najemców. Na podstawie Uchwały Nr 

347/XXXV/2021 z dnia 26.10.2021 r. z dnia 26.10.2021 r. została zawarta w dniu 

26.11.2021 umowa na wynajem pomieszczenia użytkowego na okres trzech lat, tj. 

01.12.2021 - 30.11.2024 r. 

 Uchwała Nr 348/XXXV/2021 z dnia 26.10.2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego 
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planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Kłobucku w rejonie ulic Górniczej i 

Drukarskiej - uchwała zrealizowana – rozstrzygnięcie nadzorcze uchylające uchwałę w 

całości; wystąpiono ze skargą do wyższej instancji, jak poniżej. 

 Uchwała Nr 349/XXXVI/2021 z dnia 25.11.2021 r. w sprawie zmian w planie budżetu na 

rok 2021. Zrealizowano w granicach sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 r. 

 Uchwała Nr 350/XXXVI/2021 z dnia 25.11.2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 

251/XXVII/2020 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2020 r.  w sprawie 

przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2031 Gminy Kłobuck. 

Zrealizowano w granicach sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 r. 

 Uchwała Nr 351/XXXVI/2021 z dnia 25.11.2021 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta 

do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2022. Do stosowania i realizacji w 2022 r. 

 Uchwała Nr 352/XXXVI/2021 z dnia 25.11.2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek 

podatku od nieruchomości. Do stosowania i realizacji w 2022 r. 

 Uchwała Nr 353/XXXVI/2021 z dnia 25.11.2021 r. w sprawie wynagrodzenia Burmistrza 

Kłobucka – w toku realizacji. 

 Uchwała Nr 354/XXXVI/2021 z dnia 25.11.2021 r. w sprawie uchwalenia programu 

współpracy Gminy Kłobuck z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 – w trakcie realizacji. 

 Uchwała Nr 355/XXXVI/2021 z dnia 25.11.2021 r. w sprawie przyjęcia stanowiska 

popierającego utworzenie kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Humanistyczno-

Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie – uchwała została zrealizowana. 

 Uchwała Nr 356/XXXVI/2021 z dnia 25.11.2021 r. w sprawie zmiany składu osobowego 

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – uchwała została zrealizowana. 

 Uchwała Nr 357/XXXVI/2021 z dnia 25.11.2021 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego 

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – uchwała została zrealizowana. 

 Uchwała Nr 358/XXXVII/2021 z dnia 28.12.2021 r. w sprawie zmian w planie budżetu na 

rok 2021. Zrealizowano w granicach sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 r. 

 Uchwała Nr 359/XXXVII/2021 z dnia 28.12.2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 

251/XXVII/2020 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia 

wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2031 Gminy Kłobuck. 

Zrealizowano w granicach sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 r. 

 Uchwała Nr 360/XXXVII/2021 z dnia 28.12.2021 r. w sprawie budżetu Gminy Kłobuck 

na rok 2022. Do stosowania i realizacji w 2022 r.  

 Uchwała Nr 361/XXXVII/2021  z dnia 28.12.2021 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej 

prognozy finansowej na lata 2022-2032 Gminy Kłobuck. Do stosowania i realizacji w  

2022 r.  

 Uchwała Nr 362/XXXVII/2021  z dnia 28.12.2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie umów najmu lokali użytkowych i dzierżawy gruntów stanowiących własność 

Gminy Kłobuck i zarządzanych przez Zarząd Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku 

na czas określony na rzecz dotychczasowych najemców podjęta zgodnie z uchwałą o 

samorządzie gminnym (art. 18 ust. 1 pkt 9 lit. a ustawy) za względu na fakt, iż zawarcie 

umowy użytkowania, najmu lub dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność gminy w 

trybie bezprzetargowym na czas oznaczony, dłuższy niż trzy lata lub czas nieoznaczony, 

wymaga zgody rady. 

 Uchwała Nr 363/XXXVII/2021 z dnia 28.12.2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali  

i pomieszczeń wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kłobuck – podjęcie 

nowej uchwały spowodowane było koniecznością dostosowania aktów prawa miejscowego 

do wymogów znowelizowanej ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw 
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lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, 

wprowadzonych w życie z dniem 19.04.2019 r. 

 Uchwała Nr 364/XXXVII/2021 z dnia 28.12.2021 r. w sprawie uchwalenia Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022.  

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych został 

uchwalony na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 1, art. 41 ust. 1, 2 i 5 ustawy z 

dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

(Dz. U. z 2021 r., poz. 1119 t.j.). Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na rok 2022, jest podstawowym dokumentem określającym 

zakres i formę działań profilaktycznych i naprawczych. Skierowany jest do wszystkich 

placówek, instytucji, stowarzyszeń znajdujących się na terenie gminy. Głównym celem 

programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest ograniczenie 

zdrowotnych i społecznych skutków wynikających z nadużywania napojów alkoholowych 

poprzez podnoszenie poziomu wiedzy i świadomości mieszkańców Gminy Kłobuck oraz 

prowadzenie skoordynowanych działań profilaktycznych, terapeutycznych i 

rehabilitacyjnych - w trakcie realizacji. 

 Uchwała Nr 365/XXXVII/2021 z dnia 28.12.2021 r. w sprawie uchwalenia Gminnego 

Programu Przeciwdziałania Narkomani na rok 2022 - w trakcie realizacji. 

 Uchwała Nr 366/XXXVII/2021  z dnia 28.12.2021 r. w sprawie określenia zasad, trybu i 

sposobu rozliczenia dotacji celowej na dofinansowanie usuwania odpadów zawierających 

azbest z terenu Gminy Kłobuck – w realizacji. 

 Uchwała Nr 367/XXXVII/2021 z dnia 28.12.2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie Miastu 

Częstochowa realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej polegającego 

na objęciu mieszkańców Gminy Kłobuck usługami świadczonymi przez Środowiskowy 

Dom Samopomocy w Częstochowie przy ul. Feliksa Nowowiejskiego 15 - do realizacji w 

kolejnym roku budżetowym. 

 Uchwała Nr 368/XXXVII/2021 z dnia 28.12.2021 r. w sprawie wniesienia skargi na 

rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody Śląskiego dotyczące uchwały Nr 348/XXXV/2021 

Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 26 października 2021 r. w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Kłobucku w rejonie ulic 

Górniczej i Drukarskiej - w trakcie realizacji. 

 Uchwała Nr 369/XXXVII/2021 z dnia 28.12.2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji 

złożonej w dniu 13 września 2021 r. – uchwała została zrealizowana. 

 Uchwała Nr 370/XXXVII/2021 z dnia 28.12.2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji 

wniesionej przez mieszkańców Gminy Kłobuck – uchwała została zrealizowana. 

 Uchwała Nr 371/XXXVII/2021 z dnia 28.12.2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na 

Burmistrza Kłobucka wniesionej przez mieszkańców Gminy Kłobuck – uchwała została 

zrealizowana. 

 Uchwała Nr 372/XXXVII/2021 z dnia 28.12.2021 r. w sprawie rozpatrzenia ponownej 

skargi mieszkańca Gminy Kłobuck – uchwała została zrealizowana. 
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5.2. REALIZACJA UCHWAŁ PODJĘTYCH WCZEŚNIEJ, A REALIZOWANYCH W 

2021 ROKU 

 

 Uchwała Nr 458/XLVIII/2010 z dnia 7 września 2010 r. w sprawie ustanowienia 

stypendium Burmistrza Kłobucka dla najzdolniejszych uczniów i studentów mieszkańców 

Gminy Kłobuck oraz określenia zasad ich przyznawania (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 216, poz. 

3161). Na jej podstawie co roku przyznawane są stypendia naukowe, artystyczne i sportowe 

dla najzdolniejszych uczniów i studentów z Gminy Kłobuck. Uchwała miała zastosowanie 

w październiku 2021 r. 

 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 2021 r. 

 Uchwała Nr 302/XXXI/2017 z dnia 16 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 2021 r. 

 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 – w toku realizacji. 

 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 – w toku realizacji.  

 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. 

 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. 

 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 01.09.2021 r. do 31.12.2021 r. odpowiadał 

dyrektor jednostki. W okresie od 01.09.2021 r. do 31.12.2021 r. do budżetu gminy rodzice 

dzieci objętych opieką w żłobku wnieśli opłaty w łącznej wysokości 16.079,03 zł – w toku 

realizacji. 

 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 r. w sprawie nadania 

Statutu Żłobkowi Gminnemu w Kłobucku. 

Stosując przyjęte kryteria Dyrektor Żłobka Gminnego w Kłobucku przeprowadził w maju 

2021 rekrutację, w ramach której objęto opieką w żłobku 12 dzieci. W zawartych umowach 

zobowiązano rodziców do informowania dyrektora jednostki o nieobecności trwających 



 

RAPORT O STANIE GMINY KŁOBUCK 2021 

 

71 | S t r o n a  

 

ponad 1 miesiąc, celem przyjęcia na okres tej nieobecności innego dziecka na podstawie 

zawartej umowy. W okresie od 01.09.2021 r. do 31.12.2021 r. sytuacja taka nie wystąpiła. 

Zmiany przyjęte uchwałą będą obowiązywać również w latach następnych. 

 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 1 września 2019 r.  

W związku z zakończeniem okresu przejściowego reformowania szkół podstawowych, 

konieczne było ustalenia nowej sieci szkół oraz określenie granic ich obwodów. Od dnia  

1 września 2019 roku szkoły podstawowe funkcjonują w ostatecznie ustalonej dla nich 

strukturze organizacyjnej, jako szkoły ośmioletnie bez klas dotychczasowych gimnazjów. 

 Uchwała Nr 241/XXVI/2020 z dnia 24.11.2020 r. w sprawie przyjęcia Strategii       

Rozwiązania Problemów Społecznych dla Gminy Kłobuck na lata 2021-2027 - w trakcie 

realizacji. 

 Uchwała Nr 242/XXVI/2020 z dnia  24.11.2020 r. w sprawie przystąpienia Gminy      

Kłobuck do realizacji projektu" Centrum Integracji i Aktywności Społecznej" w ramach       

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020       

(Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne, dla       

działania: 9.1 Aktywna integracja, dla poddziałania: 9.1.2. Wzmacnianie potencjału       

społeczno-zawodowego społeczności lokalnych - RIT. 

W styczniu 2021 r. rozpoczęła się realizacja projektu pn. „Centrum Integracji i Aktywności 

Społecznej”, którego głównym celem jest wzrost aktywności społecznej w tym zdolności 

do zatrudnienia osób korzystających z pomocy społecznej w Gminie Kłobuck oraz 

aktywizacja społeczna mieszkańców. Rozpoczęcie projektu zostało przełożone z 

października 2020 roku na styczeń 2021 roku z uwagi na pandemię COVID-19. 

 Uchwała Nr 240/XXVI/2020 z dnia  24.11.2020 r. w sprawie przyjęcia Programu 

Aktywności Lokalnej dla Gminy Kłobuck na lata 2021-2022 – w trakcie realizacji. 

 Uchwała Nr 257/XXVII/2020 z dnia 29.12.2020 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego     

Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023” - w trakcie realizacji. 

 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 22.11.2016 r. 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. 

 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. 

 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. –  w toku realizacji.  

 Uchwała Nr 219/XXIV/2020 z dnia 8 września 2020 r.  w sprawie określenia rodzajów 

świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich 

przyznawania – w toku realizacji.  
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 Uchwała Nr 77/VI/2019 z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie wieloletniego programu 

gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kłobuck na lata 2019-2023 - w trakcie 

realizacji. 

 Uchwała Nr 122/XII/2019 z 24 września 2019 r. w sprawie zgody na sprzedaż w drodze 

przetargu nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości. W dniu 

19.01.2021 r. podano do publicznej wiadomości ogłoszenie o organizowanym 26 marca 

2021 r. III przetargu ustnym nieograniczonym. W jego wyniku zbyto z gminnego zasobu 

działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 1963/4 obręb Łobodno, o powierzchni 0,8460 

ha, za cenę 393 900 zł netto + 23% podatek Vat. Do przetargu przystąpił jeden uczestnik. 

Nieruchomość według ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest 

pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną o symbolu 1MN. 

 Uchwała Nr 236/XXVI/2020 z 24 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 

w drodze przetargu nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości 

działki oznaczonej nr ewidencyjnym 655/5 obręb Biała Górna, o powierzchni 0,0325 ha. 

Po uchwaleniu Uchwały został zlecony operat szacunkowy określający wartość rynkową 

nieruchomości. Wykaz Nr 8/2021 podano do publicznej wiadomości 5 marca 2021 r. 

Ogłoszenie o przetargu opublikowano w prasie, na stronach internetowych urzędu oraz na 

tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kłobucku. Nieruchomość została zbyta 

za cenę 19 190 zł netto + 23% podatek Vat w przetargu organizowanym w dniu                 

28.05.2021 r. Umowa zawarta w formie Aktu Notarialnego została zawarta w dniu 17 

czerwca 2021 r. 

  Uchwała Nr 94/VIII/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. w sprawie zasad obciążania 

nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck służebnością przesyłu: 

✓ ustanowiono służebność przesyłu na rzecz Tauron Dystrybucja S.A. w granicach działki 

położonej w miejscowości Kłobuck Nr 1372/2 obręb Kłobuck, polegającą na usytuowaniu 

22m odcinka linii kablowej średniego napięcia za jednorazową odpłatnością 800,00 zł + 

23% podatek Vat; 

✓ ustanowiono służebność przesyłu na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji 

Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie, polegającą na budowie sieci 

wodociągowej wzdłuż działek położonych w Kłobucku oznaczonych ewidencyjnie nr 2464, 

2465, 2495 obręb  Kłobuck, o łącznej odległości 270 metrów za jednorazową odpłatnością 

9 600 zł + 23 % podatek Vat;  

✓ na rzecz „BAU” sp. z o.o. w Kuźniczce służebność gruntowa w granicach działki 

ewidencyjnej nr 1033/2 obręb Kłobuck na pow. ok. 173 m2 polegająca na urządzeniu zjazdu 

i ułożeniu kostki brukowej, za jednorazowym wynagrodzeniem 8.610,00 zł brutto; 

✓ na rzecz przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w 

Częstochowie w granicach działki ewidencyjnej nr 331 obręb Niwa Skrzeszów w Kłobucku 

na pow. 176m2 - służebność przesyłu (odcinek sieci wodociągowej), za jednorazowym 

wynagrodzeniem 1.931,00 zł brutto. 

 Uchwała Nr 137/XVI/2008 z dnia 12 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia stawki 

procentowej opłaty adiacenckiej za wzrost wartości nieruchomości w wyniku podziału 

geodezyjnego nieruchomości: wydano 5 decyzji administracyjnych na łączną kwotę opłat 

adiacenckich 10,128,00 zł. 

 Uchwała Nr 76/VI/2019 z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie warunków udzielenia 

bonifikat od jednorazowej opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 

gruntów stanowiących własność Gminy Kłobuck w prawo własności tych gruntów i 

wysokości stawek procentowych tych bonifikat: udzielono 2 właścicielom ułamkowych 

części gruntu pod lokalami mieszkalnymi bonifikat (40%) od wysokości opłaty rocznej z 

tytułu przekształcenia na łączną kwotę 260,57 zł (przed udzieleniem bonifikat, kwota opłat 

wyniosłaby 651,42 zł). 
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 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. 

 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. 

 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 – w toku realizacji. 

 Uchwała Nr 174/XIX/2020 z dnia 12.03.2020 r.  w sprawie wyboru metody ustalenia 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej 

opłaty – w toku realizacji. 

 Uchwała Nr 176/XIX/2020 z dnia 12.03.2020 r. w sprawie zmiany uchwały                             

Nr 156/XIX/2016 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie 

częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

ponoszonymi przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny 

wielodzietne – w toku realizacji.  

 Uchwała Nr 191/XX/2020 z dnia 28.04.2020 r. w sprawie zmiany uchwały                                         

nr 175/XIX/2020 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie 

określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości – w toku realizacji. 

 Uchwała Nr 194/XXI/2020 z dnia 26.05.2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie gminy Kłobuck – w toku realizacji. 

 Uchwała Nr 195/XXI/2020 z dnia 26.05.2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i 

zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości na terenie gminy Kłobuck i zagospodarowania tych odpadów w zamian za 

uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę zagospodarowanie odpadami 

komunalnymi – w toku realizacji. 

 Uchwała Nr 238/XXVI/2020 z dnia 24.11.2020 r. w sprawie podziału Gminy Kłobuck na 

sektory w celu zorganizowania odbioru odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości – w toku realizacji. 

 Uchwała Nr 254/XXVII/2020 z dnia 29.12.2020 r.  w sprawie zmiany uchwały w sprawie 

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

z terenu Gminy Kłobuck – uchwała zrealizowana. 

 Uchwała Nr 255/XXVII/2020 z dnia 29.12.2020 r. w sprawie zasad udzielania spółkom 

wodnym dotacji z budżetu Gminy Kłobuck na bieżące utrzymanie wód i urządzeń 

wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu ich rozliczania – w 

toku realizacji. 

 Uchwała Nr 256/XXVII/2020 z dnia 29.12.2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i 

granic aglomeracji Kłobuck – w toku realizacji. 

 Uchwała Nr 223/XXIV/2020 z dnia 08.09.2020 r. w sprawie regulaminu udzielania dotacji 

na wymianę źródeł ogrzewania z udziałem środków Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu pn. 

Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych. 

Regulamin jest niezbędny do realizacji projektu „Wymiana źródeł ciepła 

w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Kłobuck” 

współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu 



 

RAPORT O STANIE GMINY KŁOBUCK 2021 

 

74 | S t r o n a  

 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju 

Regionalnego) dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła 

energii i gospodarka niskoemisyjna dla działania: 4.3. Efektywność energetyczna 

i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej dla poddziałania: 

4.3.4. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej 

i mieszkaniowej – konkurs. Termin realizacji projektu – do 31.07.2022 r. 

Uchwała w trakcie realizacji. 

 Uchwała Nr 229/XXV/2020 z dnia 29.09.2020 r. w sprawie w zmiany uchwały Nr 

223/XXIV/2020 z dnia 8.09.2020 r. w sprawie regulaminu dotacji na wymianę źródeł 

ogrzewania z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu pn. Wymiana źródeł ciepła 

w indywidualnych gospodarstwach domowych. 

Zmiana treści uchwały wynika z uwag Regionalnej Izby Obrachunkowej w Częstochowie  

(RIO) w zakresie dotyczącym załączników do Regulaminu Nr 4-6. Po analizie dokumentu,  

RIO uznało, że przedmiotowe załączniki powinny być załącznikami do umowy 

o powierzenie grantu, a nie załącznikami do uchwały. 

Ponadto przeredagowano zapisy uchwały dotyczące § 8 ust. 3 pkt 1 i § 11 ust. 

1 Regulaminu stanowiącego załącznik Nr 1 w celu jej lepszej czytelności. Uchwała w 

trakcie realizacji. 

 Uchwała Nr 463/XLV/2018 z dnia 18.09.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie 

nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck przekazanych w nieodpłatne 

użytkowanie MOK im. Wł. Sebyły w Kłobucku na okres 3 lat na rzecz dotychczasowych 

najemców – w toku realizacji, uzyskany w 2021 r. przychód netto 3947,13 zł.  

 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 2021 r. 

 Uchwała Nr 251/XXVII/2020 z dnia 29.12.2020 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej 

prognozy finansowej na lata 2021-2031 Gminy Kłobuck. Zrealizowano w granicach 

sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 r. 

 Uchwała Nr 252/XXVII/2020 z dnia 29.12.2020 r. w sprawie budżetu Gminy Kłobuck na 

rok 2021. Zrealizowano w granicach sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 r. 

 Uchwała Nr 233/XXVI/2020 z dnia  24.11.2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek     

podatku od nieruchomości. Dokonano wymiaru z tytułu podatku od nieruchomości w  

2021 r.                                                                                                                                            

 Uchwała Nr 234/XXVI/2020 z dnia  24.11.2020 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta  

do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2021. Dokonano wymiaru z tytułu podatku 

rolnego w 2021 r.   

 Uchwała Nr 450/XLVI/2014 z dnia 30.09.2014 r. 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) z późn. zm.                                                                           

W 2021 r. zostało zwolnionych z podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy  

de minimis w zakresie nowych inwestycji na terenie Gminy Kłobuck dwóch 

przedsiębiorców na łączną kwotę 57 599,49 zł. 

 Uchwała Nr 451/XLVI/2014 z dnia 30.09.2014 r. 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) z późn. zm.                                                                                       

W 2021 r. został zwolniony z podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy  

de minimis na utworzenie nowych miejsc pracy jeden przedsiębiorca na kwotę  

202 000,00 zł. 
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 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. 

 

VI. BUDŻET OBYWATELSKI 
 

Fundusz sołecki to pula środków gminy zarezerwowana dla sołectw w jej budżecie. Konkretne 

sołectwa mają prawo do wskazania, na co należy wydatkować kwoty przypadające im z tej puli. 

Są to więc środki w budżecie gminy, tyle że wydzielone z przeznaczeniem wyłącznie dla 

sołectw, które się w niej znajdują. To powoduje, że fundusz sołecki musi podlegać takim 

samym rygorom, określonym w ustawie o finansach publicznych, jakim podlegają zwyczajne 

środki w budżecie gminy. Trzeba więc przy ich wydatkowaniu kierować się zasadą 

oszczędności, gospodarności i celowości. Ich uruchomienie i wydatkowanie musi się przy tym 

odbywać według wymogów formalnych zawartych w ustawie z dnia 21 lutego 2014 r. 

o funduszu sołeckim (Dz. U. poz. 301 z późn. zm.), tak, aby sołectwo i gmina mogły uzyskać 

korzyści, które daje funkcjonowanie u nich funduszu. Przedsięwzięcia wskazane przez 

mieszkańców konkretnego sołectwa do sfinansowania z funduszu nie mogą być jednak 

dowolne. Muszą odpowiadać warunkom i wymogom formalnym, które zostały określone 

w ustawie o funduszu sołeckim i w art. 7 ustawy o samorządzie gminnym.  

W Gminie Kłobuck 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 pulę środków na rok 2021. 

 

Sołectwa na zebraniach wiejskich przyjęły wysokość środków i zgłosiły propozycje ich 

wykorzystania. Poniższe zestawienia przedstawiają harmonogram zebrań oraz realizacje zadań 

przez poszczególne sołectwa. 

 

Lp. Sołectwo Wysokość środków 

(zł) 

 

1. Biała 43 624,70  

2. Borowianka 31 933,28  

3. Brody Malina 20 852,61  

4. Gruszewnia 24 604,33  

5. Kamyk 43 624,70  

6. Kopiec 19 674,74  

7. Lgota 31 584,28  

8. Libidza 39 611,23  

9. Łobodno 43 624,70  

10. Niwa Skrzeszów 24 909,70  

11. Nowa Wieś 22 902,97  

12. Przybyłów 15 617,64  

13. Rybno 17 624,38  

14. Smugi 41 138,09  

15.  Zakrzew 30 188,29  
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Zebrania wiejskie w sprawie uchwalenia wniosków dotyczących przeznaczenia środków 

funduszu sołeckiego w 2021 roku: 

Biała - zebranie w dniu 10.09.2020 r. 

Borowianka - zebranie w dniu 17.09.2020 r. oraz w dniu 07.09.2021 r. w sprawie zmiany 

przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w 2021 r. w ramach funduszu sołeckiego.  

Brody Malina - zebranie w dniu 21.09.2020 r. 

Gruszewnia - zebranie w dniu 24.09.2020 r. 

Kamyk - zebranie w dniu 17.09.2020 r, oraz w dniu 07.09.2021 r. w sprawie zmiany 

przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w 2021 r. w ramach funduszu sołeckiego.  

Kopiec - zebranie w dniu 02.09.2020 r.  

Lgota - zebranie w dniu 11.09.2020 r. oraz w dniu 02.09.2021 r. w sprawie zmiany 

przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w 2021 r. w ramach funduszu sołeckiego 

Libidza - zebranie w dniu 22.09.2020 r. oraz w dniu 14.09.2021 r. w sprawie zmiany 

przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w 2021 r. w ramach funduszu sołeckiego 

Łobodno - zebranie w dniu 09.09.2020 r. 

Niwa Skrzeszów - zebranie w dniu 01.09.2020 r. oraz w dniu 20.09.2021 r. w sprawie zmiany 

przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w 2021 r. w ramach funduszu sołeckiego 

Nowa Wieś - zebranie w dniu 15.09.2020 r. 

Przybyłów - zebranie w dniu 22.09.2020 r. 

Rybno - zebranie w dniu 08.09.2020 r. 

Smugi - zebranie w dniu 16.09.2020 r. 

Zakrzew - zebranie w dniu 23.09.2020 r. 

Zadania funduszu sołeckiego i ich realizacja określa załącznik Nr 7 do sprawozdania rocznego 

z wykonania budżetu Gminy Kłobuck za rok 2021 - Zarządzenie  

Nr FK.0050.045.2022 Burmistrza Kłobucka z dnia 30 marca 2022 r. 

W ramach funduszu sołeckiego, wyodrębnionego w gminie, zrealizowano wydatki na łączną 

kwotę 434.553,78 zł. W ramach funduszu sołeckiego zrealizowano następujące 

przedsięwzięcia:  

1. Sołectwo Biała     

✓ Zakup destruktu asfaltowego – naprawa dróg w Białej – 5 624,70 zł, 

✓ Utwardzenie placu siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Białej – 10 000,00 zł, 

✓ Doposażenie placu zabaw w Białej – 10 000,00 zł, 

✓ Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Białej – 5 000,00 zł, 

✓ Projekt oświetlenia ulicznego ul. Studziennej w Białej – 9 998,90 zł. 

Razem kwota wydatków – 40 623,60 zł  

 

2. Sołectwo Borowianka   

✓ Zakup destruktu asfaltowego do remontu dróg – 17 933,28 zł, 

✓ Czyszczenie rowów ul. Kopiecka Borowianka – 4 000,00 zł, 
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✓ Projekt oświetlenia ul. Stawowa Borowianka – 7 000,00 zł, 

✓ Uzupełnienie oświetlenia ul. Tartakowa Borowianka – 2 000,00 zł. 

Razem kwota wydatków –  30 933,28 zł 

 

3. Sołectwo Brody Malina   

✓ Zakup destruktu asfaltowego do remontu dróg – 5 852,61 zł, 

✓ Plac zabaw – 10 000,00 zł, 

✓ Projekt oświetlenia ulicznego ul. Sosnowej  – 5 000,00 zł. 

Razem kwota wydatków – 20 852,61 zł  

 

4. Sołectwo Gruszewnia   

✓ Placu zabaw – 17 104,33 zł, 

✓ Koszty utrzymania obiektu świetlicy wiejskiej – 7 481,40 zł. 

Razem  kwota wydatków – 24 585,73 zł 

 

5. Sołectwo Kamyk 

✓ Zakup destruktu asfaltowego do remontu dróg – 8 624,70 zł, 

✓ Remont szkoły – 8 425,50 zł, 

✓ Zakup bramy wjazdowej na boisko przy szkole – 6 000,00 zł, 

✓ Zakup kosiarki dla ZSP w Kamyku –  4 000,00 zł, 

✓ Działalność kulturalna – 3 000,00 zł, 

✓ Oświetlenie uliczne ul. Tuwima w  Kamyk – 10 000,00 zł. 

Razem kwota wydatków – 40 050,20 zł 

 

6. Sołectwo Kopiec   

✓ Zakup destruktu asfaltowego do naprawy dróg w sołectwie – 10 674,74 zł, 

✓ Projekt oświetlenie uliczne ul. Parkowa Kopiec – 8 979,00 zł. 

Razem kwota wydatków – 19 653,74 zł 

 

7. Sołectwo Lgota  

✓ Zakup destruktu asfaltowego do remontu dróg w sołectwie – 13 380,28 zł,  

✓ Wytyczenie geodezyjne i wykup gruntów odcinka nowoprojektowanej drogi –  

18 204,00 zł. 

Razem kwota wydatków – 31 584,28 zł 

 

8. Sołectwo Libidza   

✓ Zakup destruktu asfaltowego na remont dróg gminnych – 15 000,00 zł, 

✓ Zakup tablicy informacyjnej ul. Biała Libidza – 900,00 zł, 

✓ OSP Libidza – 13 711,23 zł, 

✓ Szkoła Podstawowa w Libidzy zakup komputerów – 5 000,00 zł, 

✓ LKS Błękitni Libidza – 5 000,00 zł. 

Razem kwota wydatków – 39 611,23 zł 

 

 9. Sołectwo Łobodno  

✓ Dofinansowanie do zakupu drzwi wewnętrznych Zespół Szkolno-Przedszkolny w 

Łobodnie – 9 000,00 zł, 
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✓ Oświetlenie uliczne ul. Woźniaka Łobodno – 14 624,70 zł, 

✓ LKS „OKSZA” Łobodno – 6 000,00 zł, 

✓ Koło Gospodyń Wiejskich zakup sprzętu AGD – 5 000,00 zł. 

Razem kwota wydatków – 34 624,70 zł 

 

10. Sołectwo Niwa Skrzeszów   

✓ Korekta projektu budynku rekreacyjnego i wykonanie prac ziemno-budowlanych –  

9 654,20 zł, 

✓ Zakup destruktu asfaltowego na remont nawierzchni dróg – 13 500,00 zł, 

✓ Organizacja Mikołaja dla dzieci – 1 408,84 zł. 

Razem kwota wydatków – 24 563,04 zł 

 

11. Sołectwo Nowa Wieś   

✓ Remont budynku Strażnic OSP i utwardzenie podjazdu – 22 902,97 zł. 

Razem kwota wydatków – 22 902,97 zł  

 

12. Sołectwo Przybyłów   

✓ Zakup destruktu asfaltowego na remont dróg – 5 617,64 zł, 

✓ Oświetlenie uliczne ul. Podmiejska Przybyłów – 10 000,00 zł. 

Razem kwota wydatków – 15 617,64 zł 

 

13. Sołectwo Rybno  

✓ Zakup destruktu asfaltowego na remont dróg – 4 424,38 zł, 

✓ Zakup tablic informacyjnych – 1 200,00 zł, 

✓ Udrożnienie przepustów drogowych – 10 000,00 zł, 

✓ Wykonanie miejsca pod grill oraz grilla – 2 000,00 zł. 

Razem kwota wydatków – 17 624,38 zł 

 

14. Sołectwo Smugi    

✓ Zakup destruktu asfaltowego na remont dróg ul. Wspólnej i Wschodniej – 41 138,09 zł. 

Razem kwota wydatków – 41 138,09 zł 

 

15. Sołectwo Zakrzew   

✓ Zakup destruktu asfaltowego na remont dróg – 24 388,29 zł, 

✓ Zakup tablic informacyjnych – 800,00 zł, 

✓ Koszenie boiska – zakup paliwa – 2 000,00 zł, 

✓ Projekt placu zabaw – 3 000,00 zł. 

Razem kwota wydatków – 30 188,29 zł 
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VII. CZĘŚĆ ANALITYCZNA 
 

7.1. MIESZKAŃCY GMINY 

W okresie od początku do końca 2021 r. liczba mieszkanek i mieszkańców zmniejszyła się  

o 117 osób, przez co na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosiła 19838 osób, w tym  

10217 kobiet i 9621 mężczyzn. W odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych: 

✓ liczba mieszkanek w wieku przedprodukcyjnym (14 lat i mniej) wynosiła 1327 osób, a liczba 

mieszkańców – 1473 osób, 

✓ liczba mieszkanek w wieku produkcyjnym (15-59 lat) wynosiła 5807 osób, a liczba mieszkańców 

w wieku produkcyjnym (15-64) wynosiła 6557 osób, 

✓ liczba mieszkanek w wieku poprodukcyjnym (powyżej 60 roku życia) wynosiła   3083 osób, a liczba 

mieszkańców w wieku poprodukcyjnym (powyżej 65 roku życia) 1591 osób. 

Na początku 2021 r. na terenach miejskich mieszkało 12541 osób, a na terenach wiejskich  

7414 osób. Na koniec 2021 r. dane te przedstawiały się następująco: na terenach miejskich 

mieszkało  12436  osób, a na terenach wiejskich  7402 osób. 

W 2021 r. narodziło się w gminie    163 osób, w tym    81 dziewczynek i 82  chłopców, a zmarło 

284  osób, w tym 136   kobiet i 148   mężczyzn. Wobec tego przyrost naturalny w 2021 r. był 

ujemny. 

7.2. 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 w 2021 r. przysługiwało osobie 

samotnie gospodarującej, której dochód nie przekraczał kwoty netto 528,00 zł miesięcznie, 

osobie w rodzinie, w której dochód na osobę w rodzinie nie przekraczał kwoty netto 701,00 zł. 

 

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 2021 Gminy Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Kłobucku przyznał z powodu niepełnosprawności oraz z tytułu wieku 

emerytalnego 68 zasiłków stałych. Ośrodek dokonał również refundacji 2 zasiłków stałych 

przyznanych przez inne gminy  dla mieszkańców Gminy Kłobuck, a przebywających obecnie 

poza obszarem Gminy. W roku 2021 Ośrodek przeznaczył kwotę 374 157,80 zł na zasiłki stałe. 

W ramach ubezpieczenia społecznego w 2021 r. opłacano 85 osobom składki zdrowotne. 



 

RAPORT O STANIE GMINY KŁOBUCK 2021 

 

80 | S t r o n a  

 

Ośrodek na powyższe zadanie wydatkował kwotę 40 657,42 zł w tym 8 475,30 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 645,00 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 2021 przyznano 982 świadczenia w formie zasiłków okresowych. 

Głównym powodem przyznania zasiłków okresowych było: 

✓ bezrobocie 678 świadczeń, 

✓ długotrwała choroba 101 świadczeń, 

✓ niepełnosprawność 199 świadczeń, 

✓ inne 4 świadczenia. 

Liczba rodzin, którym w 2021 r. przyznano zasiłki okresowe wynosiła 158, w rodzinach tych 

zamieszkiwały 284 osoby. Łączna kwota przyznanych w 2021 r. zasiłków okresowych  

wyniosła 321 469,83 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 w 

roku 2021 przyznał zasiłki celowe dla 277 rodzin na łączną kwotę 93 135,00  zł (w tym zasiłek 

celowy w kwocie 18 000,00 zł jako wkład własny w ramach projektu „Centrum Integracji i 

Aktywności Społecznej”)  w rodzinach tych przebywało 388 osób.  Zrefundowano zasiłek 

celowy dla 4 mieszkańców Gminy Kłobuck, obecnie przebywających na terenie innych gmin.  

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 2021 Ośrodek przyznał 

specjalny zasiłek celowy 23 rodzinom, w których przebywało 39 osób na łączną kwotę  

13 270,00 zł. 

Ponadto 210 rodzinom objętym pomocą GOPS, w ramach  Programu  – "Posiłek w szkole i w 

domu" na lata 2019-2023, przyznano zasiłek celowy na żywność w łącznej kwocie 315 000,00 

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. Zrefundowano zasiłek celowy na żywność dla 

4 osób będących mieszkańcami Gminy, a obecnie przebywających na terenie innych gmin. 

4. Świadczenia niepieniężne 

W ramach świadczeń niepieniężnych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłobucku 

dokonał pochówku 1 osoby na kwotę 4 000,00 zł. 

Placówki wsparcia dziennego 

W 2021 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej korzystał z placówek wsparcia dziennego 

takich jak: 
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✓ Dom Dziennego pobytu dla Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Częstochowie,                            

ul. Focha 71 a - 1 osoba, 

✓ Kłobuckie Centrum Usług Społecznych  

ul. Sportowa 14 - 33 osoby dorosłe, 9 dzieci. 

Placówki stacjonarnej pomocy społecznej 

W 2021 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 (1 osoby), 

✓ DPS Pelplin ul. Szpitalna 2 (1 osoba), 

✓ DPS w Blachowni, ul. Sienkiewicza 6 (1 osoba), 

✓ DPS w Lublińcu, ul. Kochcicka 14 (1 osoba), 

✓ DPS Klisino 100 (1 osoba). 

Łącznie z tego typu domu skorzystało 5 osób. 

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), 

✓ DPS w Pogórzu, ul. Zamek 132 (1 osoba), 

✓ DPS w Karwodrzy 116 (3 osoby). 

Łącznie z tego typu domu skorzystało 9 osób. 

Domy dla Osób w Podeszłym wieku: 

✓ DPS w Strzelcach Opolskich, ul. Strażacka 8 (1 osoba), 

✓ DPS w Kleszczowie, ul. Ogrodowa 1 (1 osoba), 

✓ DPS w Częstochowie, ul. Wieluńska 1 (4 osoby), 

✓ DPS w Baćkowicach 101A (1osoba), 

✓ DPS w Klisinie filia w Głubczycach, ul. Dworcowa 10 (1 osoba). 

Łącznie z tego typu domu skorzystało 8 osób. 

Domy dla Osób Przewlekle, Somatycznie Chorych: 

✓ DPS Lubliniec Cyrana 10 (2 osoby), 

✓ DPS w Kole, ul. Poniatowskiego 21 (1 osoba), 

✓ DPS w Baćkowicach 101A (1 osoba), 

✓ DPS w Strzelcach Opolskich, ul. Strażacka 8 (1 osoba). 

Łącznie z tego typu Domu skorzystało 5 osób. 

Dom dla osób niepełnosprawnych fizycznie: 

✓ Regionalne Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie 591 (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 3 osoby. 

3.Schronisko dla Bezdomnych z usługami opiekuńczymi:    

Schronisko dla Bezdomnych w Lubojence, ul. Prosta 99 (Stowarzyszenie ,,AGAPE”)                             

✓ z usług tego Schroniska skorzystały 2 osoby.                                                                                                                                                                                                                                                

Świadczenia rodzinne 

Liczba świadczeń wypłaconych w 2021 roku, wyniosła: 

✓ zasiłek rodzinny – 8 658 świadczeń, 

✓ dodatki do zasiłków rodzinnych – 3 712  świadczeń, 
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✓ zasiłek pielęgnacyjny – 4 682  świadczeń, 

✓ świadczenie pielęgnacyjne – 1 439 świadczeń, 

✓ jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – 119 świadczeń, 

✓ świadczenie rodzicielskie – 354 świadczenia. 

Wydatki na świadczenia rodzinne w 2021 r. wyniosły 5 508.032,51 zł, a na świadczenia 

rodzicielskie 330 282,40 zł. Opłacano również składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 

531 537,84 zł. Łączna kwota wydatków na świadczenia rodzinne i rodzicielskie wyniosła   

5 838 314,91 zł, a koszty obsługi w/w zadań wyniosły 179 315,42 zł. 

Na podstawie ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, Ośrodek w 2021 r. 

wypłacił świadczenie dla 2 osób w łącznej kwocie 4 000,00 zł, a koszty obsługi świadczenia 

wyniosły 240,00 zł. 

Na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, Ośrodek w 2021 roku 

wypłacił 3 osobom zasiłki dla opiekunów na kwotę 21 080,00 zł, opłacono składki na 

ubezpieczenie społeczne od wypłaconych zasiłków na kwotę 1 364,96 zł, a koszty obsługi 

zadania wyniosły 673,35 zł. 

Od świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych oraz od zasiłku dla 

opiekuna odprowadzane są składki na ubezpieczenie zdrowotne. W 2021 r. wydatkowano 

kwotę 88 707,73 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 2021 r. świadczenie 500+ wynosi 3 077 dzieci. 

Kwota wypłaconych świadczeń wyniosła 19 295 124,34 zł, a koszt obsługi wyniósł  

153 767,83 zł. 

 

Realizowane projekty 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłobucku w 2021 r. realizował następujące projekty: 

Projekt „Centrum Integracji Społecznej szansą na zaistnienie ekonomii społecznej                        

w Gminie Kłobuck”. 

W 2021 r. na mocy umowy partnerskiej ze Stowarzyszeniem „Druga Szansa” kontynuowano 

realizację zadań projektowych na rzecz Projektu pn. „Centrum Integracji Społecznej szansą na 

zaistnienie ekonomii społecznej w Gminie Kłobuck” w ramach regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.  Projekt zakłada reintegrację 

społeczno-zawodową osób zagrożonych ubóstwem z terenu Gminy Kłobuck. Celem 

reintegracji zawodowej jest odbudowa i podtrzymanie zdolności do samodzielnego 

świadczenia pracy na rynku pracy. Reintegracja zawodowa odbywa się poprzez zajęcia w 

pracowniach. Reintegracja społeczna odbywa poprzez zajęcia z komunikacji, budowania 

relacji, współdziałania w społeczności lokalnej, a jej celem jest odbudowa i podtrzymanie 

umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w 

miejscu pracy i życiu rodzinnym Dodatkowo zaplanowano spotkania edukacyjne, konsultacje 

z doradcą zawodowym/pośrednikiem pracy, psychologiem, coachem. Do zadań Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach projektu należy: kierowanie przez pracowników 

socjalnych potencjalnych uczestników do Centrum Integracji Społecznej (CIS), udział 

pracowników socjalnych w przygotowaniu Indywidualnych Programów Zatrudnienia 

Socjalnego, udział w kwalifikacji uczestnika po okresie próbnym, utrzymywanie kontaktu z 

uczestnikami projektu, pomoc uczestnikowi projekt w rozwiązywaniu  pojawiających się 
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trudności, stałe motywowanie do wdrażanego procesu zmiany, współpraca ze specjalistami CIS 

itp.  

XVIII. 2. Projekt  „Kłobuckie Centrum Usług Społecznych”. 

W roku 2021 w ramach trwałości projektu kontynuowane są usługi psychologa oraz asystenta 

rodziny. Pozostałe usługi takie jak: pomoc interwenta kryzysowego, psychiatry, terapeuty 

uzależnień czy pomoc dla dzieci w formie zajęć w Placówce Wsparcia Dziennego dla Dzieci 

„Kłobuś” Ośrodek jest gotowy zabezpieczyć w sytuacji zgłoszenia zapotrzebowania na tego 

rodzaju usługi. 

XVIII.3. Projekt pn. „Anioł Stróż dla Seniora”. 

W roku 2021 w ramach trwałości projektu realizowane były usługi opiekuńcze dla 1 seniora, 

usługa lekarza geriatry dla 6 seniorów oraz usługa psychologiczna dla 4 osób. Powyższe usługi 

są świadczone dla seniorów nieodpłatnie. Koszty usług psychologa oraz usług opiekuńczych  

zabezpieczane są w ramach etatów, a koszt usługi lekarza geriatry w roku 2021 wyniósł  

3 300 zł.  

XVIII.4. Projekt pn. „Centrum Integracji i Aktywności Społecznej”. 

W  2021 roku rozpoczęła się realizacja projektu pn. „Centrum Integracji i Aktywności 

Społecznej” w ramach IX Osi Priorytetowej Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna 

Integracja, Podziałanie 9.1.2. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności 

lokalnych, którego głównym celem jest wzrost aktywności społecznej w tym zdolności do 

zatrudnienia osób korzystających z pomocy społecznej w Gminie Kłobuck oraz aktywizacja 

społeczna mieszkańców. Rozpoczęcie projektu zostało przełożone z października 2020 roku na 

styczeń 2021 roku z uwagi na pandemię COVID-19.   

W roku 2021 do udziału w projekcie zrekrutowano 36 osób (24 kobiety i 12 mężczyzn). 

W ramach projektu podjęto pracę w środowisku lokalnym w celu zapoczątkowania działań 

ukierunkowanych na aktywizację i mobilizację społeczności lokalnej, uruchomienie potencjału 

środowiska lokalnego oraz budowę więzi i relacji społecznych zgodnie z Programem 

Aktywności Lokalnej.  

Poza działaniami lokalnymi, dla uczestników projektu zorganizowano: 

✓ indywidualną terapię uzależnień, 

✓ doradztwo psychologiczne, 

✓ pomoc prawną, 

✓ trening komunikacji, 

✓ trening zarządzania budżetem domowym 

Ponadto zorganizowano konkurs plastyczny na ozdobę wielkanocną, zorganizowano piknik 

rodzinny skierowany do społeczności lokalnej zamieszkującej obszar rewitalizacji, konkurs 

plastyczny na najpiękniejszą ozdobę bożonarodzeniową oraz zorganizowano spotkanie 

wigilijne, w ramach którego dla dzieci uczestników projektu odbyło się spotkanie z Mikołajem. 

Z inicjatywy uczestników projektu  zorganizowano warsztaty tworzenia ozdób 

bożonarodzeniowych oraz warsztaty przygotowania świątecznych potraw. Dodatkowo w 

celach integracyjnych w okresie świątecznym przed budynkiem socjalno-komunalnym, 

wspólnie z zamieszkującymi w nim uczestnikami projektu ustawiono i udekorowano choinkę 

świąteczną. W ramach realizowanego projektu wydatkowano kwotę 217 188,96 zł. tym wkład 

własny ze środków Gminy w kwocie 18 000,00 zł. wydatkowany na zasiłki celowe i specjalne 

zasiłki celowe dla uczestników projektu. 
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7.3. PLANOWANIE PRZESTRZENNE 

 

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 

Gmina Kłobuck posiada powierzchnię ok. 12 987 ha.  Z początkiem 2021 r. tereny objęte 

planami stanowiły powierzchnię ok. 3270,41 ha (ok. 25,2 % powierzchni gminy), natomiast  w 

trakcie roku uchwalono plany miejscowe dla miejscowości: Kamyk – etap II (powierzchnia 

opracowania  2,55 ha), Borowianka i Kopiec – etap II (powierzchnia opracowania  4,4 ha), a 

także plan dla terenu wzdłuż drogi krajowej nr 43 w Kłobucku obręb Kłobuck, Osoki 

Pustkowie, Przybyłów (powierzchnia ok. 33,2 ha). Miejscowymi planami objęta jest 

powierzchnia ok. 3310,56 ha, co stanowi ok. 25,49 % powierzchni całej gminy. Na koniec 2021 

roku w toku opracowania były kolejne plany miejscowe dla miejscowości: Kamyk – etap III 

(powierzchnia opracowania 0,25 ha), teren w Kłobucku położony w rejonie ulic Górniczej i 

Drukarskiej (powierzchnia opracowania ok. 425 ha), terenu położonego w Kłobucku 

(powierzchnia opracowania 0,05 ha), teren położony w Kłobucku w rejonie ulic 

Częstochowskiej, Szkolnej i Cielebana (powierzchnia opracowania 90 ha), teren położony w 

Kłobucku w rejonie ulic Poprzecznej, Równoległej, Cichej i Wiśniowej (powierzchnia 

opracowania 59,6 ha) oraz teren położony w Kłobucku w rejonie ulic Rómmla, Szkolnej i 

Żytniej (powierzchnia opracowania 19,6 ha) 

 

Lokalizacje inwestycji celu publicznego 

W 2021 r. przeprowadzono 24 postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu 

publicznego. Inwestycje te dotyczyły: 

✓ budowy oświetlenia ulicznego poprzez dowieszenie obwodu na terenie  położonym                     

w Kłobucku przy ul. Zakrzewskiej, 

✓ budowy linii kablowej 15 kV w celu zmiany układu zasilania w istniejącym ciągu liniowym 

SN relacji: SE Kłobuck Płd. -  Cykarzew (linia kablowa od GPZ Kłobuck Płd. do 

miejscowości Libidza), do realizacji na terenie: położonym w Kłobucku przy ul. Głównej 

oraz w Libidzy przy ul. Kłobuckiej, 

✓ nadbudowie budynku administracji Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku przy                          

ul. 11 Listopada, 

✓ budowy odcinka sieci gazowej w Kamyku o długości ok. 1352m (wniosek pozostawiono 

bez rozpoznania), 

✓ przebudowy podstacji trakcyjnej Kłobuck wraz z infrastrukturą towarzyszącą, do realizacji 

na terenie: położonym w Kłobucku, obręb Zagórze, 

✓ budowy sieci gazowej, do realizacji na terenie położonym w miejscowościach Kamyk                     

i Borowianka o długości ok. 1455m, 

✓ budowy oświetlenia ulicznego na terenie położonym w Kłobucku przy ul. Osiedlowej, 

✓ zagospodarowania terenu wokół Urzędu Miejskiego w Kłobucku, polegającego na: 

budowie parkingu, budowie oświetlenia terenu, budowie odwodnienia terenu wraz z 

kanalizacją deszczową w Kłobucku przy 11 Listopada, 

✓ budowie odcinka sieci wodociągowej na terenie położonym w Kłobucku, obręb Smugi, 

przy ul. Przejazdowej, 

✓ budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na terenie położonym w Kłobucku, obręb 

Smugi, przy ul. Przejazdowej, 

✓ budowy odcinków sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Kłobucku, obręb Smugi 

(postępowanie umorzono), 

✓ budowy odcinka sieci wodociągowej o długości ok. 92m, na terenie położonym                            

w Kłobucku, obręb Zagórze, przy ul. Bolesława Prusa, 

✓ budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej o długości ok. 128,5m, na terenie położonym   

w Kłobucku, obręb Zakrzew, przy  ul. Korczaka, 
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✓ budowy oświetlenia terenu i instalacji NN o długości ok. 65m, na terenie położonym                    

w miejscowości Rybno, 

✓ budowy odcinka sieci wodociągowej o długości ok. 230 m, na terenie położonym                            

w Gruszewni w sąsiedztwie ul. Zagłoby, 

✓ budowy oświetlenia ulicznego, na terenie  położonym w  Kłobucku, obręb Przybyłów, przy 

ul. Podmiejskiej, 

✓ budowy sieci wodociągowej o długości ok. 451 m, na terenie położonym w Kłobucku, 

obręb Smugi (postępowanie umorzono), 

✓ budowy hali sportowej z łącznikiem do istniejącego budynku szkoły w Zespole Szkół Nr 1  

w Kłobucku, obręb Zagórze, przy ul. Zamkowej 6, 

✓ budowy sieci wodociągowej średnicy 180 PE długości 60 m, na terenie położonym                   

w Kłobucku przy ul. Górniczej, 

✓ budowy sieci wodociągowej do podstacji trakcyjnej, na terenie położonym w Kłobucku, 

obręb Zagórze, 

✓ budowy sieci wodociągowej o długości ok. 1000 m, na terenie położonym w miejscowości 

Lgota, 

✓ budowy gazociągu średniego ciśnienia o średnicy 63 PE o długości ok. 600 m, na terenie 

położonym w Kamyku przy ul. Żeromskiego, 

✓ budowy odcinka oświetlenia drogowego, na terenie położonym w Kłobucku,  obręb 

Zakrzew,  przy  ulicach Krętej i Stawowej, 

✓ budowy oświetlenia ciągu komunikacyjnego wzdłuż drogi krajowej DK - 43, na terenie 

położonym w Libidzy (postępowanie umorzono). 

 

Warunki zabudowy 

W 2021 roku prowadzono 113 postępowań w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy 

w tym: 69 spraw  dotyczących zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 24 sprawy dotyczące 

zabudowy produkcyjno-usługowej oraz 20 spraw dotyczących zabudowy innej. 

 

Zaświadczenia 

W 2021 roku wydano 734 zaświadczeń, wypisów i wyrysów w sprawie miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy, rewitalizacji oraz o zgodności zamierzonej zmiany sposobu   

użytkowania  obiektu budowlanego zamierzeń inwestycyjnych z ustaleniami obowiązującego  

planu zagospodarowania przestrzennego (art. 71 ust. 2 pkt 4  ustawy Prawo budowlane). 

 

7.4. EDUKACJA 

 

7.4.1. SZKOŁY 

  

Gmina Kłobuck jest organem prowadzącym dla 7 szkół podstawowych. Trzy szkoły 

zlokalizowane są na terenie miejskim i cztery na terenie wiejskim. W szkole podstawowej 

nauka trwa 8 lat i jest obowiązkowa. Czas nauki został podzielony na dwa etapy: 

I etap edukacyjny obejmujący klasy I-III - tzw. edukacja wczesnoszkolna, 

II etap edukacyjny obejmujący klasy IV-VIII wprowadza się przedmioty i ścieżki edukacyjne.   

Ważnym egzaminem kończącym jeden z etapów edukacji, który odbył się w roku szkolnym 

2020/2021 był egzamin ósmoklasisty. Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, 

co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę.  
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W przeliczeniu na 1 uczennicę/ucznia, wydatki na poszczególne szkoły z budżetu gminy 

przedstawia poniższa tabela i wykres: 

 

 

 

 

 
 

 

 zł-

 zł500 000,00

 zł1 000 000,00

 zł1 500 000,00

 zł2 000 000,00

 zł2 500 000,00

 zł3 000 000,00

 zł3 500 000,00

 zł4 000 000,00

 zł4 500 000,00

 zł5 000 000,00

Wydatki poniesione Kwota otrzymanej subwencji

Jednostka 

Wydatki 

poniesione 

w 2021 r. (zł) 

Średnia 

liczba uczniów 

uczęszczających 

do szkoły  

w 2021 r. (zł) 

Wydatek 

na                  

1 ucznia 

(zł) 

Kwota 

otrzymanej 

subwencji 

(zł) 

Wydatki 

pokryte  

z budżetu 

gminy (zł) 

SP Nr 1 

w Kłobucku 

 

4 531 772,52 314 14 432,39 2 975 369,974 1 556 402,546 

SP Nr 2 

w Kłobucku 

 

4 120 455,31 267 15 432,41 2 093 154,968 2 027 300,342 

SP Nr 3 

w Kłobucku 

 

4 607 261,47 370 12 452,05 2 637 692,829 1 969 568,641 

SP w Białej 

 

1 923 802,02 116 16 584,50 1 192 029,199 731 772,821 

SP w Libidzy 

 

2 040 398,12 111 18 381,96 1 150 478,144 889 919,976 

ZSP w Kamyku 
 

2 945 645,70 

 

181 

 

16 274,28 

 

1 801 435,908 

 

1 144 209,792 

ZSP w Łobodnie 

 

2 243 243,42 121 18 539,20 1 349 682,468 893 560,952 

  

RAZEM 

 

22 412 578,56 1480 15 143,63 13 199 843,49 9 212 735,07 
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W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wydatki na oświatę (w zakresie szkół 

podstawowych) wyniosły ogółem 22 412 578,56 zł, z czego 13 199 843,49 zł zostało pokryte 

z subwencji oświatowej otrzymanej z budżetu państwa co stanowi  58,89 %. 

 

W 2021 r. na prowadzenie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych Gmina wydała  

8 165 595,13 zł (z tego wydatki na prowadzenie przedszkoli 7 912 399,19 zł, oddziałów 

przedszkolnych 253 195,94 zł). 

 

Organizacja szkół 

We wrześniu 2021 r. naukę w szkołach rozpoczęło łącznie 1 445 uczniów. 

 

Lp. Nazwa szkoły Liczba 

oddziałów 

Liczba 

uczniów 

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Władysława Sebyły w Kłobucku 16 314 

2. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Kłobucku 15 268 

3.  Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II w Kłobucku 17 369 

4. Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 

im. gen. Józefa Bema w Kamyku 

10 182 

5. Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 

im. M. Konopnickiej w Łobodnie 

8 120 

6. Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w  Libidzy 8 95 

7. Szkoła Podstawowa w Białej 7 97 

RAZEM  81 1 445 

 

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Władysława Sebyły w Kłobucku 

Do jednej klasy uczęszczało  na dzień 1 września 2021 r. średnio 19 osób.           

Najwięcej  – 26 uczniów w klasie, najmniej –  14 uczniów w klasie. 

W szkole odbywała się nauka języka obcego – 314 uczniów uczyło się języka angielskiego, a 

dodatkowego języka obcego – języka niemieckiego –119 uczniów. 

W szkole zatrudniono   41 nauczycieli (w przeliczeniu na pełne etaty –  38,236), 

w tym   1 nauczyciel stażysta, 5 nauczycieli  kontraktowych, 3 nauczycieli mianowanych, 32 

nauczycieli dyplomowanych. 

Na jednego nauczyciela przypadało średnio 8 uczniów. 

Z kolei w 2020/2021 r. szkołę ukończyło 63 osoby (absolwenci). 

 

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Kłobucku 

Do jednej klasy uczęszczało  na dzień 1 września 2021 r. średnio 18 osób.  

Najwięcej  – 25 uczniów w grupie, najmniej – 6 uczniów w klasie. 

W szkole odbywała się nauka języka obcego – 268 uczniów uczyło się języka angielskiego, a 

dodatkowego języka obcego – języka niemieckiego –112 uczniów. 

W szkole zatrudniono 38 nauczycieli (w przeliczeniu na pełne etaty – 35,72), 

w tym 1 nauczyciel stażysta, 4 nauczycieli  kontraktowych, 33 nauczycieli dyplomowanych. 

Na jednego nauczyciela przypadało średnio 7 uczniów. 

Z kolei w 2020/2021 r. szkołę ukończyło 39 osób (absolwenci). 
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Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II w Kłobucku 

Do jednej klasy uczęszczało na dzień 1 września 2021 r. średnio 21 osób.  

Najwięcej  – 27 uczniów w grupie, najmniej – 17 uczniów w klasie. 

W szkole odbywała się nauka języka obcego – 369 uczniów uczyło się języka angielskiego, a 

dodatkowego języka obcego – języka niemieckiego –103 uczniów. 

W szkole zatrudniono 41 nauczycieli (w przeliczeniu na pełne etaty – 38,25), 

w tym 1 nauczyciel stażysta, 2 nauczycieli  kontraktowych, 1  nauczyciel mianowany, 37 

nauczycieli dyplomowanych. 

Na jednego nauczyciela przypadało średnio 9 uczniów. 

 

Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. gen. Józefa Bema w Kamyku 

Do jednej klasy uczęszczało  na dzień 1 września 2021 r. średnio 18 osób.  

Najwięcej  – 25 uczniów w klasie, najmniej – 8 uczniów w klasie. 

W szkole odbywała się nauka języka obcego – 182 uczniów uczyło się języka angielskiego, a 

dodatkowego języka obcego – języka niemieckiego – 68 uczniów. 

W szkole zatrudniono   29  nauczycieli (w przeliczeniu na pełne etaty –  26,72), 

w tym  2 nauczycieli stażystów, 1  nauczyciel  kontraktowy, 5 nauczycieli mianowanych, 21 

nauczycieli dyplomowanych. 

Na jednego nauczyciela przypadało średnio 6 uczniów. 

Z kolei w 2020/2021 r. szkołę ukończyło 14 osób (absolwenci). 

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Marii Konopnickiej w Łobodnie 

Do jednej klasy uczęszczało  na dzień 1 września 2021 r. średnio 15 osób.  

Najwięcej  – 23 uczniów w klasie, najmniej – 8 uczniów w klasie.  

W szkole odbywała się nauka języka obcego – 120 uczniów uczyło się języka angielskiego, a 

dodatkowego języka obcego – języka niemieckiego – 44 uczniów. 

W szkole zatrudniono 24 nauczycieli (w przeliczeniu na pełne etaty – 12),  

w tym  2 nauczycieli stażystów, 1  nauczyciel  kontraktowy, 2 nauczycieli mianowanych, 19 

nauczycieli dyplomowanych. 

Na jednego nauczyciela przypadało średnio 5 uczniów. 

Z kolei w 2020/2021 r. szkołę ukończyło 13 osób (absolwenci). 

 

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Libidzy 

Do jednej klasy uczęszczało  na dzień 1 września 2021 r. średnio  12  osób. Najwięcej  – 19 

uczniów w klasie, najmniej –  9  uczniów w klasie. 

W szkole odbywała się nauka języka obcego –  95 uczniów uczyło się języka angielskiego, a 

dodatkowego języka obcego – języka niemieckiego –  29 uczniów. 

W szkole zatrudniono   17  nauczycieli (w przeliczeniu na pełne etaty –  16,94), 

w tym   2 nauczycieli  kontraktowych, 4 nauczycieli mianowanych, 11 nauczycieli 

dyplomowanych. 

Na jednego nauczyciela przypadało średnio  6  uczniów. 

Z kolei w 2020/2021 r. szkołę ukończyło  10 osób (absolwenci). 

 

Szkoła Podstawowa w Białej 

Do jednej klasy uczęszczało  na dzień 1 września 2021 r. średnio 14   osób. Najwięcej  – 16 

uczniów w klasie, najmniej –  11 uczniów w klasie. 

W szkole odbywała się nauka języka obcego – 97 uczniów uczyło się języka angielskiego, a 

dodatkowego języka obcego – języka niemieckiego –  30 uczniów. 

W szkole zatrudniono   20  nauczycieli (w przeliczeniu na pełne etaty –  15,49), 

w tym   3  nauczycieli  kontraktowych, 17 nauczycieli dyplomowanych. 
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Na jednego nauczyciela przypadało średnio 5 uczniów. 

Z kolei w 2020/2021 r. szkołę ukończyło 14 osób (absolwenci). 

 

Obrazowo liczbę uczniów, którzy rozpoczęli naukę w roku szkolnym 2021/2022 w 

poszczególnych szkołach przedstawia poniższy wykres: 

 

 
 

Stan zatrudnienia w szkołach podstawowych przedstawia poniższa tabela. 

 

Nazwa placówki Pełnozatrudnieni Niepełnozatrudnieni Razem 

Liczba 

osób 

Liczba 

etatów 

Liczba 

osób 

Liczba 

etatów 

Liczba 

osób 

Liczba 

etatów 

SP Nr 1 w Kłobucku 37 37 4 1,236 41 38,236 

SP Nr 2 w Kłobucku 34 34 4 1,74 38 33,74 

SP Nr 3 w Kłobucku 35 35 6 3,25 41 38,25 

SP w Kamyku 23 23 6 3,72 29 26,72 

SP w Łobodnie 13 13 9 5,5 22 18,50  

SP w Libidzy 16 16 1 0,94 1 16,94 

SP w Białej 13 13 7 2,36 20 15,36 
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Najważniejsze zmiany w systemie oświaty wynikające z epidemii koronawirusa w 2021 

roku: 

✓ do 17 stycznia 2021 r. – klasy I-III szkoły podstawowej  przeszły na kształcenie na 

odległość; 

✓ od 18 stycznia 2021 r. do 28 lutego 2021 r. – klasy I-III szkoły podstawowej – nauczanie 

stacjonarne; 

o od 1 marca 2021 r. nastąpiło zróżnicowanie formy nauki klas I-III szkoły podstawowej 

w regionach:  

o od 22 marca do 11 kwietnia 2021 r. uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych dla 

dzieci i młodzieży w całym kraju – kształcenie na odległość, 

o od 12 kwietnia do 25 kwietnia 2021 r. –  kształcenie na odległość (od 19 kwietnia  

2021 r. przedszkola stacjonarnie oraz przedłużenie ograniczeń w funkcjonowaniu 

pozostałych jednostek systemu oświaty do 25 kwietnia 2021 r.), 

✓ 29 marca 2021 r. – 18 kwietnia 2021 r. – zamknięte przedszkola; 

✓ od 3 maja br. klasy I-III szkoły podstawowej w całym kraju wróciły do nauki w trybie 

stacjonarnym; 

✓ od 17 maja 2021 r. do 30 maja 2021 r. klasy IV-VIII szkoły podstawowej i uczniowie szkół 

ponadpodstawowych – nauka w trybie hybrydowym; 

✓ od 31 maja 2021 r. uczniowie powrócili do regularnej nauki stacjonarnej; 

✓ w związku z COVID-19 na dzień 1 września 2021 r. razem MZ i GIS ministerstwo 

przygotowało wytyczne sanitarne – zbiór zaleceń i rekomendacji, których celem jest 

bezpieczna i higieniczna organizacja zajęć w epidemii. Były to w dużej mierze rozwiązania 

znane z poprzedniego roku szkolnego. Główne zasady to: rekomendacja szczepień, 

dezynfekcja, zachowanie dystansu społecznego oraz zasad higieny, korzystanie z maseczek 

w miejscach wspólnych oraz częste wietrzenie pomieszczeń zamkniętych. Dla przedszkoli 

nadal obowiązywały wytyczne z 19 listopada 2020 r.;  

✓ na dzień 1 września 2021 r. szkoły oraz przedszkola funkcjonowały w trybie stacjonarnym, 

obowiązywały przepisy rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych, 

a także niepublicznych szkołach i placówkach. Dyrektorzy placówek mogli zawiesić zajęcia 

dla grupy uczniów lub całej szkoły i przejść na naukę zdalną po uzyskaniu pozytywnej 

opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz zgody organu 

prowadzącego. Zgoda i opinia mogły być wydane w trybie pilnym, np. ustnie, pisemnie w 

formie adnotacji, telefonicznie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za 

pomocą innych środków łączności; 

✓ od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r. ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 

oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, szkoły 

funkcjonowały w systemie zdalnym. 

 

Dodatkowe zajęcia wspomagające dla uczniów  

Zajęcia wspomagające miały na celu utrwalenie wiadomości i umiejętności z wybranych 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego. Były przeznaczone dla 

uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych. Odbywały się 

wyłącznie w szkole. Mogli w nich uczestniczyć chętni uczniowie. Decyzja o wykorzystaniu i 

organizacji zajęć wspomagających należała do dyrektora szkoły, który w uzgodnieniu z radą 

pedagogiczną ustalał przedmiot lub przedmioty, które były realizowane w ramach zajęć 

wspomagających, biorąc pod uwagę potrzeby uczniów wszystkich oddziałów oraz możliwości 

organizacyjne szkoły.  
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Zajęcia były organizowane:  

✓ wyłącznie z obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, ujętych 

w ramowych planach nauczania dla danego typu szkoły;  

✓ dla grupy liczącej nie mniej niż 10 uczniów (w przypadku małych szkół podstawowych – 

nie mniej niż 5 uczniów). 

Na podstawie §10j rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w 

sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

(Dz. U. poz. 493, z późn. zm.) w szkołach zorganizowano zajęcia wspomagające, o których 

mowa w  §10f ust. 1 wymienionego rozporządzenia, w okresie od dnia 2 września 2021 r. do 

dnia 22 grudnia 2021 r. 

W ramach zajęć wspomagających zrealizowano zajęcia z następujących przedmiotów: 

Lp. Nazwa szkoły Przedmiot Liczba godzin 

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 

 im. Władysława Sebyły w Kłobucku 

język polski 

 

matematyka 

 

język angielski 

3 godziny, 

64 uczniów 

3 godziny, 

64 uczniów 

5 godzin,  

108 uczniów 

2. Szkoła Podstawowa Nr 2  

im. Adama Mickiewicza w Kłobucku 

język polski 

matematyka 

język angielski 

4 godziny, 

4 godziny, 

3 godziny,  

łącznie 55 

uczniów 

3.  Szkoła Podstawowa Nr 3 

 im. Jana Pawła II w Kłobucku 

język polski 

 

matematyka 

 

język angielski 

14 godzin, 

119 uczniów 

26 godzin, 

119 uczniów 

30 godzin,  

119 uczniów 

4. Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 

im. gen. Józefa Bema w Kamyku 

chemia 

 

matematyka 

 

język angielski 

7 godzin, 

 12 uczniów 

 43 godzin, 

 70 uczniów 

20 godzin,  

60 uczniów 

5. Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 

im. M. Konopnickiej w Łobodnie 

język polski 

 

matematyka 

 

język angielski 

22 godzin, 

54 uczniów 

22 godzin, 

32 uczniów 

9 godzin, 

54 uczniów 

6. Szkoła Podstawowa  

im. Henryka Sienkiewicza w  Libidzy 

język angielski 

 

matematyka 

 

10 godzin,  

31 uczniów 

20 godzin, 

31 uczniów 
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język polski 20 godzin,  

32 uczniów 

7. Szkoła Podstawowa w Białej język polski 

matematyka 

język angielski 

20 godzin, 

20 godzin, 

20 godzin,  

łącznie 58 

uczniów 

 

7.4.2. PRZEDSZKOLA 

 

W 2021 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. 

 

Nazwa przedszkola Liczba oddziałów Liczba dzieci 

Przedszkole Gminne nr 1 w Kłobucku 6 135 

Przedszkole Gminne nr 2 w Kłobucku 4 100 

Przedszkole Gminne nr 4 w Kłobucku 5 112 

Przedszkole Gminne nr 5 w Kłobucku 4 81 

Przedszkole Gminne w Kamyku w Zespole 

Szkolno-Przedszkolnym  

im. gen. Józefa Bema w Kamyku 

4 110 

Przedszkole Gminne w Łobodnie w Zespole 

Szkolno-Przedszkolnym  

im. M. Konopnickiej w Łobodnie 

2 59 

Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej  

w Białej 

1 19 

Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej 

im. Henryka Sienkiewicza w Libidzy 

1 16 

RAZEM 27 632 

 

Przedszkole Gminne Nr 1 w Kłobucku 

Do jednego oddziału uczęszczało na dzień 1 września 2021 r. średnio 22 osoby.  

Najwięcej  – 25 dzieci  w grupie, najmniej – 20 dzieci  w grupie. 

W przedszkolu zatrudniono - 15  nauczycieli (w przeliczeniu na pełne etaty – 12), 

w tym 2 nauczycieli  kontraktowych, 4  nauczycieli mianowanych, 9 nauczycieli 

dyplomowanych. 

W 2021 r. do przedszkola uczęszczało 135 dzieci, w tym  66  dziewcząt i 69  chłopców.  

Do przedszkola uczęszczały dzieci z następujących roczników:  

✓ rocznik 2019 - 11 dzieci, w tym  7  dziewcząt i 4 chłopców 

✓ rocznik 2018 - 33 dzieci, w tym  13 dziewcząt i 20 chłopców 

✓ rocznik 2017 - 24  dzieci, w tym 13 dziewcząt i 11 chłopców 

✓ rocznik 2016 - 25 dzieci, w tym  13 dziewcząt i 12 chłopców 

✓ rocznik 2015 - 42 dzieci, w tym  20 dziewcząt i 22 chłopców 
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Przedszkole Gminne Nr 2 w Kłobucku 

Do jednego oddziału uczęszczało na dzień 1 września 2021 r. średnio 25 osób.  

W przedszkolu zatrudniono 10 nauczycieli (w przeliczeniu na pełne etaty – 7,33), 

w tym 2 nauczycieli kontraktowych, 1 nauczyciel mianowany, 7 nauczycieli dyplomowanych. 

W 2021 r. do przedszkola uczęszczało 100 dzieci, w tym 57 dziewcząt i 43 chłopców.  

Do przedszkola uczęszczały dzieci z następujących roczników:  

✓ rocznik 2018 - 22  dzieci, w tym 14 dziewcząt i 8 chłopców 

✓ rocznik 2017 - 28  dzieci, w tym 16 dziewcząt i 12 chłopców 

✓ rocznik 2016 - 22  dzieci, w tym 11 dziewcząt i 11 chłopców 

✓ rocznik 2015 - 27  dzieci, w tym 16 dziewcząt i  11 chłopców 

✓ rocznik 2014 - 1 dziecko, w tym 0 dziewcząt i 1 chłopiec 

 

Przedszkole Gminne Nr 4 w Kłobucku 

Do jednego oddziału uczęszczało  na dzień 1 września 2021 r. średnio 22 osoby.  

Najwięcej  – 25 uczniów w grupie, najmniej – 17 uczniów w grupie. 

W przedszkolu zatrudniono 13 nauczycieli (w przeliczeniu na pełne etaty – 10), 

w tym 3 nauczycieli  kontraktowych, 2  nauczycieli mianowanych, 8 nauczycieli 

dyplomowanych. 

W 2021 r. do przedszkola uczęszczało 112 dzieci, w tym 49 dziewcząt i 63 chłopców. 

Do przedszkola uczęszczały dzieci z następujących roczników: 

✓ rocznik 2014 - 1 dziecko, w tym 0 dziewcząt i 1 chłopiec 

✓ rocznik 2015 - 26 dzieci, w tym 13 dziewcząt i 13 chłopców  

✓ rocznik 2016 - 27 dzieci, w tym 9 dziewcząt i 18 chłopców  

✓ rocznik 2017 - 29 dzieci, w tym 12 dziewcząt i 17 chłopców 

✓ rocznik 2018 - 26 dzieci, w tym 13 dziewcząt i 13 chłopców  

✓ rocznik 2019 - 3 dzieci, w tym 0 dziewcząt i 3 chłopców 

 

Przedszkole Gminne Nr 5 w Kłobucku 

Do jednego oddziału uczęszczało  na dzień 1 września 2021 r. średnio 22 osoby.  

Najwięcej  23 uczniów w grupie, najmniej – 21 uczniów w grupie. 

W przedszkolu zatrudniono 7 nauczycieli (w przeliczeniu na pełne etaty – 7), 

w tym 1 nauczyciel  kontraktowy, 3  nauczycieli mianowanych, 3 nauczycieli dyplomowanych. 

W 2021 r. do przedszkola uczęszczało 81 dzieci, w tym 42 dziewcząt i 39 chłopców. 

Do przedszkola uczęszczały dzieci z następujących roczników: 

✓ rocznik 2015 - 23 dzieci, w tym 13 dziewcząt i 10 chłopców  

✓ rocznik 2016 - 18 dzieci, w tym 12 dziewcząt i 6 chłopców  

✓ rocznik 2017 - 11 dzieci, w tym 4 dziewcząt i 7 chłopców 

✓ rocznik 2018 - 23 dzieci, w tym 10 dziewcząt i 13 chłopców  

✓ rocznik 2019 - 6 dzieci, w tym 3 dziewcząt i 3 chłopców 

 

Przedszkole Gminne w Kamyku 

Do jednego oddziału uczęszczało na dzień 1 września 2021 r. średnio 20 osób.  

Najwięcej  – 24 uczniów w grupie, najmniej – 9 uczniów w grupie. 

W przedszkolu zatrudniono 5 nauczycieli (w przeliczeniu na pełne etaty – 5), 

w tym 1 nauczyciel  kontraktowy, 4 nauczycieli dyplomowanych. 

W 2021 r. do przedszkola uczęszczało 110 dzieci, w tym 53 dziewcząt i 57 chłopców.  

Do przedszkola uczęszczały dzieci z następujących roczników:  

✓  rocznik 2014 - 27 dzieci, w tym 16 dziewcząt i 11 chłopców 

✓ rocznik 2015 - 15 dzieci, w tym 4 dziewcząt i 11 chłopców 
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✓ rocznik 2016 - 21 dzieci, w tym 8 dziewcząt i 13 chłopców 

✓ rocznik 2017 - 29 dzieci, w tym 17 dziewcząt i 12 chłopców 

✓ rocznik 2018 - 14 dzieci, w tym 5 dziewcząt i 9 chłopców 

✓ rocznik 2019 - 4 dzieci, w tym  3 dziewcząt i 1 chłopców 

 

Przedszkole Gminne w Łobodnie 

Do jednego oddziału uczęszczało na dzień 1 września 2021 r. średnio 22 osób. Najwięcej  – 23 

uczniów w grupie, najmniej – 21 uczniów w grupie. 

W przedszkolu zatrudniono 7 nauczycieli (w przeliczeniu na pełne etaty – 2), 

w tym 1 nauczyciel  kontraktowy, 1  nauczyciel mianowany, 5 nauczycieli dyplomowanych. 

W 2021 r. do przedszkola uczęszczało 59 dzieci, w tym 32 dziewcząt i 27 chłopców.  

Do przedszkola uczęszczały dzieci z następujących roczników:  

✓ rocznik 2014 - 14  dzieci, w tym 5 dziewcząt i 9 chłopców 

✓ rocznik 2015 - 10 dzieci, w tym 4 dziewcząt i 6 chłopców 

✓ rocznik 2016 - 16 dzieci, w tym 7 dziewcząt i 9 chłopców 

✓ rocznik 2017 - 9 dzieci, w tym 9 dziewcząt i  chłopców 

✓ rocznik 2018 - 10 dzieci, w tym 7 dziewcząt i 3 chłopców 

 

Oddział Przedszkolny w Białej 

Do oddziału uczęszczało  na dzień 1 września 2021 r. 19 dzieci, w tym 10 – 6-latków, 9 – 5-

latków. 

W oddziale zatrudniono 5 nauczycieli (w przeliczeniu na etaty 1,5), w tym nauczyciele 

dyplomowani – 4, nauczyciel kontraktowy – 1. 

W 2021 r. do przedszkola uczęszczało 19 dzieci, w tym 8 dziewcząt i 11 chłopców.  

Do przedszkola uczęszczały dzieci z następujących roczników:  

✓ rocznik 2015 - 10 dzieci, w tym 5 dziewcząt i 5 chłopców 

✓ rocznik 2016 - 9 dzieci, w tym 3 dziewcząt i 6 chłopców 

 

Oddział Przedszkolny w Libidzy 

Do oddziału uczęszczało  na dzień 1 września 2021 r.  10 dzieci, w tym  5 – 6-latków,  5 – 5-

latków. 

W oddziale zatrudniono  2 nauczycieli (w przeliczeniu na etaty  1, 23), 

w tym nauczyciele dyplomowani –  1, nauczyciel mianowany – 1. 

W 2021 r. do przedszkola uczęszczało  16 dzieci, w tym  6 dziewcząt  i 10 chłopców. 

✓ rocznik 2015 - 6 dzieci, w tym 4 dziewczynki i 2 chłopców 

✓ rocznik 2016 - 6 dzieci, w tym 1 dziewczynka i 5 chłopców 

✓ rocznik 2017 - 4 dzieci, w tym 1 dziewczynka i 3 chłopców 
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Stan zatrudnienia w przedszkolach przedstawia poniższa tabela. 

 

Nazwa placówki Pełnozatrudnieni Niepełnozatrudnieni Razem 

Liczba 

osób 

Liczba 

etatów 

Liczba 

osób 

Liczba 

etatów 

Liczba 

osób 

Liczba 

etatów 

PG nr 1 w Kłobucku 13 13 3 3 16 16 

PG nr 2 w Kłobucku 7 7 1 1 8 7 

PG nr 4 w Kłobucku 9 8 4 1 13 10 

PG nr 5 w Kłobucku 7 7 3 3 10 10 

PG w Kamyku 5 5 - - 5 5 

PG w Łobodnie 2 2 7 1,11 9 3,11 

OP w Białej 4 1,455 1 0,045 4 1,45 

OP w Libidzy 1 1 - - 1 1 

 

Obrazowo liczbę dzieci, w poszczególnych przedszkolach/oddziałach przedszkolnych 

przedstawia poniższy wykres. 
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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 2021 r. objętych było 

ogółem 12 dzieci, w tym 2 dzieci z terenu wiejskiego i 10 dzieci z terenu miejskiego.  

 

Awans zawodowy nauczycieli na stopień nauczyciela mianowanego 

W 2021 roku trzech 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 postępowanie 

egzaminacyjne, jaki odbył się przed komisją egzaminacyjną zakończył się pomyślnie dla 

nauczycieli. Stopień nauczyciela mianowanego z rąk Burmistrza odebrało w sumie czterech 

nauczycieli. 

Konkursy na dyrektorów placówek oświatowych  

W roku szkolnym 2020/2021 z dniem 31 sierpnia wygasł stosunek pracy dyrektorowi Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego im. Marii Konopnickiej w Łobodnie – Pani Barbarze Karoń.                            

W związku z tym Zarządzeniem Nr EK.0050.100.2021 z dnia 10 sierpnia 2021 r. Burmistrz 

Kłobucka powierzył pełnienie obowiązków Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. 

Marii Konopnickiej w Łobodnie Pani Małgorzacie Wieczorek na okres 1 roku tj. od dnia 

1 września 2021 r. do dnia 31 sierpnia 2022 r.  

W roku szkolnym 2020/2021 z dniem 16 sierpnia 2021 r. w związku z odwołaniem dyrektora 

Przedszkola Gminnego Nr 5 im. Jana Brzechwy w Kłobucku - Zarządzeniem Nr 

EK.0050.103.2021 Burmistrza Kłobucka z dnia 16.08.2021 r. w sprawie odwołania Pani 

Aleksandry Sulimy ze stanowiska dyrektora Przedszkola Gminnego Nr 5 im. Jana Brzechwy w 

Kłobucku, na okres 10 miesięcy powierzono pełnienie obowiązków dyrektora Przedszkola 

Gminnego Nr 5 im. Jana Brzechwy w Kłobucku Pani Monice Bereś - Zarządzeniem Nr 

EK.0050.104.2021 Burmistrza Kłobucka z dnia 16.08.2021 r. w sprawie powierzenia pełnienia 

obowiązków dyrektora Przedszkola Gminnego Nr 5 im. Jana Brzechwy w Kłobucku. 

Z dniem 1 września 2021 r. upłynął okres powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły 

Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Libidzy oraz dyrektora Przedszkola Gminnego Nr 

1 w Kłobucku. W związku z powyższym na podstawie §11 ha ust. 1 pkt 1 rozporządzenia 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań 

w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 493 z późn. zm.), 

w związku ze spełnieniem przez Panią Joannę Kowalczyk oraz przez Panią Wandę Soluch 

wszystkich wymagań, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 

11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca 

stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej 

szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. 

poz. 1597 z późn. zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii Kuratora Oświaty, Rady 

Pedagogicznej oraz związków zawodowych, Zarządzeniem Nr EK.0050.73.2021 z dnia 10 

czerwca 2021 r. Burmistrz Kłobucka przedłużył powierzenie stanowiska dyrektora Szkoły 

Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Libidzy, ul. Stefana Olszyńskiego 2, 42-125 

Kamyk, Pani Joannie Kowalczyk, na okres 1 roku tj. od dnia 1 września 2021 r. do dnia 

31 sierpnia 2022 r., natomiast Zarządzeniem Nr EK.0050.74.2021 z dnia 10 czerwca 2021 r. 

Burmistrz Kłobucka przedłużył powierzenie stanowiska dyrektora Przedszkola Gminnego Nr 

1 w Kłobucku, ul. Przedszkolna 6, 42-100 Kłobuck, Pani Wandzie Soluch, na okres 1 roku tj. 

od dnia 1 września 2021 r. do dnia 31 sierpnia 2022 r.  
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Stypendia Burmistrza Kłobucka 

W 2021 r. 67 uczniom z Gminy Kłobuck Burmistrz przyznał stypendia w kwocie 350,00 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.  

 
 

Lp. 

 

Nazwa placówki 

Rodzaj i liczba  

przyznanych stypendiów  

 

 

Razem 

naukowe artystyczne sportowe 

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 

 im. Władysława Sebyły w Kłobucku 

  

11 3 3 17 

2. 

 

Szkoła Podstawowa Nr 2  

im. Adama Mickiewicza w Kłobucku 

 

3 4 4 11 

3. 

 

Szkoła Podstawowa Nr 3  

im. Jana Pawła II w Kłobucku 

 

17 2 3 22 

4. 

 

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny  

im. gen. Józefa Bema w Kamyku 

4 1 - 5 

5. 

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny  

im. Marii Konopnickiej w Łobodnie 

 

2 - - 2 

6.  Szkoła Podstawowa w Białej 

  

3 - - 3 

7. 

 

IX Liceum Ogólnokształcące  

im. C. K. Norwida w Częstochowie 

 

2 - - 2 

8. 

  

IV Liceum Ogólnokształcące  

im. Henryka Sienkiewicza w 

Częstochowie 

 

- 1 - 1 

9. Zespół Szkół Nr 3 w Kłobucku 

  

- - 2 2 

10. Publiczna Szkoła Podstawowa 

Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół 

Katolickich w Lgocie 

 

1 - - 1 

11. Uniwersytet Śląski w Katowicach 

 

1 - - 1 

 

RAZEM 

 

 

44 

 

11 

 

12 

 

67 
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Stypendia o charakterze socjalnym 

W okresie od stycznia do czerwca wypłacono stypendia przyznane na rok szkolny 2020/2021 

dla 91 osób w łącznej wysokości 66 874,72 zł, z czego wkład Gminy Kłobuck wyniósł  

13 399,90 zł. W okresie od września do grudnia wypłacono stypendia przyznane na rok szkolny 

2021/2022  dla 54 osób w łącznej wysokości 27 994,51 zł, z czego wkład Gminy Kłobuck 

wyniósł 5 853,11 zł. Ogółem w 2021 r. wypłacono stypendia w kwocie 94 869,23 zł w tym 

wkład własny 19 253,01 zł dla 100 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 

kształcenie teoretyczne w szkole) mogą ubiegać się o dofinansowanie kosztów kształcenia 
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IV Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Częstochowie

Uniwersytet Śląski w Katowicach

IX Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Częstochowie

Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Marii Konopnickiej w Łobodnie

Szkoła Podstawowa w Białej

Zespół Szkół Nr 3 w Kłobucku

Zespół Szkolno - Przedszkolny im. gen. Józefa Bema w Kamyku

Szkoła Podstawowa Nr 2  im. Adama Mickiewicza w Kłobucku

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Władysława Sebyły w Kłobucku

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II w Kłobucku
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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 2021 roku wnioski o dofinansowanie złożyło 8 pracodawców, którzy 

zatrudniali 7  młodocianych mieszkających na terenie Gminy Kłobuck. Dofinansowanie jest 

przyznawane w ramach środków z Funduszu Pracy, stanowi pomoc de minimis i wyniosło 

53 576,81 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: 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, Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Libidzy, Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego im. gen. Józefa Bema w Kamyku. 

 

Gmina określiła przystanki dla autobusów szkolnych oraz liczbę odjazdów. 

W okresie I-VI 2021 roku 213 uczennic i uczniów, stanowiących 14,39 % wszystkich uczennic 

i uczniów, dojeżdżało do szkoły za sprawą organizowanych przez gminę środków transportu. 

Z kolei w okresie IX – XII 2021 roku 230 uczennic i uczniów, stanowiących 15,54% wszystkich 

uczennic i uczniów, dojeżdżało do szkoły za sprawą organizowanych przez gminę środków 

transportu.  

 

Nazwa placówki Liczba uczniów dowożonych do szkoły 

 I – VI 2021 r. IX – XII 2021 r. 

SP Nr 1 w Kłobucku 17 14 

SP Nr 2 w Kłobucku 75 71 

SP Nr 3 w Kłobucku 15 24 

SP w Libidzy 50 66 

ZSP w Kamyku 56 55 

RAZEM 213 230 

 

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.: (szkoły w 2021 r. 

od I-VI i IX-XII): Kreatywne Liceum Ogólnokształcące ERAZMUS w Częstochowie, Zespół 

Szkół Specjalnych Nr 23 w Częstochowie, Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna O. A. 

Kordecki w Częstochowie, Szkoła Przysposabiająca do Pracy SPSK im. Św. A. Padwy, Zespół 

Szkół Zawodowych Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Częstochowie, Niepubliczny 

Zespół Szkolno-Przedszkolny Fundacji Mozaika w Częstochowie, Niepubliczny 

Terapeutyczny Punkt Przedszkolny PINOKIO w Częstochowie. 

W 2021 r. ze zbiorowego dowozu korzystało 15 uczniów, co przedstawia poniższa tabela. 
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Nazwa placówki Liczba uczniów dowożonych 

 do szkół specjalnych  i 

punktów terapeutyczno-

przedszkolnych w 2021 r. 

Kreatywne Liceum Ogólnokształcące 

ERAZMUS w Częstochowie 

1 

Zespół Szkół Specjalnych Nr 23 w Częstochowie 1 

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna O. 

A. Kordecki w Częstochowie 

2 

Szkoła Przysposabiająca do Pracy SPSK 

 im. Św. A. Padwy 

1 

Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych 

im. M. Grzegorzewskiej w Częstochowie 

4 

Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny 

Fundacji Mozaika w Częstochowie 

4 

Niepubliczny Terapeutyczny Punkt 

Przedszkolny PINOKIO w Częstochowie 

2 

 

Wydatki związane z dowozem uczniów do szkół za okres I-XII 2021 r. wyniosły 654 862,86 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 omawianym roku kontynuowano również 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 1.09.2019 r. do 31.12.2021 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 wspierała działania edukacyjne szkół, obejmując zajęcia  

z wykorzystaniem nowoczesnych technik i narzędzi technologii informacyjno-

komunikacyjnych. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach prowadzonych nowoczesnymi 

metodami z wykorzystaniem TIK: adaptacyjnych, logopedycznych, wyrównawczych oraz 

korekcyjnych. Natomiast placówki zostały 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,  46 785,72 zł budżet państwa). 
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7.5. GOSPODARKA KOMUNALNA I MIESZKANIOWA 

 

Zasób mieszkaniowy gminy 

Mieszkaniowy zasób gminy na początku 2021 r. w stosunku do 2020 r. nie uległ zmianie.   

Na mieszkaniowy zasób gminy składały się lokale:  

✓ przy ul. Orzeszkowej 1 – przy czym w budynku znajduje się 28 mieszkań, o łącznej 

powierzchni 887,02 m², kolejno: 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) i przeciętnej liczbie izb w lokalach od 2 

do 3, 

✓ przy ul. Poprzecznej 3b – przy czym w budynku znajduje się 12 mieszkań, o łącznej 

powierzchni 450,05 m²: 6 x 29,36; 2 x 54,11; 42,35; 40,91; 40,92; 41,49 i przeciętnej liczbie 

izb od 3 do 4, 

✓ przy ul. Staszica 16 – gdzie w budynku znajduje się 10 mieszkań, o łącznej powierzchni 

379,69 m2: 51,65; 40,01; 26,50, 24,13; 11,70; 19,38; 73,48; 43,87; 51,83; 37,13),                                   

i przeciętnej liczbie izb trzech na lokal, 

✓ przy ul. Topolowej 11 znajduje się jedno mieszkanie o powierzchni 64,00 m2 i sześciu 

izbach, 

✓ przy ul. Wodociągowej 11 – znajduje się pięć mieszkań: 35,70; 35,30; 25,40; 27,20; 44,50) 

o łącznej powierzchni 168,10 m2 i przeciętnej liczbie izb od 3 do 4, 

✓ przy ul. Szkolnej 5A w Kamyku – zlokalizowanych jest sześć mieszkań: 4 x 48,00,  

2 x 29,00), o łącznej powierzchni 250,00 m2,  

✓ we Wspólnotach Mieszkaniowych – gmina posiada 35 lokali w 25 Wspólnotach, o łącznej 

powierzchni 1.435,24 m2. 

Podsumowując, łącznie na dzień 1 stycznia 2021 r. w zasobie mieszkaniowym gminy 

znajdowało się 97 mieszkań i na dzień 31 grudnia 2021 r. liczba ta nie uległa zmianie.  

Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania wynosiła 37,46 m2. 

Zasady przyznawania mieszkań, określone zostały Uchwałą Nr 241/XXIII/2012 Rady 

Miejskiej w Kłobucku z dnia 8.11.2012 r. w sprawie  zasad wynajmowania lokali wchodzących 

w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kłobuck. Weryfikacja wniosków oraz proces 

przydziału lokali mieszkalnych poddawany był kontroli Społecznej Komisji Mieszkaniowej 

powołanej Zarządzeniem  Nr 11/ZDiGK/2013 Burmistrza Kłobucka z dnia 7.02.2013 r. z późn. 

zm. W 2021 r. po gruntownych remontach oddano do użytkowania 3 lokale socjalne przy ul. 

Orzeszkowej 1 w Kłobucku.  

Ze względu na nieprzewidywane zdarzenia losowe jedno mieszkanie pozostało wolne. Jeden 

lokal na koniec 2021 r. pozostawał w trakcie gruntownego remontu, ponadto jeden lokal 

mieszkalny, pozyskany w wyniku zamiany, pozostał wolny do czasu podjęcia decyzji o jego 

sprzedaży lub oddaniu w najem. W 2021 r. nie dokonano sprzedaży mieszkań. 

W 2021 r. ze względu na panującą pandemię wirusa COVID-19 oraz wprowadzone 

w związku z  nią przepisy i obostrzenia, nie wszczęto postępowań eksmisyjnych, dotyczących 

opuszczenia lokali mieszkalnych, będących w zasobach gminy. Nie wykonano także żadnych 

wyroków eksmisji, co również uzasadnione było przepisami związanymi z pandemią. Złożono 

dwie propozycje realizacji eksmisji na zasadzie dobrowolnej zamiany lokali, najemcy oferty 

odrzucili.  

W kwietniu 2021 r. na listach osób zakwalifikowanych do podpisania umowy najmu lokali z 

mieszkaniowego zasobu gminy było łącznie dwunastu wnioskodawców (w tym jeden z                  

2021 r.), zaś do końca 2021 r. wpłynęły jeszcze trzy pozytywnie rozpatrzone wnioski. Ogółem 

cztery z ośmiu wniosków o najem lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy złożonych 

w 2021 r. zakwalifikowano do realizacji, trzy dotyczyły najmu socjalnego lokali, zaś jeden 

najmu lokalu mieszkalnego.  Zrealizowano jeden wniosek o najem socjalny lokalu złożony  
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w 2015 r. Jedna osoba dwukrotnie odrzuciła ofertę najmu socjalnego lokalu i zgodnie  

z obowiązującymi przepisami została skreślona z listy oczekujących na zawarcie umowy najmu 

socjalnego. 

Ponadto złożono pięć wniosków o zamianę lokali mieszkalnych. Mając na uwadze racjonalne 

gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano cztery takie wnioski (jeden  

z 2016 r., trzy z 2021 r.). W wyniku zamiany pozyskano lokal mieszkalny przy ul. Rómmla 

4/42 w Kłobucku o pow. 45,64 m2.  
 

7.6. REALIZACJA INWESTYCJI I REMONTÓW 

 

7.6.1. NAJWAŻNIEJSZE PROJEKTY 2021 ROKU 

 

Rok 2021 to rok, w którym ze względu na epidemię, wszystko było trudniejsze niż w 

poprzednich latach. Nikt z nas nie był w stanie przewidzieć, jak epidemia będzie się rozwijała, 

jakie obostrzenia zostaną wprowadzone i jaki wpływ będą miały na życie naszych 

mieszkańców. 

Pomimo tego wszystkie inwestycje zaplanowane na 2021 rok zostały zrealizowane, a bieżące 

utrzymanie obiektów komunalnych i gminnej infrastruktury wykonywane było na poziomie lat 

ubiegłych. W 2021 roku Gmina Kłobuck zaplanowała bowiem realizację ambitnego, a przy tym 

bardzo realnego i podlegającego stałej aktualizacji budżetu, którego sprawne wykonanie 

możliwe było m.in. dzięki wnikliwej analizie możliwości finansowych gminy, a także potrzeb 

jej poszczególnych sołectw. 

W 2021 roku na terenie gminy rozpoczęto i zrealizowano wiele inwestycji związanych 

bezpośrednio z potrzebami zgłaszanymi przez samych mieszkańców. Obejmowały one m.in. 

inwestycje oraz inicjatywy lokalne, które w tak szerokim zakresie możliwe były do realizacji 

dzięki zewnętrznym środkom finansowym, które gmina pozyskiwała zarówno z programów 

krajowych, jak i międzynarodowych. 

Do najważniejszych działań inwestycyjnych minionego roku można z pewnością zaliczyć 

przebudowę i remonty gminnych dróg, II etap remontu odcinka drogi gminnej w 

miejscowościach Biała i Kopiec, którego koszt wyniósł ponad 3,5 mln zł czy remont ulicy 

Powstańców Śląskich w Kłobucku. Ponadto zmodernizowano i wyremontowano ponad 6 km 

dróg gminnych. 

Warto w tym miejscu zaznaczyć, iż stan dróg w gminie Kłobuck jest jedną z kwestii najczęściej 

podnoszonych przez mieszkańców w trakcie zebrań wiejskich, a także korespondencji 

kierowanej do urzędu, stąd znaczny postęp w tej dziedzinie należy rozumieć jako odpowiedź 

na ich oczekiwania. 

Z inwestycji w infrastrukturę sportową należy wspomnieć o przebudowie płyty głównej boiska 

znajdującego się na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku wraz z wykonaniem 

odwodnienia i nawodnienia, wybudowaniu boiska do koszykówki przy ulicy Kochanowskiego 

w Kłobucku oraz rozpoczęciu budowy sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole 

Podstawowej Nr 1 im. Władysława Sebyły w Kłobucku. 

Ponadto w gminnych szkołach i przedszkolach wykonano szereg prac remontowo-

budowlanych, m.in. pojawiły się nowe pracownie, stołówki oraz zostały doposażone place 

zabaw. 

Nowe urządzenia zabawowe oraz elementy małej architektury pojawiły się również w 

Sołectwie Brody Malina oraz Gruszewnia. 

Na zbiorniku wodnym Zakrzew w Kłobucku wykonano prace konserwacyjno-remontowe 

infrastruktury wokół zbiornika. 

Dbając o bezpieczeństwo mieszkańców na Targowisku Miejskim w Kłobucku zainstalowano 
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monitoring, natomiast na parkingu obsługującym targowisko i centrum miasta pojawiła się 

toaleta publiczna. 

Duży nacisk położono również na ochronę środowiska i ekologię, stąd inwestycje  

w energooszczędne oświetlenie. Na terenie całej gminy został przeprowadzony szereg 

inwestycji związanych z budową i uzupełnieniem oświetlenia. 

Natomiast przy ulicy Harcerskiej w Kłobucku powstały nowe miejsca parkingowe, które z 

pewnością rozwiążą w pewnym stopniu problem parkowania przez mieszkańców okolicznych 

bloków. 

Wspomniane wyżej inicjatywy i zrealizowane zadania to jedynie próba podsumowania 

intensywnego i bardzo owocnego roku w gminie. Równie ambitnie przestawiają się plany 

rozwojowe gminy na kolejny rok, jednak z uwagi na ciągle zmieniającą się rzeczywistość 

trudno na ten moment mówić o konkretnych deklaracjach. Mimo niepewnych czasów stale 

opracowywane są jednak nowe projekty i koncepcje z myślą o ich realizacji w 2022 roku. 

 

7.6.2. SZCZEGÓŁOWY WYKAZ INWESTYCJI I REMONTÓW W 2021 ROKU 

 

7.6.2.1. W ZAKRESIE BUDYNKÓW I BUDOWLI 

 

 Projekt windy dla niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Miejskiego w Kłobucku 

ul. 11 Listopada 6  

W budżecie zabezpieczono na ten cel środki finansowe w kwocie 15 000,00 zł. 

Po przeprowadzeniu dwóch postępowań  bez wyłonienia wykonawcy, zadanie zostało 

wprowadzone do WPF. Ogłoszono ponowne postępowanie o zamówienie publiczne z terminem 

wykonania zamówienia do 27 maja 2022 r.  

 

 Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Władysława Sebyły w 

Kłobucku 

W budżecie zabezpieczono na ten cel środki finansowe w kwocie 1 637 594,00 zł. 

Podpisano umowę na roboty budowlane, której wartość wynosi 6 765 000,00 zł. 

Budowa sali gimnastycznej została zaplanowana na lata 2021 – 2022. 

Zadanie przewiduje budowę budynku sali gimnastycznej o wymiarach wewnętrznych w rzucie 

19,0 x 36,0 m i wysokości 7,5 m, zaplecza szatniowo-sanitarnego oraz łącznika z istniejącym 

budynkiem wyposażonego w dźwig osobowy dla komunikacji osób niepełnosprawnych szkoły. 

W arenie sali gimnastycznej umieszczone zostaną pełnowymiarowe boiska główne do 

koszykówki, siatkówki i piłki ręcznej oraz boiska treningowe. Sala wyposażona zostanie w 

niezbędne elementy stałe takie jak kosze, siatki, bramki, drabinki, piłkochwyty, tablice 

wyników oraz trybuny z siedziskami plastikowymi. W ramach inwestycji zostaną wykonane 

również ciągi komunikacyjne. 

Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach środków Programu Sportowa Polska – Program 

Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej  edycja 2020. 

Prace, z powodów leżących po stronie wykonawcy, prowadzone są z opóźnieniem. 

Wydatkowano środki finansowe na roboty budowlane, nadzór inwestorski, tablicę 

informacyjną wymaganą zasadami wyżej wymienionego programu. Łącznie wydatkowano  

kwotę 1 481 058,93 zł. 
Termin wykonania umowy to 10.07.2022 r., a wartość robót to  6 765 000,00 zł brutto. 
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 Budowa boiska wielofunkcyjnego i innych elementów sportowych wraz z 

zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Łobodnie 

W budżecie zabezpieczono na ten cel środki finansowe w kwocie 83 200,00 zł.  

Inwestycja obejmuje boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową wraz z 

odwodnieniem,  bieżnię prostą, skocznię do skoku w dal, siłownie napowietrzną, przebudowę 

komunikacji z miejscami parkingowymi, odwodnienie, oświetlenie, wiatę rowerową, elementy 

małej architektury. 

Zadanie uzyskało dofinasowanie w ramach środków Programu Sportowa Polska – Program 

Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej  edycja 2021. 

Realizacja zadania inwestycyjnego była planowana od września 2021 do października 2022 r. 

Jednak z uwagi na długie procedowanie wniosku o dofinasowanie, termin realizacji musiał ulec 

zmianie. W grudniu 2021 r. podpisano umowę na roboty budowlane z kwotą wynoszącą 

1.536.270,00 zł i terminem realizacji do września 2022 r.  

Warto nadmienić, że na 710 złożonych wniosków, dofinansowanie otrzymało 156 samorządów, 

w tym tylko 6 z województwa śląskiego, w gronie których znalazł się wniosek Gminy 

Kłobuck.   
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 Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Białej 

W budżecie zabezpieczono na ten cel środki finansowe w kwocie 13 500,00 zł, w tym  Fundusz 

Sołecki Biała – 10 000,00 zł. 

Wykonano roboty polegające na zamontowaniu jednego urządzenia zabawowego.  

Ponadto wydatkowano środki na nadzór inwestorski. Łączna wartość wydatkowanych środków 

wyniosła 12 477,00 zł. 

 

 Plac zabaw przy Przedszkolu Gminnym Nr 2 w Kłobucku 

Wsparcie finansowe ze strony Gminy Kłobuck oraz Rady Rodziców, dzięki któremu za  

40 tyś. zł  wykonano projekt i zakupiono duży zestaw zabawowy, karuzelę, domek drewniany, 

huśtawkę, sklepik z tablicą do malowania. 
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 Plac zabaw przy Przedszkolu Gminnym Nr 1 w Kłobucku 

Wsparcie finansowe ze strony Gminy Kłobuck, dzięki któremu za 32 850,00 zł  doposażono 

istniejący plac zabaw w huśtawkę „Bocianie gniazdo”, 2 huśtawki pojedyncze, łańcuchowe, 

bujak sprężynowy oraz zestaw zabawowy. Ponadto pod huśtawkami zamontowano maty 

gumowe celem zapewnienia dzieciom bezpiecznych warunków zabawy. 
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 Utwardzenie placu siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Białej  

W budżecie zabezpieczono na ten cel środki finansowe w kwocie 16 000,00 zł,  w tym - 

Fundusz Sołecki Biała 10 000,00 zł   

Wykonano roboty polegające na utwardzeniu kostka betonową terenu siłownie zewnętrznej. 

Wartość robót wyniosła 15 998,82 zł. 

 

 Plac zabaw Brody Malina 

W budżecie zabezpieczono na ten cel środki finansowe w kwocie 72 000,00 zł, w tym Fundusz 

Sołecki Brody Malina – 10 000,00 zł     

Wykonano roboty polegające na zamontowaniu urządzeń placu zabaw.  Ponadto wydatkowano 

środki na nadzór inwestorski. Łączna wartość wydatkowanych środków wyniosła 40 504,89 zł. 

Urządzenia zabawowe zostały zakupione w ramach zadania, pn.: „Dostawa wraz z montażem 

elementów wyposażenia placu zabaw oraz przystosowanie istniejącego terenu na potrzeby 

boiska do piłki nożnej wraz z bramkami i piłkochwytami w sołectwie Brody Malina”- część 

Doposażanie placu zabaw.   
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W ramach przedmiotowego zadania zakupiono i zamontowano zestaw zabawowy, bujaki 

sprężynowe, urządzenie sprawnościowe „piramida linowa” oraz elementy małej architektury.  
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 Plac zabaw - Fundusz Sołecki Gruszewnia 

W budżecie zabezpieczono na ten cel środki finansowe w kwocie 17 104,33 zł  

Wykonano roboty polegające na zamontowaniu urządzeń placu zabaw, budowie siłowni 

napowietrznej, dokonaniu nasadzenia roślin. Ponadto wydatkowano środki na nadzór 

inwestorski. Łączna wartość wydatkowanych środków wyniosła 52 282,16 zł.    

Dzięki pomocy finansowej z budżetu Województwa Śląskiego w ramach konkursu „Inicjatywa 

Sołecka 2021” dla gmin z subregionu północnego województwa śląskiego, w sołectwie 

Gruszewnia powstała siłownia napowietrzna oraz doposażono plac zabaw. Inwestycja została 

zrealizowana na ogólnodostępnym terenie, na którym znajduje się świetlica wiejska.  

W ramach przedmiotowego zadania zakupiono i zamontowano orbitreka, wioślarza, oraz 

steper. Urządzenia przeznaczone są dla stałych bywalców tradycyjnych siłowni, jak i dla osób, 

które z podobnym sprzętem nigdy się nie zetknęły.  

Natomiast plac zabaw dla najmłodszych uzupełniono o huśtawkę wagową i huśtawkę 

wahadłową, trampolinę, stół do ping-ponga oraz zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią. 

Oprócz doposażenia placu zabaw oraz budowy siłowni zewnętrznej, teren został dodatkowo 

zagospodarowany poprzez nasadzenie roślin i krzewów, stanowiących nową szatę roślinną.   
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 Projekt placu zabaw - Fundusz Sołecki Zakrzew 

W budżecie zabezpieczono na ten cel środki finansowe w kwocie 3 000,00 zł 

Sporządzono dokumentację projektową uwzględniającą budowę placu zabaw, przeniesienia 

urządzeń siłowi, doposażenie elementów małej architektury, budowę boiska do piłki siatkowej.   

 

  Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych 

Zadanie współfinansowane jest w ramach EFRR ze środków RPOWŚ na lata 2014-2020.  

Projekt przewiduje zmodernizowanie w latach 2020-2021, instalacji grzewczych,  

w 120 budynkach mieszkalnych z zastosowaniem kotłów na gaz i biomasę (pellet).  

Sukcesywnie z mieszkańcami gminy zawierane są umowy na przyznanie grantów.  

Kwota 899 785,00 zł została wydatkowana na wypłatę grantów w ramach zawartych umów. 

Natomiast kwota 10 959,30 zł stanowi część wynagrodzenia należnego inspektorowi nadzoru 

inwestorskiego. Z uwagi na rezygnację mieszkańców z uczestnictwa w programie  

i tym samym konieczność dokonania  dodatkowego naboru z listy rezerwowej, zadanie zostanie 

zakończone w 2022 r. 

 

 Przebudowa boiska piłkarskiego, bieżni i innych elementów lekkoatletycznych na 

terenie OSiR w Kłobucku - III etap przebudowa bieżni i innych elementów 

lekkoatletycznych 

W budżecie zabezpieczono na ten cel środki finansowe w kwocie 684 257,00 zł 

W marcu 2021 r. został złożony wniosek o dofinansowanie zadania w ramach środków 

Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej  edycja 

2021. 

Wniosek uzyskał wstępną akceptację i przeszedł w fazę dalszego procedowania. 

Realizacja zadania inwestycyjnego uzależniona była od uzyskania dofinasowania. Z uwagi na 

przedłużający się okres procedowania wniosku, realizacja zadania w 2022 roku stała się 

niemożliwa. 

Wniosek pn.: "Przebudowa bieżni i budowa innych elementów lekkoatletycznych na terenie 

OSiR w Kłobucku" z dofinansowaniem 272 348 zł znalazł się w zaszczytnym gronie 39 

wniosków, w tym tylko 3 z województwa śląskiego na 173 złożone. 
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 Projekt termomodernizacji budynku zaplecza sanitarno-szatniowego na terenie OSiR 

w Kłobucku 

Za 20 000,00 zł została sporządzona dokumentacja projektowa termomodernizacji budynku 

zaplecza uwzględniająca docieplenie zewnętrznych przegród budowlanych, wymianę stolarki 

okiennej i drzwiowej, modernizację instalacji grzewczej i oświetleniowej. Opracowanie było 

podstawą do ubiegania się o dofinansowanie realizacji  przyszłego zadania inwestycyjnego w 

ramach RPO WSL 2014-2020. Realizacja zadania zaplanowana została na 2022 r. 
Projekt pn.: „Termomodernizacja budynku zaplecza sanitarno-szatniowego na terenie Ośrodka 

Sportu i Rekreacji w Kłobucku” został wybrany do dofinansowania w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz 

Rozwoju Regionalnego).Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja budynku zaplecza 

sanitarno-szatniowego na terenie OSiR w Kłobucku. W szczególności projekt zakłada: prace 

związane z termomodernizacją przegród, modernizacją instalacji CO, wymianą stolarki, 

modernizacją oświetlenia i montażem fotowoltaiki. Obecnie w budynku zlokalizowane jest 

zaplecze sanitarno-szatniowe OSiR. Planowana realizacja prac inwestycyjnych - 2022 rok. 

Całkowity koszt zadania: 434 570,45 zł 

Dofinansowanie UE:  307 492,75 zł 

 

 
 

 Przebudowa boiska piłkarskiego, bieżni i innych elementów lekkoatletycznych na 

terenie OSiR w Kłobucku - etap II 

W budżecie zabezpieczono na ten cel środki finansowe w kwocie 289 016,34 zł  

W 2020 r. wykonano wszystkie roboty budowlane. Z uwagi na ujawnione wady, roboty nie 

zostały odebrane . Po usunięciu wad, w czerwcu 2021 r. miał miejsc końcowy odbiór zadania.  

Wartość robót budowlanych wyniosła 1 219 700,00 zł. Wartość nadzoru inwestorskiego 

wyniosła 8 444,00 zł. 
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W ramach zadania wykonano boisko piłkarskie z trawą naturalną, z systemem nawodnienia  

i odwodnienia. Wykonano oświetlenie boiska, piłkochwyty i ogrodzenie, zamontowano 

bramki. Kwota 142 737,52 zł została wydatkowana na roboty budowlane, natomiast kwota    

289 016,34 zł została wydatkowana w części wynoszącej 284 794,34 zł na roboty budowlane 

oraz w części wynoszącej 4 222,00 zł na nadzór inwestorski. 

Pierwszym etapem było specjalistyczne piaskowanie trawnika, na które zużyto około 70 ton 

piasku oraz aeracja wgłębna. Następnie wykonano włókowanie/szczotkowanie boiska oraz 

dosiew wgłębny, szczelinowy specjalistycznej mieszanki traw. 
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 Boisko do koszykówki na placu zabaw przy ul.  Jana Kochanowskiego w Kłobucku 

Wartość robót budowlanych wyniosła 112 592,22 zł, a wartość nadzoru budowlanego wyniosła 

2 144,00 zł. 

W wyniku realizacji powstało boisko o nawierzchni z kostki betonowej o wymiarach 15m x 

28m, z dwoma stałymi koszami oraz dwoma piłkochwytami. 
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Położono chodnik wzdłuż północnej krawędzi ulicy Kochanowskiego w Kłobucku, przy placu 

zabaw i boisku do koszykówki. Wybudowano 72 m chodnika oraz oznakowano przejście dla 

pieszych. Inwestycja została zrealizowana przez Zarząd Dróg i Gospodarki Komunalnej. 

Całość zadania zostało sfinansowane z budżetu gminy i wyniosła 43 975,60 zł. 

 

 

 

 Rewitalizacja targowiska miejskiego w Kłobucku 

Mając na uwadze bezpieczeństwo osób korzystających z Targowiska Miejskiego w Kłobucku 

na obiekcie został zainstalowany nowoczesny monitoring. Ma on na celu podniesienie  stanu 

bezpieczeństwa użytkowników placu targowego, parkujących tam samochodów, jak również 

monitorować stan bezpieczeństwa  obiektu w godzinach nocnych oraz eliminować między 

innymi nielegalny wywóz śmieci.  

Koszt inwestycji to ponad 4 tys. zł.  

Na parkingu obsługującym targowisko miejskie i centrum miasta pojawiła się nowoczesna 

toaleta publiczna, która zastąpiła starą. Spełnia ona wszystkie wymogi związane z 

przystosowaniem dla osób z niepełnosprawnościami. W/w obiekcie zamontowano również 

przewijak dla niemowląt.  Nowa toaleta miejska jest czynna od poniedziałku do piątku w 

godzinach od 8.00 do 16.00, a w soboty od 7.00 do 14.00. Koszt inwestycji to ponad  

130 tys. zł. 
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 Projekt fontanny na Rynku im. Jana Pawła II – 40 713,00 zł  

Została sporządzona dokumentacja projektowo – kosztorysowa. Dokumentacja obejmuje 

wielobranżowy projekt fontanny, zasilanie elektryczne i wodne, odprowadzenie ścieków, 

korektę zagospodarowania terenu, elementy małej architektury. 

 

7.6.2.2. W ZAKRESIE OŚWIETLENIA 

 

 Oświetlenie uliczne Biała 

Dokonano uzupełnienia oświetlenia ulicznego przez zamontowanie po jednej oprawie ze 

źródłem światła typu LED przy ul. Jasnogórskiej, ul. Sosnowej, ul. Parkowej.  Wydatkowano 

także środki na nadzór inwestorski i dokumentację projektową. Łączna wartość 

wydatkowanych środków wyniosła 10 232,37 zł. 

 

 Projekt oświetlenia ulicznego ul. Studziennej w Białej  

Za kwotę 9 963,00 zł wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową. 

Kwotę 35,90 zł wydatkowano za zakup mapy sytuacyjno-wysokościowej, niezbędnej dla  

Zaprojektowano linię oświetlenia ulicznego o długości 516 m, z jedenastoma oprawami ze 

źródłem światła typu LED. 

 

 Projekt oświetlenia ulicznego ul. Stawowej w Borowiance  

Za kwotę 9 963,00 zł wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową.  Zaprojektowano 

linię oświetlenia ulicznego o długości 530 m, z jedenastoma oprawami ze źródłem światła typu 

LED.  

 

 Oświetlenie uliczne Borowianka 

Dokonano uzupełnienia oświetlenia ulicznego przez zamontowanie oprawy ze źródłem światła 

typu LED przy ul. Tartakowej.  Wydatkowano także środki na nadzór inwestorski i 

dokumentację projektową. Łączna wartość wydatkowanych środków wyniosła 3 656,79 zł. 

 

 Projekt oświetlenia ulicznego ul. Sosnowej 

Za kwotę 6 150,00 zł wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową.  Zaprojektowano 

linię oświetlenia ulicznego o długości 260 m, z siedmioma oprawami ze źródłem światła typu 

LED. 

 

 Oświetlenie uliczne ul.  Edwarda Woźniaka w Łobodnie 

Zrealizowano linię oświetlenia drogowego o długości 527 m z dwunastoma oprawami  ze 

źródłami światła typu LED.    

Wydatkowano także środki na nadzór inwestorski, aktualizację kosztorysu inwestorskiego, 

dziennik budowy. Łączna wartość wydatkowanych środków wyniosła 69 188,63 zł. 
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 Oświetlenie uliczne ul.  Juliana Tuwima w Kamyku  

Zadanie jest w trakcie realizacji. W 2021 r. z powodu protestu mieszkańców oraz innych niż 

wynikające z dokumentacji projektowej, przebiegów istniejącej infrastruktury technicznej,   

roboty zostały przerwane i dokonano zmiany dokumentacji projektowej. Roboty będą 

kontynuowane w roku bieżącym. Nominalna wartość robót budowlanych wynosi 38 860,01 zł. 

W 2021 r. wydatkowane kwotę 18 345,17 zł na roboty budowlane, nadzór inwestorski, 

aktualizację kosztorysu inwestorskiego, dziennik budowy. 

W wyniku budowy powstanie linia oświetlenia ulicznego o długości 300 m, z pięcioma 

oprawami ze źródłami światła typu LED.  

 

 Oświetlenie uliczne ul. Podmiejska w Przybyłowie  

Zrealizowano linię oświetlenia drogowego, o długości 123 m z trzema oprawami  ze źródłami 

światła typu LED.   
Wydatkowano także środki na nadzór inwestorski, aktualizację kosztorysu inwestorskiego, 

dziennik budowy. Łączna wartość wydatkowanych środków wyniosła 23 022,50 zł. 

 

 

 Projekt oświetlenia ulicznego ul. Parkowej Kopiec  

Za kwotę 8 979,00 zł wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową.  Zaprojektowano 

linię oświetlenia ulicznego o długości 390 m, z jedenastoma oprawami ze źródłem światła typu 

LED.      
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 Oświetlenie uliczne: przejście dla pieszych przez drogę krajową oraz parking przy 

cmentarzu w Kłobucku   

Zrealizowano linię oświetlenia drogowego, o długości 200 m z sześcioma oprawami  ze 

źródłami światła typu LED. Wydatkowano także środki na nadzór inwestorski, aktualizację 

kosztorysu inwestorskiego, dziennik budowy. Łączna wartość wydatkowanych środków 

wyniosła 42 978,99 zł.  
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 Oświetlenie ul. Parkowej Biała  

Zadanie kontynuowane z 2020 roku. Zrealizowano linię oświetlenia drogowego, o długości 200 

m z sześcioma oprawami  ze źródłami światła typu LED. Wydatkowano także środki na nadzór 

inwestorski. Łączna wartość wydatkowanych środków wyniosła 59 725,00 zł. 

 

 Oświetlenie ul. Szkolnej w Kłobucku   

Wybudowano napowietrzną linię oświetlenia ulicznego o długości 320 m z ośmioma oprawami 

oświetleniowymi ze źródłem światła typu LED. Wydatkowano także środki na nadzór 

inwestorski. Łączna wartość wydatkowanych środków wyniosła 36 685,00 zł. 

 

 Oświetlenie ul. Zagłoby Gruszewnia   

Zadanie kontynuowane z 2020 roku. Wybudowano napowietrzną linię oświetlenia ulicznego o 

długości 240m z pięcioma oprawami oświetleniowymi ze źródłem światła typu LED. 

Wydatkowano także środki na nadzór inwestorski. Łączna wartość wydatkowanych środków 

wyniosła 41 705,00 zł. 

 

 Oświetlenie ul. Jasnej i ul. Kościuszki w Kłobucku 

Dokonano uzupełnienia oświetlenia ulicznego przez zamontowanie sześciu opraw ze źródłami 

światła typu LED przy ul. Kościuszki oraz  zamontowanie sześciu opraw ze źródłami światła 

typu LED przy ul. Jasnej.  Wydatkowano także środki na nadzór inwestorski i dokumentację 

projektową. Łączna wartość wydatkowanych środków wyniosła 43 881,48 zł. 

 

 Oświetlenie ul. Mikołaja Reja i ul. Dębowej w Kłobucku 

Dokonano uzupełnienia oświetlenia ulicznego przez zamontowanie opraw ze źródłami światła 

typu LED przy ul. Reja.  Wydatkowano także środki na nadzór inwestorski i dokumentację 

projektową. Łączna wartość wydatkowanych środków wyniosła 7 313,58 zł. 

Część zadania, wprowadzonego do planu wydatków w dniu 26 października 2021 r. nie została 

wykonana ponieważ wymagała sporządzenia pełnej dokumentacji projektowej.  

Z uwagi na czas pozostały do końca roku budżetowego wykonanie dokumentacji i robót 

budowlanych nie było możliwe. 

 

7.6.2.3. W ZAKRESIE MELIORACJI I KANALIZACJI 

 

 Uzbrojenie terenu pod budynek rekreacyjny - Fundusz Sołecki Niwa Skrzeszów 

W ramach zadania wykonano fundament pod budynek oraz zabudowano zbiornik na ścieki. 

Ponadto wydatkowano środki wynagrodzenie kierownika budowy, sporządzenie dokumentacji 

zamiennej oraz zakup materiałów budowlanych. Łącznie wydatkowano kwotę 9 654,20 zł  

 

 Projekt zagospodarowania terenu rekreacyjnego w sołectwie Niwa Skrzeszów 

Została sporządzona dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Dokumentacja obejmuje 

wielobranżowy projekt budynku rekreacyjnego, zasilanie elektryczne i wodne, odprowadzenie 

ścieków.  
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7.6.2.4. W ZAKRESIE INWESTYCJI, REMONTÓW ORAZ BIEŻĄCEGO 

UTRZYMANIA DRÓG 

 

 Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1025S poprzez budowę chodnika  

w miejscowości Borowianka ul. Tartakowa II etap  

 

W 2021 r. rozpoczęto roboty budowlane, jednak z uwagi na niesprzyjające warunki 

atmosferyczne, roboty zostały przerwane. W efekcie wykonano roboty na kwotę 49 589,90 zł. 

Zadanie zostanie dokończone w 2022 r. 

 

 Przebudowa drogi gminnej nr 470076S ul. Powstańców Śląskich w Kłobucku 

 

 
 

Dokonano przebudowy drogi na powierzchni 2340 m2. Dokonano wymiany podbudowy, 

krawężników i nawierzchni asfaltowej. Wykonano oznakowanie poziome. Wydatkowano 

kwotę 410 071,18 zł na roboty budowlane i nadzór inwestorski. 

 

 Projekt chodnika wraz z odwodnieniem w ul. Janusza Korczaka w Kłobucku 

Ogłoszono postępowanie o zamówienie publiczne na usługę projektową, które zostało 

unieważnione. W wyniku drugiego postępowania o zamówienie publiczne, w lipcu br. 

podpisano umowę  na roboty budowlane z kwotą wynoszącą 39 114,00 zł.  

Z powodów leżących po stronie wykonawcy, zamówienie zostanie wykonane w 2022 r. 

 

 Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 470128S w miejscowościach Biała i Kopiec  

- etap II        

Zdanie było realizowane w latach 2020-2021. Łączna długość odcinka drogi wynosi  

1590,70 m – rozbudowa całego przekroju jezdni oraz długość odcinka, gdzie budowany będzie 

tylko chodnik wynosi 195,40 m. 
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W ramach inwestycji realizowane były roboty: branży drogowej, budowy kanalizacji 

deszczowej dla odwodnienia drogi, rozbudowa oświetlenia ulicznego, przebudowa i 

zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej, zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej. 

Wartość całego zadania wyniosła 3 628 076,45 zł. Natomiast w 2021 r wydatkowano kwotę 

1 847 493,44 zł 

 

Zadanie uzyskało dofinansowanie z środków Funduszu Dróg Samorządowych  oraz Funduszu 

Przeciwdziałania COVID-19 z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 
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 Projekt przebudowy ul. Strażackiej w Łobodnie 

Została sporządzona dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy ulicy, która 

obejmuje wytyczenie nowego przebiegu drogi, jezdnię, chodnik, odwodnienie, organizację 

ruchu. Wydatkowano kwotę 112 840,00 zł. 

 

 Projekt przebudowy drogi ul. Wincentego Witosa w Kłobucku 

Została sporządzona dokumentacja projektowo-kosztorysowa.  Dokumentacja obejmuje 

wytyczenie nowego przebiegu drogi, jezdnię, chodnik, odwodnienie oraz organizację ruchu. 

Wydatkowano kwotę 55 903,01 zł. 

 

 Przebudowa drogi Biała i Kopiec - etap II 

Zdanie było realizowane w latach 2020 – 2021. Łączna długość odcinka drogi wynosi 

1590,70 m – rozbudowa całego przekroju jezdni oraz długość odcinka, gdzie budowany będzie 

tylko chodnik wynosi 195,40 m. W ramach inwestycji realizowane były roboty: branży 

drogowej, budowy kanalizacji deszczowej dla odwodnienia drogi, rozbudowa oświetlenia 

ulicznego, przebudowa i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej, zabezpieczenie sieci 

telekomunikacyjnej. Kwota 26 371,18 zł została  przeznaczona na sfinansowanie robót 

budowlanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu 

Inwestycji Lokalnych.  

 

 Budowa zatoki parkingowej przy ul. Harcerskiej w Kłobucku 

Wykonano zatokę parkingową w kostce betonowej o powierzchni 197 m2. Dokonano również 

zmiany elementów organizacji ruchu. Ponadto wydatkowano środki na wynagrodzenie 

inspektora nadzoru inwestorskiego. Łącznie wydatkowano kwotę 85 453,47 zł. 
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7.6.2.5. W ZAKRESIE REALIZACJI INWESTYCJI ZWIĄZANYCH Z 

ZAGOSPODAROWANIEM ZIELENI 

 

 Zagospodarowanie parku przy ul. Parkowej w Kłobucku 

Zadanie zostało podzielone na dwa etapy realizacji: I etap 2021 r. , II etap 2023 r. 

W ramach pierwszego etapu wydatkowano kwotę 77 353,10 zł. Wykonano oświetlenie typu 

parkowego, składające się z 12 latarń.  

 



 

RAPORT O STANIE GMINY KŁOBUCK 2021 

 

126 | S t r o n a  
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7.6.2.6. W ZAKRESIE INWESTYCJI ZWIĄZANYCH Z ERGONOMIĄ PRACY 

 

 Projekt „Ergonomiczny Urząd Miejski w Kłobucku” 

Głównym celem projektu było ograniczenie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, 

które bezpośrednio mogą prowadzić do wcześniejszej rezygnacji z aktywności zawodowej 52 

(42 kobiety) pracowników administracyjno-biurowych Urzędu Miejskiego w Kłobucku, 

poprzez udział pracowników w szkoleniu oraz zapewniając modernizację stanowisk pracy w 

okresie realizacji projektu, tj. od 01.09.2020 r. – 30.06.2021 r. 

 

W ramach realizacji projektu dotyczącego ergonomii pracy w Urzędzie Miejskim zrealizowano 

następujące zamówienia: 

 

 Zakup i dostawa krzeseł ergonomicznych, biurek oraz podnóżków w celu doposażenia 

stanowisk pracy pracowników administracyjno-biurowych w Urzędu Miejskiego w 

Kłobucku – kwota 64.201,08 zł. 

W ramach projektu zmodernizowano stanowiska pracy, poprzez zakup ergonomicznych mebli 

(biurka, krzesła, podnóżki, podstawki pod dokumenty) i sprzętu komputerowego (monitory, 

myszki, klawiatury, lampki biurkowe). Efektem realizacji projektu będzie poprawa komfortu i 

warunków pracy uwzględniających czynniki zdrowotne. Koszt projektu – 28 228,50 zł. 

 

 Zakup i dostawa podstawek pod dokumenty oraz lampek biurkowych w celu 

doposażenia stanowisk pracy pracowników administracyjno-biurowych w Urzędu 

Miejskiego w Kłobucku – kwota 4 935,72 zł. 

 

 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 

W ramach realizacji projektu w Urzędzie Miejskim realizowano następujące szkolenia. 

Ergonomia pracy na stanowisku biurowym -  9 100,00 zł. 

✓ Obsługa trudnego klienta - 3 240,00 zł. 

✓ Profilaktyka wypalenia zawodowego – 6 650,00 zł. 

✓ Warsztaty profilaktyka wzroku – 7 800,00 zł. 

✓ Szkolenie dla personelu zarządzającego wnioskodawcy z zakresu rozwiązań 

organizacyjnych przyczyniających się do eliminacji zidentyfikowanych zagrożeń dla 

zdrowia, z kwotą 600,00 zł. 
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7.7. OCHRONA ŚRODOWISKA 

 

Ocena jakości powietrza 

W chwili opracowania Raportu o stanie Gminy nie została jeszcze opublikowana „Roczna 

ocena jakości powietrza w województwie śląskim za 2021 r.” Natomiast zgodnie z 

informacjami otrzymanymi z Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w roku 2021 

dla terenu gminy Kłobuck dwa razy został ogłoszony Poziom II czerwony – Ostrzeżenie o 

ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania i raz Poziom III  brązowy - Alarm 

smogowy - powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego. 

 

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, 
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✓ 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. Długosza 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. 

 

Sieć wodociągowa i kanalizacyjna 

Długość czynnej sieci wodociągowej na początek 2021 r. wynosiła 258,563 km, a na koniec 

260,674 km. W przypadku sieci kanalizacyjnej dane przedstawiają się następująco  118,84 km    

(w tym 104,3 km sieci grawitacyjnej) na początku oraz 118,92 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 ok. 79%. 

Na dzień 1 stycznia 2021 r. istniało 3219 nieruchomości przyłączonych do sieci kanalizacyjnej, 

a na dzień 31 grudnia 2021 r. 3243 przyłączonych nieruchomości.  Na dzień 1 stycznia 2021 r. 

istniało 5131 nieruchomości przyłączonych do sieci wodociągowej, a na dzień 31 grudnia 

2021 r. 5185 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. 

 

Ścieki komunalne 

Ilość oczyszczonych ścieków komunalnych w oczyszczalni ścieków w Kłobucku w 2021 r. 

wyniosła 843 000 m³. Z przydomowych oczyszczalni ścieków korzystało na początku 2021 r. 

70 nieruchomości, zaś pod koniec – 81 nieruchomości. 

W oparciu o kwartalne sprawozdania podmiotów prowadzących działalność w zakresie 

opróżniania i transportu nieczystości ciekłych, w roku 2021 odebranych było 16 921,098 m³ 

ścieków bytowych oraz 21 612,73 m³ ścieków przemysłowych, które zostały przekazane do 

stacji zlewnej. Ponadto liczba właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane 

nieczystości ciekłe wynosi 1 067. Ilość oczyszczonych ścieków komunalnych ogółem w ciągu 

2021 roku wyniosła 881 533,828 m³. 

 

Odpady komunalne 

W 2021 r. na 1 mieszkańca/mieszkankę gminy przypadało 147,85 kg selektywnie zebranych 

odpadów komunalnych oraz 260,52 kg zmieszanych odpadów komunalnych.  

W 2021 r. w gminie zlokalizowano 1 dzikie wysypisko odpadów komunalnych,                                  

w miejscowości Biała. Wysypisko zostało uprzątnięte przez właścicieli nieruchomości. 

 

7.8. OCHRONA ZDROWIA 

 

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 

Na dzień 1 stycznia 2021 r. 68 podmiotów posiadało zezwolenie na sprzedaż napojów 

alkoholowych w tym: 

✓ sklepy – 53 podmioty (punktów sprzedaży było 60), 

✓ gastronomia – 15 podmiotów (punktów sprzedaży było 15). 
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Na dzień 31 grudnia 2021 r. 66 podmiotów posiadało zezwolenie na sprzedaż napojów 

alkoholowych w tym:   

✓ sklepy – 50 podmioty, (punktów sprzedaży było 54), 

✓ gastronomia – 16 podmiotów, (punktów sprzedaży było 16). 

Zmiany jakie zaistniały w roku 2021 w wydanych zezwoleniach poza miejscem sprzedaży: 

✓ 6 przedsiębiorców wygasiło zezwolenia z powodu likwidacji punktu sprzedaży, 

✓ 1 przedsiębiorca wygasił zezwolenia z powodu zmiany składu osobowego wspólników 

spółki cywilnej, 

✓ 4 przedsiębiorców nabyło nowe zezwolenia, 

✓ 5 przedsiębiorcom wydano zezwolenia (kontynuacja). 

Zmiany jakie zaistniały w roku 2021 w wydanych zezwoleniach w miejscu sprzedaży: 

✓ 2 przedsiębiorców wygasiło zezwolenia z powodu likwidacji punktu sprzedaży, 

✓ 3 przedsiębiorców nabyło nowe zezwolenia, 

✓ 4 przedsiębiorcom wydano zezwolenia (kontynuacja). 

 

Realizacja Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi  

Z tzw. funduszu korkowego w 2021 r. na realizację Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi 

w 2021 r. sfinansowane zostały następujące wydatki: 

1. Kluby sportowe – 298 000,00 zł – realizacja w drodze konkursu. 

2. Klub Abstynencki ATOL – 13 500,00 zł – realizacja w drodze konkursu. 

3. Związek Harcerstwa Polskiego 12 000,00 zł – realizacja w drodze konkursu. 

4. Wydanie opinii przez biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu  

7500,00 zł, wywiady środowiskowe 3200,00 zł. 

5. Diety przewodniczącego i członków komisji – 10 140,00 zł.                                                                                                      

6. Zakup znaczków opłaty sądowej – 2400,00 zł.                              

7. Z rezerwy  będącej do dyspozycji Burmistrza Kłobucka sfinansowano  n/w wydatki: 

✓ Nagrody książkowe dla uczestników XXXII Regionalnego Konkursu Recytatorskiego oraz 

Konkursu Fotograficznego – 2100,01 zł. 

✓ Nagrody dla uczestników XXIII Wojewódzki Konkurs Instrumentalny „Mój ulubiony 

przebój” organizowany przez MOK w Kłobucku – 1150,00 zł. 

✓ Artykuły na konkurs „Skarpetki na 101 sposobów” z okazji Światowych Dni Osób z 

Zespołem Downa w Publicznej Szkole Podstawowej – Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół 

Katolickich – 210,52 zł. 

✓ Stroje piłkarskie z Logo Gminy Kłobuck z okazji 50-lecia istnienia LKS „SPARTA” Nowa 

Wieś – 3000,00 zł. 

✓ Artykuły wędkarskie dla uczestników spławikowych zawodów wędkarskich nad 

zbiornikiem Zakrzew z okazji Dnia Dziecka – 500,00 zł. 

✓ Numery startowe dla uczestników IX edycji Kłobuckiego Biegu Leśnego organizowanego 

przez Kłobuckie Stowarzyszenie NGB Kłobuck – 329,64 zł. 

✓ Medale i tabliczki na puchary dla uczestników/ biegaczy biorących udział w IX Biegu 

Leśnym organizowanym przez Kłobuckie Stowarzyszenie NGB – 1841,69 zł. 

✓ Książki na Powiatowy Konkurs Dendrologiczny – 300,00 zł. 

✓ Artykuły dla dzieci – Obchody Dnia Świadomości Autyzmu „Niebieskie Igrzyska” 

organizowane w Publicznej Szkole Podstawowej im. Dominika Sawio w Kłobucku – 

492,00 zł. 

✓ Puchary sportowe na zawody pływackie z okazji Dnia Dziecka – 210,00 zł 

✓ Zakup wyposażenia meblowego do studia nagrań tworzonego w ramach programu „SoVo- 

dostępne radio internetowe” w MOK Kłobuck/Stowarzyszenie Trzeciego Wieku –                      

5600,00 zł 

✓ Artykuły z okazji wydarzenia „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” –  
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499,26 zł 

✓ Artykuły przeznaczone na nagrody dla uczestników XIX Ogólnopolskiego Biegu 

Ulicznego Szlakiem Jana Długosza „Wieniawa” – 1992,34 zł. 

✓ Materiały plastyczne na potrzeby konkursu „Ekologiczna Ozdoba Bożonarodzeniowa” 

Przedszkole Gminne nr 2 – 500,00 zł. 

✓ Nagrody dla uczestników Gminnego Konkursu Plastycznego pt: „portret Marii 

Konopnickiej” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kamyku – 500,00 zł. 

✓ Usługi gastronomiczne z okazji Święta Policji – 1100,00 zł. 

✓ Pomiar czasu i obsługa informatyczna – XIX Ogólnopolski Bieg Uliczny Szlakiem Jana 

Długosza „Wieniawa” – 2000,00 zł. 

✓ Organizacja XX Dni Długoszowskich– 15023,80 zł. 

✓ Wydruk plakatów okolicznościowych, animacje oraz zajęcia edukacyjno-animacyjne dla 

dzieci z okazji otwarcia placu zabaw w Gruszewni – 832,73 zł. 

✓ Usługa transportowa, przewóz emerytów i rencistów z Kamyka do sanatorium w Ustroniu 

– 750,00 zł. 

✓ Przewóz uczniów na Półfinał Wojewódzki Chłopców w Tenisie Stołowym w ramach 

Śląskiego Szkolnego Związku Sportowego – 427,68 zł. 

✓ Przewóz uczniów na Finał Wojewódzki Chłopców w Tenisie Stołowym w ramach Śląskiego 

Szkolnego Związku Sportowego – 658,80 zł. 

✓ Projekt i druk kalendarzy na 2022 r. z okazji 120 urodzin Kardynała S. Wyszyńskiego – 

2200,00 zł. 

✓ Nagranie/wydanie płyty Schola dio Angeli w wykonaniu dzieci i młodzieży – członków  

zespołu – 1200,00 zł. 

✓ Koszulki okolicznościowe z nadrukiem firmowym na turniej z okazji 70-lecia Pogoń-

Kamyk – 2880,00 zł. 

✓ Dojazd na Turniej Taneczny w Blackpool Magdaleny Dederko – 800,00 zł. 

✓ Statuetki i etui dla uczestników biorących udział w Biegu Ulicznym Szlakiem Jana 

Długosza „Wieniawa” – 565,80 zł. 

✓ Artykuły na potrzeby wydarzenia kulturalnego – koncert  zespołu ZEAMSONE oraz 

WhiteWell – 745,21 zł. 

✓ Artykuły plastyczne z okazji XX Dni Długoszowskich – 399,99 zł. 

✓ Artykuły spożywcze z okazji otwarcia placu zabaw w Gruszewni – 361,19 zł. 

✓ Statuetki dla laureatów Wojewódzkiego Konkursu Piosenki „Mój ulubiony przebój” – 

1000,00 zł. 

✓ Sprzęt elektroniczny na potrzeby polskich szkół działających na Litwie „Wizyta Świętego 

Mikołaja na Kresach 2021”– 2000,00 zł. 

✓ Figurki i puchary z okazji Turnieju Tenisa Stołowego – 500,00 zł. 

✓ Statuetki „20-lecie Wieniawy” – 1000,00 zł. 

✓ Artykuły spożywcze i gospodarcze na potrzeby przygotowania potraw na Święto 

Pieczonego Ziemniaka w Łobodnie – 1999,98 zł. 

✓ Piłki nożne oraz do siatkówki z okazji 50-lecia LKS Oksza Łobodno – 825,00 zł. 

✓ Artykuły na nagrody dla dzieci biorących udział w Konkursie Piosenki Europejskiej – 

500,00 zł. 

✓ Artykuły szkolne i gry dla uczestników VI Mikołajkowego Turnieju Szachowego o Puchar 

Burmistrza Kłobucka – 1499,99 zł. 

✓ Artykuły na nagrody dla uczestników I Gminnego Konkursu Fotograficznego 

organizowanego w Szkole Podstawowej nr 3 im. Adama Mickiewicza w Kłobucku – 

1200,00 zł. 

✓ Produkty na paczki mikołajkowe dla dzieci niepełnosprawnych – 1500,00 zł. 

✓ Wydanie płyty zespołu Schola dio Angeli w wykonaniu członków zespołu – 843,78 zł. 
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✓ Medale dla członków klubu Wojownik oraz worek treningowy wolnostojący z okazji 

zawodów oraz 10-lecia klubu – 3000,00 zł. 

✓ Artykuły spożywcze, gospodarcze oraz materiały na potrzeby konkursu „I Ty możesz zostać 

Mickiewiczem” dla uczniów Szkół Podstawowych i Przedszkoli – 188,64 zł. 

✓ Statuetki Okolicznościowe z okazji Jubileuszu 50-lecia LKS Oksza Łobodno – 1499,75 zł. 

✓ Zabawki dla dzieci niepełnosprawnych – Mikołajki 2021 – 4199,42 zł. 

8. Na organizację czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych alkoholizmem  

    i innymi patologiami wydano: 

✓ Wycieczka do Krasiejowa – Park Nauki i Rozrywki – 3002,96 zł. 

✓ Wycieczka na Kręgle – 1022,60 zł. 

✓ Wycieczka na Tor Kartingowy – 2866,00 zł. 

✓ Wycieczka do Sosnowca – 700,80 zł. 

9. Zasiłki celowe dla rodzin dotkniętych problemem alkoholowym i innymi patologiami  

     w wysokości – 16000,00 zł. 

10. Na współorganizację Grand-Prix Kłobucka w Tenisie Stołowym wydatkowano: 

✓ Worki, statuetki – 2400,00 zł. 

✓ Piłeczki gewo – 600,00 zł. 

11. Na realizację Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Kłobuck  wydatkowano: 

✓ 5392,35 zł dla dzieci biorących udział w konkursie „Narkotykom mówię Nie”   

2522,35 zł, 

✓ wynagrodzenia dla członków GKRPA za dyżury w Punkcie Konsultacyjnym w wysokości 

2870,00 zł. 

Do gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych wpłynęło 50 wniosków  

przypadków nadużywania alkoholu. W 2021 r. nie cofnięto zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych. 

 

7.9. 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: 

✓ 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 – 6 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 2021 r. 
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Wyjazdy do zdarzeń jednostek OSP Gminy Kłobuck w roku 2021 

 

Jednostka Zdarzenia Ilość 

strażaków 

Alarmy 

fałszywe 

Ilość 

strażaków 

Ćwiczenia Ilość 

strażaków 

Zabezpieczenie 

rejonu powiatu 

Ilość 

strażaków 

OSP 

Biała 

47 232 2 10 0 0 17 90 

OSP 

Łobodno 

27 182 1 6 1 6 0 0 

OSP Kamyk 15 101 0 0 0 0 0 0 

OSP 

Kłobuck 

133 784 2 11 0 0 0 0 

OSP 

Libidza 

39 145 0 0 0 0 0 0 

OSP Nowa 

Wieś 

2 9 0 0 0 0 0 0 

 

RAZEM 

263 1453 5 27 1 6 17 90 

  

Zrealizowano następujące zadania remontowe: 

✓ OSP Biała 

 naprawa samochodu oraz motopompy pływającej                                           1107,00 zł 

 remont dachu na budynku OSP                                             20000,00 zł 

✓ OSP Libidza 

 remont samochodu pożarniczego                                             8634,16 zł 

wykonanie docieplenia elewacji na budynku OSP                                             28658,58 zł      

oraz (Fundusz Sołecki Libidza)                                                                             13711,23 zł 

✓ OSP Nowa Wieś 

remont strażnicy                                                                                                          34689,37 zł 

w tym środki z Funduszu Sołeckiego -                                                                   22902,97 zł   

 

Jednostki OSP otrzymały również dotacje celowe: 

1. OSP Biała – dotacja na zakup sprzętu i umundurowania                                         4000,00 zł 

2. OSP Łobodno – dotacja na dofinansowanie modernizacji 

                               bramy garażowej strażnicy                                                            3000,00 zł 

3. OSP Kamyk – dotacja na wymianę bramy garażowej strażnicy                              3000,00 zł 

 

 

7.10. KULTURA 

 

W gminie w 2021 roku funkcjonował Miejski Ośrodek Kultury, w którym zorganizowano 

wydarzenia przedstawione w tabeli poniżej. Z powodu pandemii COVID-19, w I półroczu 2021 

roku  prowadzone  działania kulturalne odbywały się online, w sieci na Facebook  i YouTube.  
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LP. WYDARZENIA LICZBA OSÓB 

BIORĄCYCH  

W NICH 

UDZIAŁ 

PONIESIONE 

KOSZTY 

(ZŁ) 

STYCZEŃ 2021 

IMPREZY WŁASNE W TYM: #MOK inspiruje: 

bądź super bohaterem i zostań w domu#: 
wyświetlenia na 

fb 

- 

 

1.  XIV Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. 

Władysława Sebyły „Łowco słów, 

zapomniany i smutny…”                                                

37 autorów 

wierszy 

1743,00 zł 

2. Konkurs literacki „ Kulturalna Sowa Buba” na 

napisanie opowiadania kontynuującego 

przygody Kulturalnej Sowy i jej Przyjaciół 

4 autorów      

opowiadań 

- 

3. Konkurs wokalny online „Moja kolęda” 

Kłobuck 2021 

117 nagrań video 3083,50 zł 

4. Dobranocka w sieci – bajka animowana pt.: 

„Śniegowy bałwanek”.                                                                                     

1.136 online - 

5. Audycja muzyczna online pt: „Karnawał 

2021” przybliżenie zwyczajów 

karnawałowych w polskich tradycjach 

ludowych i na świecie. 

140 online - 

LUTY 2021 

IMPREZY WŁASNE W TYM:  #MOK inspiruje: 

bądź super bohaterem i zostań w domu#: 
wyświetlenia na 

fb 

- 

1. V Gala Poetycka online  im. Władysława 

Sebyły pn.: „Łowco słów, zapomniany i 

smutny”   

288 online - 

2. Dobranocka w sieci  „Pchła Szachrajka” cz. 

IV „Karnawał”- ilustrowane słuchowisko dla 

dzieci                            

2.570 online - 

3. Audycja online:  moje muzyczne pasje 

odcinek „Akordeon” 

58 online - 

4. Konkurs plastyczny online pn.: „Koty, kotki, 

koteczki” z okazji Dnia Kota  

207 zdjęć prac 

plastycznych 

1099,84 zł 

MARZEC  2021 

IMPREZY  WŁASNE W TYM:  #MOK inspiruje: 

bądź super bohaterem i zostań w domu#:               
wyświetlenia na 

fb 

- 

1. Koncert aMOK na Dzień Kobiet online, 

filmowo-teatralny program utrzymany w 

konwencji Starego Kina. 

942 online -- 

2. Konkurs fotograficzny pn.: „Ptaki i dzikie 

zwierzęta – Przedwiośnie 2021” z okazji 

Światowego Dnia Dokarmiania Dzikich 

Zwierząt 

21 fotografii - 

3. „Zwyczaje wielkanocne” – audycja online, 

przybliżenie zwyczajów wielkanocnych w 

polskich tradycjach ludowych, techniki 

45 online - 
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wykonania i malowania pisanek, palm 

wielkanocnych oraz zwyczaj wielkanocnego 

poniedziałku śmigus-dyngus 

KWIECIEŃ 2021 
IMPREZY WŁASNE W TYM:  #MOK inspiruje: 

bądź super bohaterem i zostań w domu#: 
wyświetlenia na 

fb 

- 

1.  eliminacje miejsko - gminne XXXII 

Regionalnego Konkursu Recytatorskiego 

„Wrażliwość na słowo” edycja online                                                                                                                                                                                    

13 nagrań video 500,00 zł 

2. eliminacje powiatowe XXXII Regionalnego 

Konkursu Recytatorskiego                                                                                                                                                                         

„Wrażliwość na słowa” edycja online                                                                                                                                                                                                                                          

46 nagrań video 1500,00 zł 

3. Wojewódzki Konkurs Instrumentalny Online 

„Mój ulubiony przebój”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

48 nagrań video 1068,66 zł 

MAJ 2021 
IMPREZY WŁASNE W TYM: działania 

stacjonarne w obostrzeniach sanitarnych  
  

1. Kulturalne wariacje  młodych plastyków z 

koła plastycznego MOK – artystyczny 

happening w plenerze 

55 uczestników 

na żywo 

912,49 zł 

2. I Gminny Festiwal Online Piosenki dla 

Przedszkolaków                       

35 nagrań video 645,66 zł 

3. Dzień Rodziny w MOK:                                                                                                                                                                                                                                                                   

spektakl teatralny "Prastara Książnica - skarb 

i tajemnica" oraz film animowany „Piraci”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

80 widzów  420,00 zł 

4. wystawa prac plastycznych pani Ireny Orzełek 

wykonanych techniką repujado, w Centrum 

Informacji Miejskiej na  Rynku im. Jana 

Pawła II w Kłobucku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

     50 widzów       - 

CZERWIEC 2021 
IMPREZY WŁASNE W TYM: działania na żywo w 

obostrzeniach sanitarnych  

  

1. Wystawa prac malarskich i witraży Magdy 

Parkitnej w Centrum Informacji Miejskiej w 

Kłobucku                                                                                                                                                                                           

50 widzów - 

2. „Noc Świętojańska/Kupały” widowisko 

plenerowe nad zalewem Zakrzew                                                               

250 widzów 10404,78 zł 

                        LIPIEC 2021  
IMPREZY WŁASNE W TYM:   

 Akcja Lato w Mieście Wakacje 2021:                 

1.  Kino plenerowe za MOK-iem: filmy pt.: „Na 

noże” i „ Włoskie wakacje”                                                                                                                                                      

122 widzów 2829,00 zł 

2.  Czwartkowe Kino MOK filmy:  „Epoka 

lodowcowa I”, „Epoka lodowcowa II”, 

„Epoka lodowcowa III”, „Epoka lodowcowa 

IV”, „Shrek I”     
Sobotnie atrakcje na tarasie/plaży MOK 

175 widzów - 
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3. Folk sobota z MOK-iem, potańcówka z ZPiT 

„Ziemia Kłobucka” i koncert Kapeli „Dejcie 

pozór”                                                                                                                                                                      

20 widzów 4000,00 zł 

4. Letnia biesiada muzyczna w wykonaniu 

Zespołu wokalnego ATW, Marbonare, Kapeli 

Podwórkowej „U Andrzeja” i Zgranej Paki                                                                                                     

100 widzów - 

5. „Ale cyrk” – Teatr Jednej Miny, cyrkowa 

parada, szczudlarze, animacje i pokazy                                                                                                                                                              

60 widzów 3898,00 zł 

6. Letni Koncert Muzyki Rozrywkowej i 

Musicalowej w wykonaniu solistów grupy 

aMOK i Anity Urban-Wieczorek                                                                                                                                     

55 widzów 1000,00 zł 

7. „Ahoj przygodo” mała inscenizacja teatralna, 

wyruszamy statkiem pirackim w rejs oraz 

warsztaty plastyczne                                                                                                                                        

80 widzów - 

8. Festiwal kolorów Święto Holi 100 uczestników - 

SIERPIEŃ 2021 
IMPREZY  WŁASNE  W  TYM:   

1.  Kino plenerowe za MOK-iem: film pt.: 

„Gniazdo”                                          

9 widzów 2829,00 zł 

2.  Czwartkowe Kino MOK filmy: „Shrek II”, 

„Madagaskar I”, „Madagaskar II”,  

„Madagaskar III”                                                                                                           

115 widzów - 

3. Etnochowa, Fireshow i Ledshow, etniczne 

warsztaty bębniarskie 

44 widzów 1800,00 zł 

4. „O Żeglarzach Dżamblach” – małe 

inscenizacje teatralne dla dzieci                              

23 widzów - 

5. „Wioska indiańska” – małe inscenizacje 

teatralne dla dzieci 

23 widzów - 

6. „Od nocy do nocy” koncert w Parku 

Pałacowym na Zagórzu w wykonaniu Joanny 

Aleksandrowicz z zespołem, muzyka filmowo 

– musicalowa                                                                        

120 widzów 7300,00 zł 

7. „Czas na podwieczorek” na motywach Alicji 

w Krainie Czarów, przedstawienie teatralne w 

wykonaniu instruktorów MOK Kłobuck                                                    

170 widzów - 

WRZESIEŃ 2021 
IMPREZY WŁASNE W TYM:    

1. „Czas na podwieczorek” powtórka 

przedstawienia teatralnego w wykonaniu 

instruktorów MOK dla uczniów klas I szkół 

podstawowych i przedszkolaków                                                                                                                                   

352 widzów - 

2. Kino MOK  filmy: „Psi patrol”, „Small 

World”                  

186 widzów - 

3. Powiatowy Konkurs Plastyczny pn.: „Prymas 

Tysiąclecia – kardynał Stefan Wyszyński” w 

ramach XX Dni Długoszowskich                       

28 prac 

plastycznych 

500,00 zł 

dofinansowanie 

PSE Wieniawa 

4. „Summer California Festival Talent Show” i 

koncert polskiego rapera Zeamsone - pierwszy 

pomysł kulturalny w ramach realizacji  

200 widzów 12000,00 zł 
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projektu MOK Kuźnia Lokalnych Pomysłów, 

w programie NCK Dom Kultury + Inicjatywy 

Lokalne 2021, pomysłodawca Kacper Polis 

WhiteWell,  przedstawiciel nieformalnej 

grupy młodzieżowej. 

5. Warsztaty rękodzieła artystycznego – 

kaligrafia jako pomysł kulturalny wyłoniony 

w konkursie projektu MOK Kłobuck „ Kuźnia 

lokalnych pomysłów” w ramach realizacji 

programu NCK Dom kultury+ Inicjatywy 

lokalne 2021, autorka pomysłu Monika 

Gancarek,                                                                                                                                                                                    

17 uczestników 1500,00 zł 

6. Dzień otwarty w MOK -  prezentacja oferty 

zajęć  dla dzieci, młodzieży i dorosłych na 

nowy sezon artystyczny 2021/2022  

50 uczestników - 

IMPREZY WSPÓŁORGANIZOWANE W TYM:   

1. W ramach XX Dni Długoszowskich              

wernisaż wystawy sztuk wizualnych  pn.: 

Zarys - proces tworzenia, prace artystów tj.: 

Janusz Pacuda, Dariusz Słota, Włodzimierz 

Kulej, Jerzy Piwowarski, Jacek Sztuka, Artur 

Wawrzkiewicz, Julia Sznober, Marek 

Mielczarek, Marian Panek, Jacenty Jończyk, 

Anita Grobelak                                                                                                                                                  

18 widzów 1000,00 zł 

2. W ramach XX Dni Długoszowskich                 

koncert wspomnienie o Ryszardzie Riedlu w 

wykonaniu Sebastiana Riedla & Cree                                                                                                                                                             

320 widzów - 

3.  XX Dni Długoszowskie (wydanie zeszytów)                                                                                              

PAŹDZIERNIK 2021 
IMPREZY WŁASNE W TYM:    

1. Międzynarodowy Dzień Kawy i Muzyki, 

poranna kawa w MOK przy muzyce na żywo, 

film pt.: „Amelia”, popołudniowa kawa w 

MOK przy muzyce na żywo, wernisaż 

wystawy malarstwa i grafiki Kevina 

Wysockiego pt.: „Kobiety Buddy” oraz recital 

gitarowy autora wystawy, film pt.: „Mocna 

kawa nie jest taka zła”                                                                                                                             

50 widzów - 

2. Warsztaty rękodzieła artystycznego – string 

art - jako pomysł kulturalny wyłoniony w 

konkursie MOK Kłobuck „ Kuźnia lokalnych 

pomysłów” w ramach realizacji programu 

NCK Dom kultury+ Inicjatywy lokalne 2021, 

autorka pomysłu Monika Gancarek                                                                                                                               

13 uczestników 1500,00 zł 

3. Objazdowy Klub Dobrego Filmu: „Na rauszu”                                                                                                 41 widzów - 

4. Wojewódzki Konkurs Piosenki „Mój 

ulubiony przebój” Kłobuck 2021                                                                                                 

74 uczestników 1900,00 zł 

5.  Artystyczne warsztaty wizażu i 

bodypaintingu  jako pomysł kulturalny 

15 uczestników 3200,00 zł 
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wyłoniony w konkursie MOK Kłobuck „ 

Kuźnia lokalnych pomysłów” w ramach 

realizacji programu NCK Dom kultury+ 

Inicjatywy lokalne 2021, autorka pomysłu 

Anna Kaczmarek AnaBarKing                                                                                                                   

LISTOPAD 2021 
IMPREZY WŁASNE W TYM:    

1. Kino MOK: film dla dzieci pt.: „Ainbo” i film 

dla dorosłych pt.:„Wesele2”               

153 widzów - 

2. Święto Niepodległości z MOK Kłobuck: 

wspólnie z ZHP Kłobuck gra miejska „I jest 

Niepodległa”, g. 11.11 na tarasie MOK 

wspólne wykonanie z licznie zgromadzonymi 

przedszkolakami, uczniami i nauczycielami 

kłobuckich szkół i przedszkoli  „Mazurka 

Dąbrowskiego” w ramach akcji Niepodległa 

do hymnu i odsłonięcie pierwszego w 

Kłobucku muralu wykonanego na ścianie 

frontowej budynku MOK (jako inicjatywa 

lokalna „wykuta” w Kuźni Lokalnych 

Pomysłów programu NCK Dom Kultury+ 

2021), g. 18.00 w sali widowiskowej MOK 

koncert patriotyczny „Ku Niepodległej” w 

wykonaniu artystów Teatru Muzycznego z 

Poznania                                                                                                  

497 osób 15511,00 zł 

3. wernisaż wystawy fotografii Doroty Orzełek 

„Dwa 

oblicza”                                                                                                                                                                                                                                                                                 

45 osób - 

4. Klub Dobrego Filmu g. 20.00 seans filmu pt.: 

„Szarlatan” reż. A. Holland                                                                                                                                                             

10 widzów 250,00 zł 

5.        Kino MOK  film dla dzieci pt.: „Wilk, lew i ja”       

i film dla dorosłych pt.: „Dziewczyny z Dubaju”         
180 widzów - 

6.         Warsztaty bożonarodzeniowe: string art     obrazy 

wyplatane 

nićmi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

12 osób 800,00 zł 

GRUDZIEŃ 2021 
IMPREZY WŁASNE W TYM:    

1. II Powiatowy Konkurs Plastyczno-Literacki O 

Tytuł Mistrza Kronikarstwa im. Jana 

Długosza 

5 drużyn 2 

osobowych 

1520,00 zł 

2. VI Mikołajkowy Turniej Szachowy o Puchar 

Burmistrza Kłobucka, udział 45 zawodników                                                                                                                                              

45 uczestników 1742,91 zł 

3. Mikołajki w MOK-u: godz.  9.00 spektakl 

teatralny „Zimowa afera, ktoś porwał renifera 

!” godz. 17.00 spektakl teatralny w wykonaniu 

Teatru Wręcz „Kłopoty Mikołaja” 

250 osób 1000,00 zł 

3. Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży  

komiks nt.: „Dokąd nocą tupta jeż Jerzyk” 

7 prac 

plastycznych 

- 
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4.  Mikołajki dla dzieci niepełnosprawnych z 

Gminy Kłobuck  wspólnie z  Fundacją 

Chrześcijańską „Adullam” zwane „Mikołaj z 

Kłobucka”, spotkanie i wręczenie prezentów 

świątecznych przez Mikołaja wraz z Elfami                                                                                                                            

90 uczestników - 

5. II Wigilia Miejska „Anioł Adwentowy pod 

Kłobuckim MOK-iem”, wspólne śpiewanie 

kolęd z aMOK, przedstawienie grupy 

kolędniczej Wręczyckie Jasełka, występ 

Zespołu śpiewaczego Kłobuczanie i Rob 

Gitarnik z Kornelią Duszą                                                                                                                                                                       

88 widzów - 

6. Spotkanie Sylwestrowe na Rynku im. Jana 

Pawła II w Kłobucku: dyskotekowe  rytmy  

DJ-a,  zabawa taneczna -  duet Anna Estera  i 

Massimo Grande, życzenia noworoczne 

Burmistrza Kłobucka 

350 osób 20000,00 zł 

 

Źródła finansowania MOK w roku 2021: dotacje z budżetu państwa: 81.000 zł, dotacje z 

budżetu jednostek samorządu terytorialnego - Gmina Kłobuck: dotacja podmiotowa na 

działalność bieżącą 1.131.840 zł, dotacje celowe na działalność inwestycyjną 80.000 zł, dotacje 

celowe na zadanie 14.000 zł,  środki własne: 84.824,21 zł, sponsoring: 0 zł, darowizny: 650 zł. 

 

Stałe formy zajęć  MOK  Kłobuck – w okresie od stycznia do czerwca 2021 r. nie były 

prowadzone - z powodu sytuacji epidemiologicznej domy i ośrodki kultury były nadal 

zamknięte (od listopada 2020 r.). Zamknięcie instytucji kultury dla widzów i uczestników 

wydarzeń i zajęć zostało podjęte zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 listopada 

2020 r.  Mając na uwadze bezpieczeństwo i ochronę zdrowia odbiorców oraz pracowników 

utrzymywano w możliwie najszerszym stopniu działalność statutową w sieci korzystając z  

profili w mediach społecznościowych: www, Facebook, YouTube, Instagram.                                                                                                                                                                    

Od 4 maja, dzięki luzowaniu obostrzeń sanitarnych część imprez i wydarzeń organizowano w 

plenerze.                                                                                                                                                                               

Od czerwca odbywały się w sali kameralnej zajęcia jogi we wtorki i czwartki od godz. 11.00 

do 12.00 i zajęcia grupy tańca orientalnego Jasmin w poniedziałki i piątki od godz. 12.00 do 

13.30. 

 

Stałe formy zajęć od 04.10.2021 r. (płatne) 

Poniedziałki                                                                                                                                                                        

Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Kłobucka” g. 16.00-20.00 (grupa przedszkolna 13 dzieci + grupa 

szkoła podstawowa = 11 dzieci, grupa młodzież + dorośli = 18 tancerzy) sala kameralna – 

razem 42 osoby                                                                                                           

Koło muzyczne wokal g. 15.00-18.00 (dzieci pow. 10 lat, dzieci do lat 10) sala muzyczna –  

3 dzieci                                                                                                                                                 

Zespół Jasmin g. 12.00-14.00 sala kameralna – 9 tancerek   

Kłobucka Kapela Podwórkowa „U Andrzeja” g. 18.00-20.00 sala muzyczna – 4 muzyków                                                                                                  

Wtorki                                                                                                                                                                         

Zespół Śpiewaczy „Kłobuczanie” g. 16.00-18.00 sala prób – 15 uczestników 

Zumba g. 17.00-20.00 (dzieci do lat 6, dzieci pow. 6 lat, dorośli) sala kameralna – 25 osób   

Koło plastyczne g. 15.00-18.30 (gr. I, gr. II) sala plastyczna – 20 dzieci    

Joga g. 11.00-12.00 (kobiety) sala kameralna – 33 panie            
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Środy                                                                                                                                                                               

Koło muzyczne zajęcia instrumentalne g. 15.00 pianino, g. 16.00 keyboard, g. 17.00 gitara, sala 

muzyczna – razem 7 dzieci   

Zespół  biesiadny seniorów „Czerwone róże” – 14 seniorów                                                                                                                                                           

Robotyka g. 17.15-18.30  sala prób – 6 dzieci    

Drukowanie i Projektowanie 3D g. 18.30-19.45 sala prób – 8 dzieci                

Czwartki                                                                                                                                                                            

Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Kłobucka” g. 16.00-20.00 (grupa przedszkolna, grupa szkoła 

podstawowa, grupa młodzież i dorośli) sala kameralna lub widowiskowa                                                           

Taniec Modern Jazz  g. 18.00-20.00 sala kameralna – 14 tancerek   

Kłobucki Klub Pasjonatów Plastyki g. 17.00-20.00 sala prób – 9 osób   

Joga g. 11.00-12.00 kobiety, g. 12.15-13.00 mężczyźni – 4 panów        

Piątki                                                                                                                                                                           

Grupa teatralna sMOK dziecięca g. 17.00-18.00 sala kameralna – 13 dzieci                                                                         

Kółko plastyczne g. 15.00-19.00 sala plastyczna – 20 dzieci                                                                                                 

Szachy g. 16.00-18.00 sala im. Wł. Sebyły – 14 dzieci                                                                                                                 

Klub Gier Planszowych g. 18.00-20.00 sala im. Władysława Sebyły – 12 osób                                                                                       

Hip-hop g. 17.00-18.00 sala kameralna – 9 dzieci              

Soboty                                                                                                                                                                            

Grupa teatralno-wokalna  aMOK (młodzież i dorośli), g. 16.00-18.00 sala widowiskowa – 18 

osób                                                                               

Łącznie uczestników zajęć – 299 osób 

 

Rok 2021 był dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Kłobucku  pracowity, łącznie zorganizowano 

45 imprez z różnych dziedzin kultury. Był to rok nowych wyzwań i  sytuacji, które wymagały 

podejmowania trudnych decyzji, ale także bardzo cieszył wieloma zmianami na lepsze.                                                                                               

Nadal działano w obostrzeniach sanitarnych spowodowanych panującą pandemią 

koronawirusa. W I półroczu 2021 MOK pozostawał zamknięty dla widzów wydarzeń i 

uczestników zajęć, co nie znaczy, że dom kultury nie działał w ogóle. Działał, tylko że online. 

Mając na uwadze bezpieczeństwo i ochronę zdrowia odbiorców oraz pracowników, 

utrzymywano w możliwie najszerszym stopniu działalność statutową w sieci korzystając z  

profili w mediach społecznościowych: www, Facebook, YouTube, Instagram. Zorganizowano 

w ten sposób m.in.: festiwal piosenki i konkurs recytatorski na podstawie nadesłanych nagrań 

wideo, konkurs poetycki i  galę poetycką, a także dobranocki w sieci i audycje muzyczne. 

Dopiero w maju, gdy został  zniesiony reżim sanitarny i spadła liczba zachorowań, a instytucje 

kultury i szkoły zostały otwarte, zorganizowano pierwszą imprezę stacjonarnie, czyli z 

udziałem widzów na żywo. Były to Kulturalne wariacje młodych plastyków z koła 

plastycznego MOK oraz  w czerwcu Noc Świętojańską nad Zalewem Zakrzew. Ze względu na 

konieczność wcześniejszych zgłoszeń, które należy dokonać organizując imprezę masową, nie 

odbyły się, już po raz drugi  Dni Kłobucka. By wypełnić tę lukę, opracowano bardzo ciekawą 

ofertę spędzenia wakacji w mieście, którą realizowano w każdą sobotę lipca i sierpnia pn.: Letni 

koktajl w MOK-u. Wakacje zakończono zabawą teatralną pt.: „Czas na podwieczorek”, w której  

to  instruktorzy MOK-u wcielili się w różne postacie z „Alicji w krainie czarów”, aby w ten 

sposób przypomnieć się widzom i sympatykom, że MOK jest, działa i czeka na nich. Bardzo 

udanym akcentem na zakończenie wakacji był także koncert „Od nocy do nocy” zorganizowany 

w niesamowitym plenerze parku pałacowego na Zagórzu.  

Sezon  jesienny  był  czasem  powrotu  oferty  stałych  form zajęć  popołudniowych. Po 

rozpoznaniu zapotrzebowania wśród mieszkańców w czasie dnia otwartego MOK, utworzyły 
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się grupy chętnych odbiorców: kółka plastycznego, grupy teatralnej sMOK i aMOK, zajęć 

wokalnych i instrumentalnych, nauki gry w szachy, gier planszowych, zumby, hip-hop, tańca 

współczesnego modern jazz, jogi, robotyki i programowania 3D.                                                                                                                                

Wróciły także i wznowiły swoją wieloletnią działalność zespoły i grupy artystyczne tj.: Zespół 

Pieśni i Tańca „Ziemia Kłobucka”, Zespół śpiewaczy „Kłobuczanie”, Kapela Podwórkowa  

„U Andrzeja”, grupa tańca orientalnego „Jasmin”. 

Organizować imprezy, konkursy, festiwale, przeglądy. Odbył się Festiwal Piosenki „Mój 

ulubiony przebój”, Wojewódzki Konkurs Plastyczny dla dzieci i młodzieży „Portret”, Konkurs 

Plastyczno-Literacki O Tytuł Mistrza Kronikarstwa im. Jana Długosza. Wreszcie 

zorganizowano uroczyste obchody Święta Niepodległości pod muralem, włączając kłobucką 

młodzież szkół podstawowych i średnich oraz przedszkolaków do ogólnopolskiej akcji 

śpiewania Mazurka Dąbrowskiego „Niepodległa do Hymnu”, a także do gry miejskiej „I jest 

Niepodległa” wspólnie z Komendą Hufca ZHP Kłobuck. Wieczorem uroczysty koncert pieśni 

patriotycznych w wykonaniu artystów Teatru Muzycznego z Poznania. Udało się także 

zorganizować mikołajkowy cykl imprez: spotkanie dzieci z Mikołajem i wręczanie prezentów, 

a w oczekiwaniu na przybycie Mikołaja zrealizowano dwa spektakle teatralne: „Kłopoty 

Mikołaja” i „Zimowa afera, ktoś porwał renifera!” oraz wspólnie z Gminą Kłobuck i Fundacją 

Adullam spotkanie mikołajkowe dla osób niepełnosprawnych. Odbyła się także już VI edycja 

Mikołajkowego Turnieju Szachowego. Niestety, zaplanowany  koncert charytatywny „Reggae 

jak Malina” został odwołany, gdyż od 15 grudnia 2021 r. wprowadzono limit uczestników 

wydarzeń w salach widowiskowych do 30%, co w tym przypadku oznacza, że w wydarzeniu 

mogłoby uczestniczyć tylko 100 osób. Podjęto wspólną decyzję o przeniesieniu imprezy na 

inny termin, aby mogła się ona odbyć bez ograniczeń. Pozostałe dwie grudniowe imprezy 

zaplanowano i zorganizowano w plenerze tzn. Wigilię Miejską i Sylwestrowe Spotkanie na 

Rynku im. Jana Pawła II w Kłobucku. 

Rok 2021 obfitował także w MOK- u w realizację programów zewnętrznych, na które zdobyto 

dodatkowe fundusze dzięki udziałowi w konkursach na dofinansowanie zadań kulturalnych. 

Opracowano i złożono wnioski dotacyjne do programów Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego oraz Narodowego Centrum Kultury, a także Polskiej Grupy Energetycznej 

pozyskując łącznie 101.000  zł na dodatkową działalność. Dzięki tym funduszom zrealizowano 

trzy następujące programy: 

✓ Dom kultury + Inicjatywy lokalne 2021, (była to druga realizacja tego programu, pierwsza 

w 2017 r.), programu, który skierowany jest do domów kultury gotowych prowadzić 

nowatorskie działania animacyjne projektowane w oparciu o przeprowadzoną wcześniej 

diagnozę potrzeb kulturalnych mieszkańców Kłobucka, opartą na bezpośredniej i bliskiej 

współpracy z przedstawicielami społeczności lokalnej.  Dzięki projektowi stworzono ofertę 

kulturalną MOK  dopasowaną do oczekiwań mieszkańców. Dofinansowanie z NCK to 

30.000 zł oraz 7.000 zł wkład własny zapewniony przez Burmistrza Kłobucka.  

✓ EtnoPolska 2021, którego celem jest dofinansowanie lokalnej kultury ludowej i folkloru, 

dzięki któremu opracowano i uszyto 45 kompletów ludowego stroju kłobuckiego dla 

Zespołu Pieśni i Tańca "Ziemia Kłobucka", aby pielęgnował kłobuckie tradycje muzyczne, 

obrzędowe, taneczne i śpiewacze w pięknych strojach, aby strój kłobucki stał się wzorem 

dla mieszkańców, podkreślającym lokalną historię i stał się promocją miasta – w końcu 

niech „Poznają nas po strojach”. Kwota dofinansowania  51.000 zł  z MKiDN oraz  

45.000 zł wkład własny zapewniony przez Burmistrza Kłobucka. 
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✓ Wzmocnij swoje otoczenie projekty społeczne Polskiej Grupy Energetycznej  pozyskaliśmy 

20.000 zł na projekt pn.: „Kłobuckie okno TV” polegający stworzeniu pracowni 

multimedialnej dostępnej i wyposażonej w sprzęt do prowadzenia m.in.: otwartego radia 

internetowego, do streamingu, w sprzęt do nagrywania i montowania, do przeprowadzania 

wywiadów, webinariów, nagrań podcastów i audycji, dzięki którym będzie możliwość 

realizacji przeróżnych zainteresowań mieszkańców, aby mogli zdobywać wiedzę o 

nowoczesnych technologiach multimedialnych i komunikacyjnych właśnie w MOK 

Kłobuck. 

W roku 2021 również opracowano i złożono dwa  wnioski o dofinansowanie zadania 

realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury 

i ochrony dziedzictwa narodowego INFRASTRUKTURA DOMÓW KULTURY 2022:  

1. wnioskodawca Gmina Kłobuck na remont sali widowiskowej i 2. wnioskodawca MOK 

Kłobuck na zakup wyposażenia i sprzętu nagłaśniającego i oświetleniowego do sali 

widowiskowej. Trwają prace nad przygotowaniem projektu termomodernizacji budynku i 

przebudowy sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Kłobucku, które prowadzi 

Gmina Kłobuck, nasz Organizator.  
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7.11. 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. 

Stadion sportowy OSIR w Kłobucku 
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Pływalnia kryta znajdująca się w Kłobucku przy ul. Zamkowej. 
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Wolnostojący 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. 
 

 
 

W 2021 roku z obiektów OSiR systematycznie korzystali następujący użytkownicy: 

 

Hala sportowa  - tygodniowo korzystają: 

Szkoły: ZS nr 1, ZS nr 2, SP nr 1             - 30 godz. x 20 osób = 600 osób 
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Sekcje sportowe: tenis stołowy  - 12 godz. x 14 osób = 168 osób 

Kluby sportowe: piłka nożna, siatkowa,  - 10 godz. x 18 osób = 180 osób 

KPP Policji, PSP, siatkarze amatorzy -  4 godz.  x 16 osób =  64 osoby 

razem tygodniowo:  1012 os. x 36 tygodni jesienno-zimowo - wiosennych = 36 432 wejść 

 

Orlik – tygodniowo korzysta 100 osób x 36 tygodni = 3600 osób 

Klub sportowy MLKS Znicz: 100 piłkarzy trenuje 20 godz. tygodniowo oraz rozgrywa mecze 

,,u siebie”. 

 

Lodowisko – nieczynne z powodu COVID-19.  

 

 
 

Kryta Pływalnia 3650 wejść w ciągu roku przez osoby fizyczne/wstęp na godz. 

ogólnodostępne. 

 

Kryta Pływalnia - tygodniowo korzystało 432 dzieci ze szkół. 
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KALENDARZ  SPORTOWY  

Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku w 2021 r. 

 

N a z w a  i m p r e z y  d a t a        współorganizator 

Ferie na sportowo; zajęcia dla dzieci i młodzieży z 

siatkówki koszykówki, halowej piłki nożnej, tenisa 

stołowego, gier i zabaw 

4 – 17.01 - 

Feryjny turniej tenisa stołowego 15.01 PZ LZS w Kłobucku 

Mistrzostwa Gminy Szkolnego Związku Sportowego  

w tenisie stołowym szkół podstawowych 

11.02 Gminny SZS w 

Kłobucku 

Mistrzostwa Powiatu Kłobuckiego SZS szkół 

podstawowych 

w tenisie stołowym 

25.02 Powiatowy SZS w 

Kłobuck 

 

Powiatowe Mistrzostwa Zrzeszenia LZS w piłce nożnej 

juniorów na orliku 

10.03 PZ LZS w Kłobucku 

Powiatowe Mistrzostwa SZS w piłce nożnej juniorek na 

orliku 

30.03 Powiatowy SZS w 

Kłobucku 

Turniej tenisa stołowego dzieci i młodzieży z okazji 

Międzynarodowego Dnia Dziecka 

28.05 - 

Wakacyjny turniej tenisa stołowego ,,witajcie wakacje” 30.06 PZ LZS w Kłobucku, 

Śląskie Zrzeszenie LZS 

w Katowicach 

Wakacje na sportowo; zajęcia dla dzieci i młodzieży z p. 

n. koszykówki, siatkówki, tenisa stołowego, gier i zabaw 

lipiec 

sierpień 

 

Obóz sportowy dochodzeniowy tenisa stołowego 2-7.08 PZ LZS w Kłobucku, 

Śląskie Zrzeszenie LZS 

w Katowicach 

Wakacyjny turniej tenisa stołowego 10.08 PZ LZS w Kłobucku 

Wakacyjny turniej tenisa stołowego  ,,pożegnanie lata” 28.08 PZ LZS w Kłobucku 

Powiatowe Mistrzostwa SZS w tenisie stołowym  

szkół średnich  

7.10 Powiatowy SZS w 

Kłobucku 

Regionalny Turniej Tenisa Stołowego  Atol 

 

17.10 KSRA Atol w Kłobucku 

Powiatowe Mistrzostwa Zrzeszenia LZS w tenisie 

stołowym 

18-20.11 PZ LZS w Kłobucku 

Mikołajkowe Grand - Prix Kłobucka w tenisie stołowym 

szkół podstawowych: skrzatów, żaków i młodzików 

16.12 GKRPA i Gmina 

Kłobuck 
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Mikołajkowe Grand - Prix Kłobucka w tenisie stołowym 

szkół średnich i kadetów (kl. VII - VIII) 

17.12 GKRPA i Gmina 

Kłobuck 

 

Zorganizowano i współorganizowano 14 imprez sportowo-rekreacyjnych na terenie obiektów 

sportowych Ośrodka Sportu i Rekreacji, w których łącznie wzięło udział 940 osób; dzieci, 

młodzieży i dorosłych. W ferie zimowe i wakacje odbywały się zajęcia sportowe dla dzieci i 

młodzieży z piłki nożnej, koszykowej, siatkowej, tenisa stołowego oraz gier i zabaw, w których 

uczestniczyło 70 dzieci i młodzieży, a w obozie dochodzeniowym tenisa stołowego 26 osób. 
             

7.12. BIBLIOTEKA 

 

W gminie w 2021  r. funkcjonowała 1 biblioteka (biblioteka główna oraz 3 filie biblioteczne). 

Księgozbiór 

Księgozbiór na dzień 1 stycznia 2021 r. wynosił 66 028 woluminów, zaś na koniec roku – 65 

637 woluminów. Wpływy w ciągu roku: 2 235 wol. (literatura piękna, naukowa i popularno-

naukowa; różnorodne tytuły), ubytki: 2 626 wol. (książki przestarzałe, zniszczone, nieczytane 

itp.). W przeliczeniu na 100 mieszkańców, łączna liczba zakupionych woluminów wynosiła 

8,22 na dzień 1 stycznia 2021 r. oraz 11,10 na dzień 31 grudnia 2021 r. (0,11 wolumina na 1 

mieszkańca). W 2021 r. Biblioteka Publiczna Gminy Kłobuck zapewniła możliwość 

wypożyczenia audiobooków - wypożyczono 1714 sztuk. W poprzednim roku zbiory 

audiowizualne wzbogacono o 148 pozycji. 

Liczba czytelników 

Na koniec 2020 roku zarejestrowanych było 2 824 czytelników, zaś na koniec roku 2021 liczba 

ta wynosiła 2524. W ciągu roku z usług poszczególnych bibliotek skorzystało 15 583 

czytelników. Łączna liczba wypożyczeń zbiorów (książek, czasopism, materiałów 

audiowizualnych) wyniosła: 43 874. 

Stan zatrudnienia 

W bibliotece zatrudnionych było 13 pracowników. 

Stan wyposażenia 

W poszczególnych bibliotekach użytkowano 13 komputerów, w tym 8 komputerów                         

z dostępem do szerokopasmowego Internetu. Katalogi on-line zapewniała biblioteka główna 

przy ul. Okólnej 3. W 2021 r. możliwość zdalnego (internetowego) składania zamówień 

zapewniła biblioteka główna przy ul. Okólnej 3.  

Zorganizowane wydarzenia 

W 2021 r. biblioteka i jej filie zorganizowała następujące wydarzenia: Narodowe Czytanie 

2021, Ogólnopolski Tydzień Bibliotek 2021,  Noc Bibliotek 2021, Dzień Głośnego Czytania 

"Czytamy z sercem", spotkania autorskie - z Magdaleną Poradą, autorką książki "W szponach 

narcyza, złodzieja nadziei" (dla dorosłych) oraz Małgorzatą Wójcik - autorką książki "Przygoda 

w kapeluszu" (dla dzieci),  Salon Poezji - wiersze patronów roku 2021, wernisaż wystawy 

obrazów Zofii Trzepióry - Nogi oraz wykład Anny Stawskiej - Kulej, poświęcony Oldze 

Tokarczuk, "Świadomi my" - spotkanie informacyjno-edukacyjne z pracownikiem Sanepidu, 

konkursy fotograficzne i plastyczne ("Książkowy foto - bal", "Kapelusz pani Dulskiej",  

"W poszukiwaniu zimy"), spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki, lekcje biblioteczne dla szkół 

i przedszkoli, wizyty w przedszkolach i żłobku, mające na celu promocję czytelnictwa.  
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Budżet 

Budżet biblioteki na 2021 r. wyniósł 786 766 zł. Dotacja Organizatora: 725 400 zł, dotacja 

Powiatu Kłobuckiego: 40 000 zł. 

 

 

 

Narodowe Czytanie 2021 
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Spotkanie autorskie z Małgorzatą Wójcik w Filii Bibliotecznej nr 1 w Zagórzu 

 

Czerwiec z teatrzykiem kamishibai - plenerowe spotkania z przedszkolakami 
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Wernisaż wystawy obrazów Zofii Trzepióry - Nogi 

 

7.13. WSPÓŁPRACA Z INNYMI SPOŁECZNOŚCIAMI  SAMORZĄDOWYMI 

 
7.13.1. 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” 

 

Zestawienie składek za 2021 rok przedstawia poniższa tabela. 

 

Lp. Nazwa stowarzyszenia 

 

Wysokość składki 

1. Śląski Związek Gmin i Powiatów   8 943,88 zł 

2. Stowarzyszenie do spraw rozwoju społeczeństwa 

informacyjnego subregionu północnego woj. 

śląskiego w Częstochowie 

 

30 192,50 zł 

3. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zielony 

Wierzchołek Śląska” 

10 630,80 zł 

RAZEM 490 767,18 zł 
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7.13.2. 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 10 630,80 zł. 

 

7.14. 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 2021 roku na 

kształcenie, doskonalenie zawodowe pracowników wydatkowano kwotę 18 550,13 zł. 

 

7.15. INNE ISTOTNE DZIAŁANIA BURMISTRZA  

 
Urząd Miejski w Kłobucku to jednostka organizacyjna gminy, przy pomocy której Burmistrz 

realizuje zadania gminy wynikające z przepisów prawa, porozumień zawartych z organami 

administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego. Istotna część działalności 

Burmistrza Kłobucka w obszarze realizacji zadań własnych gminy odbywa się poprzez 

wydawanie zarządzeń. 

W roku 2021 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 2021  Burmistrz Kłobucka wydał 40 zarządzeń powołujących zespoły lub komisje,  

w tym: 

✓ 20 zarządzeń w celu powołania komisji przetargowej, 

✓ 1 zarządzenie w celu powołania komisji do rozpatrzenia wniosków o przyznanie 

stypendium dla najzdolniejszych uczniów i studentów z Gminy Kłobuck, 

✓ 5 zarządzeń w celu przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze (w tym 1 

na stanowisko kierownicze urzędnicze). Nabory rozstrzygnięte - 5 (w tym 1 na stanowisko 

kierownicze), 

✓ 1 zarządzenie w celu powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone  

w otwartym konkursie ofert, 

✓ 1 zarządzenie w celu powołania Zespołu do opracowania planu nasadzeń drzew oraz 

krzewów na terenie Gminy Kłobuck, 

Ponadto Burmistrz powoływał komisję lub zespół: 

✓  ds.  kontroli zarządczej, 

✓ komisję likwidacyjną środków trwałych i niskocenowych składników majątku, 

✓ komisję 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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7.16. SPRAWY OBYWATELSKIE 

  

Konsultacje 

W 2021 r. ogłoszono konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Kłobuck w następujących 

sprawach: 

✓ projektu programu współpracy Gminy Kłobuck z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022. 

W wyznaczonych terminach nie wpłynęły żadne uwagi oraz opinie. 

 

Organizacje pozarządowe 

W roku 2021 r. (dane z rejestru prowadzonego przez Starostwo Powiatowe w Kłobucku) 

funkcjonowało w gminie 61 organizacji pozarządowych, w tym: 5 fundacji, 28 stowarzyszeń 

posiadających osobowość prawną, 13 stowarzyszeń zwykłych, 15 klubów sportowych 

i stowarzyszeń kultury fizycznej. 

W ramach otwartych konkursów ofert, skierowanych do organizacji pozarządowych, 

powierzono wykonanie 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 Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „START” w Kłobucku 

opiewającą na kwotę 10 000,00 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 88 000,00 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      

18 000,00 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              

65 000,00 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 
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50 000,00 zł - zadanie zostało wykonane, 

zadanie „Ochrona zdrowia w zakresie wspomagania działalności służących rozwiązywaniu 

problemów alkoholowych poprzez dofinansowanie, promocję sportu oraz działalności. 

 

Wnioski o udostępnienie informacji publicznej 

W 2021 roku do urzędu wpłynęło 66 wniosków o udostępnienie informacji publicznej.  

W przypadku 63 wniosków (95% 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  1 wniosek – wnioskowana informacja nie mieści się w pojęciu 

definicyjnym zawartym w ustawie o dostępie do informacji publicznej.  

W roku 2021 r. nie wydano decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej. 

 

Skargi 

W 2021 roku wpłynęło 9 skarg w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego. 5 

skarg zostało wycofanych przez wnioskodawcę złożonych na Burmistrza Kłobucka. 1 skargę 

uznano za bezzasadną złożoną na Zarząd Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku. 2 skargi 

złożone na Burmistrza Kłobucka zostały rozpatrzone częściowo pozytywnie oraz częściowo 

negatywnie. 1 skarga złożona na Dyrektorów Szkół i Przedszkoli została rozpatrzona 

pozytywnie. 

 

Wnioski 

W 2021 roku wpłynął 1 wniosek, na który udzielono odpowiedzi w formie wyjaśnienia. 

 

Petycje 

W  2021  roku  wpłynęło  13  petycji. 2 petycje przekazano według właściwości, nie 

uwzględniono 7 petycji, 1 petycję pozostawiono bez rozpatrzenia, 1 została wycofana, na 2 

udzielono odpowiedzi w formie wyjaśnienia. 

 

Nagrodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 

W terminie od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. na terenie całego kraju, w tym na terenie 

Gminy Kłobuck został przeprowadzony Nagrodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. 

Udział w spisie był obowiązkowy.  
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Burmistrz Kłobucka umożliwił zrealizowanie obowiązku spisu ludności w mobilnym biurze 

spisowym, który dyżurował 20 czerwca w Kłobucku na płycie Rynku im. Jana Pawła II od 

godz. 8:00. Dyżur w punkcie spisowym prowadzony był przez pracowników Urzędu 

Miejskiego w Kłobucku. Aby dokonać spisu niezbędne było posiadanie nr PESEL wszystkich 

mieszkańców domu. Przeprowadzanie spisu w mobilnym biurze spisowym realizowano z 

zachowaniem wszystkich zaleceń sanitarnych. W akcji udział wzięło prawie 200 mieszkańców. 

 

 

 

 

 

 

 

  

7.15. SPRAWY ADMINISTRACYJNE 

Zgodnie z art. 39 ustawy o samorządzie gminnym decyzje w indywidualnych sprawach z 

zakresu administracji publicznej wydaje burmistrz, o ile przepisy szczególne nie stanowią 

inaczej. Od decyzji wydanej przez burmistrza służy odwołanie do samorządowego kolegium 

odwoławczego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. 

Zgodnie z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego organy administracji 

publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki. Niezwłocznie powinny być 

załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez 

stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie 

znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do 

ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ. 

Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później 

niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch 

miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu 

miesiąca od dnia otrzymania odwołania. 

O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie organ administracji 

publicznej obowiązany jest zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy 

termin załatwienia sprawy. 

Na niezałatwienie sprawy w terminie lub na przewlekłe prowadzenie postępowania stronie 

służy zażalenie do organu wyższego stopnia, a jeżeli nie ma takiego organu - wezwanie do 

usunięcia naruszenia prawa. 

Postępowanie administracyjne zgodnie z art. 61 kodeksu postępowania Administracyjnego 

wszczyna się na żądanie strony (na wniosek) lub z urzędu. Podania (żądania, wyjaśnienia, 

odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za lub ustnie do 

protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną 

skrzynkę podawczą organu administracji publicznej. 

Organy administracji publicznej załatwiają sprawę przez wydanie decyzji, chyba że przepisy 

Kodeksu postępowania administracyjnego stanowią inaczej. Decyzje rozstrzygają sprawę co 

do jej istoty w całości lub w części albo w inny sposób kończą sprawę w danej instancji. 
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Od decyzji wydanej w pierwszej instancji służy stronie odwołanie tylko do jednej instancji. 

Właściwy do rozpatrzenia odwołania jest organ administracji publicznej wyższego stopnia, 

chyba że ustawa przewiduje inny organ odwoławczy. Odwołanie nie wymaga szczegółowego 

uzasadnienia. Wystarczy, jeżeli z odwołania wynika, że strona nie jest zadowolona z wydanej 

decyzji. Przepisy szczególne mogą ustalać inne wymogi co do treści odwołania. Odwołanie 

wnosi się do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję 

w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji stronie, a gdy decyzja została ogłoszona 

ustnie - od dnia jej ogłoszenia stronie. Przepisy szczególne mogą przewidywać inne terminy do 

wniesienia odwołania. 

 

Rodzaj i ilość prowadzonych spraw administracyjnych przez pracowników Urzędu Miejskiego 

oraz pracowników jednostek organizacyjnych przedstawia poniższa tabela.  
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Lp. 

 

Decyzja dotyczyła postępowania 

 

Liczb 

wydanych 

decyzji 

w 2021 r. 

 

Liczba 

odwołań 

 

Liczba decyzji 

uchylonych 

przez 

Samorządowe 

Kolegium 

Odwoławcze 

 

 

Liczba decyzji 

uchylonych 

przez Sąd 

Administracyjny 

 

Liczba decyzji 

uchylonych przez 

Wojewodę 

  

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 

 

1. Świadczenie wychowawcze 500+ 2271 3 - - - 

2. Zasiłek celowy 479 - - - - 

3. Zasiłek celowy z programu rządowego 908 - - - - 

4. Zasiłek okresowy 667 - - - - 

5. Zasiłek stały 62 - - - - 

6. Dom Pomocy Społecznej (DPS) 29 1 - - - 

7. Schronienie 18 - - - - 

8. Specjalistyczne usługi opiekuńcze 6 - - - - 

9. Usługi opiekuńcze 150 - - - - 

10. Ubezpieczenie zdrowotne 12 - - - - 

11. Dzienny Dom Pomocy (DDP) 1 - - - - 

12. Dodatek mieszkaniowy 126 - - - - 

13. Dodatek energetyczny 36 - - - - 

14. Fundusz alimentacyjny 121 4 3 - - 

15. Zasiłek rodzinny 689 1 1 - - 

16. Świadczenie pielęgnacyjne 88 22 9 2 - 

17. Świadczenie rodzicielskie 30 - - - - 

18. Zasiłek pielęgnacyjny 134 - - - - 

19. Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka 125 - - - - 

20. Za życiem 2 - - - - 

21. Specjalny zasiłek opiekuńczy - - - - - 
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22. Decyzje uchylające świadczenia rodzinne 81 - - - - 

23. Decyzje nienależnie pobrane świadczenia rodzinne 41 - - - - 

 RAZEM 6 076 30 13 2 - 

  

WYDZIAŁ GOSPODARKI I OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA 

 

1. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 11 - - - - 

2. Zezwolenie na usunięcie drzew 22 - - - - 

3. Decyzja ustalająca zwrot podatku akcyzowego 306 - - - - 

4. Zezwolenie na prowadzenie działalności polegającej na 

opróżnianiu zbiorników bezodpływowych i transporcie 

nieczystości ciekłych z nieruchomości położonych na terenie 

gminy Kłobuck 

2 - - - - 

5. Decyzja odmawiająca udzielenia zezwolenia na prowadzenie 

działalności polegającej na opróżnianiu zbiorników 

bezodpływowych i transporcie nieczystości ciekłych z 

nieruchomości położonych na terenie gminy Kłobuck 

1 - - - - 

6. Decyzja zmieniająca decyzję zezwalającą na prowadzenie 

działalności polegającej na opróżnianiu zbiorników 

bezodpływowych i transporcie nieczystości ciekłych z 

nieruchomości położonych na terenie gminy Kłobuck 

1 - - - - 

7. Decyzja określająca  zakres i sposób wykonywania 

obowiązków dotyczących wymagań sanitarnych i ochrony 

środowiska  po zakończeniu działalności objętej zezwoleniem 

1 - - - - 

8. Decyzja wykreślająca z rejestru działalności regulowanej w 

zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości z terenu Gminy Kłobuck 

5 - - - - 

9. Decyzja określająca wysokość miesięcznej opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi – zła segregacja 

13 -  - - - 

10. Decyzja określająca wysokość miesięcznej opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi 

5 - - - - 
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11. Decyzja określająca wysokość miesięcznej opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi 

5 4 2 - - 

12. Decyzja w sprawie naruszenia stosunków wodnych 3 1 1 - - 

13. Decyzja umarzająca opłatę  za usunięcie drzew 4 - - - - 

14. Decyzja w sprawie składowania lub magazynowania odpadów 

w miejscu do tego nieprzeznaczonym 

1 - - - - 

15. Zezwolenie na utrzymanie psa rasy niebezpiecznej 1 - - - - 

 RAZEM 376 5 3 - - 

  

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY 

 

1. Decyzja zmieniająca decyzję Burmistrza w sprawie 

przeznaczenia rzeczy do wykonywania świadczeń rzeczowych 

na rzecz obrony 

- - - - - 

2. Decyzja w sprawie przeznaczenia rzeczy  do wykonywania 

świadczeń rzeczowych na rzecz obrony 

10 2 - - 2 

3. Decyzja uchylająca decyzję Burmistrza w sprawie 

przeznaczenia do wykonania świadczeń rzeczowych na rzecz 

obrony 

3 - - - - 

4. Decyzja umarzająca postępowanie administracyjne w sprawie 

przeznaczenia do wykonania świadczeń rzeczowych na rzecz 

obrony 

1 - - - - 

5. Decyzja w sprawie przeznaczenia osób do wykonania 

świadczeń osobistych 

4 - - - - 

 RAZEM 18 2 - - 2 

  

WYDZIAŁ EDUKACJI I KADR 

 

1. Akt nadania stopnia awansu zawodowego  4 - - - - 

2. Decyzja organu prowadzącego o uzupełnieniu pensum 

nauczyciela 

19 - - - - 
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3. Decyzja uchylająca decyzję Burmistrza o uzupełnieniu pensum 

nauczyciela 

4 - - - - 

4. Decyzja zmieniająca decyzję Burmistrza o uzupełnieniu 

pensum nauczyciela 

1 
- - - 

- 

5. Decyzja w sprawie przyznania stypendium Burmistrza 

Kłobucka dla najzdolniejszych uczniów i studentów  

67 
- - - 

- 

 RAZEM 95 - - - - 

  

EWIDENCJA DZIAŁALNOŚI GOSPODARCZEJ 

 

1. Wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o 

zawartości alkoholu do 4,5% oraz piwo przeznaczonych do 

spożycia poza miejscem sprzedaży 

9 - - - 

- 

2. Wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o 

zawartości alkoholu od 4,5% do 18% oprócz piwa 

przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży 

8 - - - 

- 

3. Wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o 

zawartości alkoholu powyżej 18% przeznaczonych do spożycia 

poza miejscem sprzedaży 

8 - - - 

- 

4. Wydania zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów 

alkoholowych o zawartości alkoholu do 4,5% oraz piwo 

przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży 

5 - - - 

- 

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 

1 - - - 

- 

6. Wydania zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów 

alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 18%  

przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży 

- - - - 

- 

7. Wydania decyzji wygaszającej zezwolenie na sprzedaż 

napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 4,5% oraz 

piwo przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży 

7 - - - 

- 



 

RAPORT O STANIE GMINY KŁOBUCK 2021 

 

165 | S t r o n a  

 

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 

5 - - - 

- 

9. Wydania decyzji wygaszającej zezwolenie na sprzedaż 

napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 18% 

przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży 

7 - - - 

- 

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. Wydania decyzji wygaszającej zezwolenie na sprzedaż 

napojów alkoholowych o zawartości alkoholu od 4,5% do 18% 

oprócz piwa przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży 

1 - - - 

- 

 RAZEM 55 - - - - 

  

WYDZIAŁ FINANSOWY 

I. Podatek od nieruchomości, rolny, leśny, łączne zobowiązanie 

pieniężne 

     

1. Decyzje ustalające, zmieniając i określające wysokość 

zobowiązania podatkowego 

8838 7 - - - 

2. Decyzje – umorzenie zaległości podatkowych 24 1 - - - 

3. Decyzje – odroczenie lub rozłożenie na raty zaległości 

podatkowych 

1 - - - - 

II. Podatek od środków transportowych      

1. Decyzje określające i zmieniające wysokość zobowiązania 

podatkowego 

20 - - - - 
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2. Decyzje umarzające postępowanie 7 - - - - 

3. Decyzje – umorzenie zaległości podatkowych 3 - - - - 

4. Decyzje – odroczenie lub rozłożenie na raty zaległości 

podatkowych 

- - - - - 

III. Opłata skarbowa      

1. Decyzje określające wysokość zwrotu opłaty 32 - - - - 

IV. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi     - 

1. Decyzje – umorzenie zaległości 6 - - - - 

 RAZEM 8931 8 - - - 

  

WYDZIAŁ GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI 

1. Postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 26 1 1 - - 

2. Postępowania o ustalenie warunków zabudowy 82 6 4 - - 

3. Postępowania dotyczące podziałów nieruchomości 76 1 - - - 

4. Postępowania dotyczące ustanowienia trwałego zarządu na 

nieruchomościach gminy 

5 - - - - 

5. Postępowanie o ustalenie opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu 

wartości nieruchomości na skutek jej podziału geodezyjnego 

5 - - - - 

6. Ustalenie opłaty planistycznej z tytułu zbycia nieruchomości, 

której wartość wzrosła na skutek uchwalenia planu 

- - - - - 

7. Postępowanie w sprawie rozgraniczenia nieruchomości 3 - - - - 
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 RAZEM 197 8 5 - - 

  

BIURO EWIDENCJI LUDNOŚCI I DOWODÓW OSOBISTYCH 

1. Wymeldowania 7 - - - - 

2. Zameldowania 1 - - - - 

3. Odmowy udostępnienia danych jednostkowych 6 - - - - 

4. Wpisania do rejestru wyborców 0 - - - - 

 RAZEM 14 - - - - 

  

URZĄD STANU CYWILNEGO 

1. Zmiana imion i nazwisk 8 - - - - 

 RAZEM 8 - - - - 

  

CENTRUM EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNE 

1. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 148 - - - - 

2. Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia 

młodocianych pracowników 
8 

- - - - 

 RAZEM 156 - - - - 

  

ZARZĄD DRÓG I GOSPODARKI KOMUNALNEJ 
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1. Decyzje o zajęcie pasów drogowych dróg gminnych -

zezwalające na prowadzenia robót w pasach drogowych 

58 - - - - 

2. Decyzje o zajęcie pasów drogowych dróg gminnych -

zezwalające na umieszczenie urządzeń w pasach drogowych 

53 - - - - 

3. Decyzje o wyrażanie zgody na umieszczenie urządzenia w 

pasach drogowych dróg gminnych 

133 - - - - 

4. Decyzje o wyrażenie zgody na lokalizację zjazdów z dróg 

gminnych 

14 - - - - 

 RAZEM 258 - - - - 

  

RAZEM WYDANO 
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Postępowania sądowe 

W poprzednim roku – 2021, gmina pozostawała stroną 17 cywilnych postępowań sądowych 

przed sądami powszechnymi, w tym 6 procesowych, 2 sądowo-egzekucyjnych oraz 9 

nieprocesowych. 

Spośród 6 procesowych spraw będących w toku w 2021 r. cztery zostały zakończone 

prawomocnymi orzeczeniami w trakcie roku 2021. Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. 

pozostawały zatem w toku jeszcze 2 sprawy procesowe niezakończone. 

Wskazane wyżej 2 sprawy sądowo-egzekucyjne pozostają w toku. 

W zakresie spraw nieprocesowych Gmina była wnioskodawczynią w 2 sprawach, zaś  

w pozostałych 7 sprawach była uczestniczką postępowania. Sprawy te dotyczyły stwierdzenia 

nabycia spadku (7 spraw) oraz stwierdzenia zasiedzenia własności nieruchomości (2 sprawy). 

Spośród 9 spraw nieprocesowych będących w toku w 2021 r., 4 sprawy zostały prawomocnie 

zakończone, a 5 spraw pozostawało według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. w toku, przy 

czym jedna z tych spraw została prawomocnie zawieszona postanowieniem SR w 

Częstochowie II Wydział Cywilny z dnia 22 stycznia 2022 r. 

Ponadto cztery sprawy cywilne procesowe zakończone prawomocnie przed 2021 r. znajdują się 

w egzekucji wszczętej na wniosek Gminy Kłobuck. Brak jest spraw egzekucyjnych przeciwko 

Gminie Kłobuck. Poza sprawami cywilnymi dodać należy, że w dniu 28 grudnia 2021 r. została 

złożona przez Gminę Kłobuck skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na 

rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego nr NP.III.4131.1.56.2021. 

Urząd Stanu Cywilnego 

Urząd Stanu Cywilnego w Kłobucku - realizuje zadania zlecone z zakresu administracji 

rządowej w oparciu o ustawę z dnia 28 listopada 2014 r. prawo o aktach stanu cywilnego, która 

usprawniła i uprościła postępowania związane z dokonywaniem zmian w aktach stanu 

cywilnego. Ustawa wprowadziła również możliwość wydawania aktów stanu cywilnego 

niezależnie od tego, gdzie przechowywany jest źródłowy akt stanu cywilnego, uzyskania 

odpisu aktu stanu cywilnego w dowolnym urzędzie stanu cywilnego. Cyfryzacja umożliwiła 

również dostęp USC do aktów stanu cywilnego znajdujących się w systemie, a tym samym 

zwolnienie osób z obowiązku przedkładania w urzędach aktów stanu cywilnego przy realizacji 

czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RAPORT O STANIE GMINY KŁOBUCK 2021 

 

170 | S t r o n a  

 

Statystyki Urzędu Stanu Cywilnego 2021 

 

Sporządzone akty urodzenia w tym: 

 

- dzieci urodzone za granicą (transkrypcje) 

 

16 

 

16 

Sporządzone akty małżeństwa w tym:  

 

- konkordatowe (śluby kościelne) 

- cywilne 

- zagraniczne (transkrypcje) 

 

106 

 

48 

54 

 4 

Sporządzone akty zgonu w tym: 

 

- na terenie Gminy Kłobuck 

- zgon za granicą (transkrypcja) 

 

281 

 

278 

    3 

Ilość par małżeńskich odznaczonych medalami za długoletnie pożycie 

małżeńskie 

 

0 

Zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie 

małżeństwa w tym: 

 

- ślub cywilny 

 

- ślub konkordatowy 

 

105 

 

 

58 

 

47 

Wydano łącznie 3218 odpisów stanu cywilnego w tym: 

 

- odpisów skróconych 

- odpisów zupełnych 

- odpisów wielojęzycznych 

3218 

 

2918 

156 

144 
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VIII. PODSUMOWANIE 

Serdecznie dziękuję za zapoznanie się z raportem o stanie Gminy Kłobuck za rok 2021. 

Mam nadzieję, że niniejszy dokument w przyjazny sposób przekazał najważniejsze informacje 

związane z funkcjonowaniem naszej gminy w minionym roku. 

Sytuacja, w której się znaleźliśmy stanowiła poważne wyzwanie dla wszystkich służb i 

instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców naszej gminy. Na 

bieżąco mieszkańcy byli informowani o sytuacji związanej z COVID-19. Dla zapewnienia 

przejrzystości publikowano informacje dotyczące koronawirusa w na stronie internetowej 

www.gminaklobuck.pl. W tym miejscu chronologicznie zamieszczano informacje i 

komunikaty dotyczące sytuacji epidemiologicznej i podejmowanych działań przez Burmistrza 

Kłobucka. W roku 2021 działalność Urzędu w okresie epidemii koronowirusa podlegała 

ograniczeniom. Zasady funkcjonowania administracji w tym okresie były uregulowane 

stosownymi rozporządzeniami Rady Ministra, które były wielokrotnie nowelizowane. 

Dokumenty te uwzględniały wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra 

Zdrowia. Burmistrz Kłobucka w trosce o bezpieczeństwo interesantów i pracowników, z uwagi 

na ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa, rekomendował załatwianie spraw urzędowych - w 

miarę możliwości - za pomocą środków komunikacji elektronicznej (ePUAP, e-mail) lub 

telefonicznie.  
Rok 2021 był bardzo trudnym okresem dla wspólnot samorządowych. Głównym celem Gminy 

Kłobuck było zidentyfikowanie najważniejszych wyzwań, przed którymi stanęliśmy w 

warunkach panującej pandemii COVID-19. Nie było to zadanie łatwe. Tegoroczny raport, który 

przedstawiam jest kontynuacją pozytywnych zmian i konsekwentną realizacją strategii i 

programów rozwojowych Gminy Kłobuck. 

Chcąc spełnić oczekiwania mieszkańców, musimy stawiać czoła trudnemu wyzwaniu poprawy 

warunków życia związanych z zamieszkiwaniem, wypoczynkiem, rekreacją, infrastrukturą, 

dbaniem o środowisko naturalne, pielęgnowaniem tradycji i kultury lokalnej, podniesieniem 

atrakcyjności Gminy. Równolegle ze wzmacnianiem potencjału społecznego i gospodarczego 

gminy konieczne jest wykazanie dbałości o zasoby infrastruktury technicznej służącej 

zaspokajaniu podstawowych potrzeb mieszkańców. 

Dzięki wytrwałości i konsekwencji udało się zrealizować wszystkie najważniejsze plany i 

zamierzenia na rok 2021 oraz zaplanować rok 2022. 

Dziękuję wszystkim mieszkańcom Gminy Kłobuck, w szczególności radnym i sołtysom, za 

pomyślną współpracę, wsparcie oraz napływające wnioski, z których część już została 

zrealizowana w 2021 roku, a kolejne oczekują na realizację w przyszłych budżetach. 

Słowa podziękowania należą się również mojemu zespołowi pracowników z Urzędu 

Miejskiego w Kłobucku i jednostek organizacyjnych, którzy z wielkim zaangażowaniem i 

profesjonalizmem wykonują swoje obowiązki, a także wszystkim tym, których nie sposób tu 

wymienić, a którzy przyczynili się do ograniczania skutków pandemii i do rozwoju naszej 

gminy.  

Mając na względzie stały rozwój naszej Gminy oraz dalsze podnoszenie standardu życia 

mieszkańców, zachęcam do aktywnego uczestnictwa w życiu gminy poprzez włączanie się do 

udziału w spotkaniach, wydarzeniach kulturalnych i sportowych.  
 
 

 

 

http://www.gminaklobuck.pl/
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