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I. Wstęp 
 

Wójt Gminy Klucze na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 713 ) 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 2019rok.  

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 i kierunków jej rozwoju. 

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 znajdującymi się w województwie śląskim. 
 

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 
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. Korzystna lokalizacja sprawia, że teren naszej gminy 
jest chętnie odwiedzanym miejscem na trasie podróży do serca Jury Krakowsko-Częstochowskiej 
jak i dużych ośrodków turystycznych w centralnej części małopolski. Korzystana lokalizacja wpływa 
także na podejmowanie decyzji w zakresie wyboru miejsca zamieszkania przez nowych 
mieszkańców, którzy najczęściej napływają na teren Gminy Klucze z województwa śląskiego oraz 
zachodniej części Małopolski. 
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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 31.12.2019r. wyniosła 15 026 osób (pobyt stały i pobyt 
czasowy) 
 
 

Liczba osób zameldowanych Liczba osób wymeldowanych 

402 179 

 

Liczba zgonów Liczba narodzin 

183 osób 111 osób 

 

Liczba osób prowadząca działalność gospodarczą 

980 
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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:   4.000 391,86 zł  w tym: 

 wydatki na fundusz alimentacyjny:  372.350,00 

 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe : 195.042,03 zł 

 koszty obsługi świadczeń rodzinnych oraz  funduszu alimentacyjnego  108.339,58 zł : 

 liczba zaświadczeń: 75 

 liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne: 830 

 liczba osób uprawnionych do świadczeń rodzinnych: 1241 

 liczba rodzin pobierających fundusz alimentacyjny: 68 

 liczba osób uprawnionych do funduszu alimentacyjnego: 83 

 liczba osób zatrudnionych: 3 osoby 

 składki na ubezpieczenie zdrowotne 43.582,51  zł 
 
ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE (500+)  

 wydatki na świadczenia wychowawcze  11.137 235, 13 zł  w tym: 

 koszty obsługi świadczeń wychowawczych  139.131,71 zł. 

 liczba rodzin pobierających świadczenie wychowawcze: 1664 

 liczba świadczeń: 22 073  
 

PROGRAM "DOBRY START" (300+) 

 wydatki na "DOBRY START"  : 542 233,94 zł 

 koszty obsługi "DOBRY START"  : 17 533,94 zł 

 liczba rodzin pobierających : 1276 
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 liczna świadczeń : 1749 

III. Budżet i finanse Gminy 
 

Budżet Gminy Klucze na rok 2019 uchwalony został przez Radę Gminy Klucze uchwałą Nr 
III/29/2018 w dniu 20 grudnia 2018 roku. W trakcie roku dokonywano zmian budżetu po stronie 
dochodów jak i wydatków. 

Po wprowadzeniu tych zmian plan i wykonanie dochodów oraz wydatków na koniec  
2019 roku przedstawia się następująco: 
 
DOCHODY 
Plan  2019 –          72 381 076,99 zł 
Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.      72 388 644,17 zł 
- co stanowi  -  100,01 % - ustalonego planu 
 
WYDATKI 
Plan 2019 –          74 956 876,87 zł 
Wykonanie na dzień  31.12.2019 r.         71 330 350,42 zł 
- co stanowi –  95,16 % - ustalonego planu 
 

Wykonanie dochodów w latach 2016-2019 
 

Rok Dochody ogółem Dochody bieżące Dochody majątkowe 

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 

2019 72 388 644,17 68 024 042,08 4 364 602,09 

 
 

Wykonanie wydatków w latach 2016-2019 
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Rok Wydatki ogółem Wydatki majątkowe 
Udział wydatków 
majątkowych w 

wydatkach ogółem 

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% 

2019 71 330 350,42 10 739 433,04 15,06% 
 
 

 
 

Spłata rat kapitałowych oraz kwota długu na koniec roku 
 

Rok 
Spłata rat 

kapitałowych 
Zaciągnięty/a 

kredyt/pożyczka 
Kwota długu na 

koniec roku 

2016 1 854 500,00 0,00 8 297 108,00 

2017 1 361 164,00 285 536,62 7 221 480,62 

2018 1 881 954,96 3 000 000,00 8 339 525,66 

2019 2 012 874,96 0,00 6 326 650,70 
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Struktura dochodów wykonanych w latach 2016-2019 
 

Rok Ogółem 

z tego: 

dochody własne 
 (z paragrafami  

270 i 629) 

dotacje 
 (bez paragrafów 

270 i 629) 
subwencja  

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  

2019 72 388 644,17  35 075 681,46  23 740 108,71  13 572 854,00  

 
 

 
 

2016 2017 2018 2019 

1 854 500,00  
1 361 164,00  

1 881 954,96  2 012 874,96  

8 297 108,00  

7 221 480,62  

8 339 525,66  

6 326 650,70  

Spłata rat kapitałowych oraz zadłużenie na koniec 
roku 

Spłata rat Kwota długu 

dochody własne 
48% 

dotacje 
33% 
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19% 

Struktura dochodów wykonanych w 2019 roku 
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Dochody według źródeł w 2019 roku 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

dochody z 

tytułu udziału 

we wpływach z 

podatku 

dochodowego 

od osób 

prawnych

dochody z tytułu 

udziału we 

wpływach z 

podatku 

dochodowego od 

osób fizycznych

podatki i opłaty
z subwencji 

ogólnej

z tytułu dotacji i 

środków 

przeznaczonych 

na cele bieżące

pozostałe 

dochody bieżące

ze sprzedaży 

majątku

z tytułu dotacji 

oraz środków 

przeznaczonych 

na inwestycje

pozostałe 

dochody 

majątkowe

72 388 644,17 726 174,19 17 016 875,00 15 298 586,21 13 572 854,00 19 573 842,66 1 835 710,02 6 847,14 4 351 219,25 6 535,70

z tego:

Dochody ogółem

dochody z tytułu 
udziału we 
wpływach z 

podatku 
dochodowego 

od osób 
prawnych 

1,00% 

dochody z tytułu 
udziału we 

wpływach z podatku 
dochodowego od 
osób fizycznych 

23,51% 

podatki i opłaty 
24% 

z subwencji ogólnej 
18,75% 

z tytułu dotacji i 
środków 

przeznaczonych na 
cele bieżące 

27,04% 

pozostałe 
dochody bieżące 

2,54% 

ze 
sprzedaży 
majątku 
0,01% 

z tytułu dotacji oraz 
środków 

przeznaczonych na 
inwestycje 

6,01% 

pozostałe 
dochody 

majątkowe 
0,01% 

Źródła dochodów w 2019 roku 
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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 

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

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

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

2019 471 849,11 1 062 659,22 3 180 665,45 5 853 347,93 
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IV. Inwestycje i remonty w 2019r. 
 
 

Lp. Nazwa zadania 
Wartość 

całkowita 
Środki własne 

Dofinansowanie 
zewnętrzne 

Fundusz 
Sołecki 

1. Projekt „Zagospodarowania otoczenia 
i parku przy pałacu Dietla w Kluczach” 
 

448 377,58 zł 448 377,58 zł - - 

2. Dostosowanie budynku „Starej Gminy” 
do potrzeb społecznych wraz z 
modernizacją parku w Kluczach. 

198 182,34 zł 193 591,34 zł 4 591,00 zł - 

3. KP Klucze – budowa obiektu. 
459 269,05 zł 459 269,05 zł - - 

4. Środki na Fundusz Wsparcia Policji 
Komendy Wojewódzkiej w Krakowie na 
„ KP Klucze – budowa obiektu”. 

278 726,59 zł 278 726,59 zł - - 

5. Wykonanie zadaszenia – wejścia do 
Strażnicy budynku OSP – FS Kwaśniów 
Dolny. 

3 000,00 zł - - 3 000,00 zł 

6. Rozbudowa strażnicy Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Bogucinie Dużym – 
kontynuacja – FS Bogucin Duży. 
Rozbudowa strażnicy OSP w Bogucinie 
Dużym – kontynuacja. 

183 697,71  zł 125 697,71 zł 48 000,00 zł 10 000,00 zł 

7. Wykonanie monitoringu terenu przy 
świetlicy wiejskiej w Golczowicach – FS 
Golczowice. 

4 000,00 zł - - 4 000,00 zł 

8. Zagospodarowanie terenu na działce 
nr 1894/3 w Chechle. 

61 748,88 zł 61 748,88 zł - - 

9. Projekt „ Centrum Doświadczania 
Świata – utworzenie placówki wsparcia 
dziennego w formie specjalistycznej w 
Kluczach.” 

533 341,08 zł 213 301,16 zł 320 039,92 zł - 

10. Utworzenie żłobka w Gminie Klucze w 
ramach programu pn.: Maluch + 2019. 840 505,53 zł 246 505,53 zł 594 000,00 zł - 

11. Opracowanie dokumentacji dla 
przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja 
oczyszczalni ścieków  Małopolskiego 
Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji im. 
Edmunda Wojtyły w Jaroszowcu.” 

39 800,00 zł 39 800,00 zł - - 

12. Poprawa efektywności energetycznej 
budynków Gminy Klucze. 

100 448,99 zł 100 448,99 zł - - 

13. Projekt „ Budowa świetlicy wiejskiej w 
miejscowości Zalesie Golczowskie” 

1 033 643,88 zł 672 127,98 zł 361 515,90 zł - 

14. Wyposażenie Świetlicy Wiejskiej w 
Zalesiu Golczowskim – FS Zalesie 
Golczowskie. 

19 214,81 zł - - 19 214,81 zł 

15. Modernizacja dachu w Domu Kultury 
w Jaroszowcu. 

39 966,73 zł 39 966,73 - - 

16. Projekt pn. „ Adaptacja Dworku Dietla 
do nowych funkcji społecznych”. 

4 307 895,89  zł 1 790 928,58 zł 2 516 967,31 zł - 

17. Zagospodarowanie terenu przy Domu 
Ludowym w Cieślinie – FS Cieślin. 

10 197,30 zł - - 10 197,30 zł 
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18. Wykonanie kostki brukowej na działce 
nr 63/2. 
Wykonanie kostki brukowej na działce 
nr 63/2 – FS Kwaśniów Dolny. 

43 494,14  zł 25 676,98 zł - 17 817,16 zł  

19. Zagospodarowanie działki nr 63/2- FS 
Kwaśniów Dolny. 

6 466,00 zł - - 6 466,00 zł 

20. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej 
dla budynku nr 59 w Bogucinie Dużym 
– FS Bogucin Duży. 
Wykonanie instalacji fotowoltaicznej 
dla budynku nr 59 w Bogucinie Dużym 

18 437,70 zł 8 329,20 zł - 10 108,50 zł 

21. Budowa szamba na działce nr 102 – FS 
Krzywopłoty. 
Budowa szamba na działce nr 102 w 
Krzywopłotach. 

5 990,73 zł 2 990,73 zł - 3 000,00 zł 

22. Projekt „ Pole Bitwy pod 
Krzywopłotami”. 

111 209,06 zł 111 209,06 zł - - 

23. Budowa trybuny na boisku w Bydlinie. 
61 459,01 zł 61 459,01 zł - - 

24. Zagospodarowanie terenu przy placu 
zabaw – FS Cieślin. 

4 494,91 zł - - 4 494,91 zł 

25. Zagospodarowanie terenu na działce 
nr 22/182 w Kluczach – FS Klucze. 

9 991,56 zł - - 9 991,56 zł 

26. Remont ogrodzenia na boisku w 
Kolbarku – FS Kolbark. 

45 747,28 zł 25 747,28 zł - 20 000,00 zł 

27. Remont i doposażenie placu zabaw 
przy świetlicy – FS Kolbark. 

4 428,00 zł - - 4 428,00 zł 

28. Zagospodarowanie i doposażenie 
działki przy Świetlicy Gminnej w 
Kwaśniowie Górnym – FS Kwaśniów 
Górny. 

5 000,00 zł - - 5 000,00 zł 

29. Urządzenie placu zabaw – FS Rodaki. 3 500,00 zł - - 3 500,00 zł 

30. Budowa altany przy Pawilonie 
Sportowym w Bydlinie – FS Bydlin. 

17 000,00 zł - - 17 000,00 zł 

31. Doposażenie placu zabaw – FS 
Krzywopłoty. 

11 623,50 zł - - 11 623,50 zł 

32. Utworzenie Otwartej Strefy 
Aktywności w Gminie Klucze. 

157 115,28 zł 107 115,28 zł 50 000,00 zł - 

33. FS Ryczówek – Budowa chodnika przy 
placu zabaw. 

13 870,71 zł - - 13 870,71 zł 

34. FS Kwaśniów Górny – Doposażenie i 
remont świetlicy gminnej. 

22 338,00 zł - - 22 338,00 zł 

35. Remont instalacji elektrycznej w 
budynku Przedszkola w Jaroszowcu. 

3 491,32 zł 3 491,32 zł - - 

36. Remont parkietów w Zespole Szkolno- 
Przedszkolnym w Bydlinie. 

39 113,21 zł 39 113,21 zł - - 

37. Wykonanie ogrodzenia boiska w 
Kluczach. 

26 334,00 zł 26 334,00 zł - - 

38. Remont parkietów i malowanie 
pomieszczeń budynku Przedszkola w 
Jaroszowcu. 

49 326,32 zł 49 326,32 zł - - 

39. Remont chodników przy Przedszkolu w 
Jaroszowcu. 

8 823,96 zł 8 823,96 zł - - 
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40. Remont pomieszczeń w ZSP w Bydlinie. 6 152,48 zł 6 152,48 zł - - 

41. Remont pomieszczeń w SP w 
Rodakach. 

41 190,22 zł 41 190,22 zł - - 

42. Remont ogrodzenia w świetlicy w 
Hucisku. 

4 687,91 zł 4 687,91 zł - - 

43. Remont posadzek w Zespole Szkolno- 
Przedszkolnym w Bydlinie. 

14 771,66 zł 14 771,66 zł - - 

44. Wymiana ogrodzenia na placu zabaw 
przy ul. Górnej w Ryczówku. 

2 875,13 zł 2 875,13 zł - - 

45. Dostawa i montaż poliwęglanu 
komorowego z tytułu istniejącej 
trybuny w kluczach przy ul. Rudnickiej 
6. 

12 721,28 zł 12 721,28 zł - - 

46. Montaż wiaty przy świetlicy w 
Golczowicach. 

11 525,10 zł 11 525,10 zł - - 

47. Remont elewacji hali basenu w 
Jaroszowcu. 

14 497,66 zł 14 497,66 zł - - 

48. Remont Sali gimnastycznej przy SP w 
Bydlinie. 

18 395,70 zł 18 395,70 zł - - 

49. Remont chodników przy Szkole 
Podstawowej w Kluczach. 

9 795,66 zł 9 795,66 zł - - 

50. Remont ogrodzenia na dz. 647 w 
Rodakach. 

20 910,00 zł 20 910,00 zł - - 

 Suma: 9 388 793,85 zł 5 297 629,27 zł 3 895 114,13 zł 196 050,45 zł 
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V. Infrastruktura drogowa 
 
Długość dróg posiadających status drogi gminnej wynosi 38,199 km, z czego: 

 o 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 2019 
 

Drogi wykonane w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 
 

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

1 Remont drogi gminnej 
„Klucze- ul. Podgórna” nr 
drogi 120136K (nr dz. ewid. 
Klucze 1434/10, 1434/9, 
1434/8, 1434/7, 1434/6, 
1434/5, 1434/4, 1434/3, 
1434/2) w miejscowości 
Klucze w km od 0+000 do 
0+329 – 

 
329 

 
1692,0 

 
94 355,04 

 
70 000,00 
MSWiA 

 
Drogi, mosty, chodniki  wykonane w ramach remontów 

 

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

1 Remont ul. Rudnickiej w 
Kluczach 

33 132,6 7 361,73  

2 Remont drogi dojazdowej do 
obiektu „Senior+” w Chechle 

99 348,43 18 446,06  

3 Remont skrzyżowania ul. 
Jurajskiej w Golczowicach 

  5 885,18  

4 Remont ul. Brzozowej w 
Hucisku 

90 315,9 18 439,68  

5 Remont nawierzchni drogi ul. 
Zawadka w Bydlinie 

41 207,1 22 596,49  

6 Remont zjazdu przy ul. 
Legionów w Bydlinie 

 97,50 8 740,38  

7 Utwardzenie pobocza na ul. 
Podgórnej w Kluczach 

  4 596,51  

8 Naprawy dróg   39 664,41  

 SUMA   125 730,44  
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Inwestycje drogowe 

 

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

1. Modernizacja drogi 
dojazdowej do pól na 
działce nr 2778 w 
Rodakach w Ryczówku o 
długości 350 m 

350 1050 112 545,05  54 101,30 
 FOGR 

2 Modernizacja drogi na 
działce nr 42/21 Klucze-
Osada 

256,5 1103 93 556,48  

3 Modernizacja drogi na 
działce nr 22/136 Klucze-
Osada 

294 1773,4 100 079,34  

4 Modernizacja odnogi ul. 
Ogrodzienieckiej w 
Chechle 

226 713 60 591,70 20 000,00 
FS Chechło 

5 Modernizacja ul. Sosnowej 
w Rodakach - projekt 

  43 000,00 33 738,00  
FS Rodaki 

6 Modernizacja drogi 
gminnej nr 120111K w 
Bydlinie – utwardzenie 
pobocza (chodnik) 

 478 20 238,00 20 238,00 
FS Bydlin 

7 Modernizacja drogi za 
Domem Kultury w 
Jaroszowcu 

103 522,9+chodnik 
169,96 m2 

63 705,63 31 238,00 
FS Jaroszowiec 

8 Modernizacja drogi 
gminnej ul. Wiejska w 
Chechle 

640 1349,5 99 413,34 10 000,00 
FS Chechło 

9 Modernizacja drogi na 
działce nr 550 w 
Golczowicach 

  9 093,19 9 093,19 
FS Golczowice 

10.  modernizacja drogi ul. 
Skalna w Hucisku 

340 1681,84 63 395,25 14 373,87 
FS Hucisko 

11 Budowa ciągu pieszego na 
działce gminnej nr 293/1 
w Bydlinie 

 104 22 099,46 20 000,00 
Niezwykła 
Małopolska 
Wieś 

 SUMA   687 717,44  
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Dofinansowanie zadań na drodze wojewódzkiej 
 

Dotacja celowa  na pomoc finansową udzielana między jst na dofinansowanie własnych 
zadań inwestycyjnych „Opracowanie elementów koncepcji budowy Obwodnicy Klucze w ciągu DW 
791 wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach „–45 110,08 zł 
 

Dofinansowanie zadań na drogach powiatowych. 
 
1. Dotacja celowa – na remont drogi powiatowej nr 1104K Pilica-Kwaśniów w m. Kwaśniów Górny – 
186 407,78 zł 
 
2. Dotacja celowa – Utwardzenie pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 1113K Bydlin-Krzywopłoty-
Dłużec do drogi nr 1120K   –  12 499,99 zł 
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VI. Ochrona Środowiska naturalnego i rolnictwo 
 

1. Ochrona Powietrza 
 

Gmina Klucze w 2019 roku kontynuowała 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 obu programów dofinasowań dla mieszkańców na wymianę źródeł ciepła cieszy 
się bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców. W związku z faktem, że w gminach partnerskich 
istniało mniejsze zainteresowanie dotacjami do kotłów na paliwo stałe, Gmina Klucze przejęła do 
realizacji dodatkową pulę 45 kotłów na ekogroszek i pellet. 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 + 45 70 

Umowy zawarte w roku 2019  
36+8 15 

Umowy rozwiązane   
7 1 

Ilość mieszkańców, którzy po wykonaniu oceny energetycznej 

odstąpili od podpisania umowy 

29 0 

Wnioski złożone w 2019 roku z terminem realizacji na rok 2020 
19 0 

Środki wydatkowane w roku 2019 
338 351,00 zł 172 151,60 zł 

w tym z RPO 
324 270,80 zł 172 151,60 zł 

środki własne 
14 080,20 zł 0,00 zł 

 
Dalsza realizacja obu projektów jest przewidziana do realizacji na rok 2020 i 2021. Na 

przełomie tych lat planuje się realizację zadań w zakresie edukacji ekologicznej oraz dalszą 
wymianę pieców. Jeśli będzie możliwość, Gmina Klucze będzie przejmować kolejną pulę pieców od 
partnerów i realizować ją wśród swoich mieszkańców, którzy będą wyrażać chęć uczestnictwa w 
projektach. 

 
Na bieżąco przyjmowane są od mieszkańców ankiety do Bazy Inwentaryzacji Ogrzewania 

Budynków w Małopolsce.  W ramach tzw. Ekointerwencji przeprowadzono 14 kontroli 
przestrzegania uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wprowadzenia na 
obszarze województwa ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje 
spalanie paliw. 
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2. Gospodarka ściekowa i ochrona wód 
 

Na terenie gminy Klucze zadania związane z zaopatrzeniem w wodę i odbiorem  ścieków 
realizuje Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olkuszu.  
Stan infrastruktury wodno – kanalizacyjnej  na 31.12.2019r. na terenie gminy: 
-  zbiorcza sieć wodociągowa       - 138,17 km 
-  zbiorcza sieć kanalizacji sanitarnej      - 22,49 km 
-  budynki podłączone do zbiorczej sieci kanalizacyjnej  - 506 sztuk 
    w tym: domy jednorodzinne     - 449 sztuk 
                  bloki       - 57 sztuk  
-  przydomowe oczyszczalnie ścieków    - 159 sztuk 

Na bieżąco przyjmowane są od mieszkańców zgłoszenia do ewidencji gminnej zbiorników 
bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków. 

 
 

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. 84 % 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 ( 13,2 % RLM ) lub oczyszczone  w 
przydomowych oczyszczalniach ścieków (2,8 % 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 2019 w ramach tej akcji zebrano łącznie 135,60 ton azbestu z 63 posesji, a koszt 
całej zbiórki wyniósł:  41081,69 zł brutto.  Usługa obejmowała załadunek, transport i 
unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest. 

W  roku  2019r.  zidentyfikowano i przystąpiono do likwidacji  dzikich  wysypisk  odpadów 
zlokalizowanych na terenach gminnych. Zlikwidowano wysypiska zlokalizowane w Kwaśniowie 
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Górnym (dz. nr ew. gr. 1847) i Kolbarku (dz. nr ew. gr. 818/2 i 809) a koszt ich usunięcia wyniósł  
39 960,00 zł brutto.  W  celu przeciwdziałania powstawaniu nielegalnych wysypisk śmieci na 
terenach gminnych w 2019r  zakupiono 4 fotopułapki, za kwotę 2 796,00 zł.    
Łącznie na w/w zadania wydano 83837,69 zł. 
 

5. Ochrona bioróżnorodności i krajobrazu, utrzymanie zieleni 
 

W ramach działań proekologicznych wspierających ochronę różnorodności biologicznej w 
roku ubiegłym zakupiono materiał zarybieniowy (narybek), przeznaczonych do zarybienia stawu 
gminnego „Pilny” znajdującego się w Kluczach – Osadzie. Zakupiono także pokarm dla pszczół 
celem dokarmiania rodzin pszczelich w czasie braku tzw. pożytku dla pszczół. Na wsparcie ochrony 
bioróżnorodności  w 2019r.  wydano 6 606,38 zł. 

W roku ubiegłym na prace związane z utrzymaniem zielni  ze środków przeznaczonych na 
realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej  wydano 39 291,50 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 
 

Zadania z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami realizowane  były  zgodnie z 
założeniami „Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Klucze w 2019 r.”  przyjętego uchwałą Rady Gminy Klucze. W  2019 roku 
Gmina Klucze współpracowała z przedsiębiorstwem JUKO Sp. z o.o. z siedzibą Zawierciu , 
prowadzącym Schronisko dla Zwierząt „RAFIK” w Bolesławiu w zakresie odławiania, transportu i 
opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu naszej gminy. Odłowiono  46 bezdomnych zwierząt 
(łącznie psów i kotów), w tym również 7 zwierząt, które uciekły swoim właścicielom.  Łączny koszt 
związany z odłowieniem, transportem, opieką weterynaryjną i pobytem zwierząt w schronisku 
wyniósł w 2019r – 62 400,00zł. W ramach prowadzonego działania związanego z zapobieganiem 
niekontrolowanego rozrodu zwierząt   dofinansowano w 2019 roku zabiegi sterylizacji i kastracji dla 
91 zwierząt za kwotę 8 230,00zł. Łączny koszt realizacji zadań związanych z opieką nad 
bezdomnymi zwierzętami  z terenu gminy Klucze wyniósł 70 630,00zł. 

W budżecie Gminy  na 2020r.  zabezpieczono  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 wydano 1 zezwolenie na uprawę konopii włóknistej na działkach rolnych 
w miejscowości Kolbark. Uprawa ta była kontrolowana przez upoważnionych pracowników 
Referatu Gospodarki i Rozwoju.    

Na terenie gminy Klucze działalność prowadzi 6 kół łowieckich na dzierżawionych  7 
obwodach łowieckich.  Po zmianie ustawy prawo łowieckie w procesie szacowania szkód 
wyrządzonych przez dzikie zwierzęta , od sierpnia 2018r. nie uczestniczą już przedstawiciele gminy. 
Nadal natomiast opiniowane są roczne plany łowieckie przedkładane przez poszczególne koła 
łowieckie. 
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8. Edukacja ekologiczna i działania proekologiczne 
 

W ramach działań proekologicznych zorganizowano konkurs na „Najpiękniejszy ogródek  
przydomowy w gminie Klucze” oraz „Najczystsze sołectwo gminy Klucze”.  Celem konkursu  było 
kształtowanie postaw proekologicznych mieszkańców gminy, aktywizacja   do pracy na rzecz 
lokalnej społeczności,  propagowanie czystości i porządku, kształtowanie, rozwijanie i 
pielęgnowanie tożsamości lokalnej, zachowanie wartości środowiska kulturowego i przyrodniczego. 
Dla laureatów konkursu zakupiono nagrody za kwotę łącznie 3 794,08 zł 

W celu zapewnienia realizacji założeń Polityki Ekologicznej Państwa na szczeblu gminnym 
opracowano „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Klucze na lata 2019-2022 z perspektywą na 
lata 2023-2026”. Program został przyjęty uchwałą Nr XIX/128/2019 Rady Gminy Klucze z dnia 
23.12.2019r.  Sporządzono także  „Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 
Klucze za lata 2015-2018” .  Na opracowanie w/w dokumentów przeznaczono kwotę 6 519,00 zł . 
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VII. Realizacja programów 
 

1. 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. 

Na rok 2020 zaplanowano aktualizację ewidencji zabytków, która była sporządzona w 2011r. 
Po dokonaniu aktualizacji ewidencji, również w 2020r. przystąpimy do sporządzenia Programu 
opieki nad zabytkami na lata 2021 – 2025 oraz aktualizacji Planu ochrony zabytków gminy Klucze 
na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych.  
 
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. 

Gmina Klucze w 2019r. była aktywna w zakresie prowadzenia działań na rzecz ochrony 
zabytków i dziedzictwa kulturowego, program opieki nad zabytkami był w tym okresie realizowany. 
Ocena realizacji Programu opieki nad zabytkami gminy Klucze na lata 2016 – 2020 zostanie 
dokonana w Programie opieki nad zabytkami gminy Klucze na lata 2021 – 2025, którego przyjęcie 
planowane jest na koniec 2020 roku. 
 

2. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywani Problemów Alkoholowych. 
 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywani Problemów Alkoholowych na 2019 rok dla 
Gminy Klucze został przyjęty Uchwałą Nr III/26/2018 Rady Gminy Klucze z dnia 20 grudnia 2018 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. 

a) odbyto 14 posiedzeń pełnego składu Komisji 
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b) odbyto 12 posiedzeń ds. rozmów motywujących do podjęcia dobrowolnego leczenia 
odwykowego 

c) skierowano 21 osób na badanie do biegłego psychiatry i psychologa w celu wydania opinii  
w przedmiocie uzależnienia od alkoholu 

d) wysłano 17 wniosków z kompletem dokumentów do Sądu Rejonowego w Olkuszu o 
wszczęcie postępowania w sprawie zastosowania leczenia odwykowego w stacjonarnym lub 
niestacjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego 

e) uruchomiono wobec 24 osób procedurę  sądowego leczenia odwykowego 
f) 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 

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

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

i) zorganizowano przewozy dla dzieci na  zajęcia i wypoczynków sportowo-profilaktycznych 
j) zorganizowano szkolenie terenowe dla sprzedawców napojów alkoholowych na terenie 

Gminy Klucze 
k) zorganizowano szkolenia dla członków GKRPA i Zespołu Interdyscyplinarnego ds. 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
 

3. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii. 
 

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na  2019 rok dla Gminy Klucze został przyjęty 
Uchwałą Nr III/25/2018 Rady Gminy Klucze z dnia 20 grudnia 2018r. 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. 

a) zorganizowano warsztaty profilaktyczne dla uczniów Szkoły Podstawowej w Kluczach na 
temat szkodliwości narkotyków; 

b) dofinansowano szkolenia dla Rady Pedagogicznej i rodziców uczniów Szkół Podstawowych 
w Chechle, Rodakach, Ryczówku i Kluczach na temat szkodliwości narkotyków; 

c) zorganizowano dyżury terapeuty uzależnień od narkotyków w Szkole Podstawowej w 
Kluczach. 

 

4. Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.  
 

Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2019 W Gminie Klucze został 
przyjęty Uchwałą Nr III/15/2018 Rady Gminy Klucze z dnia 20.12.2018 r. W myśl Ustawy z dn. 
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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 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 9 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 2019 środki w wysokości  1.515.183,20 zł (z tego z budżetu 
Gminy Klucze 429.412,20 oraz z budżetu Województwa Małopolskiego w kwocie 1.085.771,00 zł). 
Dnia 07.12.2018r. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach na podstawie Pełnomocnictwa 
udzielonego przez Wójta Gminy Klucze ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania 
publicznego w 2019 r. z zakresu pomocy społecznej pn. „Prowadzenie Placówki Wsparcia 
Dziennego na terenie Gminy Klucze w 2019 roku”. Zadanie realizowało Stowarzyszenie Forum 
Oświatowe „Klucze”. Wydatkowano dotację w ramach zadania  w wysokości 90.000,00 zł  (całość z 
administracji samorządowej). 

Dnia 07.12.2018 r.  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach na podstawie 
Pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy Klucze ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie 
realizacji zadania publicznego w 2019 r. z zakresu pomocy społecznej pn. „Obsługa dystrybucji 
żywności w Gminie Klucze w 2019 roku”. Zadanie realizowało „Chrześcijańskie Stowarzyszenie 
Dobroczynne”. Wydatkowano kwotę dotacji: 15.000,00 zł ( całość z administracji samorządowej). 

Dnia 07.12.2018 r.  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach na podstawie 
Pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy Klucze ogłosił otwarty konkurs ofert na 
powierzenie realizacji zadania publicznego w 2019 r. z zakresu pomocy społecznej pn. „Usługi 
opiekuńcze na terenie Gminy Klucze w 2019 roku”. Zadanie realizowała Spółdzielnia Socjalna 
„Małopolanin. Wydatkowano dotację w ramach zadania  w wysokości 223.412,20 zł  (całość z 
administracji samorządowej). 

Dnia 07.03.2019 r.  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach na podstawie 
Pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy Klucze ogłosił otwarty konkurs ofert na 
powierzenie realizacji zadania publicznego w 2019 r. z zakresu pomocy społecznej pn. „Mieszkania 
chronione na terenie Gminy Klucze ”. Zadanie zrealizowała - Spółdzielnia Socjalna „Małopolanin”. 
Wydatkowano dotację w ramach zadania w wysokości 36.000,00 zł ( całość z administracji 
samorządowej).  

Dnia 07.05.2019 r. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach na podstawie 
Pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy Klucze ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie 
realizacji zadania publicznego w 2019 r. z zakresu pomocy społecznej pn. „Mieszkania chronione – 
wspomaganie dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi na terenie Gminy Klucze”. 
Zadanie realizowało Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną 
Koło w Wolbromiu. Wydatkowano dotację w ramach zadania  w wysokości 343.412,00 zł (całość z  
administracji rządowej) 

Dnia 14.11.2019 r. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach na podstawie 
Pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy Klucze ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie 
lub powierzenie realizacji zadania publicznego w 2020 r. z zakresu pomocy społecznej pn. 
„Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego na terenie Gminy Klucze w 2020 roku”. Planowana 
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kwota dotacji: 90.000,00 zł (całość z  administracji samorządowej ). Wyłoniony został oferent - 
Stowarzyszenie Forum Oświatowe „Klucze”. 

Dnia 14.11.2019 r.  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach na podstawie 
Pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy Klucze ogłosił konkurs ofert na wsparcie lub 
powierzenie realizacji zadania publicznego w 2020 roku  z zakresu pomocy społecznej pn. „Obsługa 
dystrybucji żywności w Gminie Klucze w 2020 roku” Planowana kwota dotacji: 30.000,00 zł ( całość 
z administracji samorządowej). Wyłoniony został oferent - „Chrześcijańskie Stowarzyszenie 
Dobroczynne”. 

Dnia 14.11.2019 r.  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach na podstawie 
Pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy Klucze ogłosił konkurs ofert na wsparcie lub 
powierzenie realizacji zadania publicznego w 2020 roku  z zakresu pomocy społecznej pn.  „Usługi 
opiekuńcze na terenie Gminy Klucze w 2020 roku”.  Planowana kwota dotacji: 250.000,00 zł ( całość 
z administracji samorządowej). Wyłoniony został oferent - Spółdzielnia Socjalna „Małopolanin”. 

Dnia 03.12.2019 r.  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach działając na podstawie 
Pełnomocnictwa Szczególnego Wójta Gminy Klucze ogłosił konkurs ofert na realizację zadania   z 
zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej polegającego na utworzeniu i prowadzeniu 
Placówki Wsparcia Dziennego w formie specjalistycznej, w związku z realizacją projektu „Centrum 
Doświadczania Świata – utworzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej w 
Kluczach”. Jest to zadanie wieloletnie. Umowa została podpisana od 01.01.2020 roku do 
31.07.2021 roku. Planowana kwota dotacji: 882.500,00 zł. Wyłoniony został oferent - 
Stowarzyszenie Forum Oświatowe „Klucze”. 

Dnia 07.12.2016r Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach z upoważnienia Wójta 
Gminy Klucze 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 2019 roku wydatkowano dotację w wysokości  742.359,00 zł. (całość z  administracji rządowej ). 

Dnia 04.02.2019r. Wójt Gminy Klucze ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 
roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji 
ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. Kwota przewidzianej dotacji wynosiła 25.000,00 
zł.  
Wpłynęło 5 ofert. Liczba ofert spełniających niezbędne wymagania to 5. Przyznano kwotę 
25.000,00 zł. 

Dotacje otrzymali: 
1) Stowarzyszenie Turystyczno-Wędkarskie „Biała Przemsza” na zadanie pn. „Relaks z wędką”, w 

kwocie – 7.100,00 zł. 
2) Stowarzyszenie Na Rzecz Nieustającego Rozwoju „Vajra” na zadanie pn. „Imprezy sportowo-

przygodowe z Vajrą w 2019”, w kwocie – 7.000,00 zł. 
3) Stowarzyszenie „Otwarci” Bydlin na zadanie pn. ”Pomysł na zdrowie” w kwocie – 4.600,00 zł. 
4) Oddział PTTK w Kluczach na zadanie pn. ”Gry, konkursy, rajdów trasa – to zabawa pierwsza 

klasa” w kwocie – 4.600,00 zł. 
5) Stowarzyszenie „Jurajski Zakątek Ryczówek” na zadanie pn. ”Wszyscy idziemy po zdrowie 2” w 

kwocie – 1.700,00 zł. 
Dnia 27.02.2019 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 
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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 30.09.2019 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 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. Pustynia Błędowska 
 

Pustynia Błędowska, to główna atrakcja turystyczna Gminy Klucze. Obszar lotnych piasków 
rozciąga się na przestrzeni 700 ha, z czego 330 ha jest w zarządzie Gminy Klucze, a pozostała część 
jest użytkowana przez Wojsko Polskie. Rok 2019 był okresem dużego nasilenia turystycznego na 
Pustyni Błędowskiej. Dotyczyło to szczególnie Róży Wiatrów, ale także punktów widokowych 
Czubatka w Kluczach oraz Dąbrówka w Chechle.   

Użytkowanie turystyczne Pustyni Błędowskiej w 2019 roku wskazało dalsze kierunki rozwoju 
tego terenu. Duża aktywność turystyczna w obszarze południowym wskazywała na konieczność 
dalszych inwestycji infrastrukturalnych, dlatego rozpoczęto prace planistyczne w tym zakresie 
polegające na poszerzeniu i zmianie typu nawierzchni drogi dojazdowej, powiększenia ilości miejsc 
postojowych oraz uzupełniania brakujących mediów. Prace te będą realizowane systematycznie w 
kolejnych latach.  

Rok 2019 był także pierwszy okresem w którym Gmina Klucze dostała prawo pobierania 
pożytków cywilnych z zawieranych umów na udostępnienie Pustyni Błędowskiej z tytułu 
działalności komercyjnej. Pilotażowo zawarto kilka umów z zainteresowanymi podmiotami na 
czasowe udostępnianie obszaru. Wykaz zawartych umów i pozyskanych z tego tytułu dochodów 
jest przedstawiony poniżej. Należy tu zaznaczyć, że wszystkie pożytki z Pustyni Błędowskiej mają 
być reinwestowane w Pustynię Błędowską.  
 

Umowy bezpłatne 
(ilość sztuk) 

18 

Umowy odpłatne 
(ilość sztuk) 

5 

Wartość umów w 2019 roku (netto) 8 100,00 

 
W ubiegłym roku na Pustyni Błędowskiej wykonano także kilka prac konserwacyjnych i 

modernizacji. Dotyczyło to malowania Róży Wiatrów środkami zabezpieczającymi drewno oraz 
modernizacji wewnętrznej instalacji elektrycznej w efekcie której powstały dodatkowe punkty 
dostępowe z energią elektryczną. Prace te wykonano w związku z licznymi zgłoszeniami osób 
korzystających z Pustyni w czasie różnego rodzaju imprez, gdyż prowadzenie tymczasowych linii 
było niebezpieczne dla użytkowników. 

Gmina Klucze modernizowała także elementy infrastruktury turystycznej na wzgórzu 
Czubatka, które uległy zniszczeniu. Dotyczyło to szczególnie elementów ogrodzenia. 

W 2019 roku zaplanowano także ostatecznie kolejną dużą inwestycję infrastrukturalną na 
Pustyni Błędowskiej. Polega ona na budowie wzdłuż jej wschodniej granicy ścieżki pieszo 
rowerowej, utwardzonej szutrem oraz objętej oświetleniem i monitoringiem. Całość jest 
finansowana w ramach partnerskiego projektu realizowanego wspólnie z Gminą Olkusz i Wolbrom. 
Jest to pierwszy etap działań mający na celu połączenie ścieżką pieszo rowerową Punktu 
widokowego Dąbrówka w Chechle z Różą Wiatrów.  
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IX. 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 
2019 roku kwotę  120.000,00 zł. 
 

1) GLKS „Przemsza Klucze”              23.000,00 zł 
2) ULKS „Centuria” Chechło              15.000,00 zł 
3) LKS „Legion” Bydlin              15.000,00 zł 
4) LKS „Unia” Jaroszowiec               13.000,00 zł 
5) Stowarzyszenie A.P. „Przemsza Klucze”    9.500,00 zł 
6) UKKS „Orzeł” Kwaśniów    9.500,00 zł 
7) UKS „Samuraj” w Kluczach    8.500,00 zł 
8) UKS w Kluczach      8.000,00 zł 
9) LZS Błyskawica Kolbark     7.500,00 zł 
10) KS „Hardzi” Jaroszowiec     6.500,00 zł 
11) UKS „Małopolanie” w Rodakach    2.700,00 zł 
12) ULKS „Legionik” Bydlin     1.800,00 zł 

            
 

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 2019r.  Wójt Gminy i 
Rada Gminy przyznali 18 nagród pieniężnych w wysokości 500 zł brutto. 
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X. 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 przy pomocy 
Urzędu Gminy realizował uchwały podjęte przez Radę Gminy w sposób określony uchwałami. 

W 2019 roku Rada Gminy obradowała i podejmowała stosowne uchwały zgodnie z planem 
pracy rady przyjętym Uchwałą Nr V/38/2019 z dnia 30 stycznia 2019r. Wypełniając dyspozycję 
zawartą w planie pracy w 2019 roku Rada Gminy obradowała na  15 sesjach i podjęła  99 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: 

 

uwagi 

 

1 
 

V/31/2019 
z 30.01.2019 

Zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 
2018 rok 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i 
podlega ogłoszeniu według zasad 
przewidzianych dla uchwał budżetowych 
Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Mał. z 13.02.2019, 
poz. 1300 

2 V/32/2019 
z 30.01.2019 

Zmiany uchwały nr III/28/2018 Rady Gminy 
Klucze z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie: 
przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej 
Gminy Klucze na lata 2018 - 2026 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

3 V/33/2019 
z 30.01.2019 

Udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 
Olkuskiego 

Uchwała wchodzi w życie z podjęcia. 
Uchwała wykonana dot. utrzymania 
zamiejscowego referatu architektury.  

4 V/34/2019 
z 30.01.2019 

Udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 
Olkuskiego 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Uchwała wykonana dot. szczepień przeciw 
meningokokom i przeciw zakażeń HPV.  

5 V/35/2019 
z 30.01.2019 

Przyjęcie Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie oraz ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzicie w Gminie Klucze na lata 
2019 - 2021 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Uchwała wykonana. 
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6 V/36/2019 
z 30.01.2019 

Zmiana uchwały nr II/4/2018 Rady Gminy 
Klucze z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie 
ustalenia wykazu stałych komisji Rady Gminy 
Klucze oraz liczby członków tych komisji 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Uchwała wykonana. 

7 V/37/2019 
z 30.01.2019 

Zmiana uchwały nr II/5/2018 Rady Gminy 
Klucze z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie 
powołania osobowych stałych komisji Rady 
Gminy 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Uchwała wykonana. 

8 V/38/2019 
z 30.01.2019 

Przyjęcia planu pracy Rady Gminy Klucze na rok 
2019 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Uchwała wykonana. 

9 V/39/2019 
z 30.01.2019 

Przyjęcie planów pracy Komisji Rady Gminy 
Klucze na rok 2019 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Uchwała wykonana. 

10 V/40/2019 
z 30.01.2019 

Wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie 
gminy Klucze 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Uchwała wykonana Wybrano sołtysów na 
kadencje 2019-2024. 

11 V/41/2019 
z 30.01.2019 

Zmiany Statutu Gminy Klucze Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia jej ogłoszenia w  Dz. Urz. Woj. Mał. 
Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Mał. z 13.02.2019, 
poz. 1301 
Uchwała wykonana dot. zmiany kadencji 
sołtysów  na 5 lat.  

12 V/42/2019 
z 30.01.2019 

Zmiany Statutu Gminy Klucze Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia jej ogłoszenia w  Dz. Urz. Woj. Mał. 
Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Mał. z 13.02.2019, 
poz. 1302 
Uchwała wykonana dot. Zmiany kadencji 
sołtysów na 5 lat.  

13 V/43/2019 
z 30.01.2019 

Przeznaczenia do wydzierżawienia na okres 10 
lat nieruchomości nr dz. 219 w Jaroszowcu i 
wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie 
umowy dzierżawy 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Uchwała wykonana dot. Cemex. 

14 V/44/2019 
z 30.01.2019 

Nieodpłatne przejęcia od Skarbu Państwa - 
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa 
Nieruchomości działki nr 2080 położonej w 
Rodakach 

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

15 V/45/2019 
z 30.01.2019 

Wyrażenie zgody na zawarcie u 
mowy dzierżawy na kolejny czas oznaczony z 
dotychczasowym dzierżawcą. 

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

16 VI/46/2019 
z 05.03.2019 

Szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za 
pobyt w Dziennym Domu „Senior+” w Chechle 

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Mał. z 
mocą obowiązującą od dnia 1 marca 2019 
roku Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Mał. z 
18.03.2019, poz. 2333 
Uchwała wykonana. 

17 VI/47/2019 
z 05.03.2019 

Zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 
2019 rok 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i 
podlega ogłoszeniu według zasad 
przewidzianych dla uchwał budżetowych. 
Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Mał. Z 18.03.2019, 
poz. 2334 
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18 VI/48/2019 
z 30.01.2019 

Zmiany uchwały nr III/28/2018 Rady Gminy 
Klucze z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie: 
przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej 
Gminy Klucze na lata 2018 - 2026 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

19 VII/49/2019 
z 16.04.2019 

Ustalenia wstępnego miejsca lokalizacji nowych 
przystanków komunikacyjnych w sołectwie 
Ryczówek 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od daty jej ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Mał. 
Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Mał. Z 26.04.2019, 
poz. 3456 
Uchwała wykonana- przystanek ul. Dolna.  

20 VII/50/2019 
z 16.04.2019 

Przyjęcia programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie gminy Klucze w 2019 roku 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dz. Urz. Woj. 
Mał. i wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia. Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. 
Mał. Z 26.04.2019, poz. 3457 
Uchwała wykonana -bez zastrzeżeń. 

21 VII/51/2019 
z 16.04.2019 

Wyrażenie zgody na zawarcie umowy dzierżawy 
na kolejny czas oznaczony z dotychczasowym 
dzierżawcą 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Uchwała wykonana dot. działki w Ryczówku.  

22 VII/52/2019 
z 16.04.2019 

Zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Kluczach uchwalonego uchwałą Rady Gminy 
Klucze Nr XXXVI/197/2013 z dnia 27 marca 
2013 roku    

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni 
od jej ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Mał. i po 
wejściu w życie podlega ogłoszeniu w 
Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 
internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej. 
Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Mał. z 26.04.2019, 
poz. 3458 

23 VII/53/2019 
z 16.04.2019 

Zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 
2019 rok 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i 
podlega ogłoszeniu według zasad 
przewidzianych dla uchwał budżetowych. 
Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Mał. Z 26.04.2019, 
poz. 3459 

24 VII/54/2019 
z 16.04.2019 

Zmiany uchwały nr III/28/2018 Rady Gminy 
Klucze z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie: 
przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej 
Gminy Klucze na lata 2018 - 2026 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

25 VII/55/2019 
z 16.04.2019 

Udzielenia pomocy finansowej dla 
Województwa Małopolskiego 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Uchwała wykonana dot. kwoty 45 000 , 00 zł 
na opracowanie elementów koncepcji 
Obwodnicy Klucz. 

26 VII/56/2019 
z 16.04.2019 

Udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa 
Małopolskiego 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Uchwała wykonana dot. kwoty 40 000,00 zł 
na dokumentacje oczyszczalni ścieków w 
Jaroszowcu.  

27 VII/57/2019 
z 16.04.2019 

Udzielenia pomocy finansowa dla 
Województwa Małopolskiego 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Uchwała wykonana dot. kwoty  25 215,00 zł 
na wykonanie ekspertyzy odpadów Klucze-
Osada.  

28 VII/58/2019 
z 16.04.2019 

Powołanie przedstawiciela Rady Gminy Klucze 
do Gminnej Rady Działalności Pożytku 
Publicznego 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Powołano Panią Iwonę Walnik.  
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29 VIII/59/2019 
z 31.05.2019 

Ustalenia planu sieci publicznych szkół 
podstawowych prowadzonych przez Gminę 
Klucze oraz określenia granic obwodów 
publicznych szkół podstawowych od dnia 1 
września 2019r 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dz. Urz. Woj. 
Mał. i wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
ogłoszenia. 
Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Mał. Z 13.06.2019, 
poz. 4552 

30 VIII/60/2019 
z 31.05.2019 

Zmiany uchwały XXII/145/2015 Rady Gminy 
Klucze z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Klucze 

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

31 VIII/61/2019 
z 31.05.2019 

Przyjęcia Gminnego Programu Wspierania 
Rodziny w Gminie Klucze na lata 2019-2021 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dz. Urz. Woj. 
Mał. i wchodzi w życie w terminie 14 dni od 
ogłoszenia. 
Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Mał. Z 13.06.2019, 
poz. 4553 

32 VIII/62/2019 
z 31.05.2019 

Zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 
2019 rok 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i 
podlega ogłoszeniu według zasad 
przewidzianych dla uchwał budżetowych. 
Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Mał. z 13.06.2019, 
poz. 4554 

33 VIII/63/2019 
z 31.05.2019 

Zmiany uchwały III/28/2018 Rady Gminy Klucze 
z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia 
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Klucze 
na lata 2019 - 2026 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

34 VIII/64/2019 
z 31.05.2019 

Zmiany uchwały V/34/2019 Rady Gminy Klucze 
z dnia 30 styczni 2019 roku w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 
Olkuskiego 

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

35 VIII/65/2019 
z 31.05.2019 

Wyrażenia zgody na zawarcie międzygminnego 
porozumienia dotyczącego zapewnienia miejsca 
w mieszkaniu chronionym osobom z terenu 
Gminy Bukowno przez Gminę Klucze 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Uchwała wykonana. 

36 VIII/66/2019 
z 31.05.2019 

Wyrażenia zgody na zawarcie międzygminnego 
porozumienia dotyczącego świadczenia usług w 
Środowiskowym Domu Samopomocy w 
Kolbarku dla osób przewlekle psychicznie 
chorych i dla osób upośledzonych umysłowo z 
terenu Gminy Wolbrom przez Gminę Klucze 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Uchwała wykonana. 

37 VIII/67/2019 
z 31.05.2019 

Określenie wzoru wniosku o wypłatę dodatku 
energetycznego 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Uchwała wykonana. 

38 VIII/68/2019 
z 31.05.2019 

Przystąpienie do częściowej zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Klucze dla wyznaczonych 
terenów produkcyjno -usługowego w sołectwie 
Bydlin 

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

39 VIII/69/2019 
z 31.05.2019 

Przystąpienie do częściowej zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Klucze dla wyznaczonych 
terenów zabudowy letniskowej niskiej 
intensywnej w sołectwie Kwaśniów Górny 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Uchwała wykonana -bez zastrzeżeń. 
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40 VIII/70/2019 
z 31.05.2019 

Przystąpienie do częściowej zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Klucze w sołectwach 
Chechło i Klucze obszar A i C 

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

41 IX/71/2019 
z 19.06.2019 

Wotum zaufania dla Wójta Gminy Klucze za 
2018r. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Udzielono. 

42 IX/72/2019 
z 19.06.2019 

Zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
Gminy Klucze sporządzonego na dzień 
31.12.2018r. wraz ze sprawozdaniem rocznym z 
wykonania budżetu Gminy Klucze za 2018 rok. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

43 IX/73/2019 
z 19.06.2019 

Absolutorium dla Wójta Gminy Klucze za 2018r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Udzielono. 

44 IX/74/2019 
z 19.06.2019 

Zatwierdzenie skonsolidowanego bilansu Gminy 
Klucze za 2018r. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

45 IX/75/2019 
z 19.06.2019 

Metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki 
tej opłaty 

Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Mał. z mocą od 1 
lipca 2019r. 
Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Mał. z 26.06.2019, 
poz. 4817 Uchwała wykonana. 

46 IX/76/2019 
z 19.06.2019 

Zmiany Uchwały Nr XXII/138/2016 Rady Gminy 
Klucze z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie 
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właściciela nieruchomości 
położonej na terenie Gminy Klucze 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia jej ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Mał. 
Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Mał. z 26.06.2019, 
poz. 4818 
Uchwała wykonana. 

47 IX/77/2019 
z 19.06.2019 

Zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 
2019 rok 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i 
podlega ogłoszeniu według zasad 
przewidzianych dla uchwał budżetowych. 
Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Mał. z 02.07.2019, 
poz. 4950 

48 IX/78/2019 
z 19.06.2019 

Zmiany uchwały III/28/2018 Rady Gminy Klucze 
z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia 
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Klucze 
na lata 2019 - 2026 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

49 X/79/2019 
z 05.07.2019 

Zmiany uchwały Nr IX/75/2019 Rady Gminy 
Klucze z dnia 19 czerwca 2019r. w sprawie 
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki 
tej opłaty 

Uchwała wchodzi w życie 14 dni od 
ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Mał. 
Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Mał. z 11.07.2019, 
poz. 5337 
Uchwała wykonana. 

50 X/80/2019 
z 05.07.2019 

Zmiany Uchwały Nr XXI/135/2016 Rady Gminy 
Klucze z dnia 10 czerwca 2016 roku w sprawie 
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właściciela nieruchomości 
położonej na terenie Gminy Klucze 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dnia 
od dnia jej ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Mał. 
Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Mał. z 11.07.2019, 
poz. 5336 
Uchwała wykonana. 

51 X/81/2019 
z 05.07.2019 

Zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 
2019 rok 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i 
podlega ogłoszeniu według zasad 
przewidzianych dla uchwał budżetowych. 
Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Mał. z 16.07.2019, 
poz. 5437 
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52 X/82/2019 
z 05.07.2019 

Zmiany uchwały III/28/2018 Rady Gminy Klucze 
z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia 
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Klucze 
na lata 2019 - 2026 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

53 X/83/2019 
z 05.07.2019 

Powołania zespołu do przedstawienia opinii o 
zgłoszonych kandydatach na ławników do 
sadów powszechnych na kadencję 2020-2023 

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

54 XI/84/2019 
z 01.08.2019 

Przyjęcie do realizacji projektu pod nazwą 
"Utworzenie żłobka w Gminie Klucze szansą na 
powrót do aktywności zawodowej rodzica" nr: 
RPMP.08.05.00-12-0041/19 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Uchwała wykonana. 

55 XI/85/2019 
z 01.08.2019 

Przyjęcie do realizacji zadania Powiatu 
Olkuskiego pn. "Utwardzenie pobocza w ciągu 
drogi powiatowej nr 1113K Bydlin - Krzywopłoty 
- Dłużec do drogi nr 1120K w m. Bydlin" 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Uchwała wykonana dot.  Przyjęcia zadania 
powiatowego. 

56 XI/86/2019 
z 01.08.2019 

Zmiany Uchwały Nr XXI/135/2016 Rady Gminy 
Klucze z dnia 10 czerwca 2016 roku w sprawie 
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właściciela nieruchomości 
położonej na terenie Gminy Klucze 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dnia 
od dnia jej ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Mał. 
Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Mał. z 12.08.2019, 
poz. 5902 
Uchwała wykonana. 

57 XI/87/2019 
z 01.08.2019 

Zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 
2019 rok. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i 
podlega ogłoszeniu według zasad 
przewidzianych dla uchwał budżetowych. 
Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Mał. z 12.08.2019, 
poz. 5903 

58 XI/88/2019 
z 01.08.2019 

Zmiany uchwały III/28/2018 Rady Gminy Klucze 
z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia 
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Klucze 
na lata 2019 - 2026 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

59 XI/89/2019 
z 01.08.2019 

Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu 
Olkuskiego 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Dot. Drogi powiatowej Pilica-Kwaśniów. 
Zmiana uchwały URG XVI/116/2019 
z 25.11.2019 dot. zmiany  kwoty.    

60 XI/90/2019 
z 01.08.2019 

Udzielenie dotacji celowej dla OSP w Bydlinie Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Uchwała wykonana środki zrealizowane na 
ubrania, obuwie i przewody hydrauliczne.  

61 XI/91/2019 
z 01.08.2019 

Udzielenie dotacji celowej dla OSP w Rodakach Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Uchwała wykonana środki zrealizowane na 
obuwie i ubranie specjalne.  

62 XI/92/2019 
z 01.08.2019 

Udzielenie dotacji celowej dla OSP w Ryczówku Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Uchwała wykonana środki zrealizowane na 
zakup ubrania specjalnego.  

63 XI/93/2019 
z 01.08.2019 

Rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy 
Klucze 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Uchwała bez zasadna dot. postepowania w 
spr. audytu wew.  
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64 XII/94/2019 
z 16.09.2019 

Zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 
2019 rok. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i 
podlega ogłoszeniu według zasad 
przewidzianych dla uchwał budżetowych. 
Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Mał. z 23.09.2019, 
poz. 6747 

65 XII/95/2019 
z 16.09.2019 

Zmiany uchwały nr XLV/349/10 Rady Gminy 
Klucze z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie 
uchwalenia Regulaminu warunków 
przyznawania i wysokości niektórych 
składników wynagradzania oraz nagród i innych 
świadczeń wynikających ze stosunku pracy 
nauczycieli z uwzględnieniem poszczególnych 
stopni awansu zawodowego 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dnia 
od dnia ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Mał. 
Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Mał. z 23.09.2019, 
poz. 6748 
Uchwała wykonana. 

66 XIII/96/2019 
z 30.09.2019 

Zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 
2019 rok. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i 
podlega ogłoszeniu według zasad 
przewidzianych dla uchwał budżetowych. 
Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Mał. z 15.10.2019, 
poz. 7243 

67 XIII/97/2019 
z 30.09.2019 

Zmiany uchwały III/28/2018 Rady Gminy Klucze 
z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia 
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Klucze 
na lata 2019 - 2026 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

68 XIII/98/2019 
z 30.09.2019 

Udzielenia pomocy finansowej dla 
Województwa Małopolskiego 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Uchwała wykonana dot. kwoty 8 600 zł na 
zakup urządzeń rehabilitacji.   

69 XIII/99/2019 
z 30.09.2019 

Utworzenia Żłobka „Baśniowy Dworek” w 
Kluczach i nadania mu statutu 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Mał. 
Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Mał. z 15.10.2019, 
poz. 7244 

70 XIII/100/2019 
z 30.09.2019 

Zmian w statucie Gminnego Zespołu Oświaty w 
Kluczach uchwalonego uchwałą Rady Gminy 
Klucze Nr LIII/401/2010 z dnia 27 września 2010 
r. w sprawie przyjęcia statutu Gminnego 
Zespołu Oświaty w Kluczach 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Mał. 
Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Mał. z 15.10.2019, 
poz. 7245 

71 XIII/101/2019 
z 30.09.2019 

Zmiany uchwały Nr XXIII/158/2016 Rady Gminy 
Klucze z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie 
organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, 
finansowej i organizacyjnej jednostek 
oświatowych i opiekuńczych Gminy Klucze 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Uchwała wykonana. 

72 XIII/102/2019 
z 30.09.2019 

Powołania Rady Seniorów w Gminie Klucze i 
nadania jej statutu 

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Mał. 
Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Mał. z 16.12.2019, 
poz. 9547 
Uchwała wykonana.- powołano Radę 
Seniorów. 

73 XIII/103/2019 
z 30.09.2019 

Przyjęcia darowizny nieruchomości stanowiącej 
działki nr 511/4 i nr 511/7 położonej w Kluczach 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Uchwała w trakcie realizacji-do 
przygotowania akt Notarialny. 
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74 XIII/104/2019 
z 30.09.2019 

Zmiany uchwały w sprawie przyjęcia do 
częściowej zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Klucze dla wyznaczonego terenu produkcyjno-
usługowego (PU) w sołectwie Bydlin 

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

75 XIV/105/2019 
z 11.10.2019 

Zmiany uchwały III/28/2018 Rady Gminy Klucze 
z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia 
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Klucze 
na lata 2019 - 2026 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

76 XIV/106/2019 
z 11.10.2019 

Ustalenia regulaminu głosowania w wyborach 
ławnika do Sądu Rejonowego w Olkuszu 
Wydział III Rodzinny na kadencję 2010-2023 

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy 
ogłoszeń w Urzędzie Gminy Klucze, a także 
przez zamieszczenie jej treści na stronie 
internetowej Gminy Klucze w Biuletynie 
Informacji Publicznej. 
Uchwała wykonana. 

77 XIV/107/2019 
z 11.10.2019 

Wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w 
Olkuszu Wydział III Rodzinny na kadencję 2010-
2023 

Uchwała podlega podaniu do publicznej 
wiadomości poprzez rozplakatowanie na 
tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Klucze, a 
także przez zamieszczenie jej treści na stronie 
internetowej Gminy Klucze w Biuletynie 
Informacji Publicznej. 
Uchwała wykonana -wybrano ławnika.  

78 XIV/108/2019 
z 11.10.2019 

Przekazania do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Krakowie skargi 
Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Olkuszu 
na uchwałę Rady Gminy Klucze Nr VIII/27/2011 
z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie trybu i 
sposobu powoływania i odwoływania członków 
Zespołu Interdyscyplinarnego ds. 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz 
szczegółowych warunków funkcjonowania i 
odpowiedzi Rady Gminy Klucze na wyżej 
oznaczoną skargę 

Uchwała podlega opublikowaniu w Biuletynie 
Informacji Publicznej na stronie internetowej 
Gminy Klucze oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Gminy Klucze. 

79 XV/109/2019 
z 31.10.2019 

Zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 
2019 rok. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i 
podlega ogłoszeniu według zasad 
przewidzianych dla uchwał budżetowych. 
Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Mał. z 25.11.2019, 
poz. 8212 

80 XV/110/2019 
z 31.10.2019 

Zmiany uchwały III/28/2018 Rady Gminy Klucze 
z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia 
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Klucze 
na lata 2019 - 2026 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

81 XV/111/2019 
z 31.10.2019 

Przekazania do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Krakowie skargi 
Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Olkuszu 
na uchwałę Rady Gminy Klucze Nr 
XXI/133/2016 z dnia 10 czerwca 2016 roku w 
sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy Klucze i 
odpowiedzi Rady Gminy Klucze na wyżej 
oznaczoną skargę 

Uchwała podlega opublikowaniu w Biuletynie 
Informacji Publicznej na stronie internetowej 
Gminy Klucze oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Gminy Klucze. 
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82 XV/112/2019 
z 31.10.2019 

Ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia 
odpłatności za pobyt w schronisku dla osób 
bezdomnych lub w schronisku dla osób 
bezdomnych z usługami opiekuńczymi 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od daty ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Mał. z 
mocą obowiązywania od dnia 04 października 
2019r. 
Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Mał. z 25.11.2019, 
poz. 8213 
Uchwała wykonana. 

83 XVI/113/2019 
z 25.11.2019 

Objęcia przez Gminę Klucze nowych udziałów w 
podwyższonym kapitale zakładowym 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z 
o.o. z siedzibą w Olkuszu 

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

84 XVI/114/2019 
z 25.11.2019 

Zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 
2019 rok 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i 
podlega ogłoszeniu według zasad 
przewidzianych dla uchwał budżetowych. 
Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Mał. z 02.12.2019, 
poz. 8445 

85 XVI/115/2019 
z 25.11.2019 

Zmiany uchwały III/28/2018 Rady Gminy Klucze 
z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia 
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Klucze 
na lata 2019 - 2026 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

86 XVI/116/2019 
z 25.11.2019 

Zmiany uchwały Nr XI/89/2019 Rady Gminy 
Klucze  dnia 1 sierpnia 2019r. w sprawie: 
udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 
Olkuskiego  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Uchwała wykonana- dot. Drogi Powiatowej 
Pilica-Kwaśniów.  

87 XVI/117/2019 
z 25.11.2019 

Uchwalenia Rocznego Programu Współpracy 
Gminy Klucze z organizacjami pozarządowymi 
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 
ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 
2020.  

Uchwała wchodzi w życie 14 dni od 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego. Ogłoszona w 
Dz. Urz. Woj. Mał. z 02.12.2019, poz. 8446 
Uchwała wykonana. 

88 XVI/118/2019 
z 25.11.2019 

Uchwalenia Wieloletniego Programu 
Współpracy Gminy Klucze z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 
24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie, na rok 2020. 

Uchwała wchodzi w życie 14 dni od 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego. Ogłoszona w 
Dz. Urz. Woj. Mał. z 02.12.2019, poz. 8447 
Uchwała wykonana. 

89 XVII/119/2019 
z 12.12.2019 

Zmiany uchwały III/28/2018 Rady Gminy Klucze 
z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia 
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Klucze 
na lata 2019 - 2026 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

90 XVIII/120/2019 
z 19.12.2019 

Zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 
2019 rok 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i 
podlega ogłoszeniu według zasad 
przewidzianych dla uchwał budżetowych. 
Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Mał. z 02.01.2020, 
poz. 41 

91 XVIII/121/2019 
z 19.12.2019 

Zmiany uchwały III/28/2018 Rady Gminy Klucze 
z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia 
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Klucze 
na lata 2019 - 2026 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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92 XIX/122/2019 
z 23.12.2019 

Określenia zasad przyznawania i odpłatności za 
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych 
usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi oraz warunków częściowego lub 
całkowitego zwolnienia od opłat i tryb 
pobierania 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Małopolskiego i 
wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 
roku.  
Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Mał. z 31.12.2019, 
poz. 10029 

93 XIX/123/2019 
z 23.12.2019 

Przystąpienia Gminy Klucze do realizacji 
Programu „Asystent osobisty osoby 
niepełnosprawnej” edycja 2019-2020, 
realizowanego ze środków Solidarnościowego 
Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Małopolskiego i 
wchodzi w życie w terminie 14 dni od 
ogłoszenia. 
Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Mał. z 31.12.2019, 
poz. 10030 

94 XIX/124/2019 
z 23.12.2019 

Przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii na rok 2020 dla Gminy Klucze 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Uchwała wykonana. 

95 XIX/125/2019 
z 23.12.2019 

Przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 
rok 2020 dla Gminy Klucze 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Uchwała wykonana. 
 

96 XIX/126/2019 
z 23.12.2019 

Przystąpienia do sporządzenia zmiany studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Klucze 

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

97 XIX/127/2019 
z 23.12.2019 

Wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie 
bezprzetargowym niezabudowanej 
nieruchomości stanowiącej część działki nr 1 w 
Hucisku 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Uchwała w trakcie realizacji-zlecony podział 
geodezyjny. 
 

98 XIX/128/2019 
z 23.12.2019 

Uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla 
Gminy Klucze na lata 2019-2022 z perspektywą 
na lata 2023-2026 

Uchwała podlega opublikowaniu w Biuletynie 
Informacji Publicznej na stronie internetowej 
Gminy Klucze oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Gminy Klucze 
Uchwała wykonana. 

99 XIX/129/2019 
z 23.12.2019 

Dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w 
wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego z mocą 
obowiązującą od 1 stycznia 2020r.  
Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Mał. z 31.12.2019, 
poz. 10031 
Uchwała wykonana -podpisano porozumienie 

100 XIX/130/2019 
z 23.12.2019 

Przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej 
Gminy Klucze na lata 2020-2027 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 
2020roku.  

101 XIX/131/2019 
z 23.12.2019 

Przyjęcia uchwały budżetowej Gminy Klucze na 
rok 2020 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 
2020roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Małopolskiego 
oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy 
Klucze. 
Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Mał. z 02.01.2010, 
poz. 26 
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XI. Bezpieczeństwo w Gminie i ochrona przeciwpożarowa 

Bezpieczeństwo w gminie 
Głównym celem pracy Komisariatu Policji w Kluczach w 2019 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 oddziaływanie prewencyjne poprzez realizację programów policyjnych takich 
jak: Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa (KMZB), działania priorytetowe dzielnicowych, debaty 
społeczne, a także:   
 utrzymanie niskiego poziomu zagrożenia przestępczością kryminalną; 
 nadzór prewencyjny nad bezpieczeństwem mieszkańców Gminy Klucze i osób 

odwiedzających turystycznie teren Pustyni Błędowskiej; 
 poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym; 
 prelekcje wśród młodzieży szkolnej na temat ogólnego pojęcia bezpieczeństwa; 
 realizacja ogólnopolskich projektów i akcji policyjnych poprawiających bezpieczeństwo i 

służących do wymiany informacji pomiędzy Policją, a społeczeństwem np. (KMZB) „Krajowa 
Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa”, „Moja komenda”, i inne.  

 
W 2019 roku Funkcjonariusze Policji w Kluczach realizując swoje czynności służbowe 

podejmowali 1831 interwencji o 151 więcej (w tym 1595 w miejscu publicznym,  
236 interwencji domowych, gdzie w 10 przypadkach policjanci stwierdzili przemoc domową i 
sporządzili niebieską kartę).  

 
Ilość podejmowanych interwencji przez Policjantów KP Klucze 
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W 2019 roku Funkcjonariusze Policji w Kluczach realizując swoje czynności służbowe  
w ramach służb Patrolowo – Interwencyjnych i obchodowych dokonali:  

 wylegitymowania 3871 osób (w 2018 - 3434 osób o 437 więcej) 
 zatrzymali 123 osoby na gorącym uczynku jego popełnienia (w 2018 - 91 o 32 osoby 

więcej). 
W rozbiciu na 7 podstawowych kategorii tj.; kradzieże z włamaniem 5 osób, kradzieże 
mienia 3 osoby, przestępstwa rozbójnicze – 1, uszkodzenie ciała, bójki, pobicia– 30 osób, 
nietrzeźwych kierujących 23 osoby (o 7 więcej) i innych przestępstw 61 osób. 
Ponadto w ramach pełnionych służb patrolowo – interwencyjnych i obchodowych dotkali:  

 zatrzymania  36 osób poszukiwanych przez wymiar sprawiedliwości i organy ścigania  
 doprowadzili 299 osób (w tym do Izby Wytrzeźwień w Sosnowcu 95, do miejsca 

zamieszkania lub pobytu 53, do jednostek policji 29,  do sądów 2, do innych organów i 
placówek 120 osób) 

 wykonali  1245 wywiadów i ustaleń ( o 73 więcej w porównaniu do 2018 roku) 
 przeprowadzili 268 spotkania z przedstawicielami społeczeństwa  
 przeprowadzili 664 kontrole pojazdów   

 
W zakresie kontroli drogowych ujawnili 24 nietrzeźwych kierujących art. 178a k.k.  

i art. 87 k.w. odnotowano wzrost względem lat poprzednich o 8 przestępstw.   
 

Ilość ujawnionych nietrzeźwych kierujących przez Policjantów KP Klucze 
 

 
 

 
 W czasie pełnionych służb patrolowo – interwencyjnych i obchodowych Policjanci 
Komisariatu Policji w Kluczach w 2019 roku  ujawnili 1355 wykroczeń i zakończyli czynność w niżej 
określony sposób tj.   
 w  919 przypadkach zastosowano środek oddziaływania poza karnego (art. 41 kw.) 

pouczenie  
 w 157 przypadkach nałożono mandat karny  
 w 279 przypadkach przeprowadzono czynność wyjaśniające w ramach (RSoW) Rejestru 

Spraw o Wykroczenia.  
Na terenie gminy Klucze policjanci ujawnili 574 wykroczeń z art. 43¹ i art. 432 Ustawy o 

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (spożywanie alkoholu w miejscu do 
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tego nie przeznaczonym).  
 
 

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 2019 roku 
(o 14 mniej). 

 
 

Poniżej przedstawiono dane statystyczne za 2019 rok, zagrożeń w ruchu drogowym  
z podziałem na wypadki drogowe, kolizje drogowe, rannych i zabitych.  
Zestawienie zdarzeń drogowych z podziałem na kategorie  
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Poniżej przedstawiono zdarzenia drogowe w rozbiciu na poszczególne sołectwa (zdarzenia 
drogowe obsługiwane przez Policę) tj.; 

1. Klucze – 1 wypadki drogowe, 1 osoba ranna, 54 kolizji drogowych  
2. Chechło – 2 wypadki, 2 osoby ranne, 6 kolizji drogowych 
3. Rodaki – 2 wypadki, 1 osoba zabita, 2 osoby ranne, 6 kolizji drogowych 
4. Ryczówek – 1 wypadek, 2 osoby ranne, 4 kolizje 
5. Bydlin – 1 wypadek, 1 osoba ranna 7 kolizji drogowych  
6. Jaroszowiec –12 kolizji drogowych 
7. Kwaśniów Dolny – 6 kolizji drogowych 
8. Kolbark – 5 kolizje drogowe 
9. Golczowice – 3 kolizje drogowe 
10. Kwaśniów Górny – 3 kolizje drogowe 
11. Krzywopłoty - 2 kolizje drogowe 
12. Bogucin Duży – brak zdarzeń w RD 
13. Cieślin –  brak zdarzeń w RD 
14. Hucisko - brak zdarzeń w RD 
15. Zalesie Golczowskie – brak zdarzeń w RD 

 
Komisariat Policji w Kluczach zorganizował dwie debaty społeczne w dniach  

5 lutego 2019 roku i 28 października 2019 roku (debata ewaluacyjna). Debaty odbyły się  
w „Domu Kultury w Kluczach „Papiernik”. Głównym tematem debat było „Bezpieczeństwo w 
turystyce na terenie Pustyni Błędowskiej”. Temat debaty został dobrany na podstawie wzrostu 
zagrożeń, które występują po oddaniu przez UG w Kluczach do użyteczność publicznej 
infrastruktury turystycznej na terenie Pustyni Błędowskiej w części cywilnej, a także nowych 
inwestycji w części wojskowej. Podejmowane działania w 2019 roku w zakresie wzrostu poczucia 
bezpieczeństwa obejmowały:  

 działania informacyjne wśród społeczności lokalnej, 
 prewencja kryminalna – prelekcje wśród dzieci i młodzieży  
 objęcie nadzorem prewencyjnym punktów widokowych 
 rozpoznanie służb kryminalnych nowych zagrożeń kryminalnych   
 zabezpieczanie miejsca ujawnienia niebezpiecznych przedmiotów do czasu przyjazdu 

patrolu saperskiego  
 wprowadzenia monitoringu wizyjnego i jego rozbudowa  
 ustanowienie przez Radę Gminy prawa miejscowego w zakresie regulaminów punktów 

widokowych 
 zmiana organizacji ruchu w rejonie wjazdu na obiekt „Róża Wiatrów” - droga powiatowa 

nr 1095K   
 stała współpraca i konsultacje z Pustynnym Centrum Informacji Klucze  

w zakresie poprawy bezpieczeństwa.   
 

Warto zaznaczyć, iż jeden z wniosków złożony przez Radnych Gminy Klucze  
i mieszkańców uczestniczących w debacie społecznej dotyczył doposażenia Komisariatu Policji w 
Kluczach w sprzęt specjalistyczny w postaci pojazdu quad lub pojazdu z napędem 4x4 pozwalający 
na wjazd w Pustynię Błędowską i respektowania prawa miejscowego w zakresie zakazu wjazdu 
pojazdów mechanicznych z uwagi na obszar chroniony Natura 2000, a także w przypadkach 
ujawnienia niebezpiecznego przedmiotu – niewybuchu.  
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Przedstawiając analizę przestępstw stwierdzonych z terenu Gminy Klucze w 2019r. należy 

stwierdzić, że odnotowano spadek przestępstw o 11, analogicznie do 2018r. 
 

Zestawienie przestępstw stwierdzonych na terenie Gminy Klucze 

 
  

 

W zakresie wykrywalność ogólnej przestępstw kryminalnych odnotowaliśmy spadek o – 4,2 
% względem 2018 roku co daje ogólną ocenę na poziomie 79,53 % wykrywalności ogólnej. 
Policjanci w ramach przeprowadzonych postępowań przygotowawczych sporządzili 177 aktów 
oskarżenia o 8 więcej względem do 2018 roku.  
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W zakresie przestępstw stwierdzonych w 2019 roku w 7 podstawowych kategoriach najbardziej 
uciążliwe dla społeczności lokalnej były: 
 

 uszczerbek na zdrowiu - 2 przestępstwa stwierdzone 2 wyryte 2 podejrzanych  

 kradzież cudzej rzeczy - 28 przestępstw stwierdzonych 10 wykrytych 9 podejrzanych  

 kradzież z włamaniem  - 6 przestępstw stwierdzonych 2 wykryte 2 podejrzanych 

 uszkodzenie mienia - 14 przestępstw stwierdzonych 8 wykrytych 6 podejrzanych  

 rozbój, wymuszenie rozbójnicze – brak zdarzeń  

 bójki, pobicia - 1przestępstwo stwierdzone i 1 wykryte 2 podejrzanych  
 

W zakresie przestępstw narkotykowych, wykrywalność była na poziomie 88,89%,  
9 przestępstw stwierdzonych 8 wykrytych 7 podejrzanych. Na terenie działania KP Klucze 
zlikwidowano2 plantacje krzewów konopi indyjskiej. W wyniku dalszych podjętych działań 
operacyjno-rozpoznawczych z czarnego rynku na terenie Gminy Klucze ściągnięto 7,7 grama 
Marihuany, 5,1 grama Amfetaminy, 1,3 Haszyszu, a także zabezpieczono 55 krzaków konopi 
indyjskiej wraz z sprzętem do nielegalnej uprawy narkotyków.   
 

Czyny stwierdzone przestępstw narkotykowych 
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Ochrona przeciwpożarowa 
 
Na terenie gminy Klucze działa 9 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym 3 należą 

do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, są to: OSP Bydlin, OSP Ryczówek, OSP Rodaki.  
W strukturach OSP z gminy Klucze zrzeszonych jest 371 członków czynnych, w tym 291 mężczyzn i 
80 kobiet, 12 członków wspierających i 14 członków honorowych. W akcjach ratowniczo-
gaśniczych może brać bezpośredni udział 161 strażaków, posiadających wymagane uprawnienia, 
czyli: szkolenia, ubezpieczenia, badania lekarskie. 
 
Charakterystyka OSP z Gminy Klucze: 
1. 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. 
Sprzęt strażacki będący na wyposażeniu OSP Bydlin: 

 3 motopompy szlamowe  

 1 motopompa  Polonia PO- 5   

 1 motopompa dużej wydajności Rosenbauer 

 2 piły spalinowa do drewna  

 1 piła podkrzesywarka  

 1 kosiarka STIGA 

 1 kosa spalinowa 

 1 przecinarka Husqwarna 

 2 kompletne aparaty powietrzne 

 2 agregaty prądotwórcze przenośne 

 1 agregat na Żuku 

 zestaw ratownictwa medycznego R1 

 hydronetka 
 
2. OSP Ryczówek - liczy 51 członków czynnych, jednostka posiada budynek remizy,  

1 samochód bojowy Kamaz (zakupiony w 2018 roku) 1 samochód do przewozu ludzi i sprzętu 
Ford Transit.  
Sprzęt strażacki będący na wyposażeniu OSP Ryczówek: 

 1 motopompa szlamowa  

 1 motopompa  Polonia PO-5  

 1 motopompa pływająca Niagara 

 1 motopompa Honda 

 1 agregat prądotwórczy 

 3 pilarki  STIHL 

 1 piła Husqwarna 

 1  przecinarka Husqwarna do stali i betonu 

 2 kompletne aparaty powietrzne 

 zestaw ratownictwa medycznego R1 

 Zestaw Hydrauliczny Lucas 

 opryskiwacz spalinowy STIHL 

 turbowentylator spalinowy FOGO 
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3. OSP Rodaki - liczy 52 członków czynnych, jednostka posiada  budynek remizy, 

 1 samochód bojowy Jelcz 004  i 1 samochód do przewozu ludzi i sprzętu Ford Transit.  
Sprzęt strażacki będący na wyposażeniu OSP Rodaki: 

 1 motopompa Polonia PO-5  

 1 pompa wysokiego ciśnienia na Jelczu 

 1 motopompa szlamowa 

 1 agregat prądotwórczy 

 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 

 Zestaw Hydrauliczny Lucas 
 

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

 1 agregat prądotwórczy Honda 

 1 piła spalinowa do drewna 

 1 motopompa szlamowa 

 1 pilarka Stihl 
 

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

6. OSP Klucze - liczy 62 członków czynnych, na wyposażeniu 1 samochód lekki Ford Transit.  
Sprzęt strażacki będący na wyposażeniu OSP Klucze: 

 1 motopompa na samochodzie Ford 

 1 motopompa szlamowa 

 1 przecinarka do stali i betonu 

 1 pilarka do drewna Stihl 

 1 zestaw ratownictwa medycznego R1 

 agregat prądotwórczy – zakupiony w 2019 roku z dotacji MS 
 

7. OSP Kolbark - liczy 25 członków czynnych, na wyposażeniu 1 samochód do przewozu ludzi  
i sprzętu Citroen Berlingo. 
Sprzęt strażacki będący na wyposażeniu OSP Kolbark: 
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 1 motopompa Polonia PO-5  

 2 piły spalinowe  

 1 pompa szlamowa  

 agregat prądotwórczy 
 

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

 1 motopompa szlamowa 
 
9. OSP Kwaśniów - liczy 35 członków  czynnych,  jednostka posiada 2 samochody bojowe: Jelcz 

005 i Ural, jednostka posiada budynek  remizy.  
Sprzęt strażacki będący na wyposażeniu OSP Kwaśniów:  

 2  motopompy szlamowe 

 1  piła spalinowa do drewna 

 1 piła spalinowa OLEO – zakupiona w 2019 roku z dotacji MS 

 1 motopompa pływająca  Niagara 

 2 agregaty prądotwórcze (drugi zakupiony w 2019 roku z dotacji MS) 

 1 zestaw ratownictwa medycznego R1 
 
Wykorzystanie środków budżetowych na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych z  

terenu gminy Klucze w 2019 roku:  na straże wykorzystano  kwotę  555.844,71 zł. 
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. 
 W 2019 roku zakupiono wyposażenie i urządzenia ratownictwa, które to były 
współfinansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister 
Sprawiedliwości, służące do udzielania pomocy osobom poszkodowanym bezpośrednio na miejscu 
popełnienia przestępstwa. Kwota dofinansowania FS wyniosła: 43.181,43 zł, natomiast z budżetu 
gminy: 3.562,47 zł.  
 
Dla OSP Kwaśniów kwota dofinansowania wyniosła: 24.182,76 zł, zakupiono następujący sprzęt: 

1. Zabezpieczenie poduszki powietrznej kierowcy – 1 kpl. 
2. Zabezpieczenie na poduszkę powietrzną pasażera – 1 szt. 
3. Osłona zabezpieczająca poszkodowanego – 1 kpl. 
4. Zestaw uniwersalnych podpór i klinów do stabilizacji pojazdów typ A – 1 kpl. 
5. Zestaw podpór PT-1200z + akcesoria w torbie – 1 kpl. 
6. Detektor napięcia prądu przemiennego – 1 szt. 
7. Agregat prądotwórczy jednofazowy – 1 szt. 
8. Defibrylator AED – 1 szt. 
9. Pilarka do drewna – 1 szt. 
10. Nosze typu deska ortopedyczna dla dorosłych – 1 szt. 
11. Zestaw PSP R1 – 1 szt. 
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Dla OSP Klucze kwota dofinansowania wyniosła: 22.561,14 zł, zakupiono następujący sprzęt: 

1. Zabezpieczenie poduszki powietrznej kierowcy – 1 kpl. 
2. Zabezpieczenie na poduszkę powietrzną pasażera – 1 szt. 
3. Osłona zabezpieczająca poszkodowanego – 1 kpl. 
4. Zestaw uniwersalnych podpór i klinów do stabilizacji pojazdów typ A – 1 kpl. 
5. Zestaw podpór PT-1200z + akcesoria w torbie – 1 kpl. 
6. Detektor napięcia prądu przemiennego – 1 szt. 
7. Dysk sygnalizacyjny – 1 kpl. 
8. Znak składany A34 „wypadek drogowy” – 1 szt. 
9. Pachołek budowlano-drogowy 50cm miękki – 5 szt. 
10. Parawan do osłony miejsca wypadku i zasłaniania ofiar z napisem STRAŻ – 1 szt. 
11. Detektor wielogazowy z zestawem ładująco-zasilającym – 1 szt. 
12. Agregat prądotwórczy jednofazowy – 1 szt. 
13. Przenośny zestaw oświetleniowy – 1 szt. 
14. Defibrylator AED – 1 szt. 

 
 W 2019 roku wyremontowano sprzęt Ochrony Dróg Oddechowych  na kwotę  19 154,00 zł.,  
nazwa zadania - „Remont generalny sprzętu OUO będącego na wyposażeniu OSP Bydlin, OSP 
Ryczówek i OSP Rodaki”. 

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. Dokonano konserwacji CO w budynkach OSP. 

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

Zapłacono za badania lekarskie i 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 214 razy, w tym 78 razy przy pożarach i 131 razy przy miejscowych 
zagrożeniach. Niestety nie obyło się bez 5 alarmów fałszywych. 
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Ilość wyjazdów do akcji ratowniczo-gaśniczych w rozbiciu na poszczególne OSP: 
 

Lp. OSP Pożary 
Miejscowe 
zagrożenia 

Alarmy 
fałszywe 

RAZEM 

1. Bydlin (KSRG) 27 26 5 58 

2. Ryczówek (KSRG) 14 44 - 58 

3. Rodaki (KSRG) 4 27 - 31 

4. Bogucin 0 1 - 1 

5. Chechło 2 2 - 4 

6. Klucze 5 17 - 22 

7. Kolbark - 1 - 1 

8. Krzywopłoty - - - - 

 9. Kwaśniów 26 13 - 39 

Razem 78 131 5 214 

 
 

Na bieżąco szkolimy strażaków OSP w Nieetatowym Ośrodku Szkolenia przy KP PSP  
w Olkuszu. Dodatkowo w jednostkach OSP gdzie zakupione są nowe samochody bojowe odbywa 
się szkolenie, którego celem jest zapoznanie się z obsługą i eksploatacją pojazdu.   
 
 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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XII. Gospodarka mieszkaniowa i komunalna 

1. 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 

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 
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2. 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 2019 – 252 974,64 zł 
 
W ramach świadczonych usług wykonano dobudowy opraw oświetlenia ulicznego w ilości 19 szt. 
„Budowa oświetlenia ulicznego Kolbark - Cieślin” - 10 szt. oprawy Iskra LED 36  
na kwotę 51 162,83 zł 
„Budowa oświetlenia ulicznego Klucze  ul. Dworska” - 7 szt. oprawy Iskra LED 36 
na kwotę 56 373,98 zł 
 
Wykonano  dwa projekty techniczne  na zadania: 
„Rozbudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi wojewódzkiej  nr 791 w Rodakach”  
na kwotę 6 999,93 zł  
„Rozbudowa oświetlenia ulicznego Chechło ul. Pustynna”  
na kwotę 6 999,93 zł  
 
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 lipcu 2018r. w wyniku którego dostawcą energii elektrycznej w okresie 
od 01.01.2019r.- do 31.12.2020r. jest Polski Koncern Naftowy ORLEN 09-411 Płock ul. Chemików 7 
 
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 2019r.- 568 316,54zł 
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XIII. Planowanie przestrzenne 
 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Klucze jest 
aktualne. Zostało ono sporządzone w 2016r. i 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. 

Uchwałą Nr XIX/126/2019 Rady Gminy Klucze z dnia 23.12.2019r. przystąpiono do zmiany 
obowiązującego studium w zakresie: 

1) Aktualizacji przebiegu planowanej obwodnicy Klucz oraz określenia kierunków 
zagospodarowania terenów do niej przylegających; 

2) Określenia kierunków zagospodarowania terenów przylegających do osadników w Kluczach; 
3) Doprecyzowania zasięgu terenu usług sportu w Kwaśniowie Górnym; 
4) Zmian kierunków zagospodarowania terenów ZPB (teren Pustyni Błędowskiej) mających 

charakter kompleksów leśnych; 
5) Aktualizacji zapisów studium dotyczących złóż, terenów, obszarów górniczych i terenów 

związanych z eksploatacją; 
6) Aktualizacji przebiegu linii elektroenergetycznych wraz ze strefami technicznymi; 
7) Aktualizacji zapisów dotyczących inwestycji celu publicznego; 
8) Aktualizacji zapisów studium wynikających ze zmian przepisów odrębnych; 
9) Korekty sieci dróg. 

 
  Na podstawie obowiązującego studium przystąpiono do sporządzenia zmian miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Klucze Nr 
XLIII/290/05 z dnia 04.04.2005r. ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Małopolskiego Nr 285 poz. 2095 z dnia 24.05.2005r. 

Zostały uchwalone: 

a) zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Klucze dla obszaru 
związanego z eksploatacją rud cynku i ołowiu w sołectwach Chechło i Klucze -  Uchwała nr 
LII/328/2018 Rady Gminy Klucze z dnia 29 stycznia 2018r., 

b) zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Klucze w sołectwach 
Chechło i  Klucze – przyjęta Uchwałą nr LXIX/406/2018 Rady Gminy Klucze z dnia 13 
września 2018r., 

c) zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Klucze dla 
wyznaczonego terenu produkcyjno-usługowego (PU) w sołectwie Bydlin – Uchwała nr 
XLIX/307/2017 Rady Gminy Klucze z dnia 9 listopada 2017r. 

d) zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Klucze dla 
wyznaczonego terenu zabudowy letniskowej niskiej intensywności (ML2) w sołectwie 
Kwaśniów Górny – Uchwała nr XLIX/305/2017 Rady Gminy Klucze z dnia 9 listopada 2017r., 

e) zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Klucze w obrębie 
wyznaczonego w studium terenu (P) przemysłowego w sołectwie Klucze – przyjęta Uchwałą 
nr LXIX/406/2018 Rady Gminy Klucze z dnia 13.09.2018r. 

 
W opracowaniu są zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, do 

których przystąpiono na podstawie uchwał: 
a) nr XXII/145/2016 Rady Gminy Klucze z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie przystąpienia do 
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sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Klucze – 
tzw. Duży plan, 

b) 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 2019r., w terminie 05 lipca – 02 sierpnia został wyłożony do publicznego wglądu projekt 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – dużego planu (zmiana na 
podstawie Uchwały nr XXII/145/2016 Rady Gminy Klucze z dnia 23 czerwca 2016r.). 
 

W związku z zastrzeżeniami Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydziału Prawnego i 
Nadzoru co do ustaleń: 

a) Częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Klucze dla 
wyznaczonego terenu produkcyjno – usługowego ( PU) w sołectwie Bydlin uchwalonej  
Uchwałą nr XLIX/307/2017 Rady Gminy Klucze z dnia 9.11.2017r.,  

b) Częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Klucze dla 
wyznaczonego terenu zabudowy letniskowej niskiej intensywności (ML2) w sołectwie 
Kwaśniów Górny uchwalonej  Uchwałą nr XLIX/305/2017 Rady Gminy Klucze z dnia 
9.11.2017r. 

c) Częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Klucze w 
sołectwach Chechło i Klucze – obszar A i C uchwalonej  Uchwałą nr LXIX/404/2018 Rady 
Gminy Klucze z dnia 13.09.2018r., 
W dniu 31.05.2019r. podjęto uchwały rozpoczynające procedury zmiany powyższych uchwał 

celem doprowadzenia do ich poprawności i zgodności z obowiązującym porządkiem prawnym. 
Planuje się wykonanie oceny aktualności Studium i planów miejscowych pod koniec obecnej 
kadencji 2018 – 2023. 
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XIV. Lokalny transport zbiorowy 
 

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. 

Zadaniem Związku jest wykonywanie zadań publicznych w zakresie lokalnego transportu 
zbiorowego na obszarze Gmin – członków Związku: Olkusz, Bolesław, Bukowno i Klucze. 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. 

W roku 2019r. wykonana została praca przewozowa w ilości 2 515 841,6 km. Niewielkie 
zwiększenie pracy przewozowej w porównaniu do roku 2018 jest spowodowane zmianami na linii 
G, SŁ, ZP oraz koniecznością organizacji objazdu w Bolesławiu. 

 
 

Wykres: Praca przewozowa w latach 20010-2019 r. (w km) 
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Komunikacja miejska organizowana przez Związek to przewóz o charakterze użyteczności 
publicznej. W ramach komunikacji miejskiej są realizowane kursy, które nie są dochodowe dla 
prywatnych przewoźników ze względu na mniejszą liczbę pasażerów.  Związek zapewnia ciągłość w 
kursowaniu autobusów bez względu na porę dnia czy dzień tygodnia. Dopłaty 4 gmin na rzecz 
Związku zaspokajają zbiorowe potrzeby mieszkańców każdej z tych gmin w zakresie lokalnego 
transportu zbiorowego. 

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 2010-2019 przedstawiają wykresy nr 11 i 12. 
 

 
 

Wykres :  Praca przewozowa w latach 2010-2019 (w tys. km) 
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Wykres : Udział Gmin w kosztach komunikacji w latach 2010-2019 (w tys. zł.) 
 

 
 Zgodnie z przyjętą statutową zasadą finansowania komunikacji miejskiej przez poszczególne 
gminy proporcjonalnie do ilości wozokilometrów przejechanych na jej terenie według 
następujących zasad: 

a) 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, 

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

c) 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), 

d) dla kursów linii, przebiegających przez obszar trzech Gmin – Członków Związku, w tym 
Gminę Olkusz, Gminie Olkusz przypisuje się 75% wozokilometrów wykonywanych na jej 
obszarze, a pozostałe 25% wyłącznie obszaru administracyjnego miasta Olkusz 
(ograniczonego przystankami: Olkusz Supersam ZKG”KM”, Olkusz Dworzec PKS, Olkusz Os. 
Młodych, Olkusz E. Orzeszkowej) przypisuje się po połowie pozostałym dwóm Gminom 
łącznie z wozokilometrami wykonywanymi na ich obszarze z tym, że dla kursów linii 
przebiegających bezpośrednio z Gminy Bukowno do Gminy Olkusz i z Gminy Olkusz do 
Gminy Bukowno przez obszar Gminy Bolesław wozokilometry realizowane na obszarze 
Gminy Bolesław w 95 % przypisuje się Gminie Bolesław, a 5% Gminie Bukowno. 
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Wielkość dopłaty do wozokilometrów z poszczególnych gmin w 2019 r. przedstawia poniższy 

wykres: 

 

 

 Wykres : Wielkość dopłat do pracy przewozowej z poszczególnych gmin w 2019 r. 
 

 

W roku 2019 nastąpiła całkowita zmiana taboru autobusowego oraz operatora, który 
świadczy usługi na liniach związkowych. W wyniku rozstrzygnięcia procedury w trybie przetargu 
nieograniczonego i podpisania 10 letniej umowy, od 1 lipca 2019 r. wszystkie 26 linii jest 
obsługiwane przez Konsorcjum Autobusowe Transgór – PKS Południe – LZ Lazar, z liderem Transgór 
S.A. Związek przekazał operatorowi do bezpłatnego użytkowania 23, fabrycznie nowe pojazdy (17 
autobusów Solaris, 6 autobusów Autosan), a pozostałe 11 autobusów niezbędnych do codziennej 
obsługi linii zakupił sam operator (7 autobusów MAZ, 4 autobusy Isuzu).  
 Nowy tabor jest wyposażony w komfortowe, ergonomiczne fotele, klimatyzację, automaty 
biletowe, system zapowiedzi głosowej, monitoring wnętrza pojazdu oraz udogodnienia dla osób 
starszych i niepełnosprawnych. Mając na względzie kwestie ekologii nowe autobusu są w pełni 
niskoemisyjne, spełniają europejskie standardy emisji spalin – EURO 6. 
 Każdy z 34 autobusów (oraz tabor rezerwowy) jest wyposażony w niezależny moduł 
lokalizacji GPS, dzięki któremu dyspozytorzy operatora i dział kontroli Związku w każdej chwili może 
sprawdzić punktualność realizacji poszczególnych kursów poprzez aplikację kiedyPrzyjedzie.pl. 
Aplikacja ta umożliwia również analizę archiwalnych kursów, kwestię obsługi poszczególnych 
przystanków. 

W maju 2019 r. ukończono montaż tablicy dynamicznej informacji pasażerskiej, która 
znajduje się na placu autobusowym ZKG”KM” przy ul. Kościuszki w Olkuszu. Tablica jest połączona 
bezpośrednio z serwerem kiedyprzyjedzie.pl i wyświetla 8 najbliższych odjazdów z przystanku 
Olkusz Supersam ZKGKM. 

Wszystkie powyżej opisane zmiany przyczyniły się do olbrzymiej poprawy jakości 
świadczonych usług. Zmianie uległ nie tylko wygląd autobusów, które jeżdżą na drogach, ale przed 
wszystkim wyposażenie nowego taboru zachęca do korzystania z komunikacji miejskiej. Mieszkańcy 
4 gmin będących członkami Związku powinni częściej wybierać komunikację zbiorową, co 
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przyczynia się również do dbania o ekologię. Każdy samochód osobowy pozostawiony w domu to 
ograniczenie emisji spalin do atmosfery.  

Rok 2019 był dla działalności Zarządu Związku okresem wprowadzania w życie 
przełomowych zmian – wdrażania projektu „Obniżenie emisyjności transportu miejskiego dla Gmin 
Olkusz, Bolesław, Bukowno, Klucze poprzez wykorzystanie niskoemisyjnego transportu miejskiego i 
organizację zbiorowego transportu publicznego”. Od 1 lipca na wszystkich liniach komunikacyjnych 
czterech gmin – członków Związku pojawiły się komfortowe, wyposażone w najnowocześniejsze 
rozwiązania techniczne – ekologiczne autobusy. Zmiany te wpisują się w pełni a nawet wyprzedzają 
zmiany jakie zachodzą w światowym transporcie publicznym. Poważnym katalizatorem tych 
kierunków, są zmiany klimatyczne przejawiające się  globalnym ociepleniem i obecnością 
szkodliwego dla zdrowia publicznego – smogu. Każde zatem działanie zmierzające do  ograniczenia 
tego niekorzystnego zjawiska, staje się nie tylko zasadne, ale wręcz konieczne.  
Z tego zatem powodu, rok 2019 zapisze się  złotymi literami na kartach historii działalności Związku, 
a którego określić można słowami „ w zgodzie ze środowiskiem, w przyjaźni z ludźmi”. 

Zarząd Związku nadal poszukuje nowych rozwiązań, które nie tylko zwiększą atrakcyjność 
usługi publicznego transportu zbiorowego ale będą wychodziły naprzeciw zmieniającym się ciągle 
potrzebom i oczekiwaniom naszych pasażerów, mieszkańców 4. Gmin – członków Związku 
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XV. Ośrodek Pomocy Społecznej 
 
Celem Ośrodka Pomocy Społecznej jest zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym mieszkańców 
naszego regionu. Działanie to realizowane jest poprzez wspieranie ich w dążeniu do zaspokajania 
niezbędnych potrzeb umożliwiających życie w godnych warunkach oraz podejmowanie działań 
zmierzających do ich usamodzielnienia i integracji ze środowiskiem.  
 
Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Klucze na lata 2019 - 2021  
Uchwała nr VIII/61/2019 Rady Gminy Klucze z dnia 31 maja 2019 r. 
 

W  procesie wsparcia rodzinom z dziećmi w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-
wychowawczych ważną rolę odgrywa Asystent rodziny, którego zadaniem jest m.in. zmienić 
stosunek osób w rodzinie do własnej sprawczości, zwiększyć poczucie wpływu na własne życie, 
podnieść samoocenę.  

Realizowanie zadań z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej tzn. 
a) uczestniczenie w zespołach powoływanych do oceny sytuacji dzieci umieszczanych w pieczy 

zastępczej, 
b) praca z rodzinami biologicznymi, którym odebrano dzieci,  
c) praca Asystenta rodziny z rodzinami dysfunkcyjnymi, w których istnieje ryzyko odebrania 

dziecka, pomoc i wsparcie w realizacji zadań rodzicielskich,  
d) zapewnienie pomocy rodzinom niewydolnym w sprawach wychowawczo opiekuńczych 

w postaci działań podejmowanych przez Asystenta rodziny m.in. opracowanie planu pracy 
diagnoza rodziny, oceny półroczne, pomoc w rozwiązywaniu problemów: socjalnych, 
psychologicznych, motywowanie do podnoszenia kwalifikacji, wspieranie aktywności 
społecznej rodzin, 

e) pomoc przy rozwiązywaniu bieżących problemów opiekuńczo-wychowawczych, 
f) wsparcie rodziny i dziecka z ,, grupy ryzyka” , stała współpraca instytucjonalna na rzecz 

dziecka z ,,grupy ryzyka” 
g) dążenie do poprawy funkcjonowania rodziny, 
h) przygotowanie rodziny biologicznej do powrotu dziecka z pieczy zastępczej, 
i) dodatkowa edukacja dzieci z rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych, 
j) zapewnienie pomocy finansowej i rzeczowej rodzinom z dziećmi, 
k) kierowanie osób uzależnionych na leczenie, 
l) udział Asystentów rodziny i pracowników socjalnych w szkoleniach dotyczących pracy 

z rodziną,   
m) udzielanie informacji rodzinom wielodzietnym na temat Karty Dużej Rodziny oraz pomoc 

w wypełnianiu druków.  
 
Rodziny objęte asystenturą dotknięte są przede wszystkim trudnościami związanymi 

z bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych. 
Informacje za 2019 r. 

a) liczba rodzin objętych pomocą Asystenta rodziny - 18  
b) liczba dzieci w rodzinach - 29 
c) piecza zastępcza-liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych spokrewnionych- 4,  
d)  liczba dzieci przebywających rodzinnym domu dziecka - 1  
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W ramach projektu pn.: ,,Perspektywa na jutro – aktywizacja społeczna i zawodowa 
mieszkańców Gminy Klucze zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – edycja 2019”  

a) - 2016/2017 wsparciem objętych było 10 rodzin w tym 17 dzieci  
b) - 2017/2018 wsparciem objętych było 10 rodzin w tym 12 dzieci 
c) - 2018/2019 wsparciem objętych było 10 rodzin w tym 14 dzieci 

 
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 
w Gminie Klucze na lata 2019 - 2021  
Uchwała Nr V/35/2019 Rady Gminy Klucze z dnia 30 stycznia 2019 r.   
 

Realizowanie zadań z zakresu Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 
tzn. zakładanie procedury Niebieskiej Karty, uczestniczenie w spotkaniach zespołu 
interdyscyplinarnego oraz w grupach roboczych powoływanych do każdej procedury Niebieskiej 
Karty, prowadzenie monitoringu rodzin zagrożonych przemocą Gminny Program Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie oraz ochrona Ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Klucze 

W 2019 roku- ramach ww. Programu realizowano następujące działania: 
a) diagnozowanie i monitorowanie problemu przemocy w rodzinie, 
b) podniesienie świadomości i wrażliwości społecznej na problemy związane z przemocą 

w rodzinie, 
c) zwiększenie kompetencji zawodowych pracowników służb i instytucji zajmujących się 

przeciwdziałaniem przemocy w rodzinnie, 
d) organizacja kampanii lokalnej na terenie gminy Klucze ,,Niebieski Tydzień w Gminie Klucze”  
e) objęcie pomocą i wsparciem osób starszych i z niepełnosprawnościami, 
f) utworzenie grupy wsparcia dla osób zagrożonych i doznających przemocy w rodzinie 

w Gminie Klucze, 
g) zapewnienie kompleksowej pomocy członkom rodzin, w których występuje problem 

przemocy, 
h) zacieśnienie współpracy instytucjonalnej. 

Liczba procedur ,,Niebieskie Karty”, które przeszły z roku ubiegłego tj.2018 r. na 2019 r.: 12 
Liczba sporządzonych procedur ,, Niebieskie Kary –A” – w 2019 r. : 35 
Sporządzonych przez Przedstawicieli podmiotów wszczynających procedurę: 
 KP Klucze – 19 NK 
 KP Olkusz – 3NK 
 OPS Klucze- 10 NNK 
 PCPR Olkusz – 1NK 
 NZOZ Klucze 1 NK 
 SP Klucze – 1NK 

Liczba utworzonych grup roboczych: 30 
Liczba Posiedzeń grup roboczych: 146 
Liczba zakończonych procedur ,,Niebieskie Karty” w 2019 roku:  34 
Liczba prowadzonych procedur ,,Niebieskie Karty”, które przeszły na 2020 rok: 8 
Zawiadamianie z art. 207 K.K. o podejrzeniu popełnienia przestępstwa: 5 
Wgląd w sytuację dzieci do Sądu Rejonowego w Olkuszu: 4 
Wniosek do GKRPA o wszczęcie leczenia odwykowego: 8 
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,,Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa realizowana z Europejskiego Funduszu Pomocy 
Najbardziej Potrzebującym (FEAD)”. Podprogram 2019 r. 

Pomocą żywnościową w ramach w/w program mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące 
się w trudnej sytuacji życiowej, które spełniają kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 
2004 o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.), a których dochód nie 
przekracza odpowiednio 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy 
społecznej, tj. 1 402 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 056 PLN dla osoby w rodzinie.  

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczach na ogłoszony konkurs ofert na realizację zadania 
publicznego z zakresu pomocy społecznej pn.: „Obsługa dystrybucji żywności w Gminie Klucze w 
2019 roku” – podpisał z Chrześcijańskim Stowarzyszeniem Dobroczynnym w Kluczach – umowę na 
realizację zadania na kwotę 30 00,00 zł. 
Jednakże w związku z unieważnieniem przetargów na dostarczenie żywności, przeprowadzonych 
przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy 
artykułów spożywczych, do magazynów organizacji partnerskich, w ramach Programu 
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2019 r., dotacja w miesiącu wrześniu 2019 r. na 
realizację zadania pn. "Obsługa dystrybucji żywności w Gminie Klucze w 2019 roku", została 
wstrzymana.  W związku z zaistniałą sytuacją kwota dotacji uległa zmianie i w 2019 r. wyniosła 15 
000,00 zł. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczach wydawał osobom zainteresowanym skierowania 
do otrzymania pomocy żywnościowej i przekazywał do Chrześcijańskiego Stowarzyszenia 
Dobroczynnego w Kluczach listy osób zakwalifikowanych do pomocy z ww. Programu. W 2019 r. 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczach w celu otrzymania żywności -  wydał 51 skierowań na 112 
osób w rodzinach. Pomocą materialną skierowaną do rodzin z dziećmi są również świadczenia 
w postaci opłacenia gorących posiłków.  

Wieloletni Program Osłonowy: „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023” 
Uchwałą NR III/19/2018 Rady Gminy Klucze z dnia 20 grudnia 2018 roku. 
 

Celem programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz osobom 
dorosłym w szczególności osobom starszym, chorym, niepełnosprawnym i samotnym, a w ten 
sposób ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych. Celem 
programu jest też wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej poprzez tworzenie 
warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłku w trakcie pobytu w szkole. Program 
jest elementem polityki społecznej gmin w zakresie: 

 poprawy poziomu życia rodzin o niskich dochodach; 

 poprawa stanu zdrowia dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych; 

 kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych. 
Pomoc w formie posiłku, ze szczególnym uwzględnieniem posiłku gorącego przyznana była 

bezpłatnie osobom, których dochód na osobę w rodzinie nie przekraczał kwoty 792,00 zł (528 zł 
kryterium dochodowe dla osoby w rodzinie x 150%), a dla osoby samotnie gospodarującej 
1 051,50 zł (701 zł kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej x 150%). 

W ramach programu wsparcia udziela się w szczególności: 

 dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, 

 uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, 
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 osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 
marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym 
wieku, chorym lub niepełnosprawnym. 
W ramach realizacji programu osłonowego w 2019 r. udzielono wsparcia w następujących 

formach: 

 jeden gorący posiłek dziennie w dniach nauki szkolnej -  149 dzieci, 

 z listy dyrektorów szkół – liczba uczniów 11 osób, 

 jeden gorący posiłek dziennie od poniedziałku do piątku dostarczany przez Spółdzielnię 
Socjalną ,,Opoka” - 96 osób 

 łączna liczba osób – 245 osób, (dzieci w szkole + osoby dorosłe, bez listy dyrektorskiej) 

 średni koszt posiłku w roku 2019 r. to kwota 5,55 zł 
 
Pomoc dla osób bezdomnych  
 
 Jedną z przyczyn korzystania z pomocy społecznej jest bezdomność. Podstawowym 
świadczeniem, z którego korzystają bezdomni zwłaszcza w okresie zimowym jest zapewnienie 
schronienia. Na terenie Gminy Klucze, osoby bezdomne mogą korzystać ze schronienia w 
schronisku Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego w Kluczach, ul. Bolesławska 23. Ilość 
miejsc schronisku jest wystarczająca, aby zapewnić schronienie bezdomnym mieszkańcom naszej 
gminy. 

Pracownicy socjalni zatrudnieni w tut. Ośrodku Pomocy Społecznej zawierają z osobami 
bezdomnymi kontrakty socjalne, które w zapisach uwzględniają sytuację osoby bezdomnej oraz 
zapewniają wsparcie osobie, która je podpisała. W 2019 roku podpisano 15 kontraktów z osobami 
bezdomnymi. Działania spisane w kontraktach socjalnych mają na celu poprawę sytuacji 
zdrowotnej osoby bezdomnej, często uzyskanie stopnia niepełnosprawności, pomoc 
mieszkaniową, pomoc socjalną i finansową oraz aktywizację zawodową, ukierunkowaną głownie 
na współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Olkuszu, Klubem Integracji Społecznej i Centrum 
Integracji Społecznej.  
  Dzięki współpracy pracowników socjalnych tut. Ośrodka Pomocy Społecznej i Komisariatu 
Policji w Kluczach, ulice naszej Gminy są patrolowane i podejmowane są także wspólne działania 
interwencyjne w celu zabezpieczenia osób bezdomnych, które przebywają na ulicach, 
przystankach autobusowych, w parkach itp.  

OPS w Kluczach koordynuje również cykliczne badanie osób bezdomnych na terenie woj. 
małopolskiego. Dzięki danym pozyskanym w tym badaniu mamy rozeznanie co do sytuacji 
liczbowej osób bezdomnych przebywających na terenie naszej Gminy Klucze. 

Powód przyznania pomocy z powodu bezdomności – 36 rodzin, w tym 42 osoby 
w rodzinach. Schronienie przyznano 11 osobom.  

 
Program Wsparcia Osób z niepełnosprawnością- 
- „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” 
 

W grudniu 2019 roku Gmina Klucze uzyskała wsparcie finansowe pochodzące ze środków 
z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych przyznanych w ramach 
Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, wsparciem  asystenta na terenie Gminy 
Klucze zostało objętych 11 osób. 
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Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018 r. 
o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. poz. 2192 oraz z 2019 r. 
poz. 1622 i 1696). 

Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta, jako formy ogólnodostępnego 
wsparcia dla osób z niepełnosprawnością posiadających orzeczenie o znacznym lub 
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Osoby te mają możliwość skorzystania z pomocy 
asystenta m.in. przy wykonywaniu codziennych czynności czy podejmowaniu aktywności 
społecznej. 

Program ma na celu przede wszystkim przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu 
społecznemu ww. osób z niepełnosprawnościami poprzez umożliwienie im uczestnictwa 
w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych. 
 
Reorganizacja Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach 

 „Nowy wymiar pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach” to projekt realizowany przez 
Gminę Klucze – Ośrodek Pomocy Społecznej w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 30 czerwca 2019 
roku w ramach Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu było wdrożenie w ośrodku usprawnień 
organizacyjnych polegających na oddzieleniu procedury administracyjnej przyznawania świadczeń 
pomocy społecznej od pracy socjalnej i świadczenia usług socjalnych, co w praktyce sprowadza się 
do wyodrębnienia w strukturze OPS stanowiska ds. pierwszego kontaktu oraz zespołów: pracy 
socjalnej, usług oraz świadczeń przyznawanych decyzją. Modyfikacja struktury jest jednym z 
założeń do nowelizacji ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. Realizowany 
projekt ma charakter pilotażowy, pozwoli m.in. na odciążenie pracowników socjalnych od pracy 
typowo administracyjnej i ich większe zaangażowanie w działania związane ze wsparciem 
udzielanym bezpośrednio osobom i rodzinom. Projekt w całości finansowany jest ze środków 
zewnętrznych. Jego wartość opiewa na kwotę 346.746,25 zł, z czego dofinansowanie ze środków 
europejskich wynosi 292.237,73 zł, ze środków dotacji celowej 54.508,52 zł. 

Program na rzecz osób starszych na lata 2018 – 2022 Uchwała Nr LII/330/2018 Rady Gminy 
Klucze z dnia 29 stycznia 2018 r. 

 
Gminny Program na rzecz Osób Starszych na lata 2018-2022 został przyjęty Uchwałą Nr 

LII/330/2018 Rady Gminy Klucze z dnia 29 stycznia 2018 r. Adresatami programu są Seniorzy 
Gminy Klucze, którzy ukończyli 60 rok życia.  
Głównym celem programu jest podniesienie oraz poprawa jakości życia starszych mieszkańców 
Gminy Klucze, poprzez zapewnienie dostępu do odpowiednich form wsparcia.  

Realizacja różnorodnych działań i projektów w ramach w/w programu miała na celu:  

 przeciwdziałanie osamotnieniu i marginalizacji osób starszych, 

 poprawę i utrzymanie poziomu jakości życia i statusu społecznego osób starszych, 

 poprawę bezpieczeństwa seniorów, 

 zapewnienie możliwości uczestnictwa w kulturze i życiu społecznym Gminy, 

 umożliwienie prowadzenia aktywnego i niezależnego życia, 

 integrację międzypokoleniową,  
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Działania w zakresie osób starszych, w tym zadania zapisane w „Programie na Rzecz osób 
starszych na lata 2018 – 2022” umożliwiają realizację celów szczegółowych określonych w 
„Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Klucze na lata  2016-2020”. Na bieżąco 
dokonywana jest diagnoza potrzeb, analiza współpracy z placówkami  i organizacjami 
wspierającymi te grupy społeczne.  
 
Dzienny Dom „Senior+” w Chechle Uchwała NR VI/46/2019 Rady Gminy Klucze z dnia 5 marca 
2019 r. 

 
W  lutym 2019 r. Chechle otwarto trzecią w Gminie Klucze Placówkę Wsparcia dla  

Seniorów, Dzienny Dom Senior + „Pustynna Oaza” w Chechle.  
Dzienny Dom „Senior+” w Chechle powstał z założenia Programu Wieloletniego ,,Senior+” 

na lata 2015-2020, którego celem jest w szczególności zapewnienie wsparcia seniorom (osobom 
nieaktywnym zawodowo w wieku 60+) przez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej 
aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej także usługi w zakresie aktywizacji 
ruchowej, a także oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej, w zależności 
od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym. 
 Dzienny Dom ,,Senior+” mieści się w Chechle, przy ul. Leśna 1 i wchodzi w strukturę 
organizacyjną Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach. Do Dziennego Domu „Senior+” w 2019 
roku uczęszczało 31 osób. W ramach usługi socjalnej zapewniono 1 gorący posiłek dla ok 20 
uczestników Dziennego Domu, codziennie od poniedziałku do piątku (w dniach funkcjonowania 
Dziennego Domu "Senior+") W ramach zajęć edukacyjnych seniorzy nabywali wiedzę i 
umiejętności nt. poszukiwania informacji w Internecie, obsługi telefonu, ćwiczyli pamięć 
wzrokową, słuchową i spostrzegawczość. Celem tych warsztatów było zdobywanie nowej wiedzy 
i umiejętności, ćwiczenie pamięci, koncentracji i spostrzegawczości podczas rozgrywek 
szachowych, gry w scrabble, warcaby, karty i innych gier planszowych, logicznych, quizów, 
zagadek, itp. W okresie realizacji zadania, tj. od 02.01.2019 r.- 31.12.2019 r. w realizacji zadania 
uczestniczyło w sumie 31 osób. W ramach usług kulturalno- oświatowych realizowano: zajęcia 
teatralne, zajęcia ze śpiewu (konkursy piosenek), wyjazd do muzeum, udział w Gminnych Dniach 
Seniora. Zajęcia w ofercie planowane dla około 20 uczestników, ok 3 godzin tygodniowo. W 
okresie realizacji zadania, tj. od 02.01.2019-31.12.2019 r w realizacji zadania uczestniczyło w sumie 
31 osób. 

Usługi sportowo-rekreacyjne. W ramach zajęć realizowano zadania w wymiarze 10h 
tygodniowo dla każdego uczestnika, były to m.in. zajęcia z promocji aktywnego spędzania wolnego 
czasu, spacery, drobna codzienna gimnastyka, korzystanie z siłowni "pod chmurką".  

W okresie realizacji zadania, tj. od 02.01.2019 r.-31.12.2019 r. w realizacji zadania 
uczestniczyło w sumie 31 osób. Usługi aktywności ruchowej i kinezyterapii.  W ramach zajęć 
rehabilitacyjnych uczestnicy ćwiczyli w przystosowanej do tego celu sali mieszczącej się na 
parterze budynku oraz wyposażonej w niezbędny sprzęt rehabilitacyjny pod okiem 
wykwalifikowanego fizjoterapeuty zatrudnionego na umowę zlecenie. Zajęcia w ofercie planowane 
dla około 20 uczestników, ok 6 godzin tygodniowo. W okresie realizacji zadania, tj. od 02.01.2019-
31.12.2019 r w sumie 28 osób. Usługi aktywizujące społecznie, w tym wolontariat 
międzypokoleniowy Dzienny Dom "Senior"" w ramach swoich zajęć prowadził zajęcia aktywizujące 
społecznie w tym zajęcia międzypokoleniowe w których brało udział ok. 30 dzieci i młodzieży z 
terenu Gminy Klucze. Usługi terapii zajęciowej.  W ramach zając realizowano: naukę zastosowania 
przyrządów do różnego rodzaju prac plastycznych, poznanie różnych technik plastycznych i 
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malarskich, wykonywanie rękodzieła (kartki, łapacze snów, figurki z masy solnej, figurki z gipsu, 
koronkowe ozdoby), decoupage, dekoracje, stroiki świąteczne Zajęcia w ofercie planowane dla 
około 20 uczestników, ok. 4 godzin tygodniowo. W okresie realizacji zadania, w realizacji zadania 
uczestniczyło w sumie 31 osób. Zajęcia kulturalne. Zajęcia opierały się naczerpaniu wiedzy od 
uczestników co doprowadziło do podniesienia ich samooceny, że posiadane umiejętności 
kulinarne stanowią źródło wiedzy. Zajęcia w ofercie planowane dla około 20 uczestników, ok 10 
godzin tygodniowo. W okresie realizacji zadania, tj. od 02.01.2019-31.12.2019 r w realizacji 
zadania uczestniczyło w sumie 31 osób. Koszt realizacji zadania w ramach programu z dotacji – 
w 2019 roku: 72 000,00 zł, Koszt realizacji zadania w ramach programu ze środków własnych - w 
2019 roku - 114829,27 zł. 

Korzystanie ze świadczeń Dziennego Domu ,,Senior+” jest odpłatne. Zasady odpłatności 
reguluje UCHWAŁA NR VI/46/2019 RADY GMINY KLUCZE z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie 
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior+” w Chechle. 
 
Program na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2018-2022 Uchwała Nr LII/329/2018 
Rady Gminy Klucze z dnia 29 stycznia 2018 r.  

 
Gminny Program na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2018-2022 został przyjęty 

Uchwałą Nr LII/329/2018 Rady Gminy Klucze z dnia 29 stycznia 2018 r.  
Przybliżenie problemów Osób z Niepełnosprawnością w środowisku lokalnym 

oraz schematyczne określenie pola działalności różnych podmiotów zajmujących się pomocą 
i wpieraniem zarówno Osób z Niepełnosprawnością jak ich rodzin, stanowi cel programu działań 
na rzecz Osób z  Niepełnosprawnościami w Gminie Klucze 

Działania w zakresie Osób z Niepełnosprawnością, w tym zadania zapisane w „Programie na 
Rzecz osób z Niepełnosprawnościami na lata 2018 – 2022”, umożliwiają realizację celów 
szczegółowych określonych w „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Klucze na 
lata  2016-2020”. 

 
Usługi opiekuńcze. Uchwała NR XIX/122/2019 Rady Gminy Klucze z dnia 23 grudnia 2019 r. 
 

Pomoc w formie usług opiekuńczych przysługuje osobie samotnej, która z powodu wieku, 
choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Usługi mogą być 
przyznane również osobie, która ma rodzinę, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący 
małżonek, wstępni i zstępni nie mogą takiej opieki zapewnić. 
 Podstawą świadczenia wszystkich rodzajów usług jest decyzja administracyjna określająca: 
miejsce i okres świadczenia usług, rodzaje czynności wykonywanych w ramach usług, łączny czas 
wykonywania usług oraz wysokość i termin wnoszenia odpłatności. Liczba godzin dziennie oraz 
liczba dni w tygodniu, w których świadczone są usługi jest określona indywidualnie, w zależności 
od sytuacji i potrzeb danej osoby/rodziny. 
  Odpłatność za usługi opiekuńcze określała tabela odpłatności zawarta w: Uchwała NR 
VI/46/2019 Rady Gminy Klucze z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków 
przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz 
szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłat jak również tryb ich 
pobierania ze środków samorządowych Gminy Klucze. 
 W 2019 r. usługi opiekuńcze realizowane były przez Spółdzielnię Socjalną ,, Małopolanin” z 
Kolbarku, w ramach konkursu zleconego na realizację zadania pn.: ,,Usługi opiekuńcze na terenie 
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Gminy Klucze w 2019 r.”  Kwota realizacji zadania w 2019 r. to 223 412,20 zł. Z usług opiekuńczych 
korzystało ogółem 51 osób, na rzecz których świadczone były usługi w ilości 10 732 godzin.  
  Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, 
opiekę higieniczną, zleconą przez lekarza, pielęgnację, wsparcie oraz w miarę możliwości, 
zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Dochód z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze uzyskano 
w kwocie 30 157,80 zł. 

Rodzaje usług opiekuńczych, kwalifikacje osób je świadczących, warunki i tryb pobierania 
opłat określa rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie 
specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.). Koszt jednej 
roboczogodziny ww.  usług w 2019 roku wynosił 17,00 zł (zgodnie z Uchwałą  NR XIX/122/2019 
Rady Gminy Klucze z dnia 23 grudnia 2019 roku. 

 
Karta Seniora 
 
 Celem programu Karta Seniora jest aktywizacja społeczna Seniorów poprzez ułatwienie im 
dostępu do usług kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych świadczonych przez jednostki 
organizacyjne jak również stworzenie możliwości skorzystania z ulg i zniżek przy zakupie towarów 
lub usług oferowanych przez inne podmioty, które zgłoszą deklarację przystąpienia do programu.  
Program ma charakter otwarty i mogą do niego przystąpić zainteresowane podmioty, które 
zaoferują zniżki i preferencje na zawarte w swej ofercie dobra i usługi, z którymi zostanie 
podpisane porozumienie. Koordynatorem Programu Karta Seniora z której mogą korzystać osoby, 
które ukończyły 60 rok życia i zamieszkują na terenie Gminy Klucze jest Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Kluczach.  

W 2019 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kluczach wydano – 109 szt. Kart Seniora. Koszty 
związane z prowadzeniem programu Karta Seniora – 1 800,00 zł. 

 
Dodatki mieszkaniowe 

 
 Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczach realizuje zadania nałożone ustawą o dodatkach 
mieszkaniowych. Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, 
mającym na celu umożliwienie osobom o niskich dochodach pokrycie części kosztów utrzymania 
mieszkania. Taka forma pomocy dla osób, które przy wykorzystaniu własnych możliwości 
finansowych nie są w stanie pokryć obciążających ich kosztów związanych z zajmowaniem lokalu 
mieszkalnego, została wprowadzona Ustawą z dnia 2 lipca 1994 roku o najmie lokali i dodatkach 
mieszkaniowych. Obecnie zasady i tryb przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania dodatków 
mieszkaniowych reguluje Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz. 
U. z 2019 r., poz. 2133 z późn.zm.).   
 Zgodnie z wymienioną ustawą osoba ubiegająca się o dodatek mieszkaniowy musi spełniać 
ściśle określone przesłanki, do których zaliczamy między innymi posiadanie tytułu prawnego do 
zajmowanego lokalu mieszkalnego o określonej powierzchni normatywnej, w zależności od liczby 
członków gospodarstwa domowego i osiąganie odpowiedniego dochodu.  
 Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest w drodze decyzji administracyjnej na okres 6 
miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku. Wypłacany 
jest w terminie do 10 dnia każdego miesiąca z góry – zarządcy domu lub osobie uprawnionej do 
pobierania należności za lokal mieszkalny. W 2019 roku o pomoc w formie dodatku 
mieszkaniowego złożono 92 wnioski. Kwota wydatkowana: 92 868,91 zł. 
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Zryczałtowany dodatek energetyczny 
 
  Przyznawanie i wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego reguluje ustawa z dnia 
10 kwietnia 1997 r. –Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755 z późn. zm.). 
Zryczałtowany dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej. 

Odbiorca wrażliwy energii elektrycznej to osoba, której  przyznano dodatek mieszkaniowy             
w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 
2019 r. poz. 2133 z późn. zm.), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży 
energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu 
dostarczania energii elektrycznej. Dodatek energetyczny wypłacają gminy po otrzymaniu dotacji 
celowej z budżetu państwa na finansowanie wypłat dodatku energetycznego. 
 W 2019 r. do Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach o pomoc w ramach dodatku 
energetycznego wpłynęły 3 wnioski. Kwota wydatkowana: 322,07 zł. 
 
Program Wspierania Rodzin Wielodzietnych 
Karta Dużej Rodziny  
 

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od 
dochodu. Wydawana jest bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Karta przysługuje samotnemu 
rodzicowi, rodzicom (także zastępczym, opiekunom w pieczy zastępczej), małżonkowi rodzica. 
Kartę otrzymują nie tylko obywatele polscy, ale też cudzoziemcy mający pozwolenie na pobyt stały 
w Polsce. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia 
nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania 
orzeczenia o niepełnosprawności.  
 Na terenie Gminy Klucze w  2019 r. zrealizowano wnioski o Kartę Dużej Rodziny:  

 liczba złożonych wniosków o Kartę Dużej Rodziny -157 wniosków 

 nowych rodzin - 49 rodzin 

 nowych rodzin składających się wyłącznie z rodziców - 81 rodziców 

 nowych członków- osób w rodzinie -1 osoba 

 uzupełnienia rodziny - 9 osób 

 osób, którym przyznano duplikat kart - 9 osób 

 osób, które jako dodatkową formę karty wybrały kartę elektroniczną - 47 osób. 
Koszt obsługi zadania: 1 234,34 zł. 
 
Mieszkania chronione 
  

Ośrodek Pomocy Społecznej w 2019 r. kontynuował realizację zadania związanego 
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 2016 r. poz.1250 z późn.zm.)  

Zgodnie z § 1 ust. 7 umowy nr 289/OPS/2018 podpisanej pomiędzy Wojewodą 
Małopolskim a Gminą Klucze, 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 
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osób niewidomych. W ramach otrzymanej dotacji, wykonane zostały prace remontowe i zakup 
wyposażenia. 

W marcu 2019 r. ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego 
z  zakresu pomocy społecznej pn. ,,Mieszkania chronione na terenie Gminy Klucze”. 
W wyniku przeprowadzonego ww. konkursu podpisano umowę ze Spółdzielnią Socjalną 
,,Małopolanin” z Kolbarku, na prowadzenie mieszkań chronionych, w okresie od 01.04.2019 r. do 
31.12.2019 r. Na realizację ww. działania  podpisano umowę na kwotę 36 000,00 zł. 

Placówka Wsparcia Dziennego  ,, TĘCZA” 

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 od 10:00 do 14:00. Placówka zapewnia 
opiekę dzieciom i młodzieży w wieku od 6 do 16 lat. Dodatkowo w ramach Placówki funkcjonują 
Zespoły Placówek Wsparcia Dziennego w Ryczówku (świetlica wiejska) działające od 11:30 do 
15:30, w wakacje i ferie zimowe od 10:00 do 14:00.  Łączna liczba dzieci i młodzieży będących pod 
opieką Placówki wynosi 60. Koszt prowadzenia Placówki w roku 2019 wyniósł 90.000,00 zł. 
 
Stypendia szkolne  
Uchwała NR LXXI/413/2018 Rady Gminy Klucze z dnia 11 października 2018 r. 

 
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej 

wynikającej z niskich dochodów rodziny, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, 
niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, trudności w wypełnianiu 
funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest 
niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w 
formie:  

 całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym 
wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu 
nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,  

 pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu 
podręczników,  

 w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki 
poza miejscem zamieszkania. 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami wnioski w sprawie stypendiów szkolnych dla uczniów 

szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych przyjmowano od 1 do 17 września 
2019 r. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11.07.2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów 
dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, kryterium dochodowe 
uprawniające do w/w pomocy wynosi od dnia 1 października 2019 r. - 528 zł na osobę w rodzinie.  
Dochód na osobę w rodzinie ustalany był na zasadach określonych w ustawie o pomocy 
społecznej. 

Stypendium szkolne wypłacane było w terminach:  w czerwcu 2019 r. – za okres od stycznia 
do czerwca 2019 r. oraz do dnia 31 grudnia 2019 r. – za okres od września do grudnia 2019 r., po 
otrzymaniu środków na ten cel w ramach dotacji z budżetu państwa. 
Liczba uczniów, którzy otrzymali stypendium I-VI. 2019 r – 82 
Liczba uczniów, którzy otrzymali stypendium IX-XII. 2019 r – 63 
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Liczba wniosków złożonych w 2018/2019 r. – 50 
Liczba wniosków złożonych w 2019/2020 r. – 37 
Kwota przyznana dla uczniów w ramach stypendium szkolnego I-VI.2019 r. – 66 930,00 
Kwota przyznana dla uczniów w ramach stypendium szkolnego IX-XII.2019 r. – 35 485,00 
Kwota przyznana dla uczniów w ramach stypendium szkolnego w 2019 r. – 100% tj. 102 415,00, w 
tym 80% tj. 81 932,00 zł środki pochodzące z budżetu Gminy, a 20 % tj.  20 483,00 zł to środki z 
dotacji. 
 
Klub Integracji Społecznej  
Aktywizacja zawodowa rodzin z problemem bezrobocia. 
 
 Klub Integracji Społecznej jest elementem wewnętrznej struktury organizacyjnej Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Kluczach. Działalność Klubu Integracji Społecznej prowadzona jest w oparciu 
o ustawę o zatrudnieniu socjalnym oraz ustawę o pomocy społecznej. Działania Klubu prowadzone 
są na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Kluczach. Głównym celem KIS jest reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym oraz działania zmierzające do zapewnienia uczestnikom warsztatów 
bezpieczeństwa socjalnego, aktywizacji zawodowej i pomocy w osobistym rozwoju. 

W 2019 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczach kontynuował realizację 
projektu „Perspektywa na jutro – aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców Gminy Klucze 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”. Projekt realizowany był w okresie od 
września 2016 r. do sierpnia 2019 r. Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w 
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.  

W ramach projektu rodziny otrzymały wsparcie asystenta rodziny. W ramach aktywizacji 
zawodowej rodziny miały zapewnioną pomoc doradcy zawodowego, możliwość w podniesieniu 
kwalifikacji zawodowych (szkolenia, kursy) oraz podjęcie stażu zawodowego. Dodatkowo 
pracownicy socjalni motywowali bezrobotnych do podjęcia pracy zawodowej, składania podań o 
pracę.  

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczach od 01.03.2019 r. realizował projekt pn.: „Nowy 
profil usług w Klubie Integracji Społecznej” – edycja 2019 r. Projekt zakładał integrację 
i reintegrację społeczną oraz zawodową bezrobotnych mieszkańców Gminy Klucze ze środowisk 
zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez realizację kontraktów socjalnych oraz 
uczestnictwo w działaniach edukacyjno – integracyjnych. 

Na podejmowane działania wydano 46 622,88 zł ze środków dotacyjnych, 
a ze środków własnych na wypłatę świadczeń z tytułu wykonywanych prac społecznie użytecznych 
i zakup paczek dla uczestników projektu: 8 176,00 zł. 

Zakupiono materiały potrzebne do realizacji jednego z wybranych form zatrudnienia 
wspieranego: 

• m.in. sekatory ręczne, łopaty, konewki, grabki, ubrania robocze, buty, kamizelki, czapki 
• kosiarkę spalinową 1 szt., 
• zestaw do przycinania drzew: podkrzesywarkę   –  1 szt., jednostkę napędową – 1 sz., 

nożyce na wysięgniku –  1 szt., kosa do trawy, 
• odkurzacz do zbierania liści – 1 szt., 
• urządzenie do przycinania żywopłotu – 1 szt., 
• taczka - 1 szt., 
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• odśnieżarka – 1 szt., 
Zorganizowano prace społecznie użyteczne dla 5 osób i staże dla 4 osób. Osoby te dbały 

między innymi o tereny zielone na terenie Gminy Klucze. Jedna z osób odbywała staż, jako 
pracownik pomocy biurowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kluczach. 3 osoby zostały 
skierowane do CIS-u. 
W ramach pomocy organizowano szkolenia i porady. 

 indywidualne zajęcia  z psychoterapeutą, 

 indywidualne zajęcia z psychologiem, 

 wsparcie prawnika, 

 warsztaty z doradcą zawodowym, 

 warsztaty ze specjalistą reintegracji zawodowej, 

 szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, a także Spółdzielni 
Socjalnej,   

 spotkanie i wykład z przedstawicielem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych (GKRPA), 

 spotkanie w Zakładzie Aktywizacji Zawodowej prowadzonym przez Spółdzielnię Socjalną  
,,OPOKA” w Chechle. 

 spotkanie i wykład z koordynatorem ds. Sportu i Rekreacji w Gminie Klucze. 

 wizyta studyjna w przedsiębiorstwie ekonomii społecznej w nowo powstałej Spółdzielni 
Socjalnej ,,Małopolanin”. Warsztaty z zakresu zakładania i prowadzenia działalności 
gospodarczej oraz  Spółdzielni Socjalnej. 
Z klientami OPS-u, zawierano kontrakty socjalne, mające na celu określenie sposobu 

współdziałania w rozwiązywaniu problemów osoby znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej, 
umożliwienia aktywizacji społeczno-zawodowej oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. 

 W ramach współpracy na rzecz osób potrzebujących w 2019 r. podpisano porozumienie 
współpracy pomiędzy: Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kluczach, Powiatowym Urzędem Pracy 
w Olkuszu, Chrześcijańskim  Stowarzyszeniem Dobroczynnym w Kluczach. Spółdzielnią Socjalną 
,,Małopolanin” w Kolbarku, Spółdzielnią Socjalną ,,OPOKA” w Chechle. Celem porozumienia była 
współpraca na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, będących w wieku aktywności 
zawodowej i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. 
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XVI. Gminny Zespół Oświaty 
 

 Gminny Zespół Oświaty zapewnia wspólną obsługę administracyjną, finansową i 
organizacyjną dla następujących jednostek oświatowych i opiekuńczych z terenu Gminy Klucze: 

1. Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Jaroszowcu, 
2. Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Rodakach, 
3. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kluczach, 
4. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bydlinie, 
5. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Chechle, 
6. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kwaśniowie Dolnym, 
7. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ryczówku, 
8. Przedszkole im. Marii Konopnickiej w Jaroszowcu, 
9. Przedszkole im. Jasia i Małgosi w Kluczach, 
10. Klub Dziecięcy „Chatka Puchatka” w Kluczach, 
11. Klub Dziecięcy „Leśne Skrzaty” w Jaroszowcu. 

Jednostką obsługiwaną przez GZO będzie również Żłobek „Baśniowy Dworek” w Kluczach, 
po rozpoczęciu przez niego działalności. 

Oprócz obsługi w/w jednostek w zakresie spraw płacowych, rachunkowych, kadrowych, 
administracyjnych, sprawozdawczych, statystycznych, finansowych, Gminny Zespół Oświaty 
prowadzi również inne sprawy z zakresu systemu oświaty oraz wykonuje zadania w celu ułatwienia 
funkcjonowania szkół i przedszkoli. 
 
Stypendia Wójta Gminy Klucze  

Stypendia Wójta są przyznawane corocznie na zakończenie roku szkolnego, szczególnie 
uzdolnionym uczniom szkół prowadzonych przez Gminę Klucze. Stypendia są przyznawane w 
ramach Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów w Gminie Klucze.  

W 2019 r. przyznano 54 stypendia na kwotę 28 000 zł. Uczniowie otrzymali kwoty od 500 zł 
do 800 zł za bardzo dobre wyniki w nauce oraz wysokie wyniki uzyskane z egzaminów końcowych 
lub za osiągnięcia naukowe potwierdzone tytułem finalisty albo laureata konkursów kuratoryjnych. 
     
Darmowe podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe  

To dotacja celowa, która ma na celu zapewnienie uczniom klas I-VIII oraz dzieciom 
posiadającym orzeczenie     o potrzebie kształcenia specjalnego darmowych podręczników, ćwiczeń 
i materiałów edukacyjnych w każdym roku nauki szkolnej z zakresu edukacji polonistycznej, 
matematycznej, przyrodniczej i społecznej oraz z zakresu języka obcego nowożytnego.  

W roku szkolnym 2019/2020 nowe podręczniki otrzymali uczniowie klas III i VI, wszyscy 
pozostali otrzymali je tylko wtedy gdy nie zostały zakupione w ubiegłych latach i nie znajdowały się 
na stanie biblioteki szkolnej. Użyteczność podręczników określa się na 3- letni okres użytkowania. 

Dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego kwota 
przeznaczona na komplet podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych 
powiększona jest o wskaźnik niepełnosprawności, co zwiększa kwotę zakupu. 
Dotacja w 2019 r. na podręczniki kształtowała się następująco: 

a) klasy I-III - 74,25 zł/komplet, 
b) klasy IV - 138,60 zł/ komplet, 
c) klasy V-VI - 178,20 zł/ komplet, 
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d) klasy VII-VIII - 247,50 zł/komplet. 
 Dotacja w 2019 r. na ćwiczenia była następująca: 

a) klasy I-III - 49,50 zł/komplet, 
b) klasy IV-VIII - 24,75 zł/komplet. 

Gmina Klucze w 2019 roku otrzymała na rok szkolny 2019/2020 kwotę 102 702, 21 zł dotacji 
z MEN w podziale na 7 szkół podstawowych i dwoje dzieci niepełnosprawnych. Zwrot 
niewykorzystanych środków to 321, 10 zł. 

Dzięki dotacji zamówione zostały podręczniki i ćwiczenia dla 1162 uczniów w Gminie 
Klucze. 
 
Dotacja przedszkolna  

To dotacja na realizację wychowania przedszkolnego otrzymana z budżetu państwa w 
formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego. Kwota 
dotacji jest udzielana na każde dziecko do lat 5 korzystające z wychowania przedszkolnego na 
terenie gminy. 

W 2019 r. Gmina Klucze  wykorzystała dotację w kwocie 450 363,00 zł i objęła 
dofinansowaniem  352 dzieci w wieku od 3 do 5 roku życia. 
 
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa  

To program, którego celem było rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i 
wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych i 
uatrakcyjnienie księgozbiorów bibliotek szkolnych oraz wzmocnienie potencjału i roli bibliotek 
szkolnych. Celami szczegółowymi programu było : 

a) zwiększenie atrakcyjności oferty bibliotek szkolnych przez zwiększenie udziału nowości 
wydawniczych w zbiorach bibliotek, 

b) wzrost dostępności książek w bibliotekach szkolnych, 
c) rozwój współpracy pomiędzy szkołami a bibliotekami publicznymi. 

Dotację wykorzystać można było na zakup nowości wydawniczych niebędących 
podręcznikami (w tym lektury i książki z aktualnej oferty księgarskiej), pozycje w języku obcym 
nowożytnym nauczanym w szkole, jeśli takie cieszą się zainteresowaniem uczniów. Oprócz książek 
w postaci papierowej szkoły zakupują również książki w postaci elektronicznej. 
Wsparcie finansowe w 2019 r. uzyskały dwie szkoły: Szkoła Podstawowa im. Unii Europejskiej w 
Kwaśniowie Dolnym oraz Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Bydlinie na 
łączną kwotę  20 000,00 zł w tym 16 000 zł to dotacja a 4 000 zł wkład własny gminy. 
Do bibliotekach szkolnych zakupiono łącznie 1096 sztuk książek. 
Należy dodać, że w ubiegłych latach z programu skorzystały pozostałe szkoły, gdyż program 
rozpisany był na 4 lata. 
 
SKS - Szkolne Kluby Sportowe  
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. 
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Celem programu jest: 

1) 1) stymulowanie i kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci     
i młodzież; 

2) poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci i młodzieży, w tym 
profilaktyka nadwagi i otyłości; 

3) promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży; 
4) zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo - rekreacyjnych dla 

dzieci i młodzieży; 
5) stymulowanie podejmowania aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży mniej 

aktywnych i mniej sprawnych fizycznie, ze szczególnym uwzględnieniem dziewcząt; 
6) 6) tworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych dzieci                

i młodzieży; 
7) optymalizacja wykorzystania lokalnej infrastruktury sportowej, w tym infrastruktury 

przyszkolnej; 
8) promocja różnorodnych sportów wśród dzieci i młodzieży; 
9) wsparcie różnorodnych sportów wśród dzieci i młodzieży; 
10) wsparcie kadr pracujących z dziećmi i młodzieżą w obszarze sportu. 
11) Zajęcia odbywają się w dwóch edycjach: wiosennej od stycznia do czerwca i jesiennej od 

września do grudnia. 

Zajęcia były dopasowane do grup wiekowych uczestników SKS-u pod względem dyscyplin 
np. gry zespołowe, zajęcia taneczne dla dziewcząt, ogólnorozwojowe. 
W 2019 r. w programie brały udział dwie szkoły: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II         w 
Kluczach oraz Szkoła Podstawowa w Ryczówku. Łącznie utworzono 5 grup ćwiczebnych dla 75 
dzieci. 

SKAUT- program pilotażowy  

Jest to program ogłoszony przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Program polega na 
utworzeniu unikalnej ogólnopolskiej sieci kompetentnych ekspertów posiadających doświadczenie 
w pracy z dziećmi i młodzieżą, którzy będą uczestniczyć w procesie gromadzenia danych 
dotyczących poziomu sprawności fizycznej dzieci i młodzieży stanowiących podstawę przyszłych 
sukcesów sportowych, a następnie zamieszczą wyniki testów w narodowej bazie talentów. Skauci 
są rekrutowani przez jednostki samorządu terytorialnego. Główne cele programu to: 

 wsparcie uczestnictwa dzieci i młodzieży w sporcie, 

 stworzenie systemu komunikacji między środowiskiem szkolnym a klubami sportowymi, 

 wsparcie klubów sportowych w pozyskiwaniu dzieci i młodzieży do sportu niezależnie od 
statusu materialnego rodziców/ opiekunów prawnych, 

 uzyskanie informacji o statusie sprawności fizycznej uczniów klas IV-VIII szkół 
podstawowych, 

 przeprowadzanie testów prób sprawności fizycznej, 

 aktywizacja lokalnych struktur samorządu terytorialnego w zakresie działań aktywizujących 
w obszarze sportu dzieci i młodzieży, 
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 identyfikacja jednostek uzdolnionych ruchowo poprzez stosowanie narzędzi badawczych 
oraz obserwacji lekcji wychowania fizycznego i zawodów sportowych dzieci i młodzieży, 

 promocja aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży. 
Operatorem krajowym programu jest Instytut Sportu w Warszawie, natomiast 

koordynatorem wojewódzkim w Małopolsce jest Małopolski Szkolny Związek Sportowy w 
Krakowie. Program był realizowany od 1 października 2019 r. do 30 listopada 2019 r. 

W Gminie Klucze zostało wyłonionych dwóch skautów, po jednym nauczycielu wychowania 
fizycznego ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kluczach i Szkoły Podstawowej im. 
Marszałka Józefa Piłsudskiego w Bydlinie. 

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest to forma 
dofinansowania, w którym to pracodawcy, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianym 
pracownikiem w celu przygotowania zawodowego, po zakończeniu nauki zawodu  lub przyuczeniu 
do wykonywania określonej pracy i zdaniu przez młodocianego egzaminu otrzymują zwrot kosztów 
kształcenia tego pracownika. 

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane ze 
środków Funduszu Pracy. Dofinansowanie przysługuje pracodawcom w  przypadku nauki 
zawodu przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy w kwocie 8081,00 zł (jeżeli okres 
kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości 
proporcjonalnej do okresu kształcenia). W sytuacji przyuczenie do wykonywania 
określonej pracy (za każdy pełny miesiąc kształcenia ) to koszt 254,00 zł. 

W Gminie Klucze w 2019 r. wszystkie wymagania dotyczące złożenia wniosku o 
dofinansowanie spełnił jeden pracodawca i otrzymał dofinansowanie w kwocie 6 599,39 zł. 

Dowóz dzieci do szkół i placówek 

W 2019 r. Gmina realizowała dowóz dzieci do szkół w następujących formach: 

1. Dowóz transportem zbiorowym dzieci niepełnosprawnych. Firma wybrana w drodze 
zamówień publicznych (PHU Kaleta - Renata Kaleta z Wolbromia) dowozi 12 dzieci 
niepełnosprawnych do Ośrodka Rewalidacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego w 
Wolbromiu oraz 9 dzieci niepełnosprawnych do Zespołu Szkół Specjalnych w Olkuszu. 

Gmina zwraca także rodzicom/opiekunom 8 dzieci niepełnosprawnych koszty dowozu 
własnym samochodem osobowym do szkoły lub przedszkola specjalnego. Łączny koszt wykonania 
usługi i zwrotu za dowóz dzieci niepełnosprawnych za 2019 r. wynosił 121 675,74 zł. 

2. Zwrot kosztów za bilety dla uczniów dojeżdżających do szkół macierzystych w Gminie 
Klucze w 2019 r. wyniósł 22 626,80 zł (dojazd uczniów do Gimnazjum w Kluczach i 
Gimnazjum w Bydlinie do czerwca 2019 r. oraz dojazd uczniów do Szkoły Podstawowej w 
Jaroszowcu i Szkoły Podstawowej w Kwaśniowie Dolnym). 

Posiłek w szkole i domu to wieloletni program rządowy na lata 2019-2023. 

Program skierowany do organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe. W ramach 
modułu 3 programu przewidziane są następujące działania: 

a) doposażenie i poprawa standardu funkcjonujących stołówek (własna kuchnia i jadalnia) lub 
doposażenie stołówek, które obecnie nie funkcjonują, tak aby mogły zostać uruchomione 
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ponownie, 
b) wsparcie w zakresie adaptacji i wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych do spożywania 

posiłków, tzw. jadalni. 
 Maksymalna kwota wsparcia finansowego wynosi: 

 80 tys. zł - na doposażenie i poprawę standardu funkcjonujących stołówek szkolnych 
(własnej kuchni i jadalni) oraz doposażenie stołówek szkolnych, które obecnie nie 
funkcjonują, ale będą ponownie uruchomienie, 

 25 tys. zł – na adaptację, poprawę standardu i wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych 
do sporządzania posiłków ( jadalni).    

Program zakłada obowiązkowy wkład finansowy lub rzeczowy organów prowadzących, stąd 
też do wydania szkoły mają łącznie: 

 100 000 zł na własną kuchnię i jadalnię ( 80 tyś. zł -  dotacja, 20 tyś. zł - wkład własny 
gminy), 

 31 250 zł na adaptację jadalni (25 tyś. zł - dotacja, 6250 zł - wkład własny gminy). 

W roku 2019 r. Gmina złożyła wnioski o przyznanie dotacji dla wszystkich szkół, ale 
dofinansowanie z programu w kwocie 100 000 zł otrzymała tylko Szkoła Podstawowa im. Jana 
Pawła II w Kluczach. Kwota została w całości wydatkowana na doposażenie oraz remont kuchni i 
jadalni. W 2020 r. ponawiamy starania o przyznanie dotacji dla pozostałych szkół.   

Dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne z przedmiotów przyrodniczych  niezbędne 
do realizacji podstawy programowej w szkołach podstawowych.  

Jest to dofinansowanie z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, które obejmuje 
zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej 
przedmiotów przyrodniczych takich jak biologia, geografia, chemia i fizyka. 

W 2019 r. na wniosek Gminy, dofinansowanie otrzymała Szkoła Podstawowa im. Unii 
Europejskiej w Kwaśniowie Dolnym na kwotę 33 234,50 zł oraz Szkoła Podstawowa w Ryczówku 
również na kwotę 33 234,50 zł. Rok wcześniej dofinansowanie na zakup nowoczesnego 
wyposażenia pracowni chemiczno-fizycznych uzyskały szkoły w Chechle  i Jaroszowcu. 

Gmina Klucze jest przyjazna edukacji, co potwierdził ranking czasopisma Samorządu 
Terytorialnego „Wspólnota”, który od wielu lat specjalizuje się w badaniach porównujących 
osiągnięcia edukacyjne poszczególnych samorządów i wskazuje gminy o najwyższej jakości 
edukacji. Jakość edukacji to nie zawsze najwyższe wyniki osiągane przez uczniów, dlatego do 
opracowania rankingu wzięto pod uwagę wskaźniki takie jak: „dobry start”, „nierówności” i 
„postęp”.  

W rankingu gmin „Miejsce sprzyjające edukacji” w 2019 r. Gmina Klucze uplasowała się na 
pierwszej pozycji w Powiecie Olkuskim. W rankingu stworzonym dla całego kraju Gmina Klucze 
znalazła się na 191 miejscu (dla porównania: Bukowno – 384 miejsce, Wolbrom – 467 miejsce, 
Olkusz – 636 pozycja, a Bolesław i Trzyciąż odpowiednio 946 i 2104 miejsce). 

Z pewnością ta wysoka lokata wśród samorządów sprzyjających edukacji jest zasługą  
bardzo dobrej współpracy Wójta Gminy z Radą Gminy Klucze i prowadzeniu wspólnej polityki 
oświatowej, za co należą się ogromne podziękowania. 
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XVII. 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 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 w Kluczach 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: 
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.  
Kultywowanie tradycji folklorystycznych: 

 zajęcia/spotkania/warsztaty z Kołami Gospodyń Wiejskich m.in. odbyły się Regionalne 
Spotkania Kół Gospodyń Wiejskich (5 warsztatów) realizowane w ramach projektu pn. 
„Małopolska Szkoła Tradycji” wspólnie z Małopolskim Centrum Kultury „Sokół” w Nowym 
Sączu 

 funkcjonowanie MATECZNIKA TRADYCJI - realizacja warsztatów tradycyjnych zawodów, 
rzemiosła, i rękodzieła artystycznego: garncarstwo i haft.  

Działalność zespołów: 

 zespół „ZIEMIA KLUCZEWSKA” 

 zespół „TESAMEE…” 

 zespół „RODACZANIE” 

 TRIO „… Z DUSZĄ” 

 CHÓR „ENIGMA”  
Edukacja kulturalna: 

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

 „Śpiewnik domowy Stanisława Moniuszki” – koncert chóralny na 200 urodziny 
kompozytora.  
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Spektakle, koncerty (m.in. w plenerze, w kościele w Kluczach i w Cieślinie), eventy muzyczne, 
wystawy, pikniki historyczne, rekonstrukcje historyczne, dożynki. 
 
Pozostała działalność: 

 organizacja I Gminnego Konkursu „Piosenki z uśmiechem” – konkurs adresowany do 
amatorów: solistów i zespołów, 

 program artystyczny „POMAGAM, BO CHCĘ” – wydarzenie organizowane z Polskim 
Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – Koło w Wolbromiu, 

 widowisko pt. ”Muzyczna podróż po Europie”, zorganizowane wspólnie ze 
Stowarzyszeniem na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno – Gospodarczego 
”KLUCZ”, 

 gra terenowa „Jaroszowiec w pamięci miejsca i naszej” oraz rekonstrukcja zdarzeń w 
okupowanym przez Niemców Jaroszowcu, 

 współorganizacja Rajdu Rowerowego „100 kilometrów na 101-lecie Niepodległości, 105-
lecie Bitwy pod Krzywopłotami. 

OBSZAR REKREACJI: 
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) 
b) Wszystkie pokoje mają łazienki. 
c) kryta pływalnia o wymiarach 25m x 12, 5m 
d) sauna 
e) salka do tenisa stołowego 
f) sala konferencyjna – świetlica 
g) 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:  
- kursy 

a) konferencje 
b) szkolenia,  
c) wizyty studyjne 
d) zgrupowania,  
e) obozy sportowe 
f) zielone szkoły. 

 
WSPÓŁREALIZACJA PROJEKTÓW: 

"MATECZNIK TRADYCJI" - Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu we współpracy z 
GOK Klucze 



RAPORT O STANIE GMINY KLUCZE ZA 2019 ROK 

 

     

 

 

Strona 79 z 84 

 

 

 

 kontynuacja działań projektu pn.  „MAŁOPOLSKA SZKOŁA TRADYCJI” realizowanego w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego latach 2017 – 
2020 (warsztaty: garncarstwo i  haft) oraz zorganizowanie 3. Regionalnych Spotkań Kół 
Gospodyń Wiejskich - warsztaty z zakresu tradycyjnego stroju, muzyki, obrzędowości, 
reżyserii, kulinariów i plastyki obrzędowej 
 

„SREBRNE, SENIORSKIE WOJAŻE – NA MEDAL” – grupa nieformalna „60+” we współpracy z GOK 
Klucze 

 warsztaty ceramiczne, podsumowanie działań -  projekt sfinansowano ze środków 
programu "Działaj Lokalnie" - Inicjatywa DL (DK Klucze) 
 

„SKARBNICA WIEDZY – DZIECIĘCY UNIWERSYTET” – grupa nieformalna „Pomysłowe Panie” we 
współpracy z GOK Klucze 

 warsztaty teatralne, taneczne, kulinarne, chemiczne, ekologiczne, fotograficzno-filmowe, 
Spotkania z Architekturą - projekt współfinansowany ze środków Programu Fundusz 
Inicjatyw Obywatelskich, Gminy Miejskiej Kraków i Województwa Małopolskiego (DK 
Klucze) 
 

„BYSTRZAKI” – grupa nieformalna „Gokusie” we współpracy z GOK Klucze 

 warsztaty kreatywnego myślenia, konstruktorskie, warsztaty kulinarne, kreatywne, 
taneczne, teatralne, „Bystrzkowe bajeczkowo”, Kino Sferyczne, zabawy integracyjne i 
animacje - dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie 2019” Polsko – 
Amerykańskiej Fundacji  Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w 
Polsce oraz Ośrodka Działaj Lokalnie w Kluczach, Gminę Klucze i Gminę Bolesław (DK 
Klucze) 
 

„LEGOLANDIA”  - grupa nieformalna "Pozytywnie zakręceni" we współpracy z GOK Klucze 
 

 warsztaty z robotyki -  dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie 2019” Polsko 
– Amerykańskiej Fundacji  Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w 
Polsce oraz Ośrodka Działaj Lokalnie w Kluczach, Gminę Klucze i Gminę Bolesław  (DK 
Jaroszowiec) 

„SPEED-BALL SENIOR” – Stowarzyszenie "SPORTOWNIA" we współpracy z GOK Klucze 

 nauka gry w speed-ball,  treningi, udział w zawodach - projekt jest realizowany przez 
Stowarzyszenie Sportownia w ramach partnerstwa z Kluczewskim UTW 
 

„UNIWERSYTET AKTYWNEGO SENIORA” - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach we 
współpracy z GOK Klucze 

 cykl wykładów dla seniorów – 6 modułów zajęć – projekt realizowany przez Uniwersytet 
Jana Kochanowskiego w Kielcach, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi 
priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.1 Kompetencje w 
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szkolnictwie wyższym, na podstawie umowy nr POWR.03.01.00-00-T097/18 zawartej z 
Narodowym Centrum Badań i Rozwoju 
 

„KATARZYNKI – TO MY” - Stowarzyszenia Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie i grupa 
wolontariacka we współpracy z GOK Klucze 

 projekt finansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa 
Obywatelskiego ze środków „Korpusu Solidarności – Programu Wspierania i Rozwoju 
Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018 – 2030” (DK Klucze) 
 

„BLIŻEJ TRADYCJI” - GOK Klucze 

 warsztaty kulinarne, warsztaty z dziedzictwa kulturowego i uroczyste podsumowanie 
projektu -  zadanie współfinansowane ze środków EFRROW otrzymanych w ramach 
projektu grantowego pt. „Rozwój i wzmacnianie oferty kulturalnej obszaru LGD „Nad Białą 
Przemszą, w szczególności opartej na lokalnej tradycji” realizowanego w ramach 
Podziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020  (Świetlica Kolbark) 

„ZAPATRZENI W PRZESZŁOŚĆ” - Stowarzyszenie "Otwarci" w Bydlinie  we współpracy z GOK Klucze 
 

 konkurs plastyczny „Odzyskanie Niepodległości – Bohaterowie, Bitwy, Miejsca Pamięci” i 
Obchody 105. Rocznicy Bitwy pod Krzywopłotami – projekt realizowany przy wsparciu 
finansowym Województwa Małopolskiego (Bydlin) 
 

„XXV BIEG ULICZNY SZLAKIEM WALK LEGIONISTÓW” – LKS „Legion” w Bydlinie we współpracy z 
GOK Klucze 
 

 organizacja 25 Międzynarodowego Biegu Ulicznego Szlakiem Walk Legionistów 

 organizacja na stadionie sportowym w Bydlinie biegów dla najmłodszych mieszkańców 
gminy Klucze  

Zadanie realizowane przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. 
Pracownia ceramiczna: 

30.05.2019 r. - IX Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci pod hasłem „Bezpiecznie na wsi: 
maszyna pracuje a dziecko obserwuje” - wyróżnienie dla Zuzanny Grabowskiej (w konkursie wzięło 
udział 49 574 dzieci z całej Polski)  

Pracownia teatralna:  

 21.03.2019 r.  - 34. Małopolski Przegląd Teatrów Lalkowych o Wielką Nagrodę Zająca 
Poziomki ŻABNO 2019 - wyróżnienie i nagroda pieniężna 

 22.05.2019 r.  - Teatralia Powiatowego Festiwalu Kultury OLKUSZ 2019 - wyróżnienie dla 
grupy teatralnej "Raz-Dwa-Trzy" w kategorii Domy Kultury 

 15.05.2019 r.  - Zakwalifikowanie się grupy teatralnej "Raz-Dwa-Trzy" do Objazdowego 
Festiwalu Teatralnego „Dilettante” (jako jeden z sześciu teatrów z południowej 
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Polski). Nasza grupa teatralna „Raz – Dwa – Trzy” uczestnicząc w festiwalu będzie mogła 
poznać różnorodne formy teatralne, pochwalić się swoim spektaklem lalkowym i nawiązać 
nowe kontakty, relacje i przyjaźnie 

 7-9.06.2019 r. - Udział grupy teatralnej „Raz-Dwa-Trzy” w warsztatach w Lanckoronie, 
organizowanych w ramach Objazdowego Festiwalu Teatralnego „Dilettante” 

 

Sekcja wokalna : 

 12.01.2019 r. - IV Jurajski Festiwal Kolęd i Pastorałek w Łazach - I miejsce w kategorii 
zespoły dorosłe – zespół „Tesamee…” a II miejsce  zespół „Rodaczanie” 

 24.04.2019 r.  - Udział trójki solistów w Eliminacjach Wstępnych 24 Festiwalu Piosenki 
"Wygraj Sukces" BUKOWNO 2019 -  Kinga Kasprzyk: nominacja do II etapu kwalifikacji 
regionalnych, wyróżnienia:  Julia Tkacz i Wojciech Ziaja 

 26.04.2019 r.  - Udział solistów w Eliminacjach Powiatu Olkuskiego XXXII Małopolskiego 
Festiwalu Form Muzycznych i Tanecznych „Talenty Małopolski 2019” - nominacja do finału 
wojewódzkiego w Dobczycach: Mariusz Bretner,  wyróżnienia:  Julia Tkacz i Wojciech Ziaja 

 24.05.2019 r. – Udział solistów w Eliminacjach 30. Konkursu Piosenki „O dworską nutę” w 
Bolesławiu – Julia Tkacz i Kinga Kasprzyk – wyróżnienia w swoich kategoriach wiekowych 

 28.05.2019 r. – Kwalifikacje Regionalne 24 Konkursu Piosenki „Wygraj sukces” w Jaworznie 
– wyróżnienie: Kinga Kasprzyk 

 19-20.10.2019 r. – IX Festiwal Piosenek Katarzyny Sobczyk „O Złotą Różę Małego Księcia” – 
I miejsce w II kat. Wiekowej – zespół „Tesamee…” 

 16.11.2019 r. – udział Chóru „Enigma” w XVII Małopolskim Przeglądzie Pieśni Patriotycznej 
- Nasze dziedzictwo – Polska w Krakowie - wyróżnienie  

 9.12.2019 r. – Udział Chóru „Enigma” w  XV Diecezjalnym Festiwalu Kolęd i Pastorałek 
,,ZŁOTA KANTYCZKA”  w Jaworznie - III miejsce w kategorii zespoły – dorośli. 
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XVIII. Podsumowanie 
 
Rok 2019 był dla Gminy Klucze niezwykle istotny ze względu na realizowane w tym czasie 

inwestycje oraz planowanie kolejnych zadań. Cechowało go przede wszystkim zaangażowanie 
bardzo dużych – sięgających 10 000 000 zł - środków przeznaczonych na remonty, budowę i 
modernizację infrastruktury publicznej. 

Najważniejszym wydarzeniem było przystąpienie do faktycznej fazy inwestycyjnej 
w zabytkowej części Klucz. Rozpoczęte remonty dwóch budynków – ,,Starej Gminy’’ i Dworku Dietla 
– to inwestycje na które czekało wielu mieszkańców naszej gminy. Pozostałości zabudowań 
dworskich stanowią nie tylko ważne miejsce wizerunkowe, ale są także elementem lokalnej 
tożsamości. Wraz z rewitalizacją przestrzeni parkowej, Gmina Klucze otrzyma nowe miejsce 
aktywności dla różnych grup społecznych oraz nowe miejsca w systemie oświatowym w postaci 
pierwszego w naszym obszarze publicznego żłobka, które stanowią kontynuację działań naszej 
jednostki w kreowaniu polityki prorodzinnej. 

Kluczowe z punktu widzenia rozwoju turystycznego oraz zachowania lokalnego dziedzictwa 
były także prace rewitalizacyjne na wzgórzach Zamku w Bydlinie. Dzięki otrzymaniu zewnętrznego 
dofinansowania odtworzono okopy z czasów I Wojny Światowej które ubogacono o dodatkową 
infrastrukturę w postaci ścieżek i miejsc odpoczynku. Miejsce to pełni nie tylko ważną role dla 
mieszkańców Gminy Klucze, ale także jest szczególnym obiektem wpisanym na trwałe w historię 
Polski. O tym, jak ważna jest jego rola świadczą nie tylko liczne odwiedziny turystów, ale także 
uznanie w oczach osób odwiedzających to miejsce w czasie miejscowych uroczystości 
patriotycznych. 

Poza dwoma wspomnianymi inwestycjami infrastrukturalnymi w 2019 roku zbudowaliśmy 
nowy budynek użyteczności publicznej – Świetlicę w Zalesiu Golczowskim. Nowoczesny obiekt był 
od dawana oczekiwany przez lokalną społeczność. Po zakończeniu budowy, obiekt ten stał się 
centrum aktywności społecznej dla tej miejscowości i będzie jej służył przez długie lata. W tym 
okresie, przeznaczyliśmy znaczne środki na remonty, modernizację i doposażanie publicznych 
budynków w każdym sołectwie. Nie zapominaliśmy przy tym o otaczających je przestrzeniach, 
użytkowanych wspólnie przez wszystkich mieszkańców tworząc place zabaw i miejsca aktywności 
fizycznej. 

Nie zapomniano o działaniach mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa. 
Kontynuowana w tym roku budowa nowego Komisariatu w Kluczach odbywa się ze wsparciem 
środków Gminy. Po jej zakończeniu, nasza Gmina uzyska nowoczesny obiekt, który nie tylko ułatwi 
pracę funkcjonariuszy policji, ale także przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa, gdyż w 
przeciwieństwie do starego budynku stwarza warunki do zwiększenia zakresu działalności tutejszej 
policji. 

Zaangażowanie dużych środków nie ominęło także infrastruktury drogowej. Za kwotę około 
1 mln złotych udało się dokonać remontów oraz modernizacji ponad 20 obiektów drogowych. 
Często stanowiły one niewielkie, ale oczekiwane od wielu lat odcinki ułatwiające dojazd do 
głównych traktów wyremontowanych w poprzednich latach. Duża część tych inwestycji była 
wykonywana z udziałem dofinansowań zewnętrznych oraz wykorzystaniem funduszu sołeckiego. 

Utrzymując dotychczasowe doświadczenia we współpracy z trzecim sektorem, podobnie jak 
w latach ubiegłych Gmina Klucze wykorzystuje i wzmacnia ich potencjał, który przekłada się na 
dobro wspólne. Widać to szczególnie przy realizacji wspomnianej już inwestycji w budynku Starej 
Gminy. Dzięki łączeniu potencjału samorządu i NGOsów oraz wykorzystaniu dostępnych dla 
każdego instrumentów finansowych wspólnie remontujemy budynki oraz otwieramy nowe formy 
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wsparcia dla osób starszych. To bardzo ważny aspekt funkcjonowania naszej społeczności, gdyż 
sektor pozarządowy efektywnie wykonuje działania będące w katalogu zadań gminy, dlatego jego 
pomoc i możliwości współpracy są nieocenione. 

Miniony rok był także okresem zacieśniania współpracy z pozostałymi partnerami 
samorządowymi powiatu olkuskiego i nie tylko. Jej efektem jest realizacja projektów partnerskich 
w zakresie wymiany źródeł ciepła, montażu instalacji OZE oraz budowy infrastruktury turystycznej 
w formie ścieżek pieszo rowerowych. Wspólna realizacja podstawowych zadań samorządu 
gminnego otwiera przed nami wiele nowych możliwości w zakresie wymiany doświadczeń 
pomiędzy naszymi jednostkami, możliwości wspólnego występowania w obronie naszych 
interesów ale przede wszystkim pozwala efektywnie wykorzystywać pozyskiwane środki 
zewnętrzne. Jednocześnie świadczy to o umiejętności prowadzenia dialogu oraz wypracowywania 
kompromisów przez Gminę Klucze, która jest postrzegana jako jednostka odpowiedzialna, skora do 
współpracy oraz otwarta na innowacyjne podejście do zarządzania dostępnymi zasobami. 

O umiejętności dialogu świadczy także dobra współpraca z samorządami wyższego szczebla. 
Wspólne działania inwestycyjne z samorządem powiatu olkuskiego i województwa małopolskiego 
skutkowały wykonanymi inwestycjami drogowymi oraz możliwością podjęcia starań zmierzających 
do ostatecznej modernizacji północnej arterii Gminy Klucze oraz budowy obwodnicy Klucz. 
Ta ostatnia weszła w 2019 roku w kluczową fazę realizacyjną związaną z uzyskaniem niezbędnych 
pozwoleń i przygotowania projektu technicznego. Będzie to jeden z największych projektów 
infrastrukturalnych Gminy Klucze w jej historii, który otwiera nowe możliwości dla rozwoju lokalnej 
gospodarki oraz rozwiąże wiele istniejących problemów społecznych związanych z tranzytem 
w naszej gminie. 

Kontynuując przyjęte w poprzednich latach założenia konsekwentnie rozwijamy przestrzeń 
turystyczną naszej gminy. Po okresie wzmożonych inwestycji w latach ubiegłych w roku 2019 
zrewitalizowaliśmy wspomniane już wzgórze zamkowe w Bydlinie oraz podjęliśmy się błyskawicznie 
przygotowań do działań, mających na celu wyjście naprzeciw oczekiwaniom odwiedzających nas 
turystów i potencjalnych przedsiębiorców. W 2019 roku ostatecznie ustalono charakter i przebieg  
19  km trasy turystycznej po terenie naszej gminy, która w głównej części rozwija się w terenie 
Pustyni Błędowskiej i Róży Wiatrów, która utrzymuje stałe zainteresowanie i przyciąga tysiące 
turystów z całej Polski.  

W realizacji wszystkich działań Gminy Klucze w 2019 roku można było zaobserwować jeden 
wspólny mianownik dla wszystkich elementów. Jest nim łączenie środków własnych ze środkami 
zewnętrznymi, co powoduje że efektywnie wykorzystywaliśmy wszystkie dostępne zasoby. Polityka 
Gminy Klucze obliczona w ten sposób pozwoliła nam nie tylko na przyspieszenie w nadrabianiu 
zaległości, ale także wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w skali mikro i makroregionalnej. Ten styl 
zarządzania wyróżnia nas na tle innych jednostek o czym świadczą publikowane corocznie raporty 
i klasyfikacje jednostek samorządu terytorialnego w skali województwa i kraju.  

Reasumując w 2019 roku kontynuowaliśmy, 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 pozyskiwaniu środków ze źródeł zewnętrznych, co skutkuje 
wdrażaniem większej liczby inicjatyw i kreowaniu warunków rozwoju. Rok 2019 powinien być 
postrzegany jako rok efektów naszych wcześniejszych działań, ale także początek i punkt wyjścia 
kolejnych. Naszym priorytetem były zadania wskazywane przez lokalną społeczność, dlatego Gmina 
Klucze jest postrzegana jako samorząd „słuchający obywateli”. To bardzo ważne, gdyż uczestnictwo 
społeczeństwa w procesach inwestycyjnych jest niezbędnym elementem ich akceptacji. Wzmacnia 
poczucie więzi w ramach lokalnej wspólnoty samorządowej która to jest gwarantem jej  
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harmonijnego rozwoju. Przywiązujemy wagę do wielu dziedzin życia społecznego. Wpieramy 
innowacje w  edukacji, wspieramy lokalnych przedsiębiorców oraz tworzymy ofertę kulturalną 
angażując różne grupy społeczne. Dzięki temu jesteśmy wspólnotą przyjazną jej mieszkańcom, 
turystom co jest doceniane na zewnątrz. Nasza jednostka bywa stawiana za wzór do naśladowania, 
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 


