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I. Wstęp 
 

Wójt Gminy na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 506 ) oraz Uchwały nr LXXI/417/2018 Rady Gminy Klucze z dnia 11 
października 2018r w sprawie określenia szczegółowych wymogów  raportu o stanie gminy 
przedstawia raport o stanie Gminy Klucze za 2018 rok.  

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie posłużą mieszkańcom gminy Klucze do 
zwiększenia wiedzy na temat funkcjonowania samorządu gminnego, a także staną się podstawą do 
przeprowadzenia dialogu na temat przyszłości Gminy Klucze. 

Gmina Klucze (pow. olkuski) leży w północno-zachodniej części województwa małopolskiego, na 
terenie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Powierzchnia Gminy to 119 km².  

Od wschodu graniczy z gminą Wolbrom, od południa z gminą Olkusz i Bolesław. Od 
południowego zachodu graniczy z miastem na prawach powiatu Dąbrową Górniczą, leżącą w 
województwie śląskim. Od północy graniczy z gminami Łazy, Ogrodzieniec i Pilica w powiecie 
zawierciańskim, również znajdujących się na Śląsku. 

 
Partnerzy zagraniczni Gminy Klucze to jednostki:  
 

➢ Cserepfalu (Węgry),  

➢ Batizovce (Słowacja),  

➢ Powiat Kyffhaüser (Niemcy),  

➢ Brzeżany (Ukraina),  

➢ Pikalevo (Rosja),  

➢ Okland (Rumunia).   

 
Teren Gminy Klucze jest objęty wieloma obszarami ścisłej ochrony przyrodniczej. Znaczna część 

jednostki samorządu jest objęta granicami Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd oraz Obszarów 
Natura 2000: 

 

• Jaroszowiec - PLH120006  

• Ostoja Środkowojurajska – PLH 240009 

• Pustynia Błędowska – PLH 120014 

 
Obszar Pustyni Błędowskiej jest objęty także ochroną w ramach użytku ekologicznego, 

utworzonego Uchwałą Rady Gminy Klucze na jej południowej części. 
Gmina Klucze cechuje się bardzo dużym poziomem zalesienia. Ponad 71% jej powierzchni jest 

zajęte przez tereny leśne będące w głównej mierze własnością PGL Lasy Państwowe. 
Na terenie Gminy Klucze funkcjonują obszary zamknięte, będące w zarządzie wojskowym. Jest 

nim północna część Pustyni Błędowskiej, która pełni role placu ćwiczeń Wojska Polskiego w 
zarządzie Rejonowego Zarządu Infrastruktury z głównym użytkownikiem jakim jest 6 Brygada 
Powietrznodesantowa im. gen. bryg. Stanisława Franciszka Sosabowskiego. 
Gmina Klucze jest ważnym i rozwojowym ośrodkiem rozwoju ruchu turystycznego na terenie 
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Powiatu Olkuskiego i Małopolski Zachodniej. Jest tak za sprawą posiadania w swoich granicach 
unikatowej w skali Polski i Europy Pustyni Błędowskiej oraz ruin zamku Św. Krzyża w Bydlinie, która 
wchodzi w skład zamków szlaku Orlich Gniazd.  
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II. Demografia i przedsięwzięcia prorodzinne 
 
 

Gmina Klucze leży w sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej, tędy przebiegają najbardziej znane 
szlaki turystyczne Małopolski i Śląska, m.in.  Szlak Orlich Gniazd, Szlak Architektury Drewnianej i 
Międzynarodowy Szlak Maryjny (Częstochowa - Mariazell).  

Osobliwością przyrodniczą i krajoznawczą jest Pustynia Błędowska. To jedna z największych 
atrakcji turystycznych w regionie. Specyficzne formy geomorfologiczne oraz zróżnicowana fauna i 
flora sprawiają, że określana jest mianem „fenomenu polskiego krajobrazu”. Ten najrozleglejszy w 
Polsce obszar lotnych piasków ze względu na walory przyrodnicze został włączony do sieci Natura 
2000.  
     Przez Gminę Klucze  przebiegają najpopularniejsze szlaki turystyczne Śląska i Małopolski, m.in. 
Szlak Orlich Gniazd, na trasie którego leżą ruiny zamku na wzgórzu św. Krzyża w Bydlinie, a także 
Szlak Architektury Drewnianej z kościółkiem św. Marka w Rodakach. W ostatnich latach zakończono 
także wyznaczanie i zagospodarowanie Szlaku Frontu Wschodniego. Zwiedzając tzw. pętlę bydlińską 
można poznać historyczne miejsca związane z okresem I wojny światowej. 
     Jednak najbardziej znanym obiektem turystycznym Gminy Klucze jest unikatowa pod względem 
przyrodniczym i geograficznym Pustynia Błędowska, która po zakończonym procesie rewitalizacji, 
sfinansowanym dzięki funduszom Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska, stała się na powrót Polską Saharą. Popularnym miejsce, z którego można oglądać 
Pustynię Błędowską jest punkt widokowy „Czubatka” w Kluczach oraz „Dąbrówka” w Chechle. 
Nowym obiektem, udostępnionym turystycznie w 2018 roku jest „Róża Wiatrów”, która stała się 
jednym z najważniejszych obiektów turystycznych Gminy Klucze, oraz Powiatu Olkuskiego. Budowie 
Róży Wiatrów towarzyszyła także rozbudowa infrastruktury technicznej. W rejonie Pustyni 
Błędowskiej pojawiła się linia średniego napięcia o długości ok 3 km i linia światłowodowa o długości 
2 km. Obiekt jest odwiedzany przez kilkadziesiąt tysięcy turystów rocznie – zwykle w okresie 
weekendowym oraz miejscem realizacji imprez gminnych oraz różnych inicjatyw społecznych. 
 
Liczba mieszkańców w Gminie na koniec 31.12.2018r. wyniosła 15 103 osób (stan na 31.12.2018 r.) 
 
 

Liczba osób zameldowanych Liczba osób wymeldowanych 

401 167 

 

Liczba zgonów Liczba narodzin 

199 osób 159 osób 

 

Liczba osób prowadząca działalność gospodarczą 

922 
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W gminie Klucze jest 15 Sołectw : 
 
 

 
 
 
 
 
ŚWIADCZENIA RODZINNE  

− wydatki na zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych, świadczenia opiekuńcze oraz 
fundusz alimentacyjny:  - 4.160 628,09 zł  w tym: 

− wydatki na fundusz alimentacyjny:  464.921,40 

− składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe : 179.999,52 zł 

− koszty obsługi świadczeń rodzinnych oraz  funduszu alimentacyjnego  105.422,40 zł : 

− liczba zaświadczeń: 65 

− liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne: 902 

− liczba osób uprawnionych do świadczeń rodzinnych: 1.404 

− liczba rodzin pobierających fundusz alimentacyjny: 51 

− liczba osób uprawnionych do funduszu alimentacyjnego: 72 

− liczba osób zatrudnionych: 3 osoby 

− składki na ubezpieczenie zdrowotne -37.466,00  zł 
 
ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE (500+)  

− wydatki na świadczenia wychowawcze  - 7.703 966, 67 zł  w tym: 

− koszty obsługi świadczeń wychowawczych  97.232,95 zł. 

− liczba rodzin pobierających świadczenie wychowawcze: 1053 

− liczba świadczeń: 15.292  
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III. Budżet i finanse Gminy 
 

Budżet Gminy Klucze na rok 2018 uchwalony został przez Radę Gminy Klucze uchwałą Nr 
LI/325/2017 w dniu 15 grudnia 2017 roku. W trakcie roku dokonywano zmian budżetu po stronie 
dochodów jak i wydatków uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy. 

Po wprowadzeniu tych zmian plan i wykonanie dochodów oraz wydatków na koniec  
2018 roku przedstawia się następująco: 
 
DOCHODY 
Plan  2018 –          72 206 270,24 zł 
Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.      72 572 382,23 zł 
- co stanowi  -  100,51 % - ustalonego planu 
 
WYDATKI 
Plan 2018 –          76 664 315,28 zł 
Wykonanie na dzień  31.12.2018 r.         71 993 360,19 zł 
- co stanowi –  93,91 % - ustalonego planu 
 

 

Wykonanie dochodów w latach 2014-2018 
 

Rok Dochody ogółem Dochody bieżące Dochody majątkowe 

2014 41 996 487,84 41 393 856,67 602 631,17 

2015 44 089 246,36 43 115 191,98 974 054,38 

2016 52 365 045,38 51 991 095,45 373 949,93 

2017 57 425 901,21 56 445 314,93 980 586,28 

2018 72 572 382,23 67 457 213,46 5 115 168,77 
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Wykonanie wydatków w latach 2014-2018 
 

Rok Wydatki ogółem Wydatki majątkowe 
Udział wydatków 
majątkowych w 

wydatkach ogółem 

2014 42 322 186,85  3 115 971,71  7,36% 

2015 40 959 517,18  2 688 231,65  6,56% 

2016 49 018 559,67  2 984 664,80  6,09% 

2017 57 503 333,81  6 411 601,91  11,15% 

2018 71 993 360,19  14 715 541,05  20,44% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Spłata rat kapitałowych oraz kwota długu na koniec roku 
 

Rok Spłata rat kapitałowych Kwota długu 

2014 400 000,00 10 941 608,00 

2015 790 000,00 10 151 608,00 

2016 1 854 500,00 8 297 108,00 

2017 1 361 164,00 7 221 480,62 

2018 1 881 954,96 8 339 525,66 
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Struktura dochodów wykonanych w latach 2014-2018 
 

Rok Ogółem 

z tego: 

dochody własne 
 (z paragrafami  

270 i 629) 

dotacje 
 (bez paragrafów 

270 i 629) 
subwencja  

2014 41 996 487,84  23 066 882,46  7 796 900,38  11 132 705,00  

2015 44 089 246,36  25 612 393,06  6 502 961,30  11 973 892,00  

2016 52 365 045,38  26 775 959,76  13 419 929,62  12 169 156,00  

2017 57 425 901,21  27 952 433,95  17 388 677,26  12 084 790,00  

2018 72 572 382,23  35 750 435,95  24 163 615,28  12 658 331,00  
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Dochody i wydatki na programy realizowane ze środków UE 

Rok 

Dochody bieżące  na 
programy, projekty lub 
zadania finansowane z 
udziałem środków, o 

których mowa w art. 5 
ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 

Wydatki bieżące na 
programy, projekty lub 
zadania finansowane z 
udziałem środków, o 

których mowa w art. 5 
ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 

Dochody majątkowe  
na programy, projekty 

lub zadania 
finansowane z 

udziałem środków, o 
których mowa w art. 5 
ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 

Wydatki majątkowe na 
programy, projekty lub 
zadania finansowane z 

udziałem środków, o 
których mowa w art. 5 ust. 

1 pkt 2 i 3 ustawy 

Wydatki na wkład krajowy  

2014 1 640 930,90 2 908 479,07 367 140,17 1 409 395,13 453 731,73 

2015 18 764,23 30 281,33 782 126,90 455 310,82 274 154,17 

2016 477 107,91 310 426,77 0,00 10 720,00 63 023,62 

2017 1 161 712,73 1 010 338,86 633 702,60 1 745 411,40 709 392,99 

2018 1 712 983,89 1 347 727,32 3 188 157,66 5 555 996,19 1 973 071,96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dochody z tytułu 
udziału we 
wpływach z 

podatku 
dochodowego od 
osób prawnych

0,84%

dochody z tytułu 
udziału we 
wpływach z 

podatku 
dochodowego od 
osób fizycznych

20,77%

podatki i opłaty
24%

z subwencji ogólnej
17,44%

z tytułu dotacji i 
środków 

przeznaczonych na 
cele bieżące

26,30%

pozostałe 
dochody 
bieżące
1,94%

ze sprzedaży 
majątku
0,02%

z tytułu dotacji oraz 
środków 
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2016 
Średnia z 

trzech 
ostatnich 

lat 

2015 (wykonanie) 2014 (wykonanie) 2013 (wykonanie) 

Spłata 
kredytu 

Odsetki 
Dochody 
ogółem 

Dochody 
ogółem 

Dochody 
bieżące 

Dochody 
ze 

sprzedaży 
majątku 

Wydatki 
bieżące 

Dochody 
ogółem 

Dochody 
bieżące 

Dochody 
ze 

sprzedaży 
majątku 

Wydatki 
bieżące 

Dochody 
ogółem 

Dochody 
bieżące 

Dochody 
ze 

sprzedaży 
majątku 

Wydatki 
bieżące 

1 854 500,00 287 130,20 52 365 045,38   44 089 246,36 43 115 191,98 0,00 38 271 285,53 41 996 487,84 41 393 856,67 96 366,00 39 206 215,14 43 080 571,34 42 635 539,60 37 450,00 40 097 307,36 

          

Wskaźnik lewa strona  Wskaźnik prawa strona dla danego roku Wskaźnik prawa strona dla danego roku Wskaźnik prawa strona dla danego roku 

4,09% 7,47% 10,99% 5,44% 5,98% 

                

2017 
Średnia z 

trzech 
ostatnich 

lat 

2016 (wykonanie) 2015 (wykonanie) 2014 (wykonanie) 

Spłata 
kredytu 

Odsetki 
Dochody 
ogółem 

Dochody 
ogółem 

Dochody 
bieżące 

Dochody 
ze 

sprzedaży 
majątku 

Wydatki 
bieżące 

Dochody 
ogółem 

Dochody 
bieżące 

Dochody 
ze 

sprzedaży 
majątku 

Wydatki 
bieżące 

Dochody 
ogółem 

Dochody 
bieżące 

Dochody 
ze 

sprzedaży 
majątku 

Wydatki 
bieżące 

1 361 164,00 240 301,62 57 425 901,21   52 365 045,38 51 991 095,45 24 277,00 46 033 894,87 44 089 246,36 43 115 191,98 0,00 38 271 285,53 41 996 487,84 41 393 856,67 96 366,00 39 206 215,14 

          

Wskaźnik lewa strona  Wskaźnik prawa strona dla danego roku Wskaźnik prawa strona dla danego roku Wskaźnik prawa strona dla danego roku 

2,79% 9,28% 11,42% 10,99% 5,44% 

                

2018 
Średnia z 

trzech 
ostatnich 

lat 

2017 (wykonanie) 2016 (wykonanie) 2015 (wykonanie) 

Spłata 
kredytu 

Odsetki 
Dochody 
ogółem 

Dochody 
ogółem 

Dochody 
bieżące 

Dochody 
ze 

sprzedaży 
majątku 

Wydatki 
bieżące 

Dochody 
ogółem 

Dochody 
bieżące 

Dochody 
ze 

sprzedaży 
majątku 

Wydatki 
bieżące 

Dochody 
ogółem 

Dochody 
bieżące 

Dochody 
ze 

sprzedaży 
majątku 

Wydatki 
bieżące 

1 881 954,96 202 130,53 72 572 382,23   57 425 901,21 56 445 314,93 27 444,00 51 091 731,90 52 365 045,38 51 991 095,45 24 277,00 46 033 894,87 44 089 246,36 43 115 191,98 0,00 38 271 285,53 

          

Wskaźnik lewa strona  Wskaźnik prawa strona dla danego roku Wskaźnik prawa strona dla danego roku Wskaźnik prawa strona dla danego roku 

2,87% 10,59% 9,37% 11,42% 10,99% 

                 

2019 (plan) 
Średnia z 

trzech 
ostatnich 

lat 

2018 (wykonanie) 2017 (wykonanie) 2016 (wykonanie) 

Spłata 
kredytu 

Odsetki 
Dochody 
ogółem 

Dochody 
ogółem 

Dochody 
bieżące 

Dochody 
ze 

sprzedaży 
majątku 

Wydatki 
bieżące 

Dochody 
ogółem 

Dochody 
bieżące 

Dochody 
ze 

sprzedaży 
majątku 

Wydatki 
bieżące 

Dochody 
ogółem 

Dochody 
bieżące 

Dochody 
ze 

sprzedaży 
majątku 

Wydatki 
bieżące 

2 012 874,96 218 000,00 68 080 837,28   72 572 382,23 67 457 213,46 15 562,41 57 277 819,14 57 425 901,21 56 445 314,93 27 444,00 51 091 731,90 52 365 045,38 51 991 095,45 24 277,00 46 033 894,87 

Wskaźnik lewa strona  Wskaźnik prawa strona dla danego roku Wskaźnik prawa strona dla danego roku Wskaźnik prawa strona dla danego roku 

3,28% 11,61% 14,05% 9,37% 11,42% 
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PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 
Zestawienie planowanych i wykonanych dochodów 

       
 Osoby prawne Osoby fizyczne Razem 

Rok Plan Wykonanie Plan  Wykonanie Plan  Wykonanie 

2014 6 300 000 6 104 092 1 715 000 1 642 455 8 015 000 7 746 547 

2015 6 450 000 6 526 271 1 715 000 1 695 626 8 165 000 8 221 897 

2016 6 700 000 6 923 685 1 840 000 1 990 977 8 540 000 8 914 662 

2017 7 334 000 7 280 141 1 900 000 1 864 848 9 234 000 9 144 989 

2018 8 244 000 8 220 753 1 862 000 1 875 220 10 106 000 10 095 973 

             
       
Wzrost wykonanych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości następuje przy niezmienianych 
stawkach podatku od roku podatkowego 2015 
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IV. Inwestycje i remonty w 2018r. 
 

Lp. Nazwa zadania 
Wartość 

całkowita 
Środki własne 

Dofinansowanie 
zewnętrzne 

Fundusz 
Sołecki 

1. Rozbudowa strażnicy OSP w Bogucinie 
Dużym 
Rozbudowa strażnicy OSP w Bogucinie 
Dużym – etap II - Fundusz Sołecki 

252 760,79 zł 235 760,79 zł - 17 000,00 zł 

2. Modernizacja drogi w Górach 
Bydlińskich  

69 251,14 zł 69 251,14 zł - - 

3. Remont ujęcia wody (stok) przy ul. 
Strażackiej – F.S. Bydlin 

14 359,56 zł - - 14 359,56 zł 

4. Wykonanie małej architektury – 
obelisk z tablicą pamiątkową przy SP w 
Bydlinie – F.S.  

20 000,00 zł - - 20 000,00 zł 

5. Poprawa efektywności energetycznej 
budynków oświatowych Gminy Klucze 
poprzez termomodernizację, wymianę 
oświetlenia i montaż paneli PV. – 
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bydlinie 

1 990 712,51 zł 1 224 068,60 zł 766 643,91 zł - 

6. Doposażenie placu zabaw dla 
przedszkolaków przy Zespole Szkolno– 
Przedszkolnym – F.S. Chechło 

2 860,00 zł 
 

- - 2 860,00 zł 

7. F.S. Chechło – doposażenie placu 
zabaw dla przedszkolaków przy ZSP 

10 000,00 zł - - 10 000,00 zł 

8. Doposażenie placu zabaw dla 
przedszkola przy Zespole Szkolno – 
Przedszkolnym w Chechle 

5 990,00 zł 5 990,00 zł - - 

9. Doposażenie placu zabaw dla 
przedszkolaków przy Zespole Szkolno – 
Przedszkolnym w Chechle 

3 140,00 3 140,00 zł - - 

10. Utworzenie lub wyposażenie 
dziennego domu Senior +  

1 276 519,44 zł 976 519,44 zł 300 000,00 zł - 

11. Modernizacja Sali gimnastycznej w 
Chechle 

174 830,38 zł 174 830,38 zł - - 

 Modernizacja sanitariatów w Domu 
Ludowym w Cieślinie 

39 817,85 zł 39 817,85 zł - - 

12. Wykonanie parkingu przy Domu 
Kultury w Jaroszowcu 

15 100,00 zł 10 000,00 zł - 5 100,00 zł 

13. Poprawa efektywności energetycznej 
budynków oświatowych Gminy Klucze 
poprzez termomodernizację, wymianę 
oświetlenia i montaż paneli PV. – 
Przedszkole w Jaroszowcu 

505 117,86 zł 323 360,64 zł 181 757,22 zł - 

14. Rewitalizacja boiska w Golczowicach 
 

71 050,95 zł 71 050,95 zł - - 

15. Budowa instalacji centralnego 
ogrzewania w świetlicy w Hucisku 

32 755,05 zł 32 755,05 zł - - 

16. Wykonanie demontowalnej trybuny z 
zadaszeniem na stadionie w Kluczach 

226 394,20 zł 226 394,20 zł - - 

17. Zagospodarowanie terenu na działce 
nr 23/4 i 23/5 w Kluczach 

48 216,00 zł 48 216,00 zł - - 

18. Doposażenie placu zabaw przy boisku 
sportowym w Kluczach F.S. 

8 000,00 zł - - 8 000,00 zł 
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19. Modernizacja auli szkoły w Kluczach 
 

669 818,93 zł 669 818,93 zł - - 

20. Modernizacja instalacji wody 
basenowej przy SP w Kluczach 

68 797,50 zł 68 797,50 zł - - 

21. Projekt - Zagospodarowanie parku w 
Kluczach 

624 728,87 zł 396 339,87 228 389,00 zł - 

22. Opracowanie dokumentacji dla 
zadania pn. Modernizacja budynku w 
Kluczach ul. Rabsztyńska 3 

24 600,00 zł 24 600,00 zł - - 

23. Dostosowanie budynku Starej Gminy 
do potrzeb społecznych wraz z 
modernizacją parku w Kluczach. 

6 000,00 zł 6 000,00 zł - - 

24. Projekt Adaptacja Dworku Dietla do 
nowych funkcji społecznych 

236 957,31 zł 85 411,60 151 545,71 - 

25. Wykonanie przyłącza gazu i ogrzewania 
c.o. w budynku wielofunkcyjnym w 
Krzywopłotach F.S. 

126 739,30 zł 119  862,23 zł - 6 877,07 zł 

26. Opracowanie dokumentacji dla 
zadania „Modernizacja klatki 
schodowej w ZSP w Kwaśniowie 
Dolnym” 

10 959,30 zł 10 959,30 zł - - 

27. Poprawa efektywności energetycznej 
budynków oświatowych Gminy Klucze 
poprzez termomodernizację, wymianę 
oświetlenia i montaż paneli PV. – 
Zespół Szkolno Przedszkolny w 
Rodakach 

817 942,18 zł 521 840,86 zł 296 101,32 zł - 

28. Budowa świetlicy wiejskiej w 
miejscowości Zalesie Golczowskie 

178 350,00 zł 64 865,90 zł 113 484,10 zł - 

 Suma: 7 531 769,12    5 409 651,23    2 037 921,26  84 196,63 
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V. Infrastruktura drogowa 
 
Długość dróg posiadających status drogi gminnej wynosi 38,199 km, z czego: 
 

• nawierzchni bitumicznej – 35,829 km 

• o nawierzchni ulepszonej tłuczniem lub żużlem – 2,370 km 
 
Dla dróg gminnych prowadzona jest elektroniczna ewidencja w systemie RoadMan. 
Pozostałe drogi będące w zarządzie Wójta Gminy Klucze to drogi wewnętrzne. 
 

Modernizacja i remonty dróg będących w zarządzie Wójta Gminy Klucze – rok 2018 
 
Drogi wykonane w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 

 
Lp  Nazwa Dł. m  Pow. m2 Koszt zł Dofinansowanie 

zł/źródło 

1 Remont drogi gminnej „ul. Górna w 
Kluczach” nr drogi 120131K, nr 
dz.ewid.1434/10,1430/1 w 
miejscowości Klucze w km 0+260 – 
0+654 

 
394 

 
1776,58 

 
301 163,98 

 
122 788,69 

MSWiA 

2 Remont drogi gminnej „ul. Świniuszka 
w Ryczówku” nr drogi 120152K, nr dz. 
ewid.727 w miejscowości Ryczówek w 
km 0+390-0+825. 

 
435 

 
1320,30 

 
95 604,98 

72 365,35 
MSWiA 

3 Remont drogi gminnej „Ryczówek – 
Kwaśniów Dolny” nr drogi  120139K 
(nr dz. ewid. Ryczówek: 770,772/1, 
780, Kwaśniów Dolny: 721) w 
miejscowości Ryczówek i Kwaśniów 
Dolny w km 0+000- 1+335 

 
1335 

 
6489,11 

 
893 216,62 

376 146,92 
MSWiA 

4 Remont drogi gminnej ul. Kościelna 
Kwaśniów Górny – Kwaśniów Dolny ( 
nr drogi 120140K, nr dz. ewid. 
1448/11, 1448/12, 1448/10, 
1448/14, 1448/8, 1854/1, 1853/1, 
1855, 1461/1 w Kwaśniowie Górnym, 
337/1, 338/1, 725/1, 725/2, 340/1, 
356/1, 357/1, 326/1, 360/1 w 
Kwaśniowie Dolnym) w miejscowości 
Kwaśniów Górny i Kwaśniów Dolny w 
km 0+000 – 1+546 

 
1546 

8654,00 2 116 063,56 1 054 542,33 
MSWiA 

5 Remont drogi gminnej „Bydlin-Załęże” 
nr 120156K, nr dz. ewid.1701/6 w 
miejscowości Bydlin w km 0+000 – 
0+870 . 
 

870 3480,00 243 239,10 181 129,00 
MSWiA 

 
 

SUMA 4580m 21 719,99 
m2 

3 649 288,24 
PLN 

 

1 806 972,29 
PLN 
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Drogi, mosty, chodniki  wykonane w ramach remontów 
 

Lp  Nazwa Dł. m Pow. m2 Koszt zł Dofinansowanie zł/ 
źródło 

1 Łącznik od ul. Rodackiej do ul. 
Grabowskiej w Chechle 

12 143 6 145,39  

2 Droga do garaży k/UG Klucze 10 104,4 17 607,92  

3 Droga na działkach nr 214/28 i 
214/5 w Kluczach (k/Biedronki) 

56 1145,3 98 999,99  

4 Remont mostu na rz. Przemsza w 
Kobylicy 

18 75,60 51 721,59 14 000,00 
FS Zalesie Golczowskie 

5 Remont miejsc postojowych w 
Jaroszowcu 

 90 18 021,78  

6 Naprawy dróg   50 348,74  
 

 Suma:   242 845,41  

 
Inwestycje drogowe 

 
1. Modernizacja drogi dojazdowej do 

pól – działka nr 778 w Ryczówku o 
długości 360 m 

360 1080 122 416,92  30 000,00 
 FOGR 

2 Modernizacja drogi , ul. Leśna w 
Jaroszowcu 

460 2300 267 836,20  

3 Klucze-ul. Partyzantów 396,3 2399,18 1 953 060,69 1 226 718,00 
Rządowy Program na 
Rzecz Rozwoju oraz 
Konkurencyjności 
Regionów poprzez 
wsparcie lokalnej 
infrastruktury drogowej 
 

4 Modernizacja drogi, ul. Słoneczna 
w Chechle 

696 2421 166 127,33 20 000,00 
FS Chechło 

5 Modernizacja drogi, ul. Górna w 
Rodakach 

304 912 84 492,64  31 360,60  
FS Rodaki 

6 Droga na dz. nr 778 Ryczówku 62 279 24 696,05 24 696,05 
FS Ryczówek 

7 Modernizacja drogi w Górach 
Bydlińskich 

255 1134,75 69 251,14  

8 Modernizacja drogi na działce nr 
2622/2 w Chechle 

80 300,7 13 525,19  

9 Chodnik na ul. Strażackiej w 
Rodakach– str. lewa 

 163,9 49 594,95  

10 Chodnik na ul. Strażackiej w 
Rodakach – str. prawa 

 203,38 52 308,42 20 000,00 
Niezwykła Małopolska 
Wieś 

 Suma:   2 803 309,53  
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Dofinansowanie zadań na drodze wojewódzkiej 
 
Dotacja celowa  na pomoc finansową udzielana między jest na dofinansowanie własnych zadań 
inwestycyjnych „Wielowariantowe Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe przełożenia 
drogi wojewódzkiej nr 791 na odcinku Olkusz- Klucze – 150 000,00 zł. 
 
Dofinansowanie zadań na drogach powiatowych. 
 
1. Dotacja celowa – Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego największe atrakcje turystyczne  
    gminy Klucze (Stołowa Góra Jaroszowiec z Pustynią Błędowską Klucze) –plan 87 730,00 zł  wydatki    
    0 zł - Starostwo Powiatowe w Olkuszu nie wystąpiło o przekazanie dotacji. 
 
2. Dotacja celowa – Utwardzenie pobocza drogi powiatowej nr 1113 K Bydlin-Krzywopłoty-Dłużec w    
    miejscowości Krzywopłoty  –  50 000,00 zł. 
 
3. Dotacja celowa – Utwardzenie pobocza drogi powiatowej nr 1108 w m. Zalesie Golczowskie –  
    50 000,00 zł. 
 
4. Utwardzenie pobocza drogi powiatowej nr 1097 K w miejscowości Chechło- ul. Kluczewska –  
    79 912,24 zł. 
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VI. Ochrona Środowiska naturalnego i rolnictwo 

1. Ochrona Powietrza 
 

Gmina Klucze w 2018 roku przystąpiła do faktycznej realizacji dwóch projektów: „Wymiana 
przestarzałych kotłów węglowych na ekologiczne kotły zasilane paliwem stałym w gminach 
Bukowno, Klucze i Bolesław" oraz "Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na nowoczesne 
źródła ciepła, zasilane gazem i biomasą w gminach Bukowno, Klucze i Bolesław." 
Oba projekty są realizowane w partnerstwie z Gminami Bolesław i Bukowno. Gmina Klucze jest 
liderem projektu.  

Realizacja pierwszego w historii Gminy Klucze programu dofinasowań dla mieszkańców na 
wymianę źródeł ciepła spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców. Spowodowało 
to, że realizatorzy zdecydowali, że środki z lat 2019 i 2020, jeśli będzie taka potrzeba społeczna, będą 
mogły być wykorzystane w roku 2018 i tak też się stało. Rozkład ilości zawartych przez Gminę Klucze 
umów w stosunku do zamierzeń przedstawia poniższa tabela: 

 

 Ekogroszek i pellet Gaz i Biomasa 

Ilość miejsc w całym projekcie 
114 70 

Umowy zawarte w roku 2018 
78 56 

Umowy rozwiązane  w wyniku niezłożenia wniosku 

o rozliczenie 

5 1 

Ilość mieszkańców, którzy po wykonaniu oceny 

energetycznej odstąpili od podpisania umowy 

41 18 

Wnioski złożone w 2018 roku z terminem realizacji 

na rok 2019 

9 5 

Liczba osób na liście rezerwowej 
34 64 

Środki wydatkowane w roku 2018 
608 598,50 zł 534 007,58 zł 

w tym z RPO 
585 938,30 zł 534 007,58 zł 

środki własne 
22 660,20 zł 0,00 zł 

 
Dalsza realizacja obu projektów jest przewidziana do realizacji na rok 2019. W roku 2019 
przewidziane są także do realizacji zadania w zakresie edukacji ekologicznej, która w znacznej mierze 
polega na realizacji prelekcji w szkołach. 
 

2. Gospodarka ściekowa i ochrona wód 
Na terenie gminy Klucze zadania związane z zaopatrzeniem w wodę i odbiorem  ścieków realizuje 
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Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olkuszu.  
Stan infrastruktury wodno – kanalizacyjnej  na 31.12.2018r. na terenie gminy: 
 
-  zbiorcza sieć wodociągowa       -   136,86 km 
-  zbiorcza sieć kanalizacji sanitarnej      -    22,40 km 
-  budynki podłączone do zbiorczej sieci kanalizacyjnej  -    489 sztuk 
    w tym:  

▪ domy jednorodzinne      -    432 sztuk 
▪ bloki        -    57 sztuk  

-  przydomowe oczyszczalnie ścieków    -    156 sztuk 
 
W roku ubiegłym przyjęto zgłoszenia uruchomienia  3 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków, do 
sieci wodociągowej podłączono 19 budynków, a do sieci kanalizacyjnej  9 budynków.  
 

3. Aglomeracja Klucze 
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne w art. 43 ust. 2a nałożyła na sejmik województwa 
obowiązek wyznaczenia aglomeracji o równoważnej liczbie mieszkańców powyżej 2000, które winny 
być wyposażone w systemy kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych, zakończone 
oczyszczalniami ścieków. Aglomeracja oznacza teren, na którym zaludnienie lub działalność 
gospodarcza są wystarczająco skoncentrowane, aby ścieki komunalne były zbierane i przekazywane 
do oczyszczalni ścieków komunalnych. Wykaz aglomeracji oraz wykaz niezbędnych przedsięwzięć w 
zakresie budowy i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych stanowią integralną część Krajowego 
Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych 
Uchwałą Nr LIII/838/14  Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 1 lipca 2014r. wyznaczono 
aglomerację Klucze, obejmującą miejscowości Klucze i Jaroszowiec o równoważnej liczbie 
mieszkańców 6972 RLM .   
W ubiegłym roku ok. 82,71 % ścieków sanitarnych powstających na terenie aglomeracji Klucze było 
odprowadzonych za pomocą sieci kanalizacyjnej i oczyszczonych na oczyszczalni Velvet Care.   
Pozostałe ścieki zostały  odwiezione taborem asenizacyjnym ( 14,48 % RLM ) lub oczyszczone  w 
przydomowych oczyszczalniach ścieków (2,81 % RLM), których jest 40 na terenie aglomeracji. 

4.  Odpady azbestowe i dzikie wysypiska śmieci na terenach gminnych 
 

Gmina Klucze sukcesywnie od 2004r. prowadzi akcję usuwania wyrobów azbestowych. W 2012r. 
został opracowany „Program usuwania  azbestu z terenu gminy Klucze na lata 2012 – 2032” . W 
ramach Programu zostały zidentyfikowane posesje, na których znajdują się wyroby azbestowe. 
Powyższe dane są na bieżąco aktualizowane w oparciu o wpływające od mieszkańców wnioski o 
odbiór tego rodzaju odpadów. Dane te gromadzone są w ogólnopolskiej Bazie azbestowej  
prowadzonej w ramach Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu.  W roku 2018 w ramach tej akcji 
zebrano łącznie 150,99 ton azbestu z 78 posesji, a koszt całej zbiórki wyniósł: 44 028, 69 zł brutto.  
Usługa obejmowała załadunek, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest. 
W  roku  2018r.  zidentyfikowano i przystąpiono do likwidacji  dzikich  wysypisk  odpadów 
zlokalizowanych na terenach gminnych. Zlikwidowano wysypisko zlokalizowane w Kwaśniowie 
Górnym, a koszt jego usunięcia wyniósł  49 800 zł brutto.  W  celu przeciwdziałania powstawaniu 
nielegalnych wysypisk śmieci na terenach gminnych zabezpieczono w budżecie Gminy  na 2019r.  
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środki finansowe przeznaczone na zakup fotopułapek i tablic informacyjnych a także środki na 
likwidację kolejnych tego typu wysypisk.  
 

5. Ochrona bioróżnorodności i krajobrazu, utrzymanie zieleni 
 

W ramach działań proekologicznych wspierających ochronę różnorodności biologicznej w roku 
ubiegłym zakupiono materiał zarybieniowy (narybek)  oraz paszę dla ryb, przeznaczonych do 
zarybienia stawów gminnych znajdujących się w Kluczach – Osadzie. Zakupiono także paszę 
przeznaczoną na dokarmianie dzikiej zwierzyny w sezonie zimowym oraz  pokarm dla pszczół celem 
dokarmiania rodzin pszczelich w czasie braku tzw. pożytku dla pszczół. Zarejestrowanych w 
Powiatowym Kole Pszczelarzy w Olkuszu w ubiegłym roku było 18 pasiek z terenu gminy Klucze  
posiadających 300 rodzin pszczelich.  
Na wsparcie ochrony bioróżnorodności  w 2018r.  wydano 12624,11 zł 
W roku ubiegłym na prace związane z utrzymaniem zielni  ze środków przeznaczonych na realizację 
zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej  wydano 22 675,75 zł.  Wydatki 
obejmowały zakup materiału do nasadzeń (sadzonki krzewów, kwiatów, ziemia, nawozy, trawa), 
prace pielęgnacyjne (usunięcie posuszu, cięcia pielęgnacyjne) oraz   wycinkę drzew. 
 

6.  Opieka nad bezdomnymi zwierzętami 
 

Realizacja zadań z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami realizowana  była  zgodnie z 
założeniami „Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Klucze w 2018 r.”  przyjętego uchwałą Rady Gminy Klucze. W 2018 roku 
odłowiono  40 bezdomnych zwierząt oraz dofinansowano zabiegi sterylizacji i kastracji  dla 28 
zwierząt. W celu zapobiegania i przeciwdziałania bezdomności zwierząt znajdujących się na terenie 
gminy Klucze  zabezpieczono w budżecie Gminy  na 2019r.  środki finansowe przeznaczone na 
kontynuację dofinansowania zabiegów kastracji i sterylizacji zwierząt oraz realizację założeń 
programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami.  

7.  Rolnictwo, łowiectwo, szacowanie szkód 
 

W ubiegłym roku zgłoszono 16 przypadków wystąpienia szkody łowieckiej w uprawach rolnych. 
Zgodnie z obowiązującymi w tym czasie przepisami ustawy prawo łowieckie  zgłoszenia kierowane 
były do organu wykonawczego gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody – w 
przypadku szkód wyrządzonych przez dziki, jelenie, daniele i sarny, na obszarach obwodów 
łowieckich polnych i leśnych. Szacowanie szkód w tych uprawach  wykonane było przez zespół 
składający się z: przedstawiciela gminy, przedstawiciela zarządcy lub dzierżawcy obwodu łowieckiego 
oraz właściciela lub posiadacza gruntu rolnego, który szkodę zgłosił. Wypłaty odszkodowań 
realizowane były ze środków dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego. Na terenie gminy Klucze 
działalność prowadzi 6 kół łowieckich na terenach dzierżawionych  7 obwodów łowieckich.  
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VII. Realizacja programów 
 

1. Gminny Program Rewitalizacji 
 

Gminny Program Rewitalizacji gminy Klucze został opracowany na przełomie 2016 i 2017 
roku. Przyjęty został uchwałą nr XXXVIII/236/2017 Rady Gminy Klucze z dnia 27 kwietnia 2017 r. W 
maju i czerwcu 2018 roku podlegał aktualizacji wynikającej z częściowej realizacji zadań zawartych 
w liście podstawowych projektów rewitalizacyjnych. Podobnie jak pierwotna wersja GPR, 
aktualizacja prowadzona była w zgodzie z Ustawą z dn. 9 października 2015 roku. Aktualizacja 
samego GPR nie uwzględniała zmiany granicy obszaru rewitalizacji, co oznacza, że inwestycje i 
działania miękkie zawarte w GPR wciąż nakierowane są na zmniejszenie deficytów stwierdzonych w 
miejscowościach Jaroszowiec i Zalesie Golczowskie, a także w północno-zachodniej części 
miejscowości Klucze. 

Na opracowanie dokumentu zostały pozyskane środki zewnętrzne w ramach konkursu 
organizowanego przez Województwo Małopolskie i Ministerstwo Rozwoju w wysokości 19 703 zł, 
co stanowiło 90% wartości kosztów opracowania. Gminny Program Rewitalizacji został wpisany do 
wykazu programów rewitalizacji gmin województwa małopolskiego, uchwałą nr 995/17 w dniu 
22.06.2017 oraz po aktualizacji uchwałą nr 1352/2018 z dnia 31.07.2018r.  

Aktualizacja GPR została przyjęta uchwałą  nr LX/384/2018 Rady Gminy Klucze z dnia 10 lipca 
2018r.  
 

2. Program opieki nad zabytkami 
 

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami należy, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym do zadań własnych gminy. 
Przygotowanie i realizacja programu opieki nad zabytkami należy do instrumentów samorządu 
wprowadzonych Ustawą z dnia 13 lipca 2003r. o opiece nad zabytkami i ochronie zabytków, w której 
określone zostały cele sporządzania programu opieki nad zabytkami. 
Celem programu opieki nad zabytkami jest określenie uwarunkowań i kierunków działań i zadań na 
rzecz ochrony i opieki nad zabytkami w granicach administracyjnych gminy, sposobów wspierania i 
koordynowania prac z dziedziny ochrony zabytków i krajobrazu kulturowego, a także 
upowszechniania i promowania dziedzictwa kulturowego gminy. 
Uchwałą nr XXII/147/2016 rady Gminy Klucze z dnia 23 czerwca 2016r. przyjęty został „Gminny 
Program Opieki nad Zabytkami Gminy Klucze na lata 2016 – 2020”, zaopiniowany wcześniej przez 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie. 
 
Ocena realizacji Programu opieki nad zabytkami gminy Klucze na lata 2016 – 2020. 
 

Ocena realizacji Programu opieki nad zabytkami gminy Klucze na lata 2016 – 2020 została 
sporządzona na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami. 
Sprawozdanie z oceny realizacji programu wykonano we wrześniu 2018r. i przedstawiono Radzie 
Gminy Klucze na posiedzeniu Komisji Wspólnych Rady Gminy Klucze w dniu 18.12.2018r. 
W okresie lat 2016-2018 prowadzone były działania na rzecz dziedzictwa kulturowego gminy Klucze, 
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wśród których bardzo ważne jest podjęcie prac konserwatorskich zmierzające do poprawy stanu 
zachowania pałacu Dietlów w Kluczach oraz projekt zagospodarowania terenu Pola Bitwy pod 
Krzywopłotami i odtworzenie elementów fortyfikacji wojskowych.  
Gmina Klucze w latach 2016-2018 była aktywna w zakresie prowadzenia działań na rzecz ochrony 
zabytków i dziedzictwa kulturowego, program opieki nad zabytkami był w tym okresie realizowany. 
Na podstawie danych z roku 2018 zostały, że zaplanowane zostały dalsze działania na rzecz 
dziedzictwa kulturowego gminy Klucze, które są realizowane. 
 

3. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywani Problemów Alkoholowych na 2018 
rok dla Gminy Klucze 

 
Został przyjęty Uchwałą Nr LI/320/2017 Rady Gminy Klucze z dnia 15 grudnia 2017 r. W myśl 

Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
„prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz 
integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gmin. 
Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016 – 2020 celem 
strategicznym gminnego programu jest wydłużenie życia mieszkańców Gminy Klucze w zdrowiu, 
poprawa jakości życia związanej ze zdrowiem oraz ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu. 
Przeprowadzono następujące zadania: 
 

− odbyto 14 posiedzeń pełnego składu Komisji 

− wydano 5 postanowień na sprzedaż napojów alkoholowych 

− przeprowadzono w 9 punktach sprzedaży napojów alkoholowych kontrolę w zakresie 
przestrzegania zasad i warunków   korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

− odbyto 13 posiedzeń ds. rozmów motywujących do podjęcia dobrowolnego leczenia 
odwykowego 

− skierowano 22 osób na badanie do biegłego psychiatry i psychologa w celu wydania opinii  
w przedmiocie uzależnienia od alkoholu 

− wysłano 21 wniosków z kompletem dokumentów do Sądu Rejonowego w Olkuszu o 
wszczęcie postępowania w sprawie zastosowania leczenia odwykowego w stacjonarnym  
lub niestacjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego 

− uruchomiono wobec 32 osób procedurę  sądowego leczenia odwykowego 

− zrealizowano zadanie publiczne polegające na prowadzeniu działań w obszarze aktywności 
fizycznej w formie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży na terenie Gminy 
Klucze, służących zapobieganiu powstawania problemów alkoholowych w środowisku 
lokalnym 

− zakupiono nagrody, artykuły żywnościowe, materiały papiernicze dla dzieci i młodzieży 
biorących udział w zajęciach artystycznych, zawodach, turniejach, rajdach, piknikach i 
festynach sportowo-profilaktycznych 

− zorganizowano warsztaty i spektakle terapeutyczno – wychowawcze dla uczniów i nauczycieli 
Szkół Podstawowych i Przedszkoli z terenu Gminy Klucze 

− zorganizowano przewozy dla dzieci na warsztaty, zajęcia i wypoczynków sportowo-
profilaktycznych 

− zorganizowano szkolenie terenowe dla sprzedawców napojów alkoholowych na terenie 
Gminy Klucze 
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− zorganizowano szkolenia dla członków GKRPA i Zespołu Interdyscyplinarnego ds. 
Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie 

 

4. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na  2018 rok dla Gminy Klucze 
 
Został przyjęty Uchwałą Nr LI/321/2017 Rady Gminy Klucze z dnia 15 grudnia 2017r. Określa sposób 
realizacji zadań własnych gminy wynikających z art. 10 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o 
przeciwdziałaniu narkomanii. Podstawowym celem Programu jest ograniczenie negatywnych 
skutków zdrowotnych i społecznych związanych z używaniem substancji psychoaktywnych przez 
mieszkańców Gminy Klucze i podejmowanie działań mających na celu zapobieganie uzależnieniom 
poprzez redukcję dostępności do substancji narkotycznych, zwłaszcza przez pracę profilaktyczną w 
środowisku lokalnym. 
- zorganizowano dyżury terapeuty uzależnień od narkotyków w Gimnazjum w Kluczach 
- dofinansowano szkolenia dla Rady Pedagogicznej i rodziców uczniów Szkoły Podstawowej w 
Kwaśniowie Dolnym na temat szkodliwości e-narkotyków; 
- dofinansowano szkolenia dla Rady Pedagogicznej i rodziców uczniów Szkoły Podstawowej w 
Bydlinie na temat szkodliwości e-narkotyków; 
- zorganizowano warsztaty profilaktyczne dla uczniów Szkoły Podstawowej w Chechle na temat 
szkodliwości e-narkotyków; 
- dofinansowano szkolenia dla Rady Pedagogicznej i rodziców uczniów Szkoły Podstawowej w 
Chechle na temat szkodliwości e-narkotyków; 
- dofinansowano szkolenia dla Rady Pedagogicznej i rodziców uczniów Szkoły Podstawowej w 
Rodakach na temat szkodliwości e-narkotyków; 
- zorganizowano warsztaty profilaktyczne dla uczniów Szkoły Podstawowej w Kwaśniowie Dolnym na 
temat szkodliwości e-narkotyków; 
- dofinansowano szkolenia dla Rady Pedagogicznej i rodziców uczniów Szkoły Podstawowej w 
Kluczach na temat szkodliwości e-narkotyków; 
- zorganizowano warsztaty profilaktyczne dla uczniów Szkoły Podstawowej w Kluczach na temat 
szkodliwości e-narkotyków; 
- dofinansowano szkolenia dla Rady Pedagogicznej i rodziców uczniów Szkoły Podstawowej w 
Ryczówku na temat szkodliwości e-narkotyków; 
- zorganizowano warsztaty profilaktyczne dla uczniów Szkoły Podstawowej w Ryczówku na temat 
szkodliwości e-narkotyków; 
- dyżury terapeuty uzależnień od narkotyków w Gimnazjum w Kluczach; 
 

5. Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2018 W Gminie 
Klucze 

 
Został przyjęty Uchwałą Nr L/308/2017 Rady Gminy Klucze z dnia 30.11.2017 r. W myśl 

Ustawy z dn. 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie program określa 
cele, zasady, oraz formy współpracy Gminy Klucze z Organizacjami oraz określa priorytetowe 
zadania publiczne, które Gmina Klucze będzie wspierać w 2019 roku. Program jest elementem 
szerszego włączania Organizacji w planowanie rozwoju Gminy Klucze i realizację zadań publicznych. 
Gmina Klucze zapewnia środki na realizację celów publicznych, związanych z wykonywaniem zadań 
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Gminy przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dn. 
24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Wójt Gminy Klucze ogłosił w ciągu roku 7 otwartych konkursów ofert na realizację zadań 
publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 z dnia 24 
kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Na dotacje dla organizacji 
pozarządowych przeznaczono w roku 2018 środki w wysokości   1.013.586,50 zł (z tego z budżetu 
Gminy Klucze 321.354,00 oraz z budżetu Województwa Małopolskiego w kwocie 692.232,50 zł). 
Dnia 06.12.2017 r. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach z  upoważnienia Wójta ogłosił 
konkurs ofert na finansowanie w roku 2018 r. zadania z zakresu pomocy społecznej pn. „Prowadzenie 
Placówki Wsparcia Dziennego na terenie Gminy Klucze w 2018 roku”. Zadanie realizowało 
Stowarzyszenie Forum Oświatowe „Klucze”. Wydatkowano dotację w ramach zadania w wysokości 
90.000,00 zł (całość z administracji samorządowej). Dnia 06.12.2017 r. Dyrektor Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Kluczach z upoważnienia Wójta ogłosił konkurs ofert na finansowanie w roku 2018 
zadania z zakresu pomocy społecznej pn. „Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z 
młodzieżą w 2018 roku”. Zadanie realizowało Stowarzyszenie Forum Oświatowe „Klucze” i 
Stowarzyszenie KGW „Źródełko” w Kolbarku (oferta wspólna Stowarzyszeń). Wydatkowano dotację 
w ramach zadania w wysokości 77.112,00 zł ( z tego 57.528,00 zł - z administracji rządowej, oraz 
19.584,00 zł - z administracji samorządowej). Dnia 06.12.2017 r. Dyrektor Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Kluczach z upoważnienia Wójta ogłosił konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania 
publicznego w 2018 roku z zakresu pomocy społecznej pn. „Obsługa dystrybucji żywności w Gminie 
Klucze w 2018 roku”. Zadanie realizowało „Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne”. 
Wydatkowano kwotę dotacji: 27.000,00 zł (całość z administracji samorządowej). W dniu 19.04.2018 
r. złożono ofertę w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kluczach „Usługi opiekuńcze na terenie Gminy 
Klucze w 2018 roku” przez Spółdzielnię Socjalną „Małopolanin” w trybie art. 19 „a” Ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie( DZ. U. z 2018r. poz. 450 z późn. zm.) W dniu 30 
kwietnia zawarto umowę na kwotę 10.000,00 zł (całość z administracji samorządowej).Dnia 
11.05.2018 r. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach z upoważnienia    Wójta ogłosił 
konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. „Usługi 
opiekuńcze na terenie Gminy Klucze w 2018 roku”. Zadanie realizowała Spółdzielnia Socjalna 
„Małopolanin”. Wydatkowano dotację w ramach zadania w kwocie 98.000,00 zł (całość z 
administracji samorządowej). Dnia 07.12.2016r Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach z 
upoważnienia Wójta ogłosił konkurs ofert na finansowanie zadania z zakresu pomocy społecznej pn. 
„Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kolbarku”. Jest to zadanie wieloletnie. 
Umowa została podpisana od 01.01.2017 roku do 31.12.2021 roku. Na podstawie konkursu 
ogłoszonego w dniu 07.12.2016 roku i podpisanej Umowy od 01.01.2017 roku do 31.12.2021 roku, 
w 2018 roku wydatkowano dotację w wysokości 634.704,50 zł. Dnia 1 luty 2018 r. Wójt Gminy Klucze 
ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i 
upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i 
młodzieży. Kwota przewidzianej dotacji wynosiła 20.000,00 zł. 
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Wpłynęło 5 ofert. Liczba ofert spełniających niezbędne wymagania to 4. Przyznano kwotę 
18.470,00 zł. 
 
Dotacje otrzymały: 
 

➢ Stowarzyszenie „Biała Przemsza” na zadanie pn. „Grill i wędka jako sposób atrakcyjnego 
spędzania czasu wolnego”, w kwocie - 8.370,00 zł. 

➢ Stowarzyszenie Na Rzecz Nieustającego Rozwoju „Vajra” 
➢ na zadanie pn. „Rajd Czterech Żywiołów oraz Bieg SOG Ultra z Krakowa do Częstochowy”, w 

kwocie - 5.000,00 zł. 
➢ Stowarzyszenie „Otwarci” Bydlin na zadanie pn. ”W Bydlinie zdrowo bo sportowo” w kwocie 

- 3.500,00 zł. 
➢ Stowarzyszenie „Jurajski Zakątek Ryczówek” na zadanie pn. "Wszyscy idziemy po zdrowie” w 

kwocie - 1.600,00 zł. 
➢ Jedna oferta tj. Oddział PTTK w Kluczach została odrzucona z uwagi na fakt, iż nie spełniła 

kryteriów formalnych określonych w konkursie ( brak wpisu do KRS ). 
 

Dnia 21.03.2018 r. Wójt ogłosił otwarty konkurs ofert na wyłonienie podmiotu, który przeprowadzi 
otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania kultury, sztuki, 
ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i 
społeczności lokalnych. 
Wpłynęła jedna oferta od Stowarzyszenia Forum Oświatowe „Klucze”, która otrzymała 
dofinansowanie na kwotę 20.000,00 zł. 
W dniu 11 czerwca 2018 r złożono ofertę w Urzędzie Gminy Klucze w Kluczach „Organizacja wydarzeń 
kulturalno - turystycznych w Gminie Klucze” przez Stowarzyszenie Forum Oświatowe „Klucze” w 
trybie art. 19 „a” Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie( DZ. U. z 2016r. poz. 
1817 z późn. zm.) 

W dniu 25 czerwca zawarto umowę na kwotę 9.800,00 zl (całość z administracji 
samorządowej). W dniu 7 sierpnia 2018 r złożono ofertę w Urzędzie Gminy Klucze w Kluczach 
„Organizowanie rajdów pieszych” przez PTTK Oddział w Kluczach w trybie art. 19 „a” Ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie( DZ. U. z 2016r. poz. 1817 z późn. zm.) W dniu 22 
sierpnia zawarto umowę na kwotę 1.500,00 zł (całość z administracji samorządowej). W dniu 11 
września 2018 r złożono ofertę w Urzędzie Gminy Klucze w Kluczach „Chłód niestraszny 
sportowcom”, przez LZS Kolbark Błyskawica w trybie art. 19 „a” Ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie( DZ. U. z 2016r. poz. 1817 z późn. zm.) W dniu 26 września zawarto 
umowę na kwotę 3.500,00 zl (całość z administracji samorządowej). W dniu 14 września 2018 r 
złożono ofertę w Urzędzie Gminy Klucze „Udział w organizowanych rozgrywkach sportowych na 
terenie gminy, powiatu, województwa i kraju”, przez UKKS „Orzeł” Kwaśniów w trybie art. 19 „a” 
Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie( DZ. U. z 2016r. poz. 1817 z późn. zm.) 
W dniu 26 września zawarto umowę na kwotę 3.500,00 zł (całość z administracji samorządowej). W 
dniu 19.10.2018 r. ogłoszono otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z 
zakresu rozwijania kultury poprzez: wspieranie inicjatyw mieszkańców, szczególnie osób starszych, 
służących integracji oraz aktywnym formom spędzania wolnego czasu. Kwota przewidzianej dotacji 
wynosiła 20.000,00 zł. Wpłynęła jedna oferta od Spółdzielni Socjalnej „OPOKA” w Chechle, która 
otrzymała dofinansowanie na kwotę 20.000,00 zł. W ramach współpracy pozafinansowej 
Organizacjom Pozarządowym, udzielono wsparcie w formie bezpłatnego udostępnienia lokalu na 
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działalność statutową oraz szkolenia. Organizacje, które do tej pory z tego korzystają to: Związek 
Emerytów i Rencistów, Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Stowarzyszenie 
Ziemia Kluczewska, Babiniec, Stowarzyszenie na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-
Gospodarczego „Klucz”, Spółdzielnia Socjalna „Opoka”, Stowarzyszenie Forum Oświatowe Klucze, 
PTTK. Urząd Gminy również udostępnia własne pomieszczenia i transport dla organizacji 
pozarządowych w celu organizowania spotkań i szkoleń związanych z prowadzeniem działalności 
pożytku publicznego. 
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VIII. Sport 

 
Na podstawie Uchwały nr XXVII/182/2016 Rady Gminy Klucze  z dnia 28 listopada 2016 r. w 

sprawie określania warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Klucze w zakresie 
sprzyjania rozwojowi sportu, Wójt Gminy Klucze na realizację wybranych wniosków o przyznanie 
wsparcia finansowego na realizację zadań z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu przeznaczył w 2018 
roku kwotę  100.000,00 zł. 
 

1) GLKS „Przemsza Klucze”                19.000,00 zł 

2) ULKS „Centuria” Chechło               12.500,00 zł 

3) LKS „Legion” Bydlin                11.000,00 zł 

4) LKS „Unia” Jaroszowiec                 11.000,00 zł 

5) Stowarzyszenie A.P. „Przemsza Klucze”              7.500,00 zł 

6) ULKTS Jaroszowiec                   7.500,00 zł 

7) UKS w Kluczach                     7.500,00 zł 

8) UKKS „Orzeł” Kwaśniów                                           7.500,00 zł 

9) UKS „Samuraj” w Kluczach                                 6.500,00 zł 

10)  LZS Błyskawica Kolbark                                             4.500,00 zł 

11) UKS „Małopolanie” w Rodakach                              2.500,00 zł 

12) ULKS „Legionik” Bydlin                                              1.500,00 zł 

13) KS „Hardzi” Jaroszowiec                                             1.500,00zł 

 

Na podstawie Uchwały nr XI/54/2011 Rady Gminy Klucze z dnia 28.06.2011r. w sprawie 
Regulaminu przyznawania nagród za wybitne osiągnięcia sportowe w sporcie Gmina Klucze 
przyznaje co roku nagrody sportowe dla młodzieży z terenu gminy, za wysokie osiągnięcia sportowe 
na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym.  W 2018r.  Wójt Gminy i Radni 
przyznali 14 nagród pieniężnych w wysokości 400 zł brutto. 

 

 

 

 



RAPORT O STANIE GMINY KLUCZE ZA 2018 ROK 

 

 

 

 

Strona 29 z 72 

 

 

 

IX. Realizacja uchwał Rady Gminy. 
 

Stosownie do art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Wójt 
Gminy  jest organem wykonawczym Gminy do którego zadań należy m.in. wykonywanie Uchwał 
Rady Gminy. 

Realizując obowiązki nałożone przepisami ustawy samorządowej Wójt Gminy przy pomocy 
Urzędu Gminy realizował uchwały podjęte przez Radę Gminy w 2018 r. w sposób określony 
uchwałami. 

W 2018 roku Rada Gminy obradowała i podejmowała stosowne uchwały zgodnie z planem 
pracy rady przyjętym Uchwałą Nr LII/340/2018 z dnia 29 stycznia 2018r. Wypełniając dyspozycję 
zawartą w planie pracy w 2018 roku Rada Gminy obradowała na  21 sesjach, i podjęła  129 uchwał. 
Wśród podjętych przez Radę uchwał większość dotyczyła spraw budżetowych, spraw z zakresu 
gospodarowania mieniem komunalnym, planów zagospodarowania przestrzennego gminy, pomocy 
społecznej, spraw związanych z oświatą i ochroną środowiska. 
Podjęte przez Radę Gminy uchwały Wójt Gminy zgodnie z woj. 90 ust. 1 i 2 ustawy o samorządzie 
gminnym przekazał w nieprzekraczalnym terminie 7 dni do organów nadzoru jakimi są w zakresie 
zgodności z prawem – Wojewoda Małopolski a w zakresie spraw finansowych – Regionalna Izba 
Obrachunkowa oddział w Oświęcimiu. 
Zgodnie z woj. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, wszystkie uchwały 
opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej, zaś uchwały stanowiące akty prawa 
miejscowego w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.  

W podjętych przez Radę Gminy uchwałach organy nadzoru nie dopatrzyły się żadnych 
nieprawidłowości potwierdzając tym samym fakt, że uchwały są zgodne z obowiązującymi 
przepisami prawa i nie naruszają właściwego gospodarowania finansami publicznymi. 
Prawie wszystkie uchwały zostały przez organ wykonawczy Gminy wykonane z zachowaniem 
procedur i terminów określonych uchwałami i przepisami prawa.  
Szczegółowy sposób wykonania uchwał zawiera poniższa tabela: 
  
 

L.p. numer uchwały  w sprawie: sposób wykonania: 

1.  LII/327/2018 
Z 29.01.2018 

stwierdzenia  że ustalenia częściowej zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Klucze w 
sołectwach Chechło i Klucze-obszar D nie naruszają ustaleń 
studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Klucze 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia. 
Uchwała Wykonana -bez 
zastrzeżeń  

2.  LII/328/2018 
Z 29.01.2018 

Uchwalenie częściowej zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Klucze w 
sołectwie Chechło i Klucze-obszar D 

Uchwała wchodzi w życie po 
upływie14 dni 
od ogłoszenia w Dz. Urz. 
Woj. Mał. Ogłoszona w Dz. 
Urz. Woj. Mał. z 07.02.2018, 
poz. 1014 
Uchwała Wykonana -bez 
zastrzeżeń 

3.  LII/329/2018 
Z 29.01.2018 

Przyjęcie Programu Polityki na Rzecz Osób z 
Niepełnosprawnościami na lata 2018-2022 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia. 
Program realizowany. 

4.  LII/330/2018 
Z 29.01.2018 

Przyjęcia Programu Polityki na Rzecz Osób Starszych na lata 
2018-2022 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia. 
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Program realizowany. 

5.  LII/331/2018 
Z 29.01.2018 

Wyrażenie zgody na zawarcie umowy dzierżawy Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia. 
Uchwała wykonana- umowa 
dzierżawy zawarta w dniu 
31.01.2018r. 

6.  LII/332/2018 
Z 29.01.2018 

Wyrażenie zgody na zawarcie umowy dzierżawy Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia. 
Uchwała wykonana- umowa 
dzierżawy zawarta w dniu 
31.01.2018r. 

7.  LII/333/2018 
Z 29.01.2018 

Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Olkuskiego Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia. 
Uchwała dot. refaratu 
zamiejscowego Architektury 
i Budownictwa-wykonana. 

8.  LII/334/2018 
Z 29.01.2018 

Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Olkuskiego Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia. 
Uchwała dot. szczepień na 
meningokoki-wykonana. 

9.  LII/335/2018 
Z 29.01.2018 

Udzielenie pomocy rzeczowej dla Samorządu Województwa 
Małopolskiego 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia. 
Uchwała dot. przekazania 
zbiornika retencyjnego 

10.  LII/336/2018 
Z 29.01.2018 

Zmiana Uchwały Nr LI/322/2017 z 15.12.2017 Uchwała wchodzi w życie po 
upływie14 dni 
od ogłoszenia w Dz. Urz. 
Woj. Mał. Ogłoszona w Dz. 
Urz. Woj. Mał. z 07.02.2018, 
poz. 1015 

11.  LII/337/2018 
Z 29.01.2018 

Zmiana Uchwały Nr LI/323/2017 z 15.12.2017 Uchwała wchodzi w życie po 
upływie14 dni 
od ogłoszenia w Dz. Urz. 
Woj. Mał. Ogłoszona w Dz. 
Urz. Woj. Mał. z 07.02.2018, 
poz. 1016 

12.  LII/338/2018 
Z 29.01.2018 

Zmiana Uchwały NR XLVI/357/10 z dnia 10.03.2010 w 
sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z obiektu 
sportowego „Orlik 2012” w Kluczach 

Uchwała wchodzi w życie po 
upływie14 dni 
od ogłoszenia w Dz. Urz. 
Woj. Mał. Ogłoszona w Dz. 
Urz. Woj. Mał. z 07.02.2018, 
poz. 1017 

13.  LII/339/2018 
Z 29.01.2018 

Przyjęcia Planów Pracy Komisji Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia. 

14.  LII/340/ 
Z 29.01.2018 

Przyjęcia Planów Pracy Rady Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia. 

15.  LII/341/2018 
Z 29.01.2018 

Zmiany Uchwały Nr XLIII/292/05 Rady Gminy klucze z dnia 
04 kwietnia 2015w sprawie nadania imienia Przedszkolu w 
Kluczach 

Uchwała wchodzi w życie po 
upływie14 dni 
od ogłoszenia w Dz. Urz. 
Woj. Mał. Ogłoszona w Dz. 
Urz. Woj. Mał. z 07.02.2018, 
poz. 1019 

16.  LIII/342/2018 
Z 07.03.2018 

Zmiany uchwały budżetowej na 2018 Uchwała wchodzi w życie po 
upływie14 dni 
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od ogłoszenia w Dz. Urz. 
Woj. Mał. Ogłoszona w Dz. 
Urz. Woj. Mał. z 07.02.2018, 
poz. 1018 

17.  LIII/343/2018 
Z 07.03.2018 

Zmiany URG LI/ 324/ 2017 z 15.12.2017 w sprawie przyjęcia 
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Klucze na lata 
2018- 2025 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia. 

18.  LIII/344/2018 
Z 07.03.2018 

Metod ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi 
 

Uchwała wchodzi w życie po 
upływie14 dni 
od ogłoszenia w Dz. Urz. 
Woj. Mał. Ogłoszona w Dz. 
Urz. Woj. Mał. z 19.03.2018, 
poz. 2078 
Uchwał wykonana- stawka 8 
zł a było 8,5-zł 

19.  LIII/345/2018 
Z 07.03.2018 

Podział Gminy na okręgi wyborcze w wyborach do Rady 
Gminy ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych w 
każdym okręgu. 

Uchwała wchodzi w życie po 
upływie14 dni 
od ogłoszenia w Dz. Urz. 
Woj. Mał. Ogłoszona w Dz. 
Urz. Woj. Mał. z 19.03.2018, 
poz. 2079 
Uchwala wykonana-
obowiązująca. 

20.  LIII/346/2018 
Z 07.03.2018 

Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt w 2018 

Uchwała wchodzi w życie po 
upływie14 dni 
od ogłoszenia w Dz. Urz. 
Woj. Mał. Ogłoszona w Dz. 
Urz. Woj. Mał. z 19.03.2018, 
poz. 2080 
Uchwała wykonana. 

21.  LIII/347/2018 
Z 07.03.2018 

Utworzenia i nadania nazwy ulicy w miejscowości Rodaki Uchwała wchodzi w życie po 
upływie14 dni 
od ogłoszenia w Dz. Urz. 
Woj. Mał. Ogłoszona w Dz. 
Urz. Woj. Mał. z 19.03.2018, 
poz. 2081 
Uchwała wykonana- ul. 
Sosnowa. 

22.  LIII/348/2018 
Z 07.03.2018 

Zmiany uchwały Nr XLV/349/10 z 27.01.2010 w sprawie 
uchwalenia regulaminu warunków przyznawania i 
wysokości niektórych składników wynagradzania. 

Uchwała wchodzi w życie po 
upływie14 dni 
od ogłoszenia w Dz. Urz. 
Woj. Mał. Ogłoszona w Dz. 
Urz. Woj. Mał. z 19.03.2018, 
poz. 2082 
Uchwala wykonana- 
wykreślono zapis o 
dodatkach mieszkaniowych 
na podstawie przepisów.  

23.  LIII/349/2018 
Z 07.03.2018 

Obniżenia tygodniowego obowiązku wymiaru godzin zajęć 
dla nauczycieli 

Uchwała wchodzi w życie po 
upływie14 dni 
od ogłoszenia w Dz. Urz. 
Woj. Mał. Ogłoszona w Dz. 
Urz. Woj. Mał. z 19.03.2018, 
poz. 2083 
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Uchwala wykonana- 
dostosowana do wymiaru 
przepisów prawa 
oświatowego.  

24.  LIII/350/2018 
Z 07.03.2018 

Określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania 
przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez 
Gminę 

Uchwała wchodzi w życie po 
upływie14 dni 
od ogłoszenia w Dz. Urz. 
Woj. Mał. Ogłoszona w Dz. 
Urz. Woj. Mał. z 19.03.2018, 
poz. 2084 
Uchwała wykonana. 

25.  LIII/351/2018 
Z 07.03.2018 

Uchylenia dotychczasowego im. L.Kruczkowskiego Sz.P. w 
Ryczówku wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Ryczówku 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia. 
Uchwała wykonana- zgodnie 
z przepisami ustawy o 
zakazie propagowania 
komunizmu. 

26.  LIII/352/2018 
Z 07.03.2018 

Zmiana uchwały budżetowej na 2018r. Uchwała wchodzi w życie po 
upływie14 dni 
od ogłoszenia w Dz. Urz. 
Woj. Mał. Ogłoszona w Dz. 
Urz. Woj. Mał. z 19.03.2018, 
poz. 2085 

27.  LIII/353/2018 
Z 07.03.2018 

Zmiany URG LI/324/2017r. z 15 12 2017 w sprawie przyjęcia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Klucze na lata 
2018-2025. 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia. 

28.  LIII/354/2018 
Z 07.03.2018 

Zmiany uchwały nr XLVIII/290/2017 Rady Gminy Klucze w 
sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 
Olkuskiego  

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia. 
Uchwała niewykonana , 
pomoc nie została 
przekazana w związku z 
nieotrzymaniem przez 
Gminę od Starostwa 
wniosku o przekazanie 
środków.  

29.  LIII/355/2018 
Z 07.03.2018 

Podziału gminy Klucze na stałe obwody glosowania 
ustalenia ich numerów , granic oraz siedzib OKW 

Uchwała wchodzi w życie po 
upływie14 dni 
od ogłoszenia w Dz. Urz. 
Woj. Mał. Ogłoszona w Dz. 
Urz. Woj. Mał. z 19.03.2018, 
poz. 2086 
Wykonana -powstało 13 
obwodów głosowania.  

30.  LIV/356/2018 
Z 12.04.2018 

Uchwalenie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia. 
Uchwala wykonana- bez 
zastrzeżeń. 

31.  LIV/357/2018 
Z 12.04.2018 

Zmiany Uchwały o przystąpieniu do sporządzenia 
częściowej zmiany MPZP dla obszaru związanego z 
eksploatacja rud cynku i ołowiu Chechło I Klucze 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia. 
Uchwala wykonana- bez 
zastrzeżeń. 

32.  LIV/358/2018 
Z 12.04.2018 

Zmiany Uchwały o przystąpieniu do sporządzenia 
częściowej zmiany MPZP dla obszarów położonych w 
sołectwie Chechło I klucze 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia. 
Uchwala wykonana- bez 
zastrzeżeń. 
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33.  LIV/359/2018 
Z 12.04.2018 

Wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia. 
Uchwała wykonana- umowa 
dzierżawy zawarta w dniu 
20.04.2018r. 

34.  LIV/360/2018 
Z 12.04.2018 

Wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności 
przesyłu na dz. nr 647 w Rodakach. 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia. 
Uchwala w trakcie realizacji-
przygotowania do Aktu 
Notarialnego. 

35.  LIV/361/2018 
Z 12.04.2018 

Zmiana uchwały budżetowej na 2018r. Uchwała wchodzi w życie po 
upływie14 dni 
od ogłoszenia w Dz. Urz. 
Woj. Mał. Ogłoszona w Dz. 
Urz. Woj. Mał. 23.04.2018, 
poz.3258 

36.  LIV/362/2018 
Z 12.04.2018 

Zmiany URG LI/324/2017r. z 15 12 2017 w sprawie przyjęcia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Klucze na lata 
2018-2025. 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia. 

37.  LIV/363/2018 
Z 12.04.2018 

Udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Olkuskiego Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia. 
Uchwała wykonana dot. 
programu profilaktyki 
zakażeń wirusem HPV. 

38.  LIV/364/2018 
Z 12.04.2018 

Udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Olkuskiego Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia. 
Uchwała wykonana dot. 
zakupu samochodu do PINB. 

39.  LV/365/2018 
Z 17.05.2018 
 

Zmiana uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2018 Uchwała wchodzi w życie po 
upływie14 dni 
od ogłoszenia w Dz. Urz. 
Woj. Mał. Ogłoszona w Dz. 
Urz. Woj. Mał. z 17.05.2018, 
poz. 3874 

40.  LV/ 366/ 2018 
Z 17.05.2018 

Zmiany URG LI/ 324/ 2017 z 15.12.2017 w sprawie przyjęcia 
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Klucze na lata 
2018- 2025 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia. 

41.  LV/ 367 /2018 
Z 17.05.2018 

Udzielenia pomocy finansowej dla powiatu olkuskiego Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia. 
Uchwała wykonana dot. 
utwardzenia pobocza w 
Krzywopłotach. 

42.  LV/ 368/2018 
Z 17.05.2018 

Nadanie nazwy i przyjęcia Regulaminu Infrastruktury 
Turystycznej „Róża Wiatrów” 

Uchwała wchodzi w życie po 
upływie14 dni 
od ogłoszenia w Dz. Urz. 
Woj. Mał. Ogłoszona w Dz. 
Urz. Woj. Mał. z 17.05.2018, 
poz. 3875 
Uchwala wykonana. 

43.  LV/ 369/2018 
Z 17.05.2018 

Przystąpienia do sporządzenia aktualizacji Gminnego 
Programu Rewitalizacji Gminy Klucze na lata 2016-2026 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia. 
Uchwala realizowana. 

44.  LVI/ 370/2018 
Z 29.05.2018 

Zmiany uchwały w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego 
zapotrzebowania w wodę i ścieków 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia. 
Zmian dot. dopłaty do taryf. 
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45.  LVII/ 371/2018 
Z 04.06.2018 

Zmiany URG LI/317/ 2017 w sprawie wyrażania zgody na 
ustanowienie odpłatnej służeb. przesyłu Nr Dz. 2249/2 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia. 
Uchwała w trakcie realizacji. 

46.  LVII/ 372/2018 
Z 04.06.2018 

Zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2018 rok. Uchwała wchodzi w życie po 
upływie14 dni 
od ogłoszenia w Dz. Urz. 
Woj. Mał. Ogłoszona w Dz. 
Urz. Woj. Mał. z 18.06.2018, 
poz.4352 

47.  LVVII/ 373/2018 
Z 04.06.2018 

Zmiany URG LI/ 324/ 2017 z 15.12.2017 w sprawie przyjęcia 
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Klucze na lata 
2018- 2025 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia. 

48.  LVII/374/2018 
Z 04.06.2018 

Zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Klucze za 
2017r. 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia. 

49.  LVII/ 375/2018 
Z 04.06.2018 

Udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Bydlinie 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia. 
Uchwała wykonana dot. 
zakupu ubrań i sprzętu OSP. 

50.  LVI/376/2018 
Z 04.06.2018 

Udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Rodakach 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia. 
Uchwała wykonana dot. 
zakupu ubrań i sprzętu OSP. 

51.  LVII/ 377/2018 
Z 04.06.2018 

Udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Ryczówku  

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia. 
Uchwała wykonana dot. 
zakupu ubrań do OSP. 

52.  LVIII/378/2018 
Z 07.06.2018 

Zatwierdzenia sprawozdania  finansowego Gminy Klucze 
sporządzonego na dzień 31.12.2017 wraz ze 
sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Gminy 
Klucze za 2017 

Uchwała wchodzi w życie po 
upływie14 dni 
od ogłoszenia w Dz. Urz. 
Woj. Mał. Ogłoszona w Dz. 
Urz. Woj. Mał. z 18.06.2018, 
poz. 4353 

53.  LVIII/ 379/2018 
Z 07.06.2018 

Absolutorium dla Wójta Gminy Klucze za 2017 rok Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia. 

54.  LIX/ 380/ 2018 
Z 26. 06.2018 

Zmian uchwały budżetowej na 2018 rok Uchwała wchodzi w życie po 
upływie14 dni 
od ogłoszenia w Dz. Urz. 
Woj. Mał. Ogłoszona w Dz. 
Urz. Woj. Mał. 
03.07.2018,poz. 4683 

55.  LIX/ 381/ 2018 
Z 26.06.2018 

Zmiany URG LI/ 324/ 2017 z 15.12.2017 w sprawie przyjęcia 
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Klucze na lata 
2018- 2025 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia. 

56.  LIX/ 382/ 2018 
Z 26.06.2018 

Udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Ryczówku 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia. 
Uchwała wykonana-dot. 
zakupu samochodu 
ratowniczego. 

57.  LIX/ 383/ 2018 
Z 26.06.2018 

Ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Klucze Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia. 
Zmiana dot. obniżenia 
wynagrodzenia.  

58.  LX/ 384/ 2018 
Z 10.07.2018 

Przyjęcia aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji na 
lata 2016- 2026 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia. 
Uchwała realizowana.  
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59.  LX/ 385/ 2018 
Z 10.07.2018 

Ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i oddawania 
napojów alkoholowych na terenie Gminy Klucze 

Uchwała wchodzi w życie po 
upływie14 dni 
od ogłoszenia w Dz. Urz. 
Woj. Mał. Ogłoszona w Dz. 
Urz. Woj. Mał. z 10.07.2018, 
poz. 5272 
Uchwala wykonywana-
zezwolenia wydawane 
zgodnie z zapisami uchwały. 

60.  LX/ 386/ 2018 
Z 10.07.2018 

Ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych na terenie Gminy Klucze 

Uchwała wchodzi w życie po 
upływie14 dni 
od ogłoszenia w Dz. Urz. 
Woj. Mał. Ogłoszona w Dz. 
Urz. Woj. Mał. z 10.07.2018, 
poz. 5273 
Uchwala wykonywana-
zezwolenia wydawane 
zgodnie z zapisami uchwały. 

61.  LX/ 387/ 2018 
Z 10.07.2018 

Zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok Uchwała wchodzi w życie po 
upływie14 dni 
od ogłoszenia w Dz. Urz. 
Woj. Mał. Ogłoszona w Dz. 
Urz. Woj. Mał. z 10.07.2018, 
poz. 5274 

62.  LX/ 388/ 2018 
Z 10.07.2018 

Zmiany URG LI/ 324/ 2017 z 15.12.2017 w sprawie przyjęcia 
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Klucze na lata 
2018- 2025 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia. 

63.  LXI/ 389/2018 
Z 20.07.2018 

Zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok Uchwała wchodzi w życie po 
upływie14 dni 
od ogłoszenia w Dz. Urz. 
Woj. Mał. Ogłoszona w Dz. 
Urz. Woj. Mał. z 12.07.2018, 
poz. 357. 

64.  LXI/ 390/2018 
Z 20.07.2018 

Zmiany URG LI/ 324/ 2017 z 15.12.2017 w sprawie przyjęcia 
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Klucze na lata 
2018- 2025 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia. 

65.  LXI/ 391/ 2018 
Z 20.07.2018  

Wystąpienia do Starosty Olkuskiego w spr. podjęcia 
niezwłocznie działań dot. wykonania zastępczego usunięcia 
odpadów 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia. 

66.  LXII/ 392/2018 
Z 07.08.2018 

Zmiany uchwały budżetowej Gminy Klucze  Uchwała wchodzi w życie po 
upływie14 dni 
od ogłoszenia w Dz. Urz. 
Woj. Mał. Ogłoszona w Dz. 
Urz. Woj. Mał. z 13.08.2018, 
poz. 5624 

67.  LXII/ 393/2018 
Z 07.08.2018 

Zmiany URG LI/ 324/ 2017 z 15.12.2017 w sprawie przyjęcia 
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Klucze na lata 
2018- 2025 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia. 

68.   LXII/ 394/2018 
z 07.08.2018 

Wystąpienia do M. Węgrzyn o wprowadzenie do porządku 
obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu Uchwały o wyrażeniu 
zgody na zaciągnięcie przez starostę pożyczki z WFOŚiGW 
Kraków na sfinansowanie kosztów usunięcia odpadów z 
terenu Klucz-Osady nr 4 w ramach toczącego się 
postepowania egzekucyjnego prowadzącego przez Starostę 
Olkuskiego 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia. 
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69.  LXIII/395/2018 
Z 30.08.2018 

Zmiany URG L/308/2017r z 30.11.2017r. w sprawie 
uchwalenia rocznego programu z organizacjami 
pozarządowymi  

Uchwała wchodzi w życie po 
upływie14 dni 
od ogłoszenia w Dz. Urz. 
Woj. Mał. 
Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. 
Mał. Z 30.08.2018,  
poz. 5993 

70.  LXIII/396/2018 
Z 30.08.2018 

Utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach 
zarządzonych na dzień 21.10.2018r.  

Uchwała wchodzi w życie po 
upływie14 dni 
od ogłoszenia w Dz. Urz. 
Woj. Mał. 
Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. 
Mał. Z 30.08.2018, poz. 
5994 

71.  LXIII/397/2018 
Z 30.08.2018 

Wzniesienia obelisku upamiętniającego 100 Rocznice 
Odzyskania Niepodległości.  

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia. 
Uchwała wykonana. 

72.  LXIII/398/2018 
Z 30.08.2018 

Zmian uchwały budżetowej na 2018r.  Uchwała wchodzi w życie po 
upływie14 dni 
od ogłoszenia w Dz. Urz. 
Woj. Mał. 
Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. 
Mał. Z 30.08.2018, poz. 
5995 

73.  LXIII/399/2018 
Z 30.08.2018 

Zmiany URG LI/ 324/ 2017 z 15.12.2017 w sprawie przyjęcia 
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Klucze na lata 
2018- 2025 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia. 

74.  LXIII/400/2018 
Z 30.08.2018 

Udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Olkuskiego Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia. 
Uchwała wykonana-dot. 
utwardzenia pobocza w 
Zalesiu i w Chechle ul. 
Kluczewska. 

75.  LXIII/401/2018 
Z 30.08.2018 

Wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości nr dz. 215/17 i 
nr dz. 214/35 w Kluczach 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia. 
Udział wójta w licytacji.  

76.  LXIX/402/2018 
Z 13.09.2018 

Zmiany URG Nr V/26/2015 z 26.11.15 w sprawie 
Uchwalenia Programu uzdolnionych uczniów w Gminie 
Klucze oraz określenie zasad i form przyznawania 
stypendium Wójta Gminy Klucze dla uzdolnionych uczniów 
w ramach PWEUU.  

Uchwała wchodzi w życie po 
upływie14 dni 
od ogłoszenia w Dz. Urz. 
Woj. Mał. 
Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. 
Mał. Z 13.09.2018, poz. 
6411 
Uchwała wykonana- w 
związku ze zmiana 
przepisów dodawaliśmy 
klasy 8.  

77.  LXIX/403/2018 
Z 13.09.2018 

Stwierdzenia ze ustalenia  częściowej zmiany Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Klucze w Chechle 
i w Kluczach -obszar A i C nie naruszają ustaleń Studium 
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Klucze. 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia. 
Uchwała wykonana bez 
zastrzeżeń 

78.  LXIX/404/2018 
Z 13.09.2018 

Uchwalenia częściowej zmiany Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Klucze Gminy Klucze w sołectwach 
Chechło i Klucze obszar A i C 

Uchwała wchodzi w życie po 
upływie14 dni 
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od ogłoszenia w Dz. Urz. 
Woj. Mał. 
Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. 
Mał. Z 13.09.2018, poz. 
6418 
Zastrzeżenia z Urzędu 
Wojewódzkiego co do 
ustaleń treści PZP-
wymagana zmiana uchwały.  
 

79.  LXIX/405/2018 
Z 13.09.2018 

Stwierdzenia  że ustalenia częściowej  zmiany Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Klucze  w obrębie 
wyznaczonego terenu P ( przemysłowym)  w sołectwie 
Klucze nie naruszają Ustaleń Uwarunkowań i kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Klucze. 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia. 
Uchwała wykonana bez 
zastrzeżeń 

80.  LXIX/406/2018 
Z 13.09.2018 

Uchwalenia częściowej zmiany Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Gminy Klucze w obrębie terenu P 
 ( przemysłowego) w Kluczach 

Uchwała wchodzi w życie po 
upływie14 dni 
od ogłoszenia w Dz. Urz. 
Woj. Mał. 
Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. 
Mał. Z 13.09.2018, poz. 
6412 

81.  LXIX/407/2018 
Z 13.09.2018 

Zmian uchwały budżetowej na 2018 Uchwała wchodzi w życie po 
upływie14 dni 
od ogłoszenia w Dz. Urz. 
Woj. Mał. 
Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. 
Mał. Z 13.09.2018, poz. 
6413 

82.  LXIX/408/2018 
Z 13.09.2018 

Zmiany URG LI/ 324/ 2017 z 15.12.2017 w sprawie przyjęcia 
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Klucze na lata 
2018- 2025 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia. 

83.  LXIX/409/2018 
Z 13.09.2018 

Wniesienia pomnika upamiętniającego Marszałka 
Piłsudskiego 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia. 
Uchwala wykonana. 

84.  LXX/410/2018 
Z 21.09.2018 

Przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia 
Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.  

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia. 

85.  LXX/411/2018 
Z 21.09.2018 

Przyjęcia darowizny działki nr 482/17 w Kluczach Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia. 
Uchwala niewykonana ze 
względu na wlściciela 
nieruchomości. 

86.  LXX/412/2018 
Z 21.09.2018 

Zmian uchwały budżetowej na 2018 Uchwała wchodzi w życie po 
upływie14 dni 
od ogłoszenia w Dz. Urz. 
Woj. Mał. 
Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. 
Mał. Z 28.09..2018, 
poz.6470 

87.  LXX/413/2018 
Z 11.10.2018 

Ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o 
charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na 
terenie gminy Klucze 

Uchwała wchodzi w życie po 
upływie14 dni 
od ogłoszenia w Dz. Urz. 
Woj. Mał. 
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Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. 
Mał. Z 25.10.2018, poz. 
7192 

88.  LXX/414/2018 
Z 11.10.2018 

Zmian uchwały budżetowej na 2018 Uchwała wchodzi w życie po 
upływie14 dni 
od ogłoszenia w Dz. Urz. 
Woj. Mał. 
Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. 
Mał. Z 25.10.2018, poz. 
7193 

89.  LXX/415/2018 
Z 11.10.2018 

Zmiany URG LI/ 324/ 2017 z 15.12.2017 w sprawie przyjęcia 
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Klucze na lata 
2018- 2025 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia. 

90.  LXX/416/2018 
Z 11.10.2018 

Zmiany Statutu Gminy Klucze Uchwała wchodzi w życie po 
upływie14 dni 
od ogłoszenia w Dz. Urz. 
Woj. Mał. 
Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. 
Mał. Z 25.10.2018, poz. 
7194 
 

91.  LXX/417/2018 
Z 11.10.2018 

Określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie gminy Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia. 
 

92.  LXX/418/2018 
Z 11.10.2018 

Określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw 
obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw 
uchwałodawczych , zasad promocji obywatelskich inocjatyw 
uchwałodawczych i formalnych wymogów jakim muszą 
odpowiadać składane projekty. 

Uchwała wchodzi w życie po 
upływie14 dni 
od ogłoszenia w Dz. Urz. 
Woj. Mał. 
Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. 
Mał. Z 25.10.2018, poz. 
7195 

93.  LXX/419/2018 
Z 18.10.2018 

Zmian uchwały budżetowej na 2018 Uchwała wchodzi w życie po 
upływie14 dni 
od ogłoszenia w Dz. Urz. 
Woj. Mał. 
Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. 
Mał. Z 05.11.2018, poz.7465 

94.  LXX/420/2018 
Z 18.10.2018 

Umorzenia pożyczki udzielonej  dla Stowarzyszenia na Rzecz 
Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Klucz 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia. 
Uchwała uchylona URG nr 
LXXIII/425/2018 z 
09.11.2018. 

95.  LXX/421/2018 
Z 18.10.2018 

Zmiany URG LI/ 324/ 2017 z 15.12.2017 w sprawie przyjęcia 
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Klucze na lata 
2018- 2025 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia. 

96.  LXX/422/2018 
Z 09.10.2018 

Zmiany uchwały budżetowej na 2018 Uchwała wchodzi w życie po 
upływie14 dni 
od ogłoszenia w Dz. Urz. 
Woj. Mał. 
Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. 
Mał. Z 20.11.2018, poz.7903 

97.  LXX/423/2018 
Z 09.11.2018 

Zmiany URG LI/ 324/ 2017 z 15.12.2017 w sprawie przyjęcia 
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Klucze na lata 
2018- 2025 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia. 
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98.  LXX/424/2018 
Z 09.11.2018 

Zmiany URG Nr LXXII/419/2018 w sprawie zmiany uchwały 
budżetowej na 2018 

Uchwała wchodzi w życie po 
upływie14 dni 
od ogłoszenia w Dz. Urz. 
Woj. Mał. 
Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. 
Mał. Z 20.11.2018, poz. 
7904 
 

99.  LXX/425/2018 
Z 09.11.2018 

Uchylenia URG Nr LXXII/420/2018 w sprawie umorzenia 
pożyczki udzielonej dla Stowarzyszenia na Rzecz 
Zrównoważonego Rozwoju Społeczno -Gospodarczego Klucz 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia. 

100.  I/1/2018 
Z 21.11.2018 

Wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Klucze Uchwała stwierdzająca 

101.  I/2/2018 
Z 21.11.2018 

Wyboru Dwóch Wiceprzewodniczących Rady Gminy Klucze Uchwała stwierdzająca 

102.  I/3/2018 
Z 21.11.2018 

Wynagrodzenia dla Wójta  Gminy Klucze Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia z mocą 
obowiązującą od 
21.11.2018- wynagrodzenie 
uchwala rada 

103.  II/4/2018 
29.11.2018 

Ustalenia Wykazu Stałych Komisji Rady Gminy Klucze oraz 
Liczby Członków Tych Komisji 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia. 

104.  II/5/2018 
29.11.2018 

Powołania Składów Osobowych Stałych Komisji Rady Gminy  Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia. 

105.  II/6/2018 Sposobu wyboru Przewodniczących i Zastępców 
Przewodniczących Komisji Rady Gminy Klucze 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia. 

106.  II/7/2018 
29.11.2018 

Wyboru Przewodniczących i Zastępców Komisji Rady Gminy 
Klucze 

Uchwała stwierdzająca z 
protokołów komisji 
skrutacyjnej. 

107.  II/8/2018 
29.11.2018 

Określenia wysokości stawek Podatku Od Środków 
Transportowych na Terenie Gminy Klucze 

Uchwała wchodzi w życie po 
upływie14 dni 
od ogłoszenia w Dz. Urz. 
Woj. Mał. 
Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. 
Mał. Z  07.12.2018 poz.8280 

108.  II/9/2018 
29.11.2018 

Zmian Uchwały Budżetowej Gminy Klucze na 2018 rok Uchwała wchodzi w życie po 
upływie14 dni 
od ogłoszenia w Dz. Urz. 
Woj. Mał. 
Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. 
Mał. Z  07.12.2018 poz.8279 

109.  II/10/2018 
29.11.2018 

Zmiany Uchwały LI/324/2017 Rady Gminy Klucze z dnia 
15.12.2017r. w Sprawie Przyjęcia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Klucze Na Lato 2018-2025 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia. 

110.  II/11/2018 Zmiana URG II/5/2018 w sprawie powołania składów 
osobowych stałych komisji rady Gminy. 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia. 

111.  III/12/2018 
20.12.2018 

Zmiany uchwały Nr LIV/361/2018 Rady Gminy Klucze z dn. 
12.04.2018 W sprawie Wyrażenia Zgody Na Ustanowienie 
Odpłatnej Służebności Przesyłu Na Nieruchomości nr. 
Dz.647 w Rodakach 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia. 
Uchwala w trakcie realizacji, 
przygotowania do Aktu 
Notarialnego. 
 

112.  III/13/2018 
20.12.2018 

Wyrażenia Zgody Na Zawarcie Kolejnej Umowy Dzierżawy 
Nieruchomości Stanowiącej Część Dzieła nr. 88 w Bogucinie 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia. 
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Dużym w pow. 3m2 Na Czas Określony 3 Lata Na Rzecz 
Dotychczasowego Dzierżawcy 

Uchwała wykonana- umowa 
dzierżawy zawarta z Orange. 

113.  III/14/2018 
20.12.2018  

Wyrażenia Zgody Na Zawarcie Kolejnej Umowy Dzierżawy 
Nieruchomości Stanowiącej Część Działki nr. 26/8 w 
Jaroszowcu o pw. 3m2 Na Czas Określony 3 Lata Na Rzecz 
Dotychczasowego Dzierżawcy 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia. 
Uchwała wykonana- umowa 
dzierżawy zawarta z Orange. 

114.  III/15/2018 
20.12.2018 

Uchwalenia Rocznego Programy Współpracy Gminy Klucze z 
Organizacjami Pozarządowymi Oraz Podmiotami 
Wymienionych w art.3 ust.3  Ustawy o Dział. Pożytku 
Publicznego Na Rok 2019 

Uchwała wchodzi w życie po 
upływie14 dni 
od ogłoszenia w Dz. Urz. 
Woj. Mał. 
Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. 
Mał. Z  31.12.2018 poz.9120 

115.  III/16/18 
20/12/2018 

Zmiany Uchwały nr. XXI/116/2012 z dn. 9.03,2012 W 
Sprawie Przyjęcia Planu Nadzoru Nad Żłobkami, Klubami 
Dziecięcymi oraz Dziennymi Opiekunami 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia. 
Uchwała wykonana – 
zmiana dotyczy liczby 
kontroli  ( 1 kontrola na dwa 
lat)  

116.  III/17/2018 
20.12.2018 

Podwyższenia Kryterium Dochodowego W Celu Udzielenia 
Wsparcia w ramach Wieloletniego Rządowego Programu 
„Posiłek W Szkole i W Domu” Na Lato 2019-2023 

Uchwała wchodzi w życie po 
upływie14 dni 
od ogłoszenia w Dz. Urz. 
Woj. Mał. 
Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. 
Mał. Z  31.12.2018 poz.9121 

117.  III/18/2018 
20.12.2018 

Określenia Zasad Zwrotu Wydatków W Zakresie Dożywiana 
w Formie Posiłku Albo Świadczenia Rzeczowego W Postaci 
Produktów Żywnościowych „Posiłek w Szkole i w Domu” na 
lata 2019-2023 

Uchwała wchodzi w życie po 
upływie14 dni 
od ogłoszenia w Dz. Urz. 
Woj. Mał. 
Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. 
Mał. Z  31.12.2018 poz 9123 

118.  III/19/2018 
20.12.2018 

Ustanowienia Wieloletniego Programu Osłonowego 
„Posiłek w Szkole i w Domu”  Na Lata 2019-2023 

Uchwała wchodzi w życie po 
upływie14 dni 
od ogłoszenia w Dz. Urz. 
Woj. Mał. 
Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. 
Mał. Z  31.12.2018 poz.9122 

119.  III/20/2018 
20.12.2018 

Zmian uchwały Budżetowej Gminy  Klucze Na 2018 Rok Uchwała wchodzi w życie po 
upływie14 dni 
od ogłoszenia w Dz. Urz. 
Woj. Mał. 
Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. 
Mał. Z  02.01.2019 poz 20 

120.  III/21/2018 
20.12.2018 

Przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Klucze 
na Lata 2018-2026 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia. 

121.  III/22/2018 
20.12.2018 

Dopłat Do Taryf Dla Zbiorowego Zaopatrzenia W Wodę i 
Zbiorowego Odprowadzenia Ścieków 

Uchwała wchodzi w życie po 
upływie14 dni 
od ogłoszenia w Dz. Urz. 
Woj. Mał. 
Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. 
Mał. Z  31.12.2019 poz.9074 
Uchwała w trakcie realizacj.i 

122.  III/23/2018 
20.12.2018 

Przystąpienia Gminy Klucze Do Stowarzyszenia Zielony 
Pierścień Tamowa z Siedzibą w Skrzyszowie Jako Członek 
Wspierający 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia. 
Uchwała wykonana-
przystapilismy. 
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123.  III/24/2018 
20.12.2018 

Zmiany Uchwały nr. II/8/2018 Rady Gminy Klucze w Sprawie 
Określenia Wysokości Stawek Podatku Od Środków 
Transportowych Na Terenie Gminy Klucze  

Uchwała wchodzi w życie po 
upływie14 dni 
od ogłoszenia w Dz. Urz. 
Woj. Mał. 
Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. 
Mał. Z  31.12.2018 
 Poz. 9075 
Uchwała wykonana. 

124.  III/25/2018 
20.12.2018 

Przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 
Na Rok 2019 Dla Gminy Klucze  

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia. 
Program w trakcie realizacji. 

125.  III/26/2018 
20.12.2018 

Przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych Na Rok 2019 Dla Gminy Klucze 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia. 
Program w trakcie realizacji. 

126.  III/27/2018 
20.12.2018 

Ustalenia Przedmiotu Działania Stałych Komisji Rady Gminy 
Klucze 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia. 

127.  III/28/2018 
20.12.2018 

Przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Klucze 
Na Lata 2019-2026 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia. 

128. I III/29/2018 
20.12.2018 

Uchwała Budżetowa Uchwała wchodzi w życie po 
upływie14 dni 
od ogłoszenia w Dz. Urz. 
Woj. Mał. 
Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. 
Mał. Z  02.01.2019 poz.21 

129.  IV/30/2018 
28.12.2018 

Ustalenia Wykazu Wydatków Budżetu Gminy Klucze 
Niewygasających Na Dzień 31 Grudnia 2018r. 

Uchwała wchodzi w życie z 
dniem podjęcia. 
Uchwała wykonana. 
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X. Bezpieczeństwo w Gminie i ochrona przeciwpożarowa 
 

Bezpieczeństwo w gminie 

 
Głównym celem pracy Komisariatu Policji w Kluczach 2018 roku, było dążenie do utrzymania na 

wysokim poziomie bezpieczeństwa na terenie Gminy Klucze poprzez wielorakie działania na kilku 
płaszczyznach. Między innymi wykrywanie i ściąganie sprawców przestępstw i wykroczeń, a także 
odziaływanie prewencyjne poprzez realizację programów policyjnych takich jak: „Dzielnicowy bliżej 
nas”, Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa (KMZB) oraz działania priorytetowe dzielnicowych, a 
także:   

➢ utrzymanie niskiego poziomu zagrożenia przestępczością – zrealizowano  
➢ eliminowanie zagrożeń zgłaszanych w ramach „Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa” - 

nie zrealizowano  
➢ represjonowanie sprawców przestępstw i wykroczeń najbardziej uciążliwych dla społeczności 

lokalnej  w ramach zadań priorytetowych prowadzonych przez Dzielnicowych KP Klucze – 
zrealizowano   

➢ realizacja programu „Dzielnicowy bliżej nas” – zrealizowano  
➢ nadzór prewencyjny nad bezpieczeństwem w turystyce w okresie wakacyjnym – „Pustynia 

Błędowska” i przeciwdziałanie niszczeniu mienia infrastruktury gminnej – zrealizowano  
➢ poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym – zrealizowano  
➢ rozpoczęcie budowy nowej siedziby Komisariatu Policji w Kluczach  

 
W 2018 roku Funkcjonariusze Policji w Kluczach realizując swoje czynności służbowe podejmowali 
1680  interwencji (1473 w miejscu publicznym, 207 interwencji domowych, gdzie w 16 przypadkach 
policjanci stwierdzili przemoc domową i sporządzili niebieską kartę).   
 

Ilość podejmowanych interwencji przez Policjantów KP Klucze 
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W 2018 roku Funkcjonariusze Policji w Kluczach realizując swoje czynności służbowe dokonali:  
➢ wylegitymowania 3434 osoby  
➢ zatrzymali 91 osób na gorącym uczynku jego popełnienia (tyle samo co w 2018).  (rozbiciu na 7 

podstawowych kategorii tj., kradzieże z włamaniem 1 osoba, kradzieże mienia 14 osób, 
przestępstwa rozbójnicze – 2, uszkodzenie ciała, bójki, pobicia– 20 osób, nietrzeźwych kierujących 
16 osób i innych przestępstw 38 osób 

➢ ujawniono 17 osób poszukiwanych przez wymiar sprawiedliwości i organy ścigania  
➢ doprowadzili 270 osób (73 do Izby Wytrzeźwień, do miejsca zamieszkania lub pobytu 44, do 

jednostek policji 20,  do sądów 7, do innych organów 126) 
➢ wykonali 1172 wywiadów i ustaleń 
➢ przeprowadzili 163 spotkania z przedstawicielami społeczeństwa  
➢ przeprowadzili 783 kontrole pojazdów   

W zakresie kontroli drogowych ujawnili 16 nietrzeźwych kierujących art. 178a k.k. i art. 87 
k.w. bez zmian. spadki względem lat poprzednich są podyktowane zaostrzeniem sankcji karnej, a 
także zwiększenie świadomości poprzez działania profilaktyczne Policji.  

 
 

Ilość ujawnionych nietrzeźwych kierujących przez Policjantów KP Klucze 

 
 

W 2018 roku Policjanci pionu prewencji ujawnili 1211 co stanowi więcej o 440 wykroczeń niż 2017). 
Ujawnione wykroczenia zostały zakończone:  
➢ w 814 przypadkach zastosowano środek oddziaływania poza karnego (art. 41 kw). 
➢ w 203 przypadkach nałożono mandat karny  
➢ w 115 przypadkach sporządzono wniosek do sądu o ukaranie  
➢ w 79 przypadkach ujawnionych wykroczeń nie skierowano wniosku do sądu 

Na terenie gminy Klucze policjanci ujawnili 457 wykroczeń z art. 43¹ i art. 432 Ustawy  o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (o 201 wykroczeń więcej niż 2017).   
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Ilość ujawnionych wykroczeń art. 43¹ i art. 432 Ustawy o wychowaniu  
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

 

 
 

 
 

Ilość przeprowadzonych czynność wyjaśniających w sprawach  
o wykroczenie  (RSoW) w 2018 roku 
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Zestawienie zdarzeń drogowych z podziałem na kategorie 
 

 
 

Poniżej przedstawiono zdarzenia drogowe w rozbiciu na poszczególne miejscowości: 
 

 Bogucin Duży – 2 kolizje drogowe 
 Bydlin – 4 kolizje drogowe 
 Chechło – 2 wypadki, 2 osoby ranne, 8 kolizji drogowych 
 Cieślin – 4 kolizje drogowe 
 Golczowice – 3 kolizje drogowe 
 Jaroszowiec – 2 wypadki drogowe, 1 osoba zabita, 1 osoba ranna, 14 kolizji drog. 
 Klucze – 3 wypadki drogowe, 5 osób rannych, 57 kolizji drogowych   
 Kolbark – 4 kolizje drogowe 
 Kwaśniów Dolny – 2 wypadki, 4 osoby ranne, 4 kolizje drogowe 
 Kwaśniów Górny – 5 kolizji drogowych  
 Kwaśniów Górny – 2 kolizje drogowe 
 Rodaki – 1 wypadek, jedna osoba ranna, 7 kolizji drogowych 
 Ryczówek – 1 kolizja 
 Zalesie Golczowskie – 1 kolizja drogowa 

 
Analizując przestępstwa stwierdzone na terenie Gminy Klucze w 2018 roku należy stwierdzić, 

że odnotowano wzrost przestępstw stwierdzonych o 67, analogicznie do 2017r. Wzrost zdarzeń 
odnotowano z uwagi na zmianę przez ustawodawcę przepisów kodeksu karnego o trybie ścigania 
przestępstw określonych w art. 209 kk, a także odnotowano  
w całym kraju wzrost przestępstw internetowych i spraw przeciwko przestępczości gospodarczej.  

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2015 2016 2017 2018

17

9
13

10
0 1 0 1

23

8

24

11

168

120

81

118

wypadki

liczba zabitych

liczba rannych

liczba kolizji

-3 

+1 

+1

3 

+3

7 



RAPORT O STANIE GMINY KLUCZE ZA 2018 ROK 

 

 

 

 

Strona 46 z 72 

 

 

 

 
Zestawienie przestępstw stwierdzonych na terenie Gminy Klucze 

 

 
W zakresie wykrywalność ogólnej przestępstw kryminalnych wzrosła o 16 % względem 2017 roku co 
daje ogólną ocenę na poziomie 83,80 % wykrywalności ogólnej. Policjanci w ramach prowadzonych 
postępowań przygotowawczych sporządzili 109 aktów oskarżenia. W ramach prowadzonych 
postępowań przygotowawczych ujawnili również 4 czyny karalne popełnione przez 4 osoby 
małoletnie. 
 
 
 
 

Wykrywalność kryminalna 
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W zakresie przestępstw stwierdzonych 2018 roku w 7 podstawowych kategorii, odnotowano spadki  
tj.  

• Uszczerbek na zdrowiu - 3 przestępstwa stwierdzone 3 wyryte  

• Kradzież cudzej rzeczy  - 11 przestępstw stwierdzonych 8 wykrytych  

• Kradzież z włamaniem  - 7 przestępstw stwierdzonych 5 wykrytych  

• Uszkodzenie mienia – 11 przestępstw stwierdzonych 7 wykrytych 

• Rozbój, wymuszenie rozbójnicze 4 przestępstwa stwierdzone 4 wykryte  

• Bójki, pobicia – 3 przestępstwa stwierdzone 3 wykryte 
 

Przestępstwa narkotykowe – 8 przestępstw stwierdzonych 8 wykrytych .  
 
 

Czyny stwierdzone przestępstw narkotykowych 
 

 

 
W zakresie przestępstw narkotykowych, wykrywalność była na poziomie 100%.  

Na terenie działania KP Klucze dokonano zlikwidowania 2 plantacji zewnętrzną krzewów konopi 
indyjskiej i 1 plantację wewnątrz domu. W wyniku podjętych działań z rynku ściągnięto 139,4 grama 
Marihuany, 3,6 grama Amfetaminy, 0,8 grama Fentanylu (dopalacz), a także zabezpieczono 199 
krzaków konopi indyjskiej wraz z sprzętem do nielegalnej uprawy narkotyków.   
 

Ochrona przeciwpożarowa 

 
Na terenie gminy Klucze działa 9 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym 3 należą 

do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego  (OSP Bydlin, OSP Ryczówek, OSP Rodaki). W 
strukturach OSP z gminy Klucze zrzeszonych jest 362 członków czynnych, w tym 288 mężczyzn i 74 
kobiet, 12 członków wspierających i 14 członków honorowych. W akcjach ratowniczo-gaśniczych 
może brać bezpośredni udział 161 strażaków, posiadających wymagane uprawnienia (szkolenia, 
ubezpieczenia, badania lekarskie). 
 
Charakterystyka OSP z Gminy Klucze: 

OSP  Bydlin liczy 62 członków czynnych, jednostka  posiada  budynek  remizy,  
2  samochody  bojowe  Ural  i Volvo, 1 samochód do przewozu osób i sprzętu Ford Transit, 1 
samochód oświetleniowy z agregatem prądotwórczym Żuk,  
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Sprzęt będący na wyposażeniu OSP Bydlin: 

− 3 motopompy szlamowe  

− 2 motopompy Polonia PO- 5   

− 1 motopompa dużej wydajności Rosenbauer 

− 2 piły spalinowa do drewna  

− 1 piła spalinowa do stali i betonu  

− 1 kosiarka STIGA 

− 1 piła spalinowa teleskopowa do drewna 

− 2 kompletne aparaty powietrzne 

− 2 agregaty prądotwórcze przenośne 

− zestaw ratownictwa medycznego R1 
 

OSP Ryczówek - liczy 51 członków czynnych, jednostka posiada budynek remizy,  
2  samochody  bojowe Magirus i Kamaz (zakupiony w 2018 roku) 1 samochód do przewozu 
ludzi i sprzętu Ford Transit,  
Sprzęt będący na wyposażeniu OSP Ryczówek: 

− 1 motopompa szlamowa  

− 1 motopompa  Polonia PO-5  

− 1 motopompa pływająca Niagara 

− 1 agregat prądotwórczy 

− 1 pilarka do drewna STIHL 

− 1  pilarka Husqwarna do stali i betonu 

− 2 kompletne aparaty powietrzne 

− zestaw ratownictwa medycznego R1 
 

OSP Rodaki - liczy 49 członków czynnych, jednostka posiada  budynek remizy, 
1 samochód bojowy Jelcz i 1 samochód do przewozu ludzi i sprzętu Ford Transit,  
Sprzęt będący na wyposażeniu OSP Rodaki: 

− 1 motopompa Polonia PO-5  

− 1 pompa wysokiego ciśnienia na Jelczu 

− 1 motopompa szlamowa 

− 2 agregaty prądotwórcze  

− 2 piły spalinowe do drewna 340 i 240 HUSQVARNA  

− 1 piła spalinowa do drewna Stihl 

− 1 piła do stali i betonu 

− 4 kompletne aparaty powietrzne 

− 1 zestaw ratownictwa medycznego R1 
 

OSP Kwaśniów - liczy 35 członków  czynnych,  jednostka posiada 2 samochody bojowe: 
Jelcz 005 KOKA i Ural, jednostka posiada budynek  remizy,  
Sprzęt będący na wyposażeniu OSP Kwaśniów:  

− 2  motopompy szlamowe 

− 1  piła spalinowa do drewna 

− 1 motopompa pływająca  Niagara 
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− 1 agregat prądotwórczy  

− 1 zestaw ratownictwa medycznego R1 
 

OSP Chechło - liczy 28 członków czynnych, posiada budynek remizy,  
1 samochód  bojowy  Magirus i 1 samochód do przewozu ludzi i sprzętu Ford Transit.  
Sprzęt będący na wyposażeniu OSP Chechło: 

− 1 motopompa szlamowa 

− 1 motopompa Pramac Honda 

− 1 piła teleskopowa do drewna 

− 1 piła spalinowa do drewna 

− 2 agregaty prądotwórcze  

− 1 zestaw ratownictwa medycznego R1 
 

 
OSP Bogucin - liczy 30 członków czynnych, jednostka posiada budynek remizy, na 
wyposażeniu mają 1 samochód do przewozu ludzi i sprzętu Volkswagen Transporter. 
Sprzęt będący na wyposażeniu OSP Bogucin: 

− 1 agregat prądotwórczy Honda 

− 1 piła spalinowa do drewna 

− 1 motopompa szlamowa 
 

OSP Kolbark - liczy 25 członków czynnych, na wyposażeniu 1 samochód do przewozu ludzi i 
sprzętu Citroen Berlingo  
Sprzęt będący na wyposażeniu OSP Kolbark: 

− 1 motopompa Polonia PO-5  

− 2 piły spalinowe  

− 1 pompa szlamowa  
 

OSP Krzywopłoty - liczy 26 członków czynnych, na wyposażeniu 1 samochód do przewozu 
ludzi Citroen Berlingo 
Sprzęt będący na wyposażeniu OSP Krzywopłoty: 

− 1 motopompa szlamowa 
 

OSP Klucze - liczy 56 członków czynnych, na wyposażeniu 1 samochód średni Ford Transit  
Sprzęt będący na wyposażeniu OSP Klucze: 

− 1 motopompa na samochodzie Ford 

− 1 przecinarka do stali i betonu 

− 1 pilarka do drewna Stihl 

− 1 zestaw ratownictwa medycznego R1 
 

Wykorzystanie środków budżetowych na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych z  terenu gminy 
Klucze w 2018 roku: Ogółem  w  2018 roku na straże wykorzystano  kwotę  730.819,97 zł. 
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W tym okresie dokonano zakupów związanych z gotowością bojową: zakupiono części do 
samochodów pożarniczych, paliwo, oleje, filtry, proszek gaśniczy, prowadnice, narzędzia do 
naprawy, ubrania koszarowe, buty koszarowe, uzupełniono węże W-75, W-52 i W-25, zakupiono 
węgiel do ogrzewania garaży w OSP Bydlin, zakupiono niezbędne części do naprawy bieżącej w 
garażach, zakupiono również doposażenie do zestawu hydraulicznego z OSP Rodaki, zakupiono 
worki i plandeki do celów przeciwpowodziowych, zakupiono pilarkę dla OSP Ryczówek i dla OSP 
Bogucin, motopompę Honda dla OSP Kolbark. 

Zakupiono używany samochód dla OSP Klucze (kwota z funduszu sołeckiego 15.000,00 zł oraz 
dotacja z gminy 23.000,00zł), Zakupiono również nowy samochód ratowniczo-gaśniczy średni dla 
OSP Ryczówek w ramach konkursu „bezpieczna Małopolska 2018”  (samochód kosztował 
748.455,00 zł, dotacja z gminy na ten cel wyniosła:  305.295,00 zł) 

Dokonano przeglądów technicznych samochodów pożarniczych, napraw samochodów  
i sprzętu adekwatnie do potrzeb, dokonano wymiany i legalizacji gaśnic. 

Zakupiono energię, gaz i wodę na potrzeby jednostek OSP (ogrzewanie garaży, samochody pod 
wodą) oraz zapłacono za internet w remizach. 

Zapłacono mechanikom sprzętu zgodnie z umowami (utrzymanie i bieżąca konserwacja). 
Ubezpieczono samochody i sprzęt pożarniczy oraz strażaków biorących udział  
w akcjach ratowniczych imiennie i drużyny z każdej OSP. 

Zapłacono za badania lekarskie oraz psychologiczne kierowców OSP i strażaków oraz wypłacano 
na bieżąco raz na kwartał ekwiwalent za udział w akcjach i szkoleniach zgodnie z załączonym 
wykazem wyjazdów do akcji dostarczonym z PSP w Olkuszu. 
 
 W okresie sprawozdawczym jednostki OSP z gminy Klucze uczestniczyły  
w działaniach ratowniczo – gaśniczych  218 razy, w tym 128 razy przy pożarach i 88 razy przy 
miejscowych zagrożeniach. Niestety nie obyło się bez  2 alarmów fałszywych. 
 

Ilość wyjazdów do akcji ratowniczo-gaśniczych w rozbiciu na poszczególne OSP: 
 

Lp. OSP Pożary 
Miejscowe 
zagrożenia 

Alarmy 
fałszywe 

RAZEM 

1 Bydlin 57 29 2 88 

2 Ryczówek 22 32 0 54 

3 Rodaki 9 10 0 19 

4 Chechło 1 0 0 1 

5 Kwaśniów 39 16 0 55 

 6 Klucze 0 1 0 1 

Razem 128 88 2 218 

 
Na bieżąco szkoleni są strażacy OSP w Nieetatowym Ośrodku Szkolenia przy KP PSP w Olkuszu. W 
okresie sprawozdawczym wielu strażaków ukończyło kursy KPP i BHP.  

 
 Ponadto strażacy z naszej gminy uczestniczyli w corocznie organizowanych wspólnie z WOPR 
Olkusz ćwiczeniach z ratownictwa na lodzie oraz w ćwiczeniach na obiektach organizowanych przez 
KP PSP w Olkuszu. 
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 Działalność naszych jednostek poszerzona jest o propagowanie zagadnień ochrony 
przeciwpożarowej wśród młodzieży. Przykładem tego może być uczestnictwo obozach  
i zlotach  Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Strażacy z naszej gminy prowadzą również zajęcia 
p.poż dla szkół oraz przedszkoli z naszej gminy, które to cieszą się ogromnym zainteresowaniem 
wśród dzieci. 
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XI. Gospodarka mieszkaniowa i komunalna 
 

Mieszkalnictwo 

 

Mieszkaniowy  zasób gminy stanowi  52 komunalne lokale mieszkalne  o łącznej pow. 1 974m² w 
tym: 3 lokale socjalne wyodrębnione z lokali komunalnych (wyroki sądowe) 
 

• Bydlin ul. Żołnierzy Września 4     - 2 lokale 

• Jaroszowiec ul. Kolejowa 1            - 1 lokal 

• Jaroszowiec ul. Kolejowa 2            -  1 lokal 

• Jaroszowiec ul. Kolejowa 10          -  7 lokali w tym: 1 lokal socjalny 

• Jaroszowiec ul. Kolejowa 11          -  8 lokali 

• Jaroszowiec ul. Kolejowa 13          -  8 lokali 

• Jaroszowiec ul. Kolejowa 14/2       - 1 lokal 

• Jaroszowiec ul. Kolejowa 19/2       - 1 lokal 

• Jaroszowiec ul. Kolejowa 23          -  1 lokal 

• Klucze ul. Partyzantów 1                -  2 lokale 

• Klucze ul. Zawierciańska 15           -  7 lokali 

• Zalesie Golczowskie ul. Dolna 24 - 13 lokali w tym:2 lokale socjalne 
 
W mieszkalnych budynkach komunalnych wykonywane były niezbędne remonty bieżące. 
 
Zasady polityki czynszowej 
 
Polityka czynszowa prowadzona jest zgodnie z ustawą z  dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw 
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego. 

ZARZĄDZENIE Nr 0R-0151/34/04 Wójta Gminy Klucze z dnia 18.08.2004 w sprawie ustalenia  stawek 
czynszu za lokale mieszkalne:  

Lp

. 

Stan   wyposażenia   mieszkania 

w   instalacje 

Stawka 

bazowa 

czynszu 

( w zł ) 

%podwyżki w 

stosunku 

do stawki  

bazowej 

Stawka czynszu 

za  1 m2 

 

( w zł  ) 

1. 

 

mieszkanie  i  budynek  bez  żadnych  

mediów 

 

  1,20 

 

             0 

 

       1,20 

2. woda  i  kanalizacja  w  budynku   1,20             10        1,32 

3. 
 

woda  i  kanalizacja  w  budynku  + CO 

 

  1,20 

 

            20 

 

       1,44 

4. woda  i  kanalizacja  w  mieszkaniu   1,20             15        1,38 
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5. 
 

woda  i  kanalizacja  +  CO  w  mieszkaniu 

 

  1,20 

 

            25    

 

       1,50 

6. 
 

woda  i  kanalizacja  +  łazienka 

 

  1,20 

 

            25 

 

       1,50 

7. 
 

woda  i  kanalizacja  +  łazienka  + CO 

 

  1,20 

 

            30 

 

       1,56 

8. 
 

woda  i  kanalizacja  +  łazienka  +  gaz + CO 

 

  1,20 

 

           100 

 

       2,40 

 
Oświetlenie ulic i dróg. 
 

Usługi oświetleniowe obejmujące zapewnienie pełnej sprawności technicznej opraw 
oświetlenia ulicznego w ilości 1648 szt. - świadczy TAURON Dystrybucja SA Kraków o/Będzin. Koszt  
konserwacji i eksploatacji opraw oświetlenia ulicznego w roku 2018 - 252,910,68 zł 

 
W ramach świadczonych usług wykonano dobudowy opraw oświetlenia ulicznego w ilości: 
 

• 9 szt. plus  wymiana opraw sodowych na oprawy LED w ilości 13 szt.  

• Budowa  oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej 1095 K   na odcinku 
Klucze -Jaroszowiec” - 32 szt oprawy   Iskra LED 36     na kwotę   134 085,47 zł                                                      

• Modernizacja oświetlenia ulicznego ul. Sosnowa w Kluczach”  - 13 szt   oprawy   Iskra LED 36             
na kwotę   37 996,75 zł 

 
Wykonano  dwa projekty techniczne  na zadania: 
 

• Rozbudowa oświetlenia ulicznego Kolbark - Cieślin”   na kwotę   5 904,00                                                                        

• Rozbudowa oświetlenia ulicznego Klucze ul. Dworska”   na kwotę  5 904,00     
                     
Na dostawę  energii elektrycznej Gmina Klucze – przeprowadza co 2 lata przetarg nieograniczony. Z 
wykonawcą   wybranym w przetargu Gmina zawiera umowę sprzedaży energii elektrycznej. Ostatni 
przetarg odbył  się  w wrześniu 2016r. w wyniku  ,którego dostawcą energii elektrycznej w okresie 
od 01.01.2017r.- do 31.12.2018r. był TAURON Sprzedaż  Sp. z o.o.  ul. Łagiewnicka  60,30-417 Kraków.                                                

Umowa o świadczenie usług  dystrybucji energii elektrycznej  zawarta jest z TAURON 
Dystrybucja S.A. ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków w okresie  od.01.01.2017r.  na czas  nieoznaczony. 
Koszt  energii elektrycznej  wraz z dystrybucją w 2018r.- 515 588,90zł 
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XII. Planowanie przestrzenne 

 
Ocena aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowana przestrzennego 

oraz aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego to opracowanie mające na 
celu zidentyfikowanie potrzeb w zakresie przystąpienia do zmiany studium oraz ocenę potrzeb 
przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  
Gmina Klucze przeprowadziła ocenę aktualności studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Klucze oraz aktualności miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Klucze i podjęła w tym zakresie 
Uchwałę Nr XXXIX/213/2013 Rady Gminy Klucze z dnia 5 lipca 2013r. 
Stwierdzono wówczas: 

− nieaktualność studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Klucze przyjętego Uchwałą nr XX/140/2000 Rady Gminy Klucze z dnia 23 marca 2000r., 

− aktualność miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego Uchwałą nr 
XXXV/183/2013 z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Klucze dla Terenu Górniczego „Stare Gliny” Kopalni 
Dolomitu w Jaroszowcu, 

− częściową nieaktualność miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego 
Uchwałą nr XLIII/290/05 Rady Gminy Klucze z dnia 4 kwietnia 2005r. w sprawie Miejscowego 
planu zagospodarowania Gminy Klucze w granicach administracyjnych Gminy. 
 

Wykonana w 2013r. Ocena aktualności… była podstawą do podjęcia Uchwały Nr XLIX/268/2014 Rady 
gminy Klucze z dnia 14 marca 2014r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Klucze.  
Sporządzone Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Klucze 
zostało przyjęte Uchwałą nr XXII/142/2016 Rady Gminy Klucze z dnia 23 czerwca 2016r. i zmienione 
Uchwałą nr LIV/356/2018 Rady Gminy Klucze z dnia 12 kwietnia 2018r.  
Na podstawie jeszcze będącego w opracowaniu, a następnie już sporządzonego Studium 
przystąpiono do zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Klucze 
obowiązującego od 2005r., uchwałami: 

− nr X/64/15 Rady Gminy Klucze z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Klucze dla obszaru związanego z eksploatacją rud cynku i ołowiu w sołectwach Chechło 
i Klucze – przyjęty Uchwałą nr LII/328/2018 Rady Gminy Klucze z dnia 29 stycznia 2018r. 

− nr XII/71/2015 z dnia 17 września 2015r. w sprawie sporządzenia częściowej zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Klucze w sołectwach Chechło 
i  Klucze – przyjęty Uchwałą nr LXIX/406/2018 Rady Gminy Klucze z dnia 13 września 2018r. 

− nr XXII/143/2016 Rady Gminy Klucze z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Klucze dla wyznaczonego terenu produkcyjno-usługowego (PU) w sołectwie Bydlin – 
przyjęty Uchwałą nr XLIX/306/2017 Rady Gminy Klucze z dnia 9 listopada 2017r. 

− nr XXII/144/2016 Rady Gminy Klucze z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Klucze dla wyznaczonego terenu zabudowy letniskowej niskiej intensywności (ML2) w 
sołectwie Kwaśniów Górny – przyjęty Uchwałą nr XLIX/304/2017 Rady Gminy Klucze z dnia 9 
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listopada 2017r. 

− nr XXII/145/2016 Rady Gminy Klucze z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Klucze – 
w opracowaniu, 

− nr XXII/146/2016 Rady Gminy Klucze z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Klucze dla wyznaczonego terenu produkcyjno-usługowego (PU) i terenu 
przemysłowego (P) w sołectwie Jaroszowiec – w opracowaniu, 

− nr XLIII/267/2017 Rady Gminy Klucze z dnia 6 lipca 2017r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Klucze w obrębie wyznaczonego w studium terenu (P) przemysłowego w sołectwie 
Klucze – przyjęty Uchwałą nr LXIX/406/2018 Rady Gminy Klucze z dnia 13.09.2018r. 
 

W związku z tym, że Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Klucze zostało sporządzone w 2016r. i zmienione w 2018r., jest ono aktualne  i nie ma potrzeby 
przystępowania do jego zmiany. Na podstawie studium przystąpiono do sporządzenia zmian 
obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z  2005r., z których część 
została uchwalona, a część jest w opracowaniu, w związku z czym nie ma potrzeby analizy w zakresie 
aktualności planu miejscowego i oceny potrzeb w zakresie przystępowania do zmian planu.  
Biorąc pod uwagę stan prac nad dokumentami planistycznymi oraz że składane ciągle przez 
zainteresowanych wnioski o przekształcenie działek są uwzględniane, na bieżąco, w trwającej 
procedurze zmiany MPZP, nie podjęto prac nad sporządzeniem oceny aktualności studium i planu 
zagospodarowania przestrzennego między innymi z powodu ekonomicznego.  
 
Planuje się wykonanie oceny aktualności Studium i planów miejscowych pod koniec obecnej 
kadencji 2018 – 2023. Aktualne pokrycie terenu Gminy Klucze, miejscowymi planami 
zagospodarowania przestrzennego wynosi około 97%. 
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XIII. Lokalny transport zbiorowy 
 
 

Zadanie z zakresu lokalnego transportu zbiorowego w imieniu gminy Klucze realizuje Związek 
Komunalny Gmin ,, Komunikacja Międzygminna’’ w Olkuszu. 
 

Związek Komunalny Gmin „Komunikacja Międzygminna” w Olkuszu został utworzony w 1998 
roku w celu realizacji zadania publicznego: lokalny transport zbiorowy. Publicznym transportem 
zbiorowym jest powszechnie dostępny regularny przewóz osób wykonywany w określonych 
odstępach czasu i po określonych liniach komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej. 

Związek działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   
w zakresie dotyczącym związków międzygminnych. Prawa i obowiązki Gmin uczestniczących w 
Związku związane z wykonywaniem zadania własnego przeszły na Związek z dniem ogłoszenia 
statutu Związku (Dziennik Urzędowy Województwa Katowickiego nr 6/98).  

Związek został wpisany do rejestru Związków Międzygminnych pod poz. 174 z datą 
28.01.1998 r. przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji - Departament Administracji 
Publicznej. Związek nabył osobowość prawną po zarejestrowaniu z datą ogłoszenia statutu w trybie 
i na zasadach ustalonych na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji przez Prezesa 
Rady Ministrów. Działalność statutową Związek rozpoczął w kwietniu 1998 roku.  Na mocy uchwał 
podjętych przez Rady Gmin – Członków Związku dokonano zmian w statucie Związku, które zostały 
wprowadzone 01.08.2002 r. i ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego nr 
163 z dnia 22 sierpnia 2002 roku (określono zadania Związku) oraz 13.04.2005 r. ogłoszone w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego nr 212 z dnia 19 kwietnia 2005 r. (określono 
organy nadzoru Związku, dodano nowe zadania Związku). 

Na mocy uchwały Zgromadzenia Związku nr CXXI/410/2017 z dnia 29.08.2017 r. dokonano 
zmian Statutu Związku, które dotyczyły m.in. prac organów Związku oraz zasad finansowania 
komunikacji miejskiej przez poszczególne gminy, które obowiązują od 1 stycznia 2018 r. Zmiana 
Statutu Związku została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego poz. 7967 
z dnia 1 grudnia 2017 roku.  

Zgodnie z § 6 Statutu Związku, zadaniem Związku jest wykonywanie zadań publicznych w 
zakresie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze Gmin – członków Związku: Olkusz, Bolesław, 
Bukowno i Klucze. 
 Związek bada potrzeby przewozowe i organizuje komunikację miejską, jako przewozy o 
charakterze użyteczności publicznej, czyli powszechnie dostępną usługę w zakresie publicznego 
transportu zbiorowego wykonywaną przez operatorów publicznego transportu zbiorowego w celu 
bieżącego i nieprzerwanego zaspokajania potrzeb przewozowych społeczności na swoim obszarze.  
 Zarząd wyłaniając operatorów na poszczególne linie przeprowadza postępowania w trybie 
bezpośrednim zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie 
zbiorowym (t.j. Dz. U. 2017 poz. 2136, 2371). Model ten jest stosowany ze względu na 
krótkoterminowość zawieranych umów, które obowiązują z reguły przez okres jednego roku. 
Operatorzy włączeni do systemu komunikacji miejskiej przyczyniają się do obniżenia kosztów, 
poprawy jakości i standardu świadczenia usług. 
 Badanie napełnień na poszczególnych kursach ma na celu określenie wielkości przewożonych 
potoków pasażerskich. Do określenia potrzeb przewozowych przydatne jest również badanie 
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struktury przejazdów pasażerów według rodzajów biletów (normalnych, ulgowych, jednorazowych, 
okresowych) oraz przejazdów bezpłatnych. Na podstawie pozyskanych danych opracowywane są 
rozkłady jazdy i taryfa biletowa.  

Oprócz komunikacji miejskiej na obszarze Związku funkcjonują również inne przewozy 
gminne wykonywane na podstawie zezwoleń wydanych przez Burmistrza Olkusza. 

Ponadto przez obszar gmin tworzących Związek przebiegają linie komunikacji publicznej 
wykonywane na podstawie zezwoleń wydanych przez starostę olkuskiego lub marszałków 
województw, tj. Olkusz – Kraków, Olkusz – Katowice, Olkusz – Wolbrom, Olkusz – Dąbrowa Górnicza. 

Organizacja komunikacji miejskiej na terenie objętym działaniem Związku wymaga dotacji ze 
strony gmin tworzących Związek. Wielkość dotacji zależy  od  przyjętej  polityki  cenowo – taryfowej  
(ulgi gminne),  stosowanych marszrutyzacji i rozkładów jazdy oraz jakości świadczonych usług 
przewozowych. W  końcowym  efekcie  każda z gmin w danym roku dopłaca na organizowanie 
komunikacji miejskiej kwotę proporcjonalną do ilości wozokilometrów zrealizowanych na jej terenie 
zgodnie z postanowieniem Statutu. 

Udział gmin, członków Związku, w kosztach organizowanej komunikacji w powiązaniu z 
wykonaną pracą przewozową w latach 2009-2018 przedstawiają wykresy : 
 

Praca przewozowa w latach 2009-2018 (w tys. km) 

 
 

Udział Gmin w kosztach komunikacji w latach 2009-2018 (w tys. zł.) 
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 Zgodnie z przyjętą statutową zasadą finansowania komunikacji miejskiej przez poszczególne 
gminy proporcjonalnie do ilości wozokilometrów przejechanych na jej terenie według następujących 
zasad: 

− dla linii przebiegających przez obszar jednej Gminy – Członka Związku, Gminie tej przypisuje 
się pełną ilość wozokilometrów wykonywanych na tych liniach. Zasada ta dotyczy również 
linii wychodzących poza obszar Gminy na teren Gminy sąsiedniej uwarunkowany wjazdem 
technicznym wynikającym z przebiegu drogi i realizowanych wyłącznie dla jej potrzeb, 

− dla kursów linii przebiegających przez obszar dwóch Gmin (bez gminy Olkusz) – każdej Gminie 
przypisuje się pełną ilość wozokilometrów wykonywanych na jej obszarze, 

− dla kursów linii, przebiegających przez obszar dwóch Gmin – Członków Związku, w tym Gminę 
Olkusz, Gminie Olkusz przypisuje się 75% wozokilometrów wykonywanych na jej obszarze, a 
pozostałe 25% przypisuje się drugiej Gminie łącznie z wozokilometrami wykonywanymi na jej 
obszarze, z tym, że przypisane 25% dot. wyłącznie obszaru administracyjnego miasta Olkusz 
(ograniczonego przystankami: Olkusz Supersam ZKG”KM”, Olkusz Dworzec PKS, Olkusz Os. 
Młodych, Olkusz E. Orzeszkowej), 

 
Wielkość dopłaty do wozokilometrów z poszczególnych gmin w 2018 r. przedstawia poniższy 

wykres: 
 

Wielkość dopłat do pracy przewozowej z poszczególnych gmin w 2018 r. 
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XIV. Ośrodek Pomocy Społecznej 

Programu osłonowy w zakresie dożywiania ”Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 

 Calami szczegółowymi Programu było: poprawa poziomu życia rodzin o niskich dochodach, 
poprawa stanu zdrowia dzieci i młodzieży kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych. 
Odbiorcami Programu były dzieci, młodzież, osoby dorosłe, których dochód nie przekroczył 150% 
kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ustawy om pomocy społecznej i znajdowali się w 
trudnej sytuacji życiowej spowodowanej: ubóstwem, niepełnosprawnością, długotrwałą chorobą 
etc. W ramach realizacji programu osłonowego udzielono wsparcia w następujących formach: jeden 
gorący posiłek dziennie w dniach nauki szkolnej -  166 dzieci, z listy dyrektorów szkół – liczba uczniów 
19, jeden gorący posiłek dziennie od poniedziałku do piątku przez Opokę- liczba osób 98.  Łączna 
liczba osób 274. Średni koszt posiłku w roku 2018 to kwota 4,97 zł. Program osłonowy w zakresie 
dożywiania finansowany był ze środków własnych i  z dotacji budżetu państwa . Realizatorem 
Programu był Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczach przy udziale szkół i przedszkoli, które 
prowadziły stołówki szkolne i przedszkolne oraz punkty wydawania posiłków oraz Spółdzielni 
Socjalnej „OPOKA”, która zapewniała jeden gorący posiłek mieszkańcom Gminy Klucze.  

Gminny Program Wspierania Rodziny 

Rok 2018 był kolejnym rokiem wykonywania przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczach zadań 
wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej 
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 697), a jednocześnie ostatnim rokiem realizacji Gminnego Programu 
Wspierania rodziny dla Gminy Klucze na lata 2016-2018 przyjętego Uchwałą nr XXV/175/2016 z dnia 
27.10.2016 r. Głównym celem Programu było wspieranie rodzin z terenu Gminy Klucze 
przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez 
kompleksowe i zaplanowane działanie skoncentrowane na prawidłowym funkcjonowaniu rodzin 
oraz zapewnieniu odpowiednich warunków dla rozwoju dzieci. W 2018 roku realizowane były 
następujące cele zawarte w Programie: .Zapewnienie pomocy materialnej i rzeczowej ubogim 
rodzinom;  Pomoc w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa realizowana z 
Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) Podprogram 2018: Ośrodek 
Pomocy Społecznej wydał skierowania w celu otrzymania żywności 272 rodzinom z dziećmi; Pomocą 
materialną skierowaną do rodzin z dziećmi są również świadczenia w postaci opłacenia gorących 
posiłków. W ramach programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie 
dożywiania „ na lata 2014-2020 dzieci z Gminy Klucze, wymagające dożywiania, zostały objęte tą 
formy pomocy.  

Zapewniono środki na pobyt dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka : w roku 
2018 w pieczy zastępczej przebywało 5-ro dzieci: 1 dziecko w rodzinnym domu dziecka, 4 dzieci – w 
rodzinie zastępczej. Całkowite wydatki związane z pobytem dzieci w pieczy zastępczej w 2018 roku 
wyniosły 12.445,58 zł. Zapewnienie opieki rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji 
opiekuńczo-wychowawczych przez asystenta rodziny. Pracownicy socjalni na bieżąco monitorowali  
sytuację dzieci w rodzinach zagrożonych kryzysem w ramach prowadzonej pracy socjalnej. W roku 
2018 24 rodziny z Gminy Klucze wychowujących 43 dzieci, a przezywających trudności, 
postanowieniem Sądu albo na wniosek pracownika socjalnego współpracowało z asystentem 
rodziny. W 2018 roku asystent zakończył współpracę z 9  rodzinami (osiągnięcie celów, 
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unormowanie sytuacji w rodzinie, rezygnacja rodziny z pomocy asystenta). Praca z rodzinami 
obejmowała działania mające na celu przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, zmierzała do 
usamodzielnienia, do pozostawienia dzieci w rodzinach biologicznych, tj. w środowisku 
zapewniającym im poczucie bezpieczeństwa i prawidłowy rozwój. Asystent prowadził także pracę w 
celu powrotu dzieci z pieczy zastępczej do rodziny biologicznej. Asystenci rodziny w roku 2018 byli 
zatrudniony w oparciu o umowę o pracę, asystenci mieli możliwość wglądu w życie rodziny w 
różnych porach dniach (zatrudnieni w zadaniowym czasie pracy 1 ½ etatu). Wydatki z wiązane z 
zatrudnieniem asystentów rodziny w 2018 wyniosły łącznie 65.893,63 zł, w tym w ramach 
„Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej na rok 2018” uzyskano dofinansowanie 
do wynagrodzenia asystentów rodziny w łącznej kwocie 23.093,86zł, natomiast pozostałą część 
wydatków  poniesiono ze środków własnych. Efekty pracy asystenta rodziny to zrealizowanie 
indywidualnych planów pomocy dostosowanych do rzeczywistych potrzeb rodziny przeżywających 
kryzys, tj.:  podniesienie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych,  poprawa relacji: rodzice-dzieci,  
wzrost poczucia własnej wartości przez rodziców,  nabycie umiejętności dbania o własne otoczenie 
etc. 

Aktywizacja zawodowa rodzin z problemem bezrobocia 

W 2018 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczach realizował projekt pn. ”Perspektywa na jutro-
aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Klucze”. W ramach projektu udzielono 
wsparcia  10 rodzinom, w tym 12 z dzieci. Rodziny te otrzymały wsparcie asystenta rodziny. W 
ramach aktywizacji zawodowej rodziny miały zapewnioną pomoc doradcy zawodowego, możliwość 
w podniesienia kwalifikacji zawodowych (szkolenia, kursy) oraz podjęcie stażu zawodowego. 
Dodatkowo pracownicy socjalni motywowali bezrobotnych do podjęcia pracy zawodowej, składania 
podań o pracę. W 2018 roku  6 osób podjęło zatrudnienie.  

 Współpraca ze szkołami w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczych 

Asystencji oraz pracownicy socjalni  na bieżąco współpracowali z wychowawcami, pedagogami 
szkolnymi w celu pomocy uczniom z rodzin, u których wystąpiły problemy wychowawcze. 

Doskonalenie zawodowe pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach 

Asystenci rodziny odbyli samokształcenie zawodowe z zakresu pracy asystenta rodziny uczestniczyli 
w szkoleniach, korzystali z czasopism przeznaczonych dla asystenta rodziny, forum internetowe dla 
asystentów rodziny. 

Działalność Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej  Wsparcia Dziennego „Tęcza”    

 Na terenie Gminy Klucze funkcjonuje w/w Placówka przez cały rok od poniedziałku do piątku w 
godzinach od 12.30 do 16.30, w wakacje i ferie zimowe do 14:00. Placówka zapewnia opiekę 
dzieciom i młodzieży w wieku od 7 do 16 lat. Dodatkowo w ramach Placówki funkcjonują Zespoły 
Placówek Wsparcia Dziennego w Bydlinie (Sz. P. w Bydlinie oraz Ryczówku (świetlica wiejska) 
działające od 12:00 do 16:00. Łączna liczba dzieci i młodzieży będących pod opieką Placówki wynosi 
60. Koszt prowadzenia Placówki w roku 2018 wyniósł 90.000,00 zł. 



RAPORT O STANIE GMINY KLUCZE ZA 2018 ROK 

 

 

 

 

Strona 61 z 72 

 

 

 

Realizacja programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

Realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 
w Rodzinie w Gminie Klucze 2017-2019  ma na celu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 
zwiększenie dostępności i skuteczności pomocy dla rodzin, w których stosowana jest przemoc oraz 
ochrona ofiar przemocy w rodzinie. Na terenie Gminy Klucze przemoc w rodzinie występuje w 
rodzinach o różnym statusie społecznym, często łączy się z problemem nadużywania alkoholu. W 
2017 roku przez Wójta Gminy w Kluczach został powołany Zespół Interdyscyplinarny ds. 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Klucze. W skład zespołu zostali powołani 
przedstawiciele pomocy społecznej, policji, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, oświaty, ochrony zdrowia, sądu. Członkowie Zespołu spotykali się raz na kwartał. Na 
spotkaniach omawiane były prowadzone procedury „Niebieskich Kart” oraz składy grup roboczych, 
które powoływane są do udzielania pomocy rodzinom dotkniętym przemocą domową (4 spotkania). 
W roku 2018 zostały założone 33 Niebieskie Karty (w tym 8 przez pracowników socjalnych, 24 przez 
Policję, 1 przez oświatę). Liczba założonych NK –dla osób doświadczających przemocy- dla kobiet 27, 
dla mężczyzn 3, dla osób starszych 60+ 14, dla dzieci 3. Liczba zakończonych Niebieskich Kart w roku 
2018 – 27 w tym 17 jako ustanie przemocy i uzasadnione przypuszczenie o zaprzestaniu dalszego 
stosowania przemocy, 10 jako braku rozstrzygnięcia i podejmowania działań. Podejmowane były 
również działania informacyjno - edukacyjne tj. upowszechniano informacje w zakresie możliwości 
i form uzyskania pomocy medycznej, psychologicznej, prawnej, socjalnej, zawodowej i rodzinnej. 
Informacje takie były zamieszczane na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej, na 
plakatach (20 szt.), w ulotkach (340 szt.), broszurach (41 szt.) oraz inne działania informacyjno-
edukacyjne organizowane dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego, pracowników socjalnych, 
członków grup roboczych, Dyrektorów szkół z terenu Gminy Klucze. W ramach struktury  Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Kluczach działa Punkt Interwencji Kryzysowej – w każdy czwartek w godz. 
15.30-17.30. W w/w Punkcie zatrudniano specjalistów: terapeutę, prawnika, pedagoga, kuratora. 
W ramach obowiązków służbowych pracę w PIK świadczyli pracownicy socjalni i psycholog.   

Program Polityki na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2018-2022 

Ośrodek Pomocy Społecznej zawarł umowę przystąpienia do ogólnopolskiego systemu SOW 
realizowanego przez PFRON, projektu pn. ,, System obsługi wsparcia finansowanego ze środków 
PFRON” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 2, 
,, E-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.1 ,,Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”. 
W ramach programu  Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał 6 sztuk urządzeń mobilnych – tabletów. 
Sprzęt jest wyposażony w stosowne oprogramowanie oraz mobilny internet. Pracownicy Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Kluczach będą w stanie informować swoich podopiecznych o możliwości 
składania wniosków o dofinansowanie, a także udzielać pomocy w wypełnieniu dokumentów drogą 
elektroniczną.  

Mieszkania chronione 

Ośrodek Pomocy Społecznej realizował dofinansowanie w wysokości  10 300 zł., celem realizacji 
zadań związanych z rozwojem sieci mieszkań chronionych, o których mowa w działaniu 4.7 
Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin ,,Za życiem” ustanowionego Uchwałą nr 160 Rady 
Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. (M.P. z 2016r. poz.1250.  
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Zgodnie z § 1 ust. 7 umowy nr 289/OPS/2018 podpisanej pomiędzy Wojewodą Małopolskim a 
Gminą Klucze, Gmina przeznaczyła na dofinansowanie zadania ze środków własnych minimum 50% 
kosztów realizacji zadania, na które została przyznana dotacja. Efektem rzeczowym realizacji 
dotowanego zadania, na który przyznano środki finansowe w wysokości 10 300 zł, było utworzenie 
i wyposażenie 1 mieszkania chronionego w Kolbarku przy ulicy Źródlanej 3, dla 3 osób 
niepełnosprawnych, ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub stopniem umiarkowanym, z 
orzeczeniem o chorobie psychicznej, upośledzeniu umysłowym, całościowym zaburzeniu 
rozwojowym lub epilepsją oraz osób niewidomych. W ramach otrzymanej dotacji, wykonane zostały 
prace remontowe i zakup wyposażenia 

Stabilne zatrudnienie  

W 2018 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczach realizował dofinansowanie ze środków PFRON 
w ramach programu pn. „STABILNE ZATRUDNIENIE – osoby niepełnosprawne w administracji i 
służbie publicznej”. Zatrudniono osobę niepełnosprawną z orzeczonym umiarkowanym stopniem 
niepełnosprawności, tworząc dla niej stanowisko pracy wyposażone odpowiednio do potrzeb 
wynikających z niepełnosprawności oraz charakteru pracy. Realizacja dofinansowania w ramach 
ww. programu dała efekt w postaci podniesienia wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych 
w administracji publicznej.  

Dostępność jednostek administracyjnych dla osób z niepełnosprawnościami 

W 2018 roku miał miejsce raport weryfikacyjny Gminy Klucze przygotowany w ramach realizacji 
projektu „Małopolska wdraża Konwencję o prawach osób z niepełnosprawnościami” 
(POWR.02.06.00-IP.03-00-002/16) realizowany przez Fundację Instytutu Rozwoju Regionalnego w 
partnerstwie z Fundacją Badań i Praktyk Społecznych.  Raport weryfikacyjny dla Gminy Klucze 
zawiera ustalenia, dokonane podczas wizyty weryfikującej, w trakcie której zespół monitoringowy 
zebrał dane niezbędne do oceny wykorzystanych przez Gminę rekomendacji w zakresie dostępności 
jednostek administracyjnych dla osób z niepełnosprawnościami. Dane te, w zależności od typu 
rekomendacji, zostały pozyskane poprzez wywiady indywidualne, grupowe z pracownikami 
instytucji, analizę dokumentów czy też wizje budynków. Ośrodek Pomocy Społecznej nadzorował i 
zatwierdzał wprowadzane w raport zmiany.  

Program Polityki na rzecz Osób Starszych na lata 2018-2022 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczach, nieprzerwanie od 2014 roku do końca 2018 roku, 
prowadził ośrodek wsparcia dla osób starszych w integracji z młodzieżą w ramach zadania 
współfinansowanego z budżetu Wojewody Małopolskiego pn. „Wspieranie osób w podeszłym wieku 
w integracji z młodzieżą”. W drodze otwartego konkursu ofert na rzecz zlecenia realizacji ww. zadania 
organizacjom pozarządowym  oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wyłoniono ofertę wspólną 
Stowarzyszenia Forum Oświatowe Klucze i Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich „Źródełko”. W 
ramach Dziennego Ośrodka Wsparcia dla osób w podeszłym wieku oraz dzieci i młodzieży szkolnej 
odbywały się działania o charakterze samopomocowym z akcentem na interakcję 
międzypokoleniową oraz takie których celem była wymiana doświadczenia pomiędzy osobami w 
podeszłym wieku i młodzieżą. OWOSiM w 2018 roku prowadził zajęcia dla 34 osób  w dwóch 
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miejscowościach: Kolbark – 15 osób, Klucze – 19 osób. W 2018 r. zadanie realizowane na kwotę 77 
112,00 zł z czego: 57 528,00 zł dotacja z budżetu Wojewody Małopolskiego, 19 584,00 zł środki 
własne Gminy Klucze. 

Cel strategiczny Nr 7 PROFESJONALNE SŁUŻBY SPOŁECZNE 
 
Od stycznia 2018 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczach  realizuje w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój projekt pn., „Nowy wymiar pracy Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Kluczach”. Celem głównym projektu było wdrożenie nowego systemu organizacyjnego 
i wprowadzenie modelowych rozwiązań oddzielenia procedury administracyjnej przyznawania 
świadczeń pomocy społecznej od pracy socjalnej i świadczenia usług socjalnych. . Projekt 
realizowany do 30.06.2019 roku.  Całkowita kwota dofinansowania : 376.746, 25 zł. 
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XV. Gminny Zespół Oświaty 

 
W 2018 r. wszystkie szkoły realizowały projekt „Klucze do sukcesu – rozwój kompetencji 

kluczowych uczniów szkół Gminy Klucze” realizowany w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020, 10 oś priorytetowa „Wiedza i 
kompetencje”, poddziałanie 10.1.3 „Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne”. 
Beneficjentem projektu jest Gmina Klucze, realizatorem Gminny Zespół Oświaty, a uczestnikami 
uczniowie oraz nauczyciele wszystkich szkół objętych projektem, którzy w wyniku przeprowadzonej 
rekrutacji zostali zakwalifikowani do udziału w projekcie. W ramach projektu realizowane są zajęcia 
wyrównawcze z matematyki (kl. I – III i IV – VIII), z przyrody (kl. I – III i kl. IV – VIII) z wykorzystaniem 
metody eksperymentu, zajęcia interdyscyplinarne: matematyczno-logiczne (kl. I – III), klub małego 
przyrodnika (kl. I – III), nauka programowania (kl. I – III), zajęcia matematyczne (kl. IV – VIII), koło 
przyrodniczo-krajoznawcze (kl. IV – VIII), nauka programowania (kl. IV – VIII), zajęcia wyrównawcze            
z matematyki, biologii, geografii, fizyki, chemii, (kl. II – III G), koło informatyczne z nauka 
programowania, matematyka z elementami logiki, biologia z ekologią, geografia, chemia, fizyka z 
astronomią (kl. II – III G).   

 
W ramach projektu odbywały się szkolenia nauczycieli: „Wykorzystywanie pomocy i sprzętów TIK w 
procesie dydaktycznym” oraz szkolenia z metody eksperymentu. Ze środków projektu zakupiono w 
2017 r. nowoczesne pracownie komputerowe do każdej szkoły, a w 2018 r. znaczną liczbę pomocy 
dydaktycznych i sprzętu do pracowni przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. 
 
Uczniowie biorący udział w projekcie uczestniczyli w wyjazdach edukacyjnych do Centrum Nauki 
Leonardo da Vinci, Chęcin, w Góry Świętokrzyskie oraz do Ogrodu botanicznego i ogrodu 
doświadczeń w Krakowie. Podczas wycieczek uczniowie dokonywali obserwacji przyrodniczych i 
eksperymentów naukowych. 
Zestawienie wydatków związanych z realizacją projektu w 2018 r.: 

− wynagrodzenia: 174 327, 26 zł, 

− składki ZUS: 32 776,45 zł, 

− zakup pomocy dydaktycznych: 279 956, 76 zł, 

− wycieczki: 62 084, 00 zł. 
 
Stypendia Wójta Gminy Klucze  
Dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Klucze są przyznawane w 
ramach Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów w Gminie Klucze. W 2018 r. przyznano 
17 stypendiów na kwotę 11 900 zł. Uczniowie otrzymali po 700 zł za wysokie wyniki uzyskane z 
egzaminów gimnazjalnych oraz osiągnięcia w konkursach kuratoryjnych. 
 
Oczyszczacze powietrza  
W związku z prowadzoną akcją społeczną mającą na celu uwrażliwienie na problemy jakości 
powietrza, Marszałek Województwa Małopolskiego przekazał w darowiźnie dla jednostek w Gminie 
Klucze oczyszczacze powietrza w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE pn. „Wdrażanie 
Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” 
współfinansowanego ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej. Jednostki, które otrzymały 
oczyszczacze powietrza: 
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− Przedszkole w Bydlinie, 

− Przedszkole w Chechle, 

− Przedszkole w Jaroszowcu, 

− Przedszkole w Kluczach, 

− Przedszkole w Kwaśniowie Dolnym, 

− Przedszkole w Ryczówku, 

− Klub Dziecięcy w Kluczach, 

− Klub Dziecięcy w Jaroszowcu, 

− Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Rodakach 
 

Każda placówka otrzymała po jednej sztuce oczyszczacza powietrza Olansi HealtCare CO Model K07 
marki AirClinic Home o wartości 588 zł. Warunkiem otrzymania oczyszczacza było zorganizowanie 
uroczystej akcji edukacyjnej dotyczącej zanieczyszczenia i ochrony powietrza z udziałem rodziców 
oraz podopiecznych. Na uroczystą akcję edukacyjną dzieci miały zaprosić Marszałka Województwa 
Małopolskiego, a w przypadku jego nieobecności odczytać oficjalnie list od Marszałka. Każda 
jednostka, która otrzymała oczyszczacz wzorowo wywiązała się z organizacji uroczystej akcji 
edukacyjnej, która została uwieczniona w postaci fotorelacji z każdej uroczystości. Dzieci podczas 
przedstawień na temat czystego powietrza śpiewały piosenki, tańczyły, recytowały wiersze i 
przedstawiały zdarzenia mające na celu utrwalenie wiedzy o czystym powietrzu. Akcja była 
rozszerzona o sadzenie drzewek i krokusów przed szkołami i przedszkolami oraz rajd turystyczny, 
podczas którego propagowane było znaczenie czystego powietrza.   
 
Program Szkolne Koła Sportowe 
SKS to program realizowany przez Małopolski Związek Sportowy i ma na celu zorganizowanie 
bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych w szkołach na terenie Gminy Klucze.  Program stanowi 
narzędzie stymulowania podejmowania aktywności fizycznej, w szczególności wśród dzieci i 
młodzieży o mniejszej sprawności fizycznej, rzadziej podejmującej aktywności fizyczną w czasie 
wolnym, nieobjętych regularnymi formami aktywności fizycznej . 
W 2018 roku w programie brały udział następujące szkoły: 

− SP Klucze ( klasy IV - VII oraz II - III Gimnazjum), 

− SP Ryczówek ( klasy IV - VII), 

− SP Rodaki  ( klasy IV - VII) 
W sumie w zajęciach w w/w szkołach uczestniczyło około 80 uczniów podzielonych na  5 grup 
wiekowych. 
Zajęcia odbyły się w dwóch edycjach :  

− wiosennej od stycznia do czerwca 2018 r. 

− jesiennej od września do grudnia 2018 r. 
 

Zajęcia były dopasowane do grup wiekowych uczestników SKS-u pod względem dyscyplin np. zajęcia 
gier zespołowych, zajęcia taneczne dla dziewcząt, ogólnorozwojowe. 
 
„Aktywna Tablica” to rządowy program na lata 2017-2019, w ramach którego rozwijana jest 
infrastruktura oraz kompetencje uczniów i nauczycieli w zakresie TIK tj. technologii informacyjno- 
komunikacyjnych. W programie w 2018 r  brały udział następujące placówki: 
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➢ SP Klucze 

➢ SP Ryczówek 

➢ SP Rodaki 

➢ SP Chechło 

➢ SP Bydlin  

➢ SP Kwaśniów Dolny 

 

Każda z placówek otrzymała dotację w kwocie 14 000 zł  dodatkowo każda placówka poniosła wkład 
własny w kwocie 3 500 zł . Łączna kwota zakupu pomocy dydaktycznych dla każdej placówki to 
17 500 zł . 
Łącznie od Wojewody Małopolskiego  na wszystkie 6 placówek otrzymaliśmy wsparcie finansowe w 
kwocie 84 000 zł . 
Szkoły zakupiły w ramach programu monitory interaktywne NewLine TROUTOUCH TT  6517FB – po 
2 sztuki (każda placówka) oraz zestaw interaktywny z projektorem ultra z głośnikami do tejże tablicy 
– 2 sztuki ( SP Ryczówek). 
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XVI. Gminny Ośrodek Kultury 

Gminny Ośrodek Kultury w Kluczach  jako samorządowa instytucja kultury działa na podstawie 
Uchwały Nr XXXI/234/09 Rady Gminy Klucze z dnia 26 lutego 2009 r. 

Gminny Ośrodek Kultury organizuje i sprawuje nadzór nad podległymi mu placówkami: 
 

• Domem Kultury „Papiernik" w Kluczach, 

• Domem Kultury „Hutnik" w Jaroszowcu 

• Świetlicami : w Kwaśniowie, Zalesiu Golczowskim i Kolbarku, 

• Ośrodkiem Rekreacyjnym w Jaroszowcu. 

Gminny Ośrodek Kultury prowadzi działalność w zakresie upowszechniania kultury i rekreacji, 
tworzenia warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, kultywowania tradycji 
folklorystycznych, rozbudzania i zaspakajania potrzeb kulturalnych oraz zainteresowań 
mieszkańców gminy. 

Kluczewski Ośrodek Kultury jest organizatorem i  współorganizatorem wielu imprez kulturalnych, 
festiwali i przeglądów. Dzieci oraz młodzież z sekcji artystycznych dwóch domów kultury biorą udział 
w imprezach gminnych,  powiatowych oraz w festiwalach, konkursach i  przeglądach powiatowych, 
wojewódzkich, ogólnopolskich, reprezentując gminę Klucze, a przy tym zdobywając wiele 
znaczących nagród oraz wyróżnień. 

W ramach działalności statutowej Gminnego Ośrodka Kultury funkcjonuje Kluczewski Uniwersytet 
Trzeciego Wieku. Przy, którym działa Uniwersytecki Teatr Muzyczny. Teatr Muzyczny opracowuje 
i prezentuje spektakle słowno - muzyczne oparte na twórczości znanych polskich poetów 
i kompozytorów. 
 
OBSZAR KULTURY 
 
Realizacja potrzeb kulturalnych odbywa się poprzez: 
 
1.  Sekcje zainteresowań dla dzieci i młodzieży:  

− muzyczno-wokalną, (zajęcia indywidualne, nauka gry na pianinie, duet wokalny, trio 
wokalne, działalność zespołów SKIERKI, KAPRYS I, KAPRYS II, PLECIUGI), 

− teatralno – taneczną (działalność zespołów teatralnych "Raz - Dwa - Trzy",  "Błękitny 
Balonik" i "Konopeum"), 

− ceramiczną, 

− plastyczną.  
 
2. Kultywowanie tradycji folklorystycznych: 

− zajęcia/spotkania/warsztaty z Kołami Gospodyń Wiejskich 

− funkcjonowanie MATECZNIKA TRADYCJI (realizacja warsztatów tradycyjnych zawodów, 
rzemiosła, i rękodzieła artystycznego: garncarstwo i haft.  
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3. Działalność zespołów: 

− zespół „ZIEMIA KLUCZEWSKA” 

− zespół „TESAMEE…” 

− zespół „RODACZANIE” 

− TRIO „… Z DUSZĄ” 

− CHÓR „ENIGMA”  
 
4. Edukacja kulturalna: 
 

− cykl lekcji umuzykalniających w wykonaniu Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja 
Góreckiego w Katowicach, 

− cykl wykładów edukacyjnych pn. „Sytuacja społeczno – polityczna Ziemi Olkuskiej podczas I 
wojny światowej i w momencie odzyskiwania niepodległości” 

− lekcja tematyczna "Imieniny Marszałka Józefa Piłsudskiego. 
 

5. Spektakle, koncerty, eventy muzyczne, wystawy, pikniki historyczne, rekonstrukcje historyczne,   
   dożynki 
 
6. Warsztaty z robotyki, puzzlomania 
 
7. Kino sferyczne, kino w plenerze oraz  piątkowe Spotkania z filmem, baśnią, bajką i bajeczką. 
 
OBSZAR REKREACJI 
 

1. Ośrodek Rekreacyjny „Leśny Zakątek” w Jaroszowcu wchodzi w skład struktury 
organizacyjnej Gminnego Ośrodka Kultury W Kluczach. Obiekt po modernizacji został 
oddany do użytku na początku 2013 roku.  
W skład ośrodka wchodzą: 
a) pokoje gościnne (46 miejsc) 
           1 – osobowe  
           2 – osobowe  
           3 –osobowe  
Wszystkie pokoje mają łazienki. 
 

b) kryta pływalnia o wymiarach 25m x 12, 5m 

c) sauna 

d) salka do tenisa stołowego 

e) sala konferencyjna – świetlica 

f) punkt gastronomiczny świadczący usługi cateringowe  

 

Na zewnątrz Ośrodka znajduje się plac zabaw dla dzieci, boisko do piłki plażowej i zadaszona wiata 
z miejscem do grillowania. Teren ogrodzony, parking zamykany na noc.  
 
W Ośrodku organizowane są:  
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− kursy,  

− konferencje,  

− szkolenia,  

− wizyty studyjne,  

− zgrupowania,  

− obozy sportowe, 

− zielone szkoły 
 
 
WSPÓŁREALIZACJA PROJEKTÓW: 

Gminny Ośrodek Kultury w Kluczach w 2018 r. współrealizował ze Stowarzyszeniem „Otwarci” w 
Bydlinie następujące projekty: 

Projekt pn. "Pamiętajmy!" - zadanie publiczne Województwa Małopolskiego w obszarze kultury w 
2018 r. pn. Małopolska. Moja wolność. Zadanie realizowane przy wsparciu finansowym 
Województwa Małopolskiego. 

Projekt pn. "Bliżej Kultury i Tradycji" - zadanie publiczne Województwa Małopolskiego w obszarze 
działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, kultury, sztuki, ochrony dóbr 
kultury i dziedzictwa narodowego, ekologii, ochrony zwierząt i ochrony dziedzictwa przyrodniczego 
pn. „Małopolska – czas na wieś”. 

Gminny Ośrodek Kultury w Kluczach w 2018 r. współrealizował z LKS „LEGION” Bydlin projekt pn: 
„Bieg Uliczny Szlakiem Walk Legionistów - kontynuacja”. Zadanie realizowane przy wsparciu 
finansowym Województwa Małopolskiego. 
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XVII. Podsumowanie 
 

 

Rok 2018 był dla Gminy Klucze rekordowy, nie tylko ze względu na wzrost dochodów 
i wydatków budżetu, ale przede wszystkim ze względu na wynikające z tego inwestycje.  

W ubiegłym roku przy samym tylko dofinansowaniu zewnętrznym samorząd przebudował i 
wyremontował ponad 7193mb dróg gminnych i wewnętrznych będących w zarządzie wójta gminy 
Klucze. Wartość inwestycji i remontów to ponad 6 695 443,18zł, z czego 46% stanowiło 
dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Należy podkreślić, że wśród zmodernizowanych  traktów 
znalazły się odcinki o których poprawę od wielu lat zabiegali mieszkańcy Gminy Klucze podczas 
licznych spotkań i zebrań wiejskich.  

Mimo tak szeroko zakrojonej akcji inwestycyjnej na drogach gminnych, przy udziale 
zewnętrznym rozpoczęto i w wielu wypadkach - poza inwestycjami wieloletnimi - zakończono 
realizację prac na pozostałej infrastrukturze publicznej. Do najważniejszych należy pozyskanie 
dofinansowania oraz rozpoczęcie prac adaptacyjnych Dworku Dietla w Kluczach. To najważniejszy 
zabytkowy obiekt na terenie Gminy Klucze, który wymagał bardzo pilnego remontu. Dzięki 
zainwestowanym środkom będzie pełnił po remoncie wiele nowych funkcji społecznych, co jest 
zgodne z oczekiwaniami mieszkańców naszej wspólnoty, dla której obiekt ten stał się częścią 
lokalnego dziedzictwa kulturowego.  

Dworek Dietla jest jedną z części zabytkowego kompleksu pałacowo-parkowego w centrum 
Klucz, które częściowo zostało zrewitalizowane w 2018 roku w formie zagospodarowania tzw. Parku 
Górnego. Dzięki środkom z LGD powstała przestrzeń dla aktywności dzieci oraz dorosłych, a sam park 

przybrał formę międzypokoleniowego miejsca spotkań, tak jak pobliski budynek Starej 
Gminy, który w 2018 roku został przeznaczony na Dom Seniora oraz żłobek, na który gmina Klucze 
pozyskała środki z Programu MALUCH +. 

Dzięki współpracy z lokalnymi środowiskami w ubiegłym roku rozpoczęto także budowę 
nowych obiektów użyteczności publicznej. Zaprojektowana jako zadanie wieloletnie budowa 
Świetlicy Wiejskiej w Zalesiu Golczowskim, to realizacja starań lokalnej wspólnoty, która po 
zakończeniu prac otrzyma pierwsze we wsi miejsce do realizacji aktywności swoich mieszkańców. 

Ubiegły rok był kluczowy w zakresie realizacji polityki senioralnej w Gminie Klucze. Dwa Domy 
Seniora w Chechle i Jaroszowcu stały się pierwszymi tego typu obiektami w naszym terenie gdzie 
osoby samotne i starsze mają okazję spędzać czas i realizować swoje pasje wespół z pozostałymi 
osobami starszymi. Należy podkreślić, że obie te inwestycje zostały zrealizowane przy udziale 
środków zewnętrznych oraz przy pomocy organizacji pozarządowych.  

W roku 2018 wartość inwestycji i remontów na budynkach gminnych wyniosła 7 531 769,12 
zł. Ponadto udzielono pomocy samorządowi powiatowemu i wojewódzkiemu w kwocie  
360 371,87zł. Wykonane inwestycje i remonty na drogach gminnych i budynkach stanowią 20% 
wydatków budżetu Gminy. 

Gmina Klucze od wielu lat jest pionierem i prekursorem w wielu działaniach realizowanych w 
partnerstwie z trzecim sektorem. W roku 2018 kontynuowano tę współpracę, a efektem jest 
stworzenie wspomnianego Domu Seniora w Jaroszowcu oraz rozpoczęcie prac mających na celu 
utworzenie Domu Seniora w Kluczach. Przy udziale organizacji pozarządowych udało się zrealizować 
wiele imprez gminnych o charakterze lokalnym i ponadregionalnym a także rozpocząć realizację 
projektów natury turystycznej.  
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Przykładem takiej współpracy są działania mające na celu odtworzenie militarnego 
dziedzictwa Pustyni Błędowskiej – największej atrakcji turystycznej Gminy Klucze, która od 2018 roku 
odnotowuje bardzo duży wzrost liczby odwiedzających ją turystów. Dzieje się tak za sprawą 
zakończenia realizacji projektu ochrony pustyni, który oprócz działań w zakresie ochrony czynnej 
zawierał zadanie rozbudowy infrastruktury turystycznej. Oddana do użytku w 2018 roku „Róża 
Wiatrów” okazała się turystycznym hitem Pustyni Błędowskiej, Gminy Klucze oraz całego regionu. 
Aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom turystów przy Pustyni Błędowskiej powstały pierwsze miejsca 
parkingowe oraz podstawy infrastruktury technicznej tj. parkingi oraz miejsca dostępu do energii 
elektrycznej co jest wielkim skokiem w zakresie stwarzania przestrzeni do rozwoju gospodarczego 
tego obszaru.  

Potencjał turystyczny rozwijano także poprzez inwestowanie w inne cenne historycznie 
miejsca na mapie naszej gminy. Prace na wzgórzu zamkowym w Bydlinie doprowadziły do 
odtworzenia okopów Legionistów Józefa Piłsudskiego, a obiekt ten oprócz średniowiecznego 
charakteru militarnego, stał się pierwszym miejscem na Jurze, które eksponuje także bardziej 
współczesne walory militarno-historyczne.   

Inwestycje te realizowane były także we współpracy z wieloma partnerami samorządowymi 
oraz przedsiębiorstwami państwowymi. W pozostałych obszarach, wspólne działania doprowadziły 
do utworzenia w pełni oświetlonej trasy pieszo-rowerowej pomiędzy Jaroszowcem a Kluczami, 
o którą zabiegali mieszkańcy obu miejscowości. Współpraca z pozostałymi JST ma wymierne efekty 
w sferze realizacji projektów partnerskich w zakresie budowy ścieżek, montażu instalacji OZE oraz 
wymiany pieców. Ostatni z nich, spotkał się z dużym zainteresowaniem mieszkańców, gdyż w 2018 
roku wdrożyliśmy do pełnej realizacji pierwszy w historii Gminy Klucze program dofinansowań dla 
indywidualnych gospodarstw domowych na wymianę starych kotłów na nowoczesne kotły 
ekologiczne, dzięki czemu samorząd poczynił pierwsze kroki w zakresie działań mających na celu 
polepszenie jakości powietrza.  

Uwadze samorządu nie umknęły sprawy bezpieczeństwa obywateli. Rozpoczęta w ubiegłym 
roku budowa nowego Komisariatu Policji wyraźnie przyczyni się do wzrostu poczucia bezpieczeństwa 
dzięki perspektywie odzyskania służb dyżurnych w nowym budynku. Co ważne, stałym dozorem 
objęto wiele budynków, dróg, placów i obiektów użyteczności publicznej, a to wszystko dzięki 
rozbudowie sieci monitoringowej, która została wyposażana w nowoczesny, wysokiej jakości sprzęt 
do wideo rejestracji.   

Rok 2018 to kontynuacja i wdrażanie w kolejną fazę realizacyjną inwestycji wieloletnich 
o charakterze strategicznym dla obszaru całej Gminy Klucze. Poczynione starania doprowadziły do 
opracowania wielowariantowego studium wykonalności obwodnicy Klucz. Jej stworzenie pozwoli nie 
tylko niemal całkowicie wyeliminować ruch tranzytowy przez centrum stolicy naszej gminy, ale 
docelowo przekierować go w miejsca całkowicie niezamieszkane. Jednocześnie, jej lokacja otwiera 
wiele możliwości  inwestycyjnych dla podmiotów prywatnych, w tym dużych zakładów które mają 
siedzibę na terenie naszej gminy. Jest to kontynuacja działań samorządu, które mają na celu 
tworzenie przestrzeni do rozwoju przedsiębiorczości na terenie Gminy Klucze. 

W 2018 roku rozpoczęliśmy oraz zaplanowaliśmy inwestycje i projekty, które już są lub 
niebawem będą w trakcie realizacji. Jako samorząd działamy w sposób przemyślany i planowy, 
skupiając się na maksymalnym pozyskiwaniu środków ze źródeł zewnętrznych, co skutkuje 
wdrażaniem większej liczby inicjatyw. Rok 2018 powinien być postrzegany jako rok efektów naszych 
wcześniejszych działań, ale także początek i punkt wyjścia kolejnych. Wśród priorytetów nadal 
dominują u nas działania ,, twarde ’’ – infrastrukturalne, ale także ,, miękkie ’’ – społeczne. 
Przywiązujemy wagę do edukowania, wspierania przedsiębiorczości, oferty kulturalnej i innych 
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wskazanych aspektów, które sprzyjają harmonijnemu rozwojowi naszej gminy. Wspólnoty przyjaznej 
mieszkańcom, turystom oraz docenianej na zewnątrz. Jednostki stawianej czasem za wzór, co jest 
wielką nobilitacją i wyróżnieniem. Kierunek, który obraliśmy odzwierciedla ten raport. Uważam, że 
powinniśmy go konsekwentnie kontynuować i to będziemy czynić. 

 
 

 
        Wójt Gminy Klucze 

    (-) Norbert Bień 


