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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 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 2021 rok.  

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie posłużą mieszkańcom Gminy Klucze do 
zwiększenia wiedzy na temat funkcjonowania samorządu gminnego, a także staną się podstawą do 
przeprowadzenia dialogu na temat przyszłości Gminy Klucze 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 49 % jej powierzchni jest zajęte 
przez tereny leśne będące w głównej mierze własnością PGL Lasy Państwowe. W roku 2021 obszar 
Gminy Klucze w zakresie przyrodniczym został wzbogacony o powołanie w centralnej części naszego 
terenu Rezerwatu przyrody Góra Stołowa im. Ryszarda Malika. Znajduje się w całości na terenach 
leśnych pomiędzy Kluczami a Jaroszowcem i Golczowicami  

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 punktem widokowym 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 oraz 
przyłącz wodociągowy - oba o długości ok 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 Klucze na dzień  31.12.2021r. wyniosła 14 769 osób (pobyt stały i 
pobyt czasowy). 
 
 

Liczba osób które dokonały  zameldowania na 
pobyt stały i pobyt czasowy 

Liczba osób wymeldowanych 

377 196 

 

Liczba zgonów Liczba urodzeń 

225 100 

 

Liczba osób prowadząca działalność gospodarczą 

936 
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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:  4 065 015,72 zł w tym: 
− wydatki na fundusz alimentacyjny: 309 291,34  zł 

− składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe : 313 464,87  zł 

 
− koszty obsługi świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego 115 870,99 zł : 
− liczba zaświadczeń: 43 
− liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne: 658 
− liczba osób uprawnionych do świadczeń rodzinnych: 977 
− liczba rodzin pobierających fundusz alimentacyjny: 40  
− liczba osób uprawnionych do funduszu alimentacyjnego: 53 
− liczba osób zatrudnionych: 3 osoby 
− składki na ubezpieczenie zdrowotne 67 169,93 zł 

 
ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE (500+) 
− wydatki na świadczenia wychowawcze 14 598 487,97  zł w tym: 
− koszty obsługi świadczeń wychowawczych  122 921,46     zł.  
− liczba rodzin pobierających świadczenie wychowawcze: 1981 
− liczba świadczeń: 29114 
 
PROGRAM "CZYSTE POWIETRZE " 
 
− liczba zaświadczeń : 50 
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III. Budżet i finanse Gminy 
 

Budżet Gminy Klucze na rok 2021 uchwalony został przez Radę Gminy Klucze uchwałą Nr 
XXXVI/225/2020 w dniu 21 grudnia 2020 roku. W trakcie roku dokonywano zmian budżetu zarówno 
po stronie dochodów jak i wydatków. 
Po wprowadzeniu tych zmian plan i wykonanie dochodów oraz wydatków na koniec  
2021 roku przedstawia się następująco: 
 
DOCHODY 
Plan  2021 –                    86 196 825,86 zł 
Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.                93 293 679,54 zł 
- co stanowi  -  108,23 % - ustalonego planu 
 
WYDATKI 
Plan 2021 –                    97 849 537,26 zł 
Wykonanie na dzień  31.12.2021 r.                   93 404 893,70 zł 
- co stanowi –  95,46 % - ustalonego planu 
 

 
Wykonanie dochodów w latach 2018-2021 

Rok Dochody ogółem Dochody bieżące Dochody majątkowe 

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 

2020 84 125 726,97 73 938 370,05 10 187 356,92 

2021 93 293 679,54 79 557 900,65 13 735 778,89 

 
 

Na uwagę zasługuję fakt, że Gmina Klucze od 2014 roku nie podnosi podatku od nieruchomości 
rolnego i leśnego. Takie działanie służy poczuciu budowania stabilności finansów lokalnych, jest 
dobrze odbierane przez mieszkańców a jednocześnie pokazuje, że pomimo trudnych czasów i 
rosnących cen byliśmy w stanie umiejętnie zarządzać uzyskiwanymi dochodami. 
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                            Wykonanie wydatków w latach 2018-2021 

Rok Wydatki ogółem Wydatki majątkowe 
Udział wydatków 
majątkowych w 

wydatkach ogółem 

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

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

2020 79 193 156,43 11 383 555,58 14,37% 

2021 93 404 893,70 21 598 999,54 23,12% 
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Spłata rat kapitałowych oraz kwota długu na koniec roku 

Rok 
Spłata rat 

kapitałowych 
Zaciągnięty/a 

kredyt/pożyczka 
Kwota długu na 

koniec roku 

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

2019 2 012 874,96 0,00 6 326 650,70 

2020 1 632 874,96  6 100 000,00  10 793 775,74  

2021 1 652 874,96  2 500 000,00  11 640 900,78  
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Struktura dochodów wykonanych w latach 2018-2021 

Rok Ogółem 

z tego: 

dochody własne 
 (z paragrafami  

270 i 629) 

dotacje 
 (bez paragrafów 

270 i 629) 
subwencja  

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  

Rok Ogółem 

z tego: 

dochody własne dotacje i środki subwencja 

2020 84 125 726,97  36 315 996,90  34 649 450,07  13 160 280,00  

2021 93 293 679,54  40 148 292,74  39 250 399,80  13 894 987,00  

 
 

 
 

 
Dochody według źródeł w 2021 roku 

 
 

dochody własne
43%

dotacje i środki
41% subwencja ogólna 

16%

Struktura dochodów wykonanych w 2021 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

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

93 293 679,54 439 168,11 19 559 005,00 13 894 987,00 25 551 404,65 20 113 335,89 13 046,61 13 698 995,15 23 737,13

Dochody ogółem

z tego:
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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 

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 

2020 2 132 421,20 1 468 437,24 2 184 143,92 4 154 824,98 

2021 445 359,54 1 144 639,21 2 753 570,45 3 783 665,55 
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14,68%
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majątkowe
0,03%

Źródła dochodów w 2021 roku
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IV. Inwestycje i remonty w 2021r. 
 

  

 

Lp. Nazwa zadania 
Wartość 

całkowita Środki własne 
Dofinansowanie 

zewnętrzne 
Fundusz 
Sołecki 

1 
Projekt "Zagospodarowanie otoczenia i parku przy 
pałacu Dietla w Kluczach" 

112 904,99 1 500,00 111 404,99   

2 
Modernizacja budynku komunalnego przy ul. 
Kolejowej 11 w Jaroszowcu 

85 510,37 85 510,37     

3 
Opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji 
budynku komunalnego w Zalesiu Golczowskim ul. 
Dolna 24 

13 500,00 13 500,00     

4 
Projekt "Dostosowanie budynku "Starej Gminy" do 
potrzeb społecznych wraz z modernizacją parku w 
Kluczach 

43 902,10 34 929,62 8 972,48   

5 
Przebudowa sanitariatów w Zespole Szkolno - 
Przedszkolnym 

531 959,70 531 959,70     

6 
Opracowanie dokumentacji projektowej: Budowa 
boiska wielofunkcyjnego przy SP Jaroszowiec 

14 760,00 4 760,00   10 000,00 

7 
Modernizacja kotłowni w budynku ośrodka zdrowia w 
Kluczach 

16 986,30 16 986,30     

8 
Modernizacja dachu Domku Wędkarza w Kluczach -
Osada 

76 403,15 76 403,15     

9 
Przebudowa i rozbudowa placu zabaw oraz siłowni 
zewnętrznej wraz ze zmiana nawierzchni w Bydlinie 

66 000,00 36 000,00   30 000,00 

10 
Projekt : " Modernizacja i rozbudowa Domu Kultury " 
Papiernik" 

983 635,84 182 150,65 801 485,19   

11 
Projekt: "Adaptacja Dworku Dietla do nowych funkcji 
społecznych 

123 413,22 68 268,68 55 144,54   

12 
FS Jaroszowiec - Zagospodarowanie działki w 
Jaroszowcu (Altana, zakup ławek) 

22 842,60     22 842,60 

13 
 Modernizacja budynku wielofunkcyjnego w 
Krzywopłotach polegająca na wykonaniu podnośnia 
platformowego 

72 486,50 14 962,72 42 523,78 15 000,00 

14 
Budowa Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej w 
Kluczach 

6 672 469,85 1 672 469,85 5 000 000,00   

15 
Opracowanie dokumentacji projektowej na 
kompleksową przebudowę w budynku Pawilonu 
Sportowego w Bydlinie 

28 000,00 12 568,90   15 431,10 

16 
Przebudowa przyszkolnego boiska sportowego w 
miejscowości Jaroszowiec 

447 494,37 316 022,37 131 472,00   

    
9 312 268,99 3 067 992,31 6 151 002,98 93 273,70 
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V. Infrastruktura drogowa 
 
 

Drogi, mosty, chodniki  wykonane w ramach remontów 
 

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

1. Remont bieżący dróg : ul. 
Grabowska w Chechle, ul. 
Poprzeczna w Chechle, ul. 
Plażowa w Golczowicach, 
ul. Grabowa w Kolbarku, 
droga do Silikat w 
Kluczach, droga do Cieślina 

 60,45 9 373,89  

2. Naprawa drogi tłuczniowej 
ul. Studzienna w Kluczach 

43 219,3 9 432,08  

3. Naprawa dróg po zimie   22 140,00  

4. Naprawa nawierzchni 
mostu przy ul. Leśnej w 
Chechle  

  9 765,62   

5. Remont chodnika przy ul. 
Szkolnej w Rodakach 

146,3 196,93 84 363,94  

6. Utwardzenie odcinka drogi 
na działce  nr 772/2 w 
Ryczówku 

127   FS-20 431,10 

 
 

Inwestycje drogowe 
 

Lp.  Nazwa inwestycji Długość Pow.  Koszt/zł Dofinansowanie/źródło 

1 Przebudowa drogi 
gminnej Nr 120147K w 
miejscowości Rodaki w 
Gminie Klucze w km od 
0+000,00 do km 
0+329,55 wraz z 
budową oświetlenia 
ulicznego 

329,55 1730 570 140,19 Rządowy Fundusz 
Rozwoju Dróg 
337 094,00  

2 Modernizacja drogi w 
Bogucinie Dużym dz. nr 
224/2 

126 630 55 882,58 FS-16 000,00 

3 Modernizacja drogi (Róg 
Leśnej) do nr.35 ul. 
Paderewskiego w 
Krzywopłotach 

61,55 246,2 38 052,10 FS-5000,00 

4 Budowa drogi od strony 116,37 407,3 54 400,92 FS- 5000,00 
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zachodniej ul. Zielonej 
w Krzywopłotach 150 
mb. 

5 Modernizacja ul. 
Krzewowej w Ryczówku 

129,11 581 83 396,78 FS- 15 000,00 

6 Modernizacja drogi 
gminnej ul. Młyńska w 
Chechle 

123 492 92 242,98 FS-12 000,00 

7 Modernizacja  drogi 
dojazdowej w 
Jaroszowcu na dz. nr 
30/4, 29/16, 29/18 

98,02 421,5 47 273,08 FS-5000,00-dla dz. nr 
30/4 

8 Modernizacja drogi 
KDD1842 w Kwaśniowie 
Górnym 

264,85 927 73 998,44  

9. Modernizacja drogi KDD 
34 1851/4 w 
Kwaśniowie Górnym 

580 2900 215 698,88  

10. Modernizacja ul. 
Brzozowej w Hucisku 

140 490 82 079,38 FS-17  309,25 

11. Modernizacja odcinka 
ul. Rodacka w Chechle 

136 429 67 321,57 FS-3000,00 

12. Modernizacja dróg 
dojazdowych do pól” Na 
Granicy” w 
miejscowości Ryczówek, 
Kwaśniów Górny o 
długości 400 mb oraz w 
miejscowości Kolbark na 
działkach 111/3, 111/5 
o długości 550mb, nr 
832 o długości 300mb.   
 

1367 3772,5 485 188,24 Fundusz ochrony 
gruntów rolnych – 
 200 000,00 

 
 

Dofinansowanie zadań na drogach powiatowych. 
Udzielenie pomocy finansowej  dla zadania: „Przebudowa mostu na drodze powiatowej nr 1108K w 
Golczowicach” kwota: 70 110,00 zł, 
Udzielenie pomocy finansowej dla zadania : „ Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1095 
K ( od drogi nr 1068K Bolesław – Klucze – Jaroszowiec – Bydlin - Wolbrom do drogi nr 794) z drogą 
powiatową nr 1106K (Kwaśniów Dolny - Cieślin)  kwota: 243 592,00, 
Udzielenie pomocy finansowej  dla zadania: „Przebudowa mostu na rzece Dzdzennica w ciągu drogi 
powiatowej nr 1106K ( Kwaśniów Dolny -Cieślin do drogi nr 1095K) w miejscowości Bydlin, kwota: 
810 912,50 zł, 
Udzielenie pomocy finansowej  dla zadania: „Modernizacja nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 
1107K w miejscowości Kwaśniów Górny”, kwota: 1 000 000,00 zł, 
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VI. Ochrona Środowiska naturalnego i rolnictwo 
 

 

1. Ochrona Powietrza 
 

Na bieżąco przyjmowane są od mieszkańców deklaracje do Centralnej Ewidencji Emisyjności 
Budynków i ankiety do Bazy Inwentaryzacji Ogrzewania Budynków w Małopolsce. W ramach tzw. 
Ekointerwencji  dotyczących przestrzegania uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w 
sprawie wprowadzenia na obszarze województwa ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji 
instalacji, w których następuje spalanie paliw, w  2021r. kierowane były pisma do właścicieli 
wskazanych posesji celem złożenia stosownych wyjaśnień (odnotowano 196 ekointerwencji).  
Zakupiono i zamontowano na budynkach placówek szkolnych i budynku UG Klucze sensory i tablice 
informacyjne do systemu monitoringu jakości powietrza (7 szt.).  

Ponadto w raportowanym okresie realizowano i zakończono projekt pn. „Modernizacja 
energetyczna obiektów publicznych w miejscowościach Ryczówek i Cieślin w Gminie Klucze”, w 
ramach którego wykonano kompleksową modernizację energetyczną w budynku: Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Ryczówku i Domu Ludowego w Cieślinie. Projekt obejmował m.in. modernizację 
systemu grzewczego w wymienionych budynkach, wymianę starego gazowego kotła grzewczego na 
nowy kondensacyjny, montaż nowych grzejników o znikomej bezwładności cieplnej, budowa 
instalacji fotowoltaicznych, wymiana starej stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja oświetlenia 
poprzez wymianę starych, tradycyjnych źródeł światła w obiekcie na nowe, energooszczędne 
oświetlenie z wykorzystaniem technologii LED. Dzięki temu osiągnięto założony efekt ekologiczny, 
jakim jest znaczne zmniejszenie zużycia energii w wymienionych budynkach publicznych oraz spadek 
emisji gazów cieplarnianych i pyłów. 

Projekt był dofinansowany ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 4 Regionalna polityka 
energetyczna, Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym 
i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.2, Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności 
publicznej – spr. 

Gmina Klucze w 2021 roku kończyła realizację 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 cieszyła 
się na przestrzeni ostatnich lat 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 w latach ubiegłych dodatkową pulę 45 kotłów na ekogroszek i 
pellet i sukcesywnie realizowała kolejne inwestycje. 

Dodatkowo w ramach projektu wygenerowały się oszczędności, które powstały ze względu, 
że Beneficjenci projektu nie wykorzystywali pełnej puli dotacji jaka była im przyznana. Dzięki temu 
dodatkowo mogliśmy wymienić 6 pieców na ekogroszek, pellet oraz 2 na gaz. Rozkład ilości 
zawartych przez Gminę Klucze umów w stosunku do zamierzeń przedstawia poniższa tabela: 
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 Ekogroszek i pellet Gaz i Biomasa 

Ilość miejsc w całym projekcie 
114 + 45 + 6 = 165 70 + 5 = 75 

Umowy zawarte w roku 2021  
6 2 

Umowy rozwiązane   
0 0 

Ilość mieszkańców, którzy po wykonaniu oceny energetycznej 

odstąpili od podpisania umowy 

0 0 

Wnioski złożone w 2020 roku z terminem realizacji na rok 2021 
0 0 

Środki wydatkowane w roku 2021 
48 050,00 zł 19 734,00 zł 

w tym z RPO 
 45 242,75 zł 19 734,00 zł 

środki własne 
2 807,25 zł 0,00 zł 

 
W ramach projektu „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski”, którego Liderem 

jest Zielony Pierścień Tarnowa w 2021 r. w Gminie Klucze zostało zamontowanych 5 instalacji 
kolektorów słonecznych oraz 18 instalacji paneli fotowoltaicznych. Pozostałe instalacje 
fotowoltaiczne realizowane będą w 2022r. W związku z wygenerowaniem się oszczędności na 
projekcie, była możliwość przeprowadzenia nowego postępowania przetargowego na kolejne 
instalacje fotowoltaiczne. W Gminie Klucze w ramach II przetargu zostanie zamontowanych 36 
instalacji fotowoltaicznych w 2022r.   
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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 31.12.2021r.  na terenie gminy: 
-  zbiorcza sieć wodociągowa       - 140,77 km 
-  zbiorcza sieć kanalizacji sanitarnej      - 23,77 km 
-  budynki podłączone do zbiorczej sieci kanalizacyjnej  - 600 sztuk 
-  przydomowe oczyszczalnie ścieków    - 266 sztuk 

Na bieżąco przyjmowane są od mieszkańców zgłoszenia do ewidencji gminnej zbiorników 
bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków. 
W 2021r. przeprowadzono z udziałem przedstawicieli PWiK Sp. z o.o. w Olkuszu kontrole 
nieruchomości w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych w dwóch sołectwach: Cieślin i 
Kolbark. Skontrolowano łącznie 130 posesji, w 2 przypadkach wykryto nieprawidłowości i konieczna 
była interwencja Policji, w 1 przypadku sprawę skierowano do organów nadzoru budowlanego. 
Właściciele kontrolowanych posesji we własnym zakresie korzystali z usług firm asenizacyjnych i nie 
było konieczności organizowania wywozów zastępczych z tych nieruchomości.  
W wyniku podjętych działań kontrolnych odnotowano znaczny wzrost ilości odbieranych taborem 
asenizacyjnym nieczystości ciekłych, pochodzących ze zbiorników bezodpływowych zlokalizowanych 
na terenie gminy Klucze.  Z zestawienia kwartalnych sprawozdań składanych przez podmioty 
posiadające zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych z terenu gminy Klucze wynika, 
że w roku ubiegłym odebrano i przekazano  do oczyszczalni  63 688,06m3 ścieków. 

 
 

3. Aglomeracja Klucze 
 

 

Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy  Prawo wodne, obowiązującej od dnia 1 stycznia 2018 r. 
aglomerację, wyznacza w drodze uchwały będącej aktem prawa miejscowego, Rada Gminy. 
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 XXXV/2018/2020 z dnia 18 grudnia 2020r. Rada Gminy Klucze   wyznaczyła 
aglomerację Klucze, obejmującą miejscowości Klucze i Jaroszowiec o równoważnej liczbie 
mieszkańców 6700 RLM .   
W 2021r. pracownicy Urzędu Gminy Klucze wraz z przedstawicielami PWiK Sp. z o.o. w Olkuszu 
przeprowadzili czynności kontrolne wobec właścicieli nieruchomości, którzy uchylali się od 
obowiązku podłączenia nieruchomości do nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej w 
Kluczach. W wyniku interwencji do sieci kanalizacji sanitarnej podłączonych zostało 45 posesji. 
Właściciele kontrolowanych posesji we własnym zakresie dokonali przyłączenia do kanalizacji i 
zawarli stosowne umowy z PWiK Sp. z o.o. w Olkuszu.  

W roku 2022 także planuje się  prowadzenie kontroli w poszczególnych sołectwach z udziałem 
pracowników PWiK Sp. z o.o. w Olkuszu.  Kontynuowane będą również kontrole posesji, których 
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właściciele uchylają się od obowiązku podłączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej.   
 

 

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 2021 w ramach tej akcji zebrano łącznie 161,88 ton azbestu, a koszt całej zbiórki 
wyniósł: 56 819,88 zł brutto. Usługa obejmowała załadunek, transport i unieszkodliwienie odpadów 
zawierających azbest. 
 

 
5. Ochrona bioróżnorodności i krajobrazu, utrzymanie zieleni 
 

W ramach działań proekologicznych wspierających ochronę różnorodności biologicznej w 
roku ubiegłym zakupiono materiał zarybieniowy (narybek), przeznaczony do zarybienia stawów 
gminnych znajdującego się w Kluczach – Osadzie. Zakupiono także 16 szt. młodych zajęcy, które 
zostały przekazane Kołu Łowieckiemu „Kuropatwa”  w Jaroszowcu, celem reintrodukcji na obwodach 
łowieckich dzierżawionych przez Koło na terenie gminy Klucze. Na wsparcie ochrony 
bioróżnorodności  w 2021r.  wydano 13 998,10 zł. 

W roku ubiegłym na prace związane z utrzymaniem zielni  ze środków przeznaczonych na 
realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej  wydano 8 368 zł,  wydatki 
obejmowały zakup materiału do nasadzeń (sadzonki krzewów, kwiatów, ziemia, nawozy, trawa).  Na 
wycinkę drzew oraz zabiegi pielęgnacyjne drzew wydano 10 943,24 zł.  
 
 

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 2021 r.”  przyjętego uchwałą Rady Gminy Klucze. W  2021 roku 
Gmina Klucze współpracowała z przedsiębiorstwem JUKO Sp. z o.o. z siedzibą w Zawierciu, 
prowadzącym Schronisko dla Zwierząt „RAFIK” w Bolesławiu w zakresie odławiania, transportu i 
opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu naszej gminy. Odłowiono 47 bezdomnych zwierząt 
(łącznie psów i kotów). Łączny koszt związany z odłowieniem, transportem, opieką weterynaryjną i 
pobytem zwierząt w schronisku wyniósł w 2021r – 90 000 zł. W ramach prowadzonego działania 
związanego z zapobieganiem niekontrolowanego rozrodu zwierząt  dofinansowano w 2021 roku 
zabiegi sterylizacji i kastracji dla 123 zwierząt za kwotę 14 640,00 zł. Łączny koszt realizacji zadań 
związanych z opieką nad bezdomnymi zwierzętami  z terenu gminy Klucze wyniósł 104 640,00 zł. 

W budżecie Gminy  na 2022r.  zabezpieczono  środki finansowe przeznaczone na kontynuację 
dofinansowania zabiegów kastracji i sterylizacji zwierząt oraz realizację założeń programu opieki nad 
bezdomnymi zwierzętami.  
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7.  Edukacja ekologiczna. 
 

W 2021 r., w ramach projektów pn. „Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na 
nowoczesne źródła ciepła, zasilane gazem i biomasą w gminach Bukowno, Klucze i Bolesław” i pn. 
„Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na ekologiczne kotły zasilane paliwem stałym w 
gminach Bukowno, Klucze i Bolesław”, dofinansowanych ze środków Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM), zrealizowano kampanię 
edukacyjną z zakresu ochrony powietrza, obejmującą również działania promujące postawy 
ekologiczne wśród mieszkańców Gminy Klucze.  

 
Kampania polegała na: 

-Zorganizowaniu zajęć edukacyjnych on-line dla dzieci i młodzieży uczęszczających do wszystkich 
szkół z terenu Gminy Klucze (łącznie 7 placówek). Zajęcia odbyły się w dwóch blokach tematycznych 
i łącznie objęły ok. 1650 uczestników. Tematyka zajęć edukacyjnych dotyczyła problemu niskiej 
emisji, właściwych postaw ekologicznych w tym zakresie, oszczędnością zasobów naturalnych oraz 
sposobami poprawy efektywności energetycznej. Omawiana była tematyka smogu i sposoby 
przeciwdziałania zanieczyszczeniom powietrza, w tym skażeniom związanym z paleniem w piecach 
węglem niskiej jakości, śmieciami, a także zanieczyszczeniom pochodzącym z transportu. Ponadto 
przedstawiono naturalne źródła energii oraz wskazano konieczność i metody ich oszczędzania. W 
zakresie zdrowia zapoznano uczestników z typowymi objawami chorobowymi związanymi ze 
smogiem. 

-Opracowaniu i wydrukowaniu ulotek informacyjno-edukacyjnych na papierze ekologicznym z 
recyklingu o tematyce: 

− związanej z ochroną powietrza i koniecznością wymiany starych kotłów węglowych. 

Ulotki zostały przekazane uczniom ze szkół podstawowych z terenu gminy Klucze wraz z 

roślinami oczyszczającymi  powietrze (patrz. pkt. 3); 

− związanej z rolą drzew w ekosystemie i przeciwdziałaniu wymierania owadów 

zapylających. 

-Zakupie roślin oczyszczających powietrze (typu skrzydłokwiat) dla wszystkich uczniów 7 szkół z 
terenu Gminy Klucze. Rośliny były wręczane za pośrednictwem nauczycieli uczestnikom zajęć 
edukacyjnych lub odbierano je indywidulanie w szkołach. 

-Zakupie i zamontowaniu siedmiu sensorów do pomiaru jakości powietrza (np. PM 1, PM 2,5 i PM 
10, temperatura, wilgotność, ciśnienie) na terenie gminy Klucze, przy budynkach użyteczności 
publicznej (szkoły i zespoły szkolno – przedszkolne) oraz na budynku Urzędu Gminy. Odczyt z 
sensorów pojawia się na zamontowanych tablicach LED multicolor oraz na stronie internetowej 
Urzędu Gminy w Klucze.  

-Zakupie butelek na wodę wielokrotnego użytku. W ramach organizowanej akcji edukacyjnej 
mieszkańcy korzystający z informacji udzielanych w Urzędzie Gminy Klucze, dotyczących wymiany 
przestarzałych kotłów węglowych oraz Programu „Czyste Powietrze”, są edukowani o zagrożeniach, 
jakie niesie ze sobą zanieczyszczenie powietrza i nadmierne eksploatowanie zasobów przyrody oraz 
motywowani do wdrażania pożądanych nawyków ekologicznych. Dla utrwalenia efektu 
wypracowanego podczas spotkania mieszkańcy otrzymują zakupione w ramach kampanii butelki na 
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wodę wielokrotnego użytku, co stanowi zachętę do filtrowania wody kranowej lub zakupu wody 
mineralnej w baniakach o dużej pojemności i przelewania jej do otrzymanej, poręcznej butelki. W 
ten sposób, przeprowadzona akcja buduje postawę wśród mieszkańców gminy Klucze, wpływając 
na zmniejszenie zużycia plastiku, ochronę zasobów wody i zmniejszenie zanieczyszczenia 
środowiska.  

-Zakupie drzewek owocowych dla uczniów z 7 szkół z terenu Gminy Klucze. Drzewka zostały rozdane 
uczniom, którzy mieli możliwość ich zasadzenia. Celem działania było zwrócenie uwagi na rolę drzew 
w walce ze zmianami klimatu, zanieczyszczeniem powietrza i gromadzeniu zasobów wody opadowej 
w glebie. Ponadto otrzymane w ramach akcji drzewka owocowe stały się podstawą do 
zaznajomienia uczniów (również za pomocą ulotek informacyjnych) z problemem masowego 
wymierania owadów zapylających, spośród których najważniejsze znaczenie ma pszczoła miodna, 
które giną w wyniku zanieczyszczenia powietrza i stosowania oprysków (pestycydów) w rolnictwie, 
sadownictwie i leśnictwie. Rośliny miododajne, w tym drzewka owocowe będące przedmiotem 
akcji, dostarczają pszczołom nektaru, pyłku bądź spadzi, czyli niezbędnych do życia składników 
pokarmowych, dlatego działanie nie tylko wpłynęło na podniesienie świadomości ekologicznej 
uczniów, lecz również zwiększyło bazę pokarmową zapylaczy. 

-Zakupie toreb na zakupy wielokrotnego użytku. Na torbach nadrukowano zdjęcia najbardziej 
popularnych miejsc w gminie Klucze i hasło motywujące do ochrony lokalnego środowiska poprzez 
zmianę własnej postawy i mentalności. Dzięki temu torby będą zachęcać mieszkańców gminy do 
ograniczenia wykorzystywania plastikowych toreb jednorazowych podczas codziennych zakupów i 
skłonią do przeanalizowania własnego postępowania. 

-Zakupie zestawów do uprawy roślin. Zestaw w bardzo prosty sposób pozwala na wyhodowanie w 
otrzymanym pojemniczku określonej rośliny. Dzięki temu informacje z zakresu ochrony przyrody i 
ekologiczne hasła motywacyjne nadrukowane na wymienionym pojemniczku będą obecne na co 
dzień w gospodarstwach domowych mieszkańców gminy Klucze, pełniąc przy tym dłużej funkcję 
edukacyjną.  

 Wszystkie wymienione działania stworzyły spójną kampanię edukacyjną, której celem było  
przekonanie mieszkańców gminy, że poprawa stanu środowiska naturalnego zaczyna się od 
najprostszych rzeczy i wymaga jedynie zmiany sposobu myślenia, a drobne zmiany poczynione w 
naszym codziennym życiu mają wymierny skutek ekologiczny. 
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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. 
W roku 2020 zaktualizowano ewidencję zabytków Gminy Klucze, która była sporządzona w 2011r.  
Po dokonaniu aktualizacji ewidencji w 2020r. przystąpiono do sporządzenia Programu Opieki nad 
Zabytkami Gminy Klucze na lata 2021 – 2024 oraz zaktualizowano Plan Ochrony Zabytków Gminy 
Klucze na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych, który został zaopiniowany przez 
Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie oraz Dyrektora Centrum 
zarządzania Kryzysowego Powiatu Olkuskiego.  
Program Opieki nad Zabytkami Gminy Klucze na lata 2021 – 2024, został przyjęty Uchwałą Nr 
XXXIX/232/2021 Rady Gminy Klucze z dnia 9 lutego 2021r. 
 
 

Ocena realizacji Programu opieki nad zabytkami gminy Klucze na lata 2016 – 2020. 
 
Gmina Klucze w 2021r. 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 została dokonana 
w Programie Opieki nad Zabytkami Gminy Klucze na lata 2021 – 2024, którego przyjęcie nastąpiło 
Uchwałą Nr XXXIX/232/2021 Rady Gminy Klucze z dnia 9 lutego 2021r. 
 
 

2. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywani Problemów Alkoholowych. 
 

 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywani Problemów Alkoholowych na 2021 rok dla 
Gminy Klucze został przyjęty Uchwałą Nr XXXIX/237/2021 Rady Gminy Klucze z dnia 09 lutego 2021 
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 2021 – 2025 celem 
strategicznym gminnego programu jest wydłużenie życia mieszkańców Gminy Klucze w zdrowiu, 
poprawa jakości życia związanej ze zdrowiem oraz ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu. 
- odbyto 14 posiedzeń pełnego składu Komisji 
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- odbyto 19 posiedzeń ds. rozmów motywujących do podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego 
- skierowano 22 osoby na badanie do biegłego psychiatry i psychologa w celu wydania opinii  
w przedmiocie uzależnienia od alkoholu 
- wysłano 28 wniosków z kompletem dokumentów do Sądu Rejonowego w Olkuszu o wszczęcie 
postępowania w sprawie zastosowania leczenia odwykowego w stacjonarnym  
lub niestacjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego; 
- uruchomiono wobec 38 osób procedurę  sądowego leczenia odwykowego; 
- zrealizowano zadanie publiczne polegające na prowadzeniu działań w obszarze aktywności fizycznej 
w formie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży na terenie Gminy Klucze, służących 
zapobieganiu powstawania problemów alkoholowych w środowisku lokalnym; 
- zrealizowano  warsztaty profilaktyczne dla uczniów i szkoleń dla nauczycieli szkół podstawowych z 
terenu Gminy Klucze; 
- zakupiono nagrody, artykuły żywnościowe, materiały papiernicze dla dzieci i młodzieży biorących 
udział w zajęciach artystycznych, zawodach, turniejach, rajdach, piknikach i festynach sportowo-
profilaktycznych; 
- dofinansowano obóz sportowo-profilaktyczny dla dzieci; 
- zakupiono zestaw nagłośnieniowy do świetlicy gminnej w której prowadzone są dla dzieci i 
młodzieży pozalekcyjne zajęcia profilaktyczne; 
- zakupiono trawę i nawozy do renowacji boisk treningowych na których odbywają się zajęcia 
pozalekcyjne profilaktyczne zajęcia dla dzieci i młodzieży; 

 

3. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii. 
 
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na  2021 rok dla Gminy Klucze został przyjęty Uchwałą 
Nr XXXIX/236/2021 Rady Gminy Klucze z dnia 09 lutego 2021r. 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. 
- zrealizowano warsztaty profilaktyczne dla uczniów i szkolenia dla nauczycieli szkół podstawowych 
z terenu Gminy Klucze; 
 

4. Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.  
 

Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2021 w Gminie Klucze został przyjęty 
Uchwałą Nr XXXIII/213/2020 Rady Gminy Klucze z dnia 04.12.2020 r. 
W myśl Ustawy z dn. 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie program 
określa cele, zasady, oraz formy współpracy Gminy Klucze z Organizacjami oraz określa priorytetowe 
zadania publiczne, które Gmina Klucze będzie wspierać w 2021 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.  
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Wójt Gminy Klucze ogłosił w ciągu roku 5 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 2021 środki w wysokości  948.359,00 
zł (z tego z budżetu Gminy Klucze- 175.000,00; z budżetu państwa- 742.359,00 oraz z funduszu 
przeciwdziałania COVID-19- 31.000,00). 

Dnia 07.12.2020 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 2021 r. z zakresu pomocy społecznej pn. „Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego 
na terenie Gminy Klucze w 2021 roku”. 

Zadanie realizowało Stowarzyszenie Forum Oświatowe „Klucze”. 
Wydatkowano dotację w ramach zadania  w wysokości 110.000,00 zł  (całość z administracji 
samorządowej). 
Dnia 07.12.2020 r.  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach na podstawie Pełnomocnictwa 
udzielonego przez Wójta Gminy Klucze ogłosił konkurs ofert na  powierzenie realizacji zadania 
publicznego w 2021 roku  z zakresu pomocy społecznej pn. „Obsługa dystrybucji żywności w Gminie 
Klucze w 2021 roku”. 
Zadanie realizowało „Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne”. 
Wydatkowano kwotę dotacji: 20.000,00 zł ( całość z administracji samorządowej). 
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 2021 roku wydatkowano dotację w wysokości  742.359,00 zł. (całość z  
administracji rządowej ). 
Dnia 29.01.2021 r. Wójt Gminy Klucze zaprosił organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w 
art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
do składania ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w celu przeciwdziałania COVID -19 
z pominięciem otwartego konkursu ofert pn. „Wspieraj Seniora”. 
Zadanie realizowała Spółdzielnia Socjalna „Opoka”. Wydatkowano dotację w ramach zadania  w 
wysokości 14.000,00 zł (całość z  administracji rządowej). 
Dnia 24.05.2021 r. Wójt Gminy Klucze zaprosił organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w 
art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
do składania ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w celu przeciwdziałania COVID -19 
z pominięciem otwartego konkursu ofert pn. „Wspieraj Seniora”. 
Zadanie realizowała Spółdzielnia Socjalna „Małopolanin”. Wydatkowano dotację w ramach zadania  
w wysokości 17.000,00 zł (całość z  administracji rządowej). 
Dnia 25.11.2021r 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 01.01.2022 roku do 31.12.2026 roku. 
Wyłoniony został oferent – „Stowarzyszenie Zrównoważonego Rozwoju Społeczno – Gospodarczego 
„Klucz”. 
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Planowana kwota dotacji: 821.202,00 zł (całość z  administracji rządowej ). 
Dnia 25.11.2021 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 2022 r. z zakresu pomocy społecznej pn. „Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego 
na terenie Gminy Klucze w 2022 roku”. 
Planowana kwota dotacji: 150.000,00 zł (całość z  administracji samorządowej ). 
Wyłoniony został oferent - Stowarzyszenie Forum Oświatowe „Klucze”. 
Dnia 25.11.2021 r.  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach na podstawie Pełnomocnictwa 
udzielonego przez Wójta Gminy Klucze ogłosił konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania 
publicznego w 2022 roku  z zakresu pomocy społecznej pn. „Obsługa dystrybucji żywności w Gminie 
Klucze w 2022 roku”. 
Planowana kwota dotacji: 20.000,00 zł ( całość z administracji samorządowej). 
Wyłoniony został oferent - „Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne”. 
Dnia 16.02.2021 r. Wójt Gminy Klucze ogłosił otwarty konkurs ofert na wyłonienie podmiotu, który 
przeprowadzi otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania 
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności wspomagającej 
rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. 
Wpłynęła jedna oferta od Stowarzyszenia Forum Oświatowe „Klucze”. 
Wydatkowano kwotę dotacji: 20.000,00 zł ( całość z administracji samorządowej). 
Dnia 10.05.2021r. Wójt Gminy Klucze ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 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. 
Wpłynęły 4 oferty. Liczba ofert spełniających niezbędne wymagania to 4. 
Przyznano kwotę 25.000,00 zł. 
Dotacje otrzymali: 
-Stowarzyszenie Turystyczno-Wędkarskie „Biała Przemsza” na zadanie pn. „Baza szkoleniowa oraz 
sport wędkarski wśród dzieci i młodzieży priorytetem STW Biała Przemsza”, w kwocie – 9.000,00 zł. 
-Stowarzyszenie Na Rzecz Nieustającego Rozwoju „Vajra” na zadanie pn. „Imprezy sportowo-
przygodowe z Vajrą w 2021”, w kwocie – 5.000,00 zł. 
-Stowarzyszenie „Otwarci” Bydlin na zadanie pn. ”Bydlin na sportowo” w kwocie – 8.580,00 zł. 
-Stowarzyszenie „Jurajski Zakątek Ryczówek” na zadanie pn. ”Aktywnie idziemy po zdrowie” w 
kwocie – 2.420,00 zł. 
Dotacje zostały wykorzystane na łączną kwotę 25.000,00 zł. (całość z administracji samorządowej ). 
Na początku roku 2021 organizacje złożyły sprawozdania z realizacji zadań i wszystkie zostały 
pozytywnie zweryfikowane. 
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 2021 był okresem w którym nadal obserwowano 
zwiększone nasilenie ruchu turystycznego na Pustyni Błędowskiej, co miało także związek z 
Pandemią COVID-19 i faktem, że Pustynia jako obiekt otwarty przyciągała wielu turystów, dla których 
wartością była przestrzeń i możliwość zachowania dystansów społecznych. Dotyczyło to szczególnie 
Róży Wiatrów. 

Duża aktywność turystyczna w obszarze południowym wskazywała na konieczność dalszych 
inwestycji infrastrukturalnych. W maju zakończyliśmy budowę drogi dojazdowej w innowacyjnej 
technologii betonowej, która jest pierwszą tego typu nawierzchnią w Gminie Klucze i powiecie 
olkuskim. Po zakończeniu wszelkich uzgodnień i prac projektowych  rozpoczęliśmy kontynuowaną w 
roku 2022 kolejną flagową inwestycję w obszarze turystyki, jaką jest budowa ścieżek pieszo-
rowerowych. Część tej inwestycji jest realizowana w obszarze Pustyni Błędowskiej, wprowadzając 
całkowicie nowy obszar aktywności w tym produkcie turystycznym jakim jest ruch rowerowy. 
Całościowo układ tras przez całą Gminę Klucze stanowi pierwszy etap sieciowania pustyni z 
pozostałymi atrakcjami naszego terenu. Ma to związek z aplikacjami o finansowanie zewnętrzne na 
kontynuację prac w zakresie rozwoju ruchu pieszo-rowerowego i planowaniem realizacji tych 
inwestycji w następnych latach. 

Rok 2021 był kolejnym okresem w którym Gmina Klucze realizowała prawo pobierania 
pożytków cywilnych z zawieranych umów na udostępnienie Pustyni Błędowskiej z tytułu działalności 
komercyjnej. Przedmiotem umów na udostępnianie Pustyni były wszelkiego rodzaju aktywności 
społeczne w zakresie sportu, rekreacji, działalności filmowej i fotograficznej, a także niewielkich 
imprez rodzinnych. Wykaz zawartych umów i wysokość pozyskanych z tego tytułu dochodów jest 
przedstawiony poniżej. Należy tu zaznaczyć, że wszystkie pożytki mają być reinwestowane w 
Pustynię Błędowską.  
 

Umowy bezpłatne 
(ilość sztuk) 

9 umów 

Umowy odpłatne 
(ilość sztuk) 

81 umów (w tym 10 odwołane) 

Lunety ( Czubatka, Dąbrówka, Róża 
Wiatrów) 

16 431,40 zł 

Wartość łączna z umów i lunet w 2021 roku 
(netto) 

120 821,40 zł 

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

modernizacyjnych. Dotyczyło to malowania Róży Wiatrów środkami zabezpieczającymi drewno. Na 
wszystkich punktach widokowych przy Pustyni Błędowskiej funkcjonowały lunety widokowe, które 
ubogaciły ofertę turystyczną w tych miejscach. 
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IX. Sport 
 

1. Infrastruktura sportowa  
 

W 2021 r. podjęto kluczowe działania, których celem było uzupełnienie bazy sportowej na terenie 
znajdującej się gminy Klucze.  

 W 2021 r., w ramach projektu pn. „Budowa Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej 
w Kluczach”, dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach 
Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2019, 
pozostających w dyspozycji Ministra Sportu i Turystyki, rozpoczęto budowę pierwszej w gminie 
Klucze pełnowymiarowej hali sportowej. Inwestycja stanowi jedno z priorytetowych zadań 
samorządu, które jest odpowiedzią na deficyt w infrastrukturze sportowej tego typu na terenie 
gminy. 
 Brak pełnowymiarowej hali sportowej był najbardziej odczuwalny przez społeczność, stąd 
też w raportowanym okresie samorząd podjął daleko idące starania, by realizacja budowy 
przebiegła terminowo i bez zakłóceń. Na zadanie przekazano również pozyskane w 2020 r. środki 
pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego, a także 
dotację celową pochodzącą z budżetu państwa, przekazaną w 2021 r. przez Wojewodę 
Małopolskiego.  
 Dzięki inwestycji oferta zajęć rekreacyjno – sportowych dla mieszkańców gminy znaczenie 
się rozszerzy, z uwagi na stworzenie odpowiednich warunków do organizowania różnego typu 
aktywności fizycznych, w szczególności w okresie jesienno-zimowym. Na podstawie postępu prac 
w raportowanym okresie zakończenie budowy inwestycji przewiduje się na koniec 2022 r.  
 Hala sportowa umożliwi realizowanie na terenie gminy Klucze rozgrywek sportowych, 
zawodów itp. nie tylko na szczeblu lokalnym. Odpowiednia baza sportowa, jaką jest przedmiot 
inwestycji, wpłynie również na rozwój gminy. 

 W 2021 r. Gmina Klucze pozyskała środki pochodzące z Ministerstwa Sportu i Turystyki, 
z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska Program Rozwoju 
Lokalnej Infrastruktury Sportowej Edycja 2021 na realizację zadania pn.: „Budowa Sali 
Gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Kwaśniowie Dolnym”. 
Umowę na dofinansowanie zadania podpisano w listopadzie 2021 roku, natomiast zgodnie z 
przyjętymi założeniami w 2022 r. ruszy budowa. Dzięki temu przy ZSP im. Unii Europejskiej w 
Kwaśniowie Dolnym powstanie pełnowymiarowa sala gimnastyczna wraz z zapleczem. Jest to 
kolejne bardzo ważne działanie na rzecz zmniejszenia deficytów w kubaturowej infrastrukturze 
sportowej, jakie szczególnie doskwiera mieszkańcom niektórych sołectw. Do tej pory placówka w 
Kwaśniowie Dolnym nie posiadała żadnej sali gimnastycznej a zajęcia wychowania fizycznego 
odbywały się na korytarzach szkolnych, bądź przy korzystnych warunkach atmosferycznych na 
zewnątrz budynku. Stąd też inwestycja jest niezwykle istotna nie tylko dla uczniów i kadry 
nauczycielskiej, lecz również dla lokalnego społeczeństwa. 

 Ponadto dzięki staraniom samorządu, w 2021 r. Gmina Klucze otrzymała pomoc finansową 
w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach projektu „Małopolska 
infrastruktura rekreacyjno – sportowa - MIRS” na realizację zadania pn.: „Przebudowa 
przyszkolnego boiska sportowego w miejscowości Jaroszowiec”. W ramach zadania inwestycyjnego 
przy SP w Jaroszowcu wybudowano boisko wielofunkcyjne z piłkochwytami, wykonano oświetlenie 
a teren wokół odpowiednio zagospodarowano. W rezultacie powstał nowoczesny obiekt o 
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nawierzchni poliuretanowej, przystosowany do uprawniania sportu, w tym popularnych gier 
zespołowych. Boisko wybudowano w miejscu starego obiektu, którego stan techniczny i 
funkcjonalny nie pozwalał na uprawianie w tym miejscu jakiejkolwiek aktywności fizycznej. 

 Dzięki podjętym staraniom gmina Klucze zyska dwa nowoczesne, pełnowymiarowe obiekty 
sportowe, które przyczynią się do rozwoju na terenie gminy wielu dyscyplin sportowych.  

 

2. Wsparcie na realizacje zadań. 
 

Na podstawie Uchwały nr Nr XXVII/182/2016 Rady Gminy Klucze z dnia 28.11.2016r w sprawie 

określenia 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 2021 roku 

kwotę  170.000,00 zł. 

 
GLKS „Przemsza Klucze”              42.000,00 zł 

ULKS „Centuria” Chechło              20.000,00 zł 

LKS „Legion” Bydlin               20.000,00 zł 

LKS „Unia” Jaroszowiec               17.000,00 zł 

Stowarzyszenie A.P. „Przemsza Klucze”        12.000,00 zł 

KS „Hardzi” Jaroszowiec                                  12.000,00 zł 

UKS „Samuraj” w Kluczach                              12.000,00 zł 

LZS „ Kolbark Błyskawica”              12.000,00 zł  

UKKS „Orzeł” Kwaśniów                         11.000,00 zł 

UKS w Kluczach                                                  8.000,00 zł 

UKS „Małopolanie” w Rodakach                     2.000,00 zł 

 ULKS Legionik Bydlin                                         2.000,00 zł 

                                              

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

     

 

 

Strona 28 z 82 

 

 

 

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 2021 roku Rada Gminy obradowała i podejmowała stosowne uchwały zgodnie z planem 
pracy rady przyjętym Uchwałą Nr XXXIX/239/2021 z dnia 09.02.2021r. Wypełniając dyspozycję 
zawartą w planie pracy  Rada Gminy obradowała na 17 sesjach i podjęła  120 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 XXXVIII/227/2021 z 
22.01.2021 

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

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego z mocą 
obowiązującą od 1 stycznia 2021r. 
Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Mał. z 
27.01.2021r., poz. 573 
Uchwała wykonana -bez zastrzeżeń 

2 XXXIX/228/2021 z 
09.02.2021 

Planu dofinansowania form doskonalenia 
zawodowego nauczycieli oraz ustalenia 
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 
2021r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych 
w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez 
Gminę Klucze 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie 
Informacji Publicznej Gminy Klucze oraz na 
stronie internetowej Gminy Klucze. 
Uchwała wykonana -bez zastrzeżeń 

3 XXXIX/229/2021 z 
09.02.2021 

Rozparzenia skargi na działalność dyrektora 
gminnej jednostki organizacyjnej 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Uchwała wykonana 

4 XXXIX/230/2021 z 
09.02.2021 

Zmiany uchwały Rady Gminy Klucze Nr 
XIX/122/2019 z dnia 23 grudnia 2019r. w 
sprawie określenia zasad przyznawania i 
odpłatności za usługi opiekuńcze i 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego z mocą 
obowiązującą od 1 stycznia 2021r. 
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specjalistyczne usługi opiekuńcze z 
wyłączeniem specjalistycznych usług 
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi oraz warunków częściowego lub 
całkowitego zwolnienia z opłat i trybu 
pobierania 

Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Mał. z 
15.02.2021r., poz. 975 
Uchwała wykonana -bez zastrzeżeń 

5 XXXIX/231/2021 z 
09.02.2021 

Przedłużenia okresu obowiązywania „Strategii 
Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy 
Klucze na lata 2016-2020” do końca roku 2021 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Uchwała wykonana 

6 XXXIX/232/2021 z 
09.02.2021 

Przyjęcia gminnego Programu Opieki nad 
Zabytkami Gminy Klucze na lata 2021-2024 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego. 
Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Mał. z 
15.02.2021r., poz. 977 
Uchwała wykonana -bez zastrzeżeń 

7 XXXIX/233/2021 z 
09.02.2021 

Przeznaczenia do wydzierżawienia na okres 10 
lat nieruchomości stanowiącej część działki nr 
522/2 w Ryczówku i wyrażenia zgody na 
bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Uchwała wykonana 

8 XXXIX/234/2021 z 
09.02.2021 

Przystąpienia do zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Klucze- część B 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Uchwała wykonana 

9 XXXIX/235/2021 z 
09.02.2021 

Przystąpienia do zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Klucze- część A i C 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Uchwała wykonana 

10 XXXIX/236/2021 z 
09.02.2021 

Przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii na rok 2021 dla Gminy Klucze 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Uchwała wykonana 

11 XXXIX/237/2021 z 
09.02.2021 

Przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 
rok 2021 dla Gminy Klucze 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Uchwała wykonana 

12 XXXIX/238/2021 z 
09.02.2021 

Przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy 
Klucze na rok 2021 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Uchwała wykonana 

13 XXXIX/239/2021 z 
09.02.2021 

Przyjęcia planu pracy Rady Gminy Klucze na rok 
2021 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Uchwała wykonana 

14 XXXIX/240/2021 z 
09.02.2021 

Zmiany uchwały budżetowej Gminy Klucze na 
2021 rok 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i 
podlega ogłoszeniu według zasad 
przewidzianych dla uchwał budżetowych. 
Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Mał. z 15.02.2021, 
poz. 976 
Uchwała wykonana -bez zastrzeżeń 

15 XXXIX/241/2021 z 
09.02.2021 

Zmiany uchwały Nr XXXVI/224/2020 Rady 
Gminy Klucze z dnia 21 grudnia 2020r. w 
sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy 
finansowej Gminy Klucze na lata 2021-2027 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Uchwała wykonana 

16 XXXIX/242/2021 z 
09.02.2021 

Udzielenie pomocy finansowej dla 
Województwa Małopolskiego 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Uchwała wykonana 

17 XXXIX/243/2021 z 
09.02.2021 

Udzielenie pomocy finansowej dla 
Województwa Małopolskiego 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Uchwała wykonana 

18 XXXIX/244/2021 z 
09.02.2021 

Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu 
Olkuskiego 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Uchwała wykonana 
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19 XXXIX/245/2021 z 
09.02.2021 

Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu 
Olkuskiego 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Uchwała wykonana 

20 XXXIX/246/2021 z 
09.02.2021 

Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu 
Olkuskiego 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Uchwała wykonana 

21 XXXIX/247/2021 z 
09.02.2021 

Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu 
Olkuskiego 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Uchwała wykonana 

22 XXXIX/248/2021 z 
09.02.2021 

Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu 
Olkuskiego 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Uchwała wykonana 

23 XL/249/2021                     
z 16.02.2021 

Wyrażenia zgody na utworzenie spółki pod 
firmą Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa 
Świętokrzyskie, Śląsk, Małopolska 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Uchwała wykonana 

24 XL/250/2021                     
z 16.02.2021 

Wyrażenia zgody na złożenie wniosku o 
wsparcie ze środków Rządowego Funduszu 
Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie 
objęcia udziałów w nowotworzonej spółce pod 
nazwą Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa 
Świętokrzyskie, Śląsk, Małopolska Sp. z o.o.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Uchwała wykonana 

25 XLI/251/2021                     
z 26.02.2021 

Zmiany uchwały budżetowej Gminy Klucze na 
2021 rok 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i 
podlega ogłoszeniu według zasad 
przewidzianych dla uchwał budżetowych. 
Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Mał. z 03.03.2021, 
poz. 1318 
Uchwała wykonana -bez zastrzeżeń 

26 XLI/252/2021                     
z 26.02.2021 

Przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej 
Gminy Klucze na lata 2021-2031 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Uchwała wykonana 

27 XLII/253/2021                     
z 26.03.2021 

Zmiany uchwały Rady Gminy Klucze Nr 
XL/250/2021 z dnia 16 lutego 2021 w sprawie 
wyrażenia zgody na utworzenie spółki pod 
firmą SIM SMS spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Uchwała wykonana 

28 XLII/254/2021                     
z 26.03.2021 

Zmiany uchwały Rady Gminy Klucze Nr 
XIX/122/2019 z dnia 23 grudnia 2019r. w 
sprawie 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 z opłat i trybu 
pobierania 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Małopolskiego. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 
01.05.2021r.  
Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Mał. z 06.04.2021, 
poz. 2026 
Uchwała wykonana -bez zastrzeżeń 

29 XLII/255/2021                     
z 26.03.2021 

Określenia szczegółowego trybu i 
harmonogramu opracowania projektu „Strategii 
Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy 
Klucze na lata 2022-2032, w tym trybu jej 
konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy 
Klucze 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Uchwała wykonana 

30 XLII/256/2021                     
z 26.03.2021 

Przeznaczenia do wydzierżawienia na okres 10 
lat nieruchomości stanowiącej część działki nr 
314 w Golczowicach i wyrażenia zgody na 
bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Uchwała wykonana 



 

     

 

 

Strona 31 z 82 

 

 

 

31 XLII/257/2021                     
z 26.03.2021 

Wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy 
na kolejny czas oznaczony 3 lat na rzecz 
dotychczasowych dzierżawców 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Uchwała wykonana 

32 XLII/258/2021                     
z 26.03.2021 

Przyjęcia programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie gminy Klucze w 2021 roku 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Małopolskiego i 
wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia.  
Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Mał. z 06.04.2021, 
poz. 2024 
Uchwała wykonana -bez zastrzeżeń 

33 XLII/259/2021                     
z 26.03.2021 

Zmiany uchwały budżetowej Gminy Klucze na 
2021 rok 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i 
podlega ogłoszeniu według zasad 
przewidzianych dla uchwał budżetowych. 
Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Mał. z 06.04.2021, 
poz. 2025 
Uchwała wykonana -bez zastrzeżeń 

34 XLII/260/2021                     
z 26.03.2021 

Zmiany uchwały Nr XLI/252/2021 Rady Gminy 
Klucze z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie: 
przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej 
Gminy Klucze na lata 2021-2031 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Uchwała wykonana 

35 XLIII/261/2021                     
z 28.04.2021 

Zasad wynajmowania lokali wchodzących w 
skład mieszkaniowego zasobu Gminy Klucze 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego. 
Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Mał. z 07.05.2021, 
poz. 2602 
Uchwała wykonana -bez zastrzeżeń 

36 XLIII/262/2021                     
z 28.04.2021 

Zmiany uchwały budżetowej Gminy Klucze na 
2021 rok 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i 
podlega ogłoszeniu według zasad 
przewidzianych dla uchwał budżetowych. 
Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Mał. z 07.05.2021, 
poz. 2593 
Uchwała wykonana -bez zastrzeżeń 

37 XLIII/263/2021                     
z 28.04.2021 

Zmiany uchwały Nr XLI/252/2021 Rady Gminy 
Klucze z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie: 
przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej 
Gminy Klucze na lata 2021-2031 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Uchwała wykonana 

38 XLIII/264/2021                     
z 28.04.2021 

Udzielenia pomocy finansowej dla 
Województwa Małopolskiego. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Uchwała wykonana 

39 XLIII/265/2021                     
z 28.04.2021 

Diet oraz określenia zasad zwrotu kosztów 
podróży służbowych dla radnych Rady Gminy 
Klucze  

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Małopolskiego. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 
2021r. 
Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Mał. z 07.05.2021, 
poz. 2594 
Uchwała wykonana -bez zastrzeżeń 

40 XLIV/266/2021                     
z 10.05.2021 

Zmiany uchwały budżetowej Gminy Klucze na 
2021 rok 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i 
podlega ogłoszeniu według zasad 
przewidzianych dla uchwał budżetowych. 
Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Mał. z 13.05.2021, 
poz. 2824 
Uchwała wykonana -bez zastrzeżeń 
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41 XLV/267/2021                     
z 17.06.2021 

zmiany Uchwały nr XXXIV/217/2020 Rady Gminy 
Klucze z dnia 17.12.2020 w sprawie uchwalenia 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Klucze -część A i C 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego. 
Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Mał. z 30.06.2021, 
poz. 3689 
Uchwała wykonana -bez zastrzeżeń 

42 XLV/268/2021                     
z 17.06.2021 

zmiany uchwały nr XXXIX/234/ Rady Gminy 
Klucze z dnia 9.02.2021 w sprawie przystąpienia 
do zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Klucze – cześć B 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Uchwała wykonana 

43 XLV/269/2021                     
z 17.06.2021 

określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku 
mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o 
dochodach gospodarstwa domowego 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 
2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Małopolskiego. 
Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Mał. z 02.07.2021, 
poz. 3789 
Uchwała wykonana -bez zastrzeżeń 

44 XLV/270/2021                     
z 17.06.2021 

wyrażanie zgody na ustanowienie odpłatnej 
służebności przesyłu na nieruchomości 
stanowiącej działkę nr 111/5 położoną w 
Kolbarku wchodzącą w skład Gminnego Zasobu 
Nieruchomości Gminy Klucze 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Uchwała wykonana 

45 XLV/271/2021                     
z 17.06.2021 

wyrażenie zgody na ustanowienie odpłatnej 
służebności przesyłu  na nieruchomości 
stanowiącej część działki nr 23/22 położoną w  
Kluczach wchodzącej w skład Gminnego Zasobu 
Nieruchomości Klucze  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Uchwała wykonana 

46 XLV/272/2021                     
z 17.06.2021 

wyrażenie zgody na sprzedaż w trybie 
bezprzetargowym niezabudowanej 
nieruchomości stanowiącej część działki nr 
808/5 w Kluczach wchodzącej w skład Gminnego 
Zasobu Nieruchomości Klucze 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Uchwała wykonana 

47 XLV/273/2021                     
z 17.06.2021 

zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 
2021r. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i 
podlega ogłoszeniu według zasad 
przewidzianych dla uchwał budżetowych. 
Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Mał. z 17.06.2021, 
poz. 3643 
Uchwała wykonana -bez zastrzeżeń 

48 XLV/274/2021                     
z 17.06.2021 

zmiany uchwały w sprawie  przyjęcia wieloletniej 
prognozy finansowej Gminy Klucze na lata 2021-
2031 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Uchwała wykonana 

49 XLV/275/2021                     
z 17.06.2021 

dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w 
wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego z mocą 
obowiązującą od 1 czerwca 2021r. 
Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Mał. z 18.06.2021, 
poz. 3536 
Uchwała wykonana -bez zastrzeżeń 

50 XLV/276/2021                     
z 17.06.2021 

udzielenia dotacji na prace konserwatorskie i 
restauratorskie przy zabytku nieruchomym 
wpisanym do rejestru zabytków na terenie 
Gminy Klucze 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Uchwała wykonana 
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51 XLV/277/2021                     
z 17.06.2021 

udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu 
Olkuskiego 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Uchwała wykonana 

52 XLV/278/2021                     
z 17.06.2021 

zmiany uchwały nr XXXIX/247/2021 Rady Gminy 
Klucze z dnia 09 lutego 2021 w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 
Olkuskiego 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Uchwała wykonana 

53 XLV/279/2021                     
z 17.06.2021 

udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Rodakach 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Uchwała wykonana 

54 XLV/280/2021                     
z 17.06.2021 

udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Bydlinie 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Uchwała wykonana 

55 XLV/281/2021                     
z 17.06.2021 

udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Kluczach 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Uchwała wykonana 

56 XLV/282/2021                     
z 17.06.2021 

udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Krzywopłotach 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Uchwała wykonana 

57 XLV/283/2021                     
z 17.06.2021 

udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Kwaśniowie 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Uchwała wykonana 

58 XLV/284/2021                     
z 17.06.2021 

udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Rodakach 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Uchwała wykonana 

59 XLV/285/2021                     
z 17.06.2021 

udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Ryczówku 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Uchwała wykonana 

60 XLV/286/2021                     
z 17.06.2021 

zatwierdzenie skonsolidowanego bilansu Gminy 
Klucze za 2020r. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Uchwała wykonana 

61 XLV/287/2021                     
z 17.06.2021 

rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Uchwała wykonana 

62 XLVI/288/2021                     
z 25.06.2021 

Wotum zaufania dla Wójta Gminy Klucze za 
2020 rok 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Uchwała wykonana 

63 XLVI/289/2021                     
z 25.06.2021 

Zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
Gminy Klucze sporządzonego na dzień 
31.12.2020r. wraz ze sprawozdaniem rocznym z 
wykonania budżetu Gminy Klucze za 2020rok 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Uchwała wykonana 
Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Mał. z 07.07.2021, 
poz. 3964 
Uchwała wykonana -bez zastrzeżeń 

64 XLVI/290/2021                     
z 25.06.2021 

Absolutorium dla Wójta Gminy Klucze za 
2020rok 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Uchwała wykonana 

65 XLVII/291/2021                     
z 07.07.2021 

zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 
2021r. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i 
podlega ogłoszeniu według zasad 
przewidzianych dla uchwał budżetowych. 
Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Mał. z 19.07.2021, 
poz. 4372 
Uchwała wykonana -bez zastrzeżeń 

66 XLVII/292/2021                     
z 07.07.2021 

zmiany uchwały Nr XLI/252/2021 Rady Gminy 
Klucze z dnia 26 lutego 2021 w sprawie  przyjęcia 
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Klucze 
na lata 2021-2031. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Uchwała wykonana 

67 XLVII/293/2021                     
z 07.07.2021 

udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 
Olkuskiego 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Uchwała wykonana 

68 XLVII/294/2021                     
z 07.07.2021 

wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie 
bezprzetargowym niezabudowanej 
nieruchomości stanowiącej część działki Nr 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Uchwała wykonana 
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1621/2 w Kluczach wchodzącej w skład 
Gminnego Zasobu Nieruchomości Gminy 
Klucze. 

69 XLVII/295/2021                     
z 07.07.2021 

wyrażenia zgody na utworzenie spółdzielni 
socjalnej pod nazwą „Polska Pustynia” w 
siedzibą w Kluczach 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Uchwała wykonana 

70 XLVII/296/2021                     
z 07.07.2021 

zmiany uchwały Nr XLV/279/2021 Rady Gminy 
Klucze z dnia 17 czerwca 2021r. w sprawie: 
udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Rodakach. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Uchwała wykonana 

71 XLVIII/297/2021 
z 26.07.2021 

wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu 
niezabudowanych nieruchomości w Kwaśniowie 
Górnym  wchodzących w skład Gminnego 
Zasobu Nieruchomości Gminy Klucze 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Uchwała wykonana 

72 XLVIII/298/2021 
z 26.07.2021 

wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 
stanowiących działki nr 2086 i 2087/1 położone 
w Rodakach 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Uchwała wykonana 

73 XLVIII/299/2021 
z 26.07.2021 

Zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 
2021 rok 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i 
podlega ogłoszeniu według zasad 
przewidzianych dla uchwał budżetowych. 
Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Mał. z 0.08.2021, 
poz. 4579 
Uchwała wykonana -bez zastrzeżeń 

74 XLVIII/300/2021 
z 26.07.2021 

Udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Kluczach 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Uchwała wykonana 

75 XLIX/301/2021 
z 22.09.2021 

zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości 
opłat za pobyt dziecka w klubie dziecięcym lub 
żłobku utworzonym przez Gminę klucze  

Uchwała wchodzi w życie po upływie 1 dni od 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego z mocą 
obowiązującą od 1 stycznia 2022r.  
Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Mał. z 29.07.2021, 
poz. 5348 

76 XLIX/302/2021 
z 22.09.2021 

określenie średniej ceny jednostek paliwa w 
Gminie Klucze na rok szkolny 2021/2022 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego. 
Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Mał. z 29.07.2021, 
poz. 5349 

77 XLIX/303/2021 
z 22.09.2021 

rozpatrzenie skargi  na działalność Wójta Gminy 
Klucze 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Uchwała wykonana 

78 XLIX/304/2021 
z 22.09.2021 

zmiany uchwały budżetowej na 2021 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i 
podlega ogłoszeniu według zasad 
przewidzianych dla uchwał budżetowych. 
Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Mał. z 29.07.2021, 
poz. 5347 
Uchwała wykonana -bez zastrzeżeń 

79 XLIX/305/2021 
z 22.09.2021 

zmiany uchwały Nr XLI/252/2021 Rady Gminy 
Klucze z dnia 26 lutego 2021 w sprawie 
przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej 
Gminy Klucze na lata 2021-2031 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Uchwała wykonana 

80 XLIX/306/2021 
z 22.09.2021 

udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 
Olkuskiego 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Uchwała wykonana 
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81 XLIX/307/2021 
z 22.09.2021 

udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 
Olkuskiego 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Uchwała wykonana 

82 XLIX/308/2021 
z 22.09.2021 

zmiany uchwały Nr XXXIX/246/2021 Rady 
Gminy Klucze  z dnia 09.02.2021 w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 
Olkuskiego 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Uchwała wykonana 

83 XLIX/309/2021 
z 22.09.2021 

zmiana uchwały Nr XLV/279/2021  Rady Gminy 
Klucze z dnia 17 czerwca 2021 w sprawie 
udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej 
Straży Pożarnej  w Rodakach 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Uchwała wykonana 

84 XLIX/310/2021 
z 22.09.2021 

Rozpatrzenie wniosku o utworzenie 
młodzieżowej rady Gminy Klucze 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Uchwała wykonana 

85 L/311/2021  
z 13.10.2021 

Uchylenia uchwały Nr XLII/256/2021 z 
26.03.2021r. w sprawie przeznaczenia do 
wydzierżawienia na okres 10 lat nieruchomości 
stanowiącej część działki nr 314 w Golczowicach 
i wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie 
umowy dzierżawy 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Uchwała wykonana 

86 L/312/2021  
z 13.10.2021 

Metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki 
tej opłaty dla właścicieli nieruchomości w 
zabudowie jednorodzinnej na których 
zamieszkują mieszkańcy oraz właścicieli lokali w 
zabudowie wielolokalowej na których 
zamieszkują mieszkańcy 

Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego z mocą 
obowiązującą od dnia 1 listopada 2021r. 
Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Mał. z 18.10.2021, 
poz. 5788 
Uchwała wykonana -bez zastrzeżeń 

87 L/313/2021  
z 13.10.2021 

Zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi właścicieli 
nieruchomości zabudowanych budynkami 
mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących 
bioodpady stanowiące odpady komunalne w 
kompostowniku przydomowym 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Małopolskiego i 
wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia.  
Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Mał. z 18.10.2021, 
poz. 5787 
Uchwała wykonana -bez zastrzeżeń 

88 L/314/2021  
z 13.10.2021 

Zmiany uchwały Nr XXIII/157/2020 Rady Gminy 
Klucze z dnia 16 kwietnia 2020 roku w sprawie 
uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i 
porządku na terenie Gminy Klucze. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie14 dni 
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Małopolskiego 
Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Mał. z 18.10.2021, 
poz. 5786 
Uchwała wykonana -bez zastrzeżeń 

89 L/315/2021  
z 13.10.2021 

Zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 
2021 rok 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i 
podlega ogłoszeniu według zasad 
przewidzianych dla uchwał budżetowych. 
Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Mał. z 18.10.2021, 
poz. 5786 
Uchwała wykonana -bez zastrzeżeń 

90 L/316/2021  
z 13.10.2021 

Przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej 
Gminy Klucze na lata 2021-2033 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Uchwała wykonana 

91 LI/ 317/2021  
z 29.10.2021 

Zmiany uchwały Nr L/312/2021 Rady Gminy 
Klucze z dnia 13 października 2021r. w sprawie 
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki 
tej opłaty dla właścicieli nieruchomości w 

Uchwała wchodzi w życie po opublikowaniu 
w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Małopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 
2 listopada 2021r. 
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zabudowie jednorodzinnej, na których 
zamieszkują mieszkańcy oraz właścicieli lokali w 
zabudowie wielolakowej, na których 
zamieszkują mieszkańcy.  

Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Mał. z 02.11.2021, 
poz. 6025 
Uchwała wykonana -bez zastrzeżeń 

92 LI/ 318/2021  
z 29.10.2021 

Zmiany uchwały Nr L/313/2021 Rady Gminy 
Klucze z dnia 13 października 2021r. w sprawie 
zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi właścicieli 
nieruchomości zabudowanych budynkami 
mieszkalnymi jednorodzinnymi, 
kompostujących bioodpady, stanowiące odpady 
komunalne, w kompostowniku przydomowym  

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Małopolskiego i 
wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia.  
Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Mał. z 02.11.2021, 
poz. 6024 
Uchwała wykonana -bez zastrzeżeń 

93 LI/ 319/2021  
z 29.10.2021 

Porycia części kosztów gospodarowania 
odpadami komunalnymi z dochodów własnych 
niepochodzących z pobranej opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Uchwała wykonana 

94 LI/ 320/2021  
z 29.10.2021 

Zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 
2021 rok 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i 
podlega ogłoszeniu według zasad 
przewidzianych dla uchwał budżetowych. 
Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Mał. z 08.11.2021, 
poz. 6183 
Uchwała wykonana -bez zastrzeżeń 

95 LI/ 321/2021  
z 29.10.2021 

Zmiany uchwały Nr L/316/2021 Rady Gminy 
Klucze z dnia 13 października 2021r. w sprawie: 
przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej 
Gminy Klucze na lata 2021-2033.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Uchwała wykonana 

96 LII/ 322/2021  
z 24.11.2021 

uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Klucze.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Uchwała wykonana 

97 LII/ 323/2021  
z 24.11.2021 

zmiany uchwały nr XLV/271/z dnia 17 czerwca 
2021r. w sprawie wyrażenia zgody na 
ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na 
nieruchomości stanowiącej działkę nr 23/22 
położoną w Kluczach wchodzącą w skład 
Gminnego Zasobu Nieruchomości Gminy 
Klucze. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Uchwała wykonana 

98 LII/ 324/2021  
z 24.11.2021 

wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy 
dzierżawy. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Uchwała wykonana 

99 LII/ 325/2021  
z 24.11.2021 

wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy 
dzierżawy. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Uchwała wykonana 

100 LII/ 326/2021  
z 24.11.2021 

uchwalenia rocznego programu współpracy 
Gminy Klucze z organizacjami pozarządowymi 
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 
2022.  

 

101 LII/ 327/2021  
z 24.11.2021 

diet oraz określenia zasad zwrotu kosztów 
podróży służbowych dla radnych Rady Gminy 
Klucze.  

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Małopolskiego i 
ma zastosowanie do ustaleni diet należnych 
od 1 sierpnia 2021r. 
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Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Mał. z 26.11.2021, 
poz. 6747 
Uchwała wykonana -bez zastrzeżeń 

102 LII/ 328/2021  
z 24.11.2021 

ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęci z 
mocą obowiązującą od 1 sierpnia 2021r. 
Uchwała wykonana 

103 LII/ 329/2021  
z 24.11.2021 

zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 
2021r. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i 
podlega ogłoszeniu według zasad 
przewidzianych dla uchwał budżetowych. 
Uchwała wykonana -bez zastrzeżeń 

104 LII/ 330/2021  
z 24.11.2021 

zmiany uchwały nr L/316/2021 Rady Gminy 
Klucze z dnia 13 października 2021r.  w sprawie 
przyjęcia  wieloletniej prognozy finansowej 
Gminy Klucze na lata 2021-2033. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Uchwała wykonana 

105 LIII/ 331/2021  
z 03.12.2021 

zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 
2021r.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i 
podlega ogłoszeniu według zasad 
przewidzianych dla uchwał budżetowych. 
Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Mał. z 09.12.2021, 
poz. 7438 
Uchwała wykonana -bez zastrzeżeń 

106 LIII/ 332/2021  
z 03.12.2021 

zmiany uchwały nr L/316/2021 Rady Gminy 
Klucze z dnia 13 października 2021 r.  w sprawie 
przyjęcia  wieloletniej prognozy finansowej 
Gminy Klucze na lata 2021-2033 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Uchwała wykonana 

107 LIII/ 333/2021  
z 03.12.2021 

uchylenia uchwały nr XXXIX/242/2021 Rady 
Gminy Klucze z 09.02.2021r. w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej dla 
Województwa Małopolskiego 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Uchwała wykonana 

108 LIV/334/2021 
z 10.12.2021 

przekształcenia Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Kluczach w Centrum Usług Społecznych w 
Kluczach oraz nadania mu Statutu 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Małopolskiego i 
wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022r. 
Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Mał. z 14.12.2021, 
poz. 7714 
Uchwała wykonana -bez zastrzeżeń 

109 LIV/335/2021 
z 10.12.2021 

przystąpienie do 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 

110 LIV/336/2021 
z 10.12.2021 

przystąpienia do zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego  
Gminy Klucze część A i C 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Uchwała wykonana 

111 LIV/337/2021 
z 10.12.2021 

przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiazywania Problemów Alkoholowych na 
rok 2022 dla gminy Klucze 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Uchwała wykonana 

112 LIV/338/2021 
z 10.12.2021 

przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii na rok 2022 dla Gminy Klucze 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Uchwała wykonana 

113 LV/339/2021 
z 21.12.2021 

zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 
2021r. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i 
podlega ogłoszeniu według zasad 
przewidzianych dla uchwał budżetowych. 
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Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Mał. z 
28.12.2021r., poz. 8083 
Uchwała wykonana -bez zastrzeżeń 

114 LV/340/2021 
z 21.12.2021 

zmiany uchwały nr L/316/2021 Rady Gminy 
Klucze z dnia 13 października 2021r.  w sprawie 
przyjęcia  wieloletniej prognozy finansowej 
Gminy Klucze na lata 2021-2033 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Uchwała wykonana 

115 LV/341/2021 
z 21.12.2021 

dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w 
wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego z mocą 
obowiązującą od 1 stycznia 2022r.  
Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Mał. z 
28.12.2021r., poz. 8084 
Uchwała wykonana -bez zastrzeżeń 

116 LV/342/2021 
z 21.12.2021 

ustalenia  wysokości diet dla przewodniczących 
organów wykonawczych jednostek 
pomocniczych Gminy 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i 
ma zastosowanie do wypłat diet od 1 stycznia 
2022r. 
Uchwała wykonana 

117 LV/343/2021 
z 21.12.2021 

rozpatrzenia petycji pana F.J w sprawie 
sprzeciwu wobec budowy planowanej 
obwodnicy Klucz zarejestrowanej pod poz. Nr 8 
w Rejestrze Petycji Gminy Klucze 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i 
podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji 
Publicznej Gminy Klucze oraz na stronie 
Gminy Klucze. 
Uchwała wykonana 

118 LV/344/2021 
z 21.12.2021 

rozpatrzenia petycji pana H.Dz. w sprawie 
poparcia budowy zachodniej obwodnicy Klucz 
zarejestrowanej pod poz. Nr 10 w Rejestrze 
Petycji Gminy Klucze 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i 
podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji 
Publicznej Gminy Klucze oraz na stronie 
Gminy Klucze. 
Uchwała wykonana 

119 LV/345/2021 
z 21.12.2021 

przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej 
Gminy Klucze na lata 2022-2033 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 
2022roku 
Uchwała wykonana 

120 LV/346/2021 
z 21.12.2021 

Uchwały Budżetowej Gminy Klucze na rok 2022 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 
2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Małopolskiego 
oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy 
Klucze.  
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XI. Bezpieczeństwo w Gminie i ochrona przeciwpożarowa 

 

Bezpieczeństwo w gminie 
 

Komisariat Policji w Kluczach liczy łącznie 19 policjantów i 1,5 etatu cywilnego. W swojej 
strukturze nie posiada Zespołu Dyżurnych, a zgłaszane interwencje całodobowo przekazywane są do 
Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu na stanowisko dowodzenia. Dyżurny komendy, zleca 
interwencję dla patrolu policji lub kieruje bezpośrednio do obsługi zdarzeń policjanta Zespołu  
Kryminalnego. 
W godzinach od 6.00 do 22.00 komisariat jest otwarty dla petentów, natomiast od godziny 22.00 do 
6.00 jest zamknięty i nadzorowanych przez patrol Policji. 

 
                                   

 
Ilość podejmowanych interwencji przez Policjantów KP Klucze 

 

 
 

 
W tym : 240 interwencji domowych, gdzie w 34 przypadkach sporządzono „Niebieskie Karty”  
 

 
Pozostałe wyniki prewencyjne za 2021 r 

-wylegitymowano 2770 osób  
-zatrzymano 6 osób poszukiwanych przez Policję  
-przeprowadzono 476 czynność w sprawach o wykroczenie  
-zrealizowano 204 doprowadzeń osób w tym 107 osób do wytrzeźwienia 
-przeprowadzono 6158 wywiadów i ustaleń wśród mieszkańców gminy Klucze  
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Poniżej przedstawiono zdarzenia drogowe w rozbiciu na poszczególne sołectwa (zdarzenia drogowe 

obsługiwane przez Policę) tj.; 

1. Klucze – 6 wypadków i 54 kolizji drogowych, 8 osób rannych   

2. Chechło – 4 kolizje 

3. Rodaki – 5 kolizji drogowych  

4. Ryczówek – 4 kolizje  

5. Bydlin – 5 kolizji  

6. Jaroszowiec –8 kolizji 

7. Kwaśniów Dolny – 3 kolizje drogowe, 1 wypadek, 1 osoba zabita, 2 ranne. 

8. Kolbark – 6 kolizji drogowych 

9. Golczowice – 2 kolizje  

10. Kwaśniów Górny – 4 kolizje drogowe 

11. Krzywopłoty – brak zdarzeń drogowych 

12. Bogucin Duży – 4 kolizjie 

13. Cieślin –  2 kolizje  

14. Hucisko - brak zdarzeń drogowych 

15. Zalesie Golczowskie – 2 kolizje  

Zestawienie przestępstw stwierdzonych na terenie Gminy Klucze w latach 2017-2020 
 
 

                

Wykrywalność kryminalna w latach 2018-2021 
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W 2021 roku Policjanci Zespołu Kryminalnego przeprowadzili: 
-194 - postępowań przygotowawczych 
-251 czynność sprawdzających 
Dokonali zajęcia mienia na poczet przyszłych kar w kwocie 27 300 zł. 
Zrealizowali 51 służb 8 godzinnych na terenie Gminy Klucze 
 

W 2021 roku współpraca Komisariatu Policji w Kluczach z samorządem lokalnym układała się 

w sposób właściwy. Nie napotkano trudności w zakresie realizacji wspólnie podejmowanych działań 

na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa Gminy Klucze.  

Współodpowiedzialność za bezpieczeństwo publiczne powoduje, że samorząd dostrzega 

potrzeby lokalnej Policji, a w szczególność współfinansowania niektórych przedsięwzięć w tym 

zakresie.     

 

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. 
 

OSP  Bydlin - liczy 62 członków czynnych, jednostka  posiada  budynek  remizy,  
2  samochody  bojowe  Ural  i Volvo (zakupiony w 2017r.), 1 samochód do przewozu osób i 
sprzętu Ford Transit, 1 samochód oświetleniowy z agregatem prądotwórczym Żuk. 

 
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.  
 
OSP Rodaki - liczy 52 członków czynnych, jednostka posiada  budynek remizy, 
 1 samochód bojowy Jelcz 004, 1 samochód do przewozu ludzi i sprzętu Ford Transit i średni 
samochód ratowniczo-gaśniczy Renault D16 (zakupiony w 2021 roku).  
 
OSP Bogucin - liczy 30 członków czynnych, jednostka posiada budynek remizy, na wyposażeniu 
mają 1 samochód do przewozu ludzi i sprzętu Volkswagen Transporter. 

 
OSP Chechło - liczy 28 członków czynnych, posiada budynek remizy,  
1 samochód  bojowy  Magirus i 1 samochód do przewozu ludzi i sprzętu Ford Transit.  
 
OSP Klucze - liczy 62 członków czynnych, na wyposażeniu 1 samochód lekki Ford Transit 
(zakupiony w 2018r,) i 1 samochód pożarniczy średni Renault, (pozyskano go z PSP w 2021r.) 
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OSP Kolbark - liczy 25 członków czynnych, na wyposażeniu 1 samochód lekki Ford Transit 
(zakupiony w 2020 roku) 

 
OSP Krzywopłoty - liczy 26 członków czynnych, na wyposażeniu 1 samochód lekki do przewozu 
ludzi Volkswagen Transporter (zakupiony w 2020 roku). 
 
OSP Kwaśniów - liczy 35 członków  czynnych,  jednostka posiada 2 samochody bojowe: Jelcz 
005, Ural, 1 samochód lekki do przewozu ludzi i sprzętu Citroen Berlingo (przeniesiony z OSP 
Krzywopłoty w 2020 roku), jednostka posiada budynek  remizy. 

 
W 2021 roku dokonano zakupów związanych z gotowością bojową ochotniczych straży 

pożarnych: zakupiono części do samochodów pożarniczych, paliwo, oleje, filtry, opony do 
samochodów bojowych, gaśnice i proszek gaśniczy, akumulatory, syrenę do OSP Bydlin (7.060,20 
zł), części do piły Stihl, taśmy ostrzegawcze, kamizelki ostrzegawcze, części do motopompy w OSP 
Bydlin, umundurowanie strażackie, tlen medyczny, buty, 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 roku 2021 zakupiono fabrycznie nowy samochód ratowniczo-gaśniczy średni marki 
Renault D16 z napędem 4x4: dla OSP Rodaki, kwota: 826 929,00 zł (dofinansowanie z budżetu Gminy 
Klucze: 319 929,00 zł, dofinansowanie do samochodu pochodziło również z Województwa 
Małopolskiego, WFOŚiGW, NFOŚiGW, Środków Powiatu Olkuskiego, Lasów Państwowych  
i KSRG).  
Dla OSP Klucze w 2021 roku przekazano nieodpłatnie średni samochód ratowniczo-gaśniczy Renault 
- pozyskany ze Szkoły Aspirantów w Krakowie – Renault. 

W 2021 roku wyremontowano pomieszczenia garażowe w remizie OSP Kolbark na kwotę 
39.765,74 (dofinansowanie z budżetu Gminy Klucze: 20 765,74 zł oraz dofinansowanie z 
Województwa Małopolskiego w kwocie 19 000,00 zł).  
 
 Działalność naszych jednostek poszerzona jest o propagowanie zagadnień ochrony 
przeciwpożarowej wśród młodzieży. Strażacy z naszej gminy prowadzą również zajęcia p.poż dla 
szkół oraz przedszkoli z naszej gminy, które to cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród dzieci. 

 
 W okresie sprawozdawczym jednostki OSP z gminy Klucze uczestniczyły w działaniach 
ratowniczo – gaśniczych 228 razy, w tym 27 razy przy pożarach i 198 razy przy miejscowych 
zagrożeniach. Niestety nie obyło się bez 3 alarmów fałszywych. 
Strażacy z Gminy Klucze kolejny rok z rzędu brali wielokrotnie udział w działaniach dotyczących 
przeciwdziałaniu COVID-19. 
 

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

Lp. OSP Pożary 
Miejscowe 
zagrożenia 

Alarmy 
fałszywe 

RAZEM 

1. Bydlin (KSRG) 5 41 2 48 

2. Ryczówek (KSRG) 7 37 0 44 

3. Rodaki (KSRG) 2 18 0 20 

4. Bogucin 0 1 0 1 
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5. Chechło 0 8 0 8 

6. Klucze 6 49 0 55 

7. Kolbark 0 21 0 21 

8. Krzywopłoty 0 0 0 0 

 9. Kwaśniów 7 23 1 31 

Razem 27 198 3 228 

 
  

W 2021 roku odbyły się 4 spotkania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego  głównie 
dotyczące spraw związanych z pandemią COVID-19 (SARS-CoV-2), jak również spraw bieżących -
akcja zima, spraw związanych z bezpieczeństwem dzieci w okresie wakacyjnych i zimowych, osób 
bezdomnych i starszych, funkcjonowaniem  placówek oświatowych, OPS, Policji i straży 
ochotniczych.  

W 2021 roku zakupiono syrenę alarmową elektroniczną typu DSE-600S z awaryjnym 
zasilaniem na budynek Urzędu Gminy Klucze. Koszt montażu, zaprogramowania i zakupu syreny 
wyniósł: 18 388,50 zł 
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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: 1 lokal socjalny wyodrębnione z lokali komunalnych  
 

• 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  

• 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: 1 lokal socjalny 
 

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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XIII. Oświetlenie ulic i dróg. 
 

 

Usługi oświetleniowe obejmujące zapewnienie pełnej sprawności technicznej opraw oświetlenia 
ulicznego w ilości 1652 szt. punktów świetlnych sodowych orz 91 sztuk punktów świetlnych opraw 
typu LED - świadczy TAURON Dystrybucja SA Kraków o/Będzin. 
Koszt  konserwacji i eksploatacji opraw oświetlenia ulicznego w roku 2021r. – 260 903,64 zł 
 
W ramach świadczonych usług wykonano dobudów opraw  oświetlenia ulicznego w ilości 7 szt. 
 
Zrealizowano  następujące zadania: 
 

Lp. NAZWA Ilość opraw LED Kwota 

1. Rozbudowa oświetlenia ulicznego na odcinku ul. 
Ogrodowej – Krzewowej w Ryczówku 

13 szt. 72 754,25 

2. Rozbudowa oświetlenia ulicznego placu zabaw i terenu 
przyległego w Jaroszowcu 

11 szt. 56 042,40 

3. Rozbudowa oświetlenia ulicznego Chechło ul. Młyńska 
FS Chechło Rozbudowa oświetlenia ulicznego Chechło ul. 
Młyńska 

8 szt. 18 216,94 
12 000,00 

4.  Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Bogucinie Dużym w 
kierunku Bogucina Małego 

8 szt. 52 578,88 

5. Modernizacja oświetlenia ulicznego przy Palcu 
Partyzantów 

17 szt. 57 905,00 

 
Wykonano  następujące projekty  budowlane: 
 

Lp. NAZWA Kwota 

1. FS. Ryczówek – opracowanie dokumentacji budowlanej dla zadania pod 
nazwą rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Zadolna w Ryczówku 

10 000,00 

2. FS Bogucin Duży - opracowanie dokumentacji projektowo budowlanej dla 
zadania pod nazwą Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Bogucinie Dużym  
Opracowanie dokumentacji projektowo budowlanej dla zadania pod nazwą 
Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Bogucinie Dużym 

5 500,00 
 
1 500,00 

3. FS Cieślin – Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Jurajskiej na odcinku 
Cieślin – Bydlin 

5 000,00 

 
                                                                     

Na dostawę  energii elektrycznej Gmina Klucze – przeprowadza  się co 2 lata przetarg 
nieograniczony. Z wykonawcą   wybranym w przetargu Gmina zawiera umowę dostawę energii 
elektrycznej. W okresie od 01.01.2021r.- do 31.12.2022r. dostawcą  energii elektrycznej jest „Po 
prostu Energia Spółka Akcyjna, al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa 

Umowa o świadczenie usług  dystrybucji energii elektrycznej  zawarta jest z TAURON 
Dystrybucja S.A. ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków  od.01.01.2017r.  na czas  nieoznaczony. 

Koszt  energii elektrycznej  wraz z dystrybucją w 2021r. - 781 943,24zł 
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XIV. 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. 

W 2020r. i 2021r. trwały prace planistyczne nad opracowaniem zmiany Studium. Zmiana studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego została przyjęta Uchwałą Nr 
LII/322/2021 
Rady Gminy Klucze z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie: uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Klucze 

 
W dniu 09.02.2021r. 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. 

- do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Klucze - 
część A i C, przyjętego uchwałą Nr XXXIV/217/2020 Rady Gminy Klucze z dnia 17 grudnia 2020 r. 

 i podjęto: 
- Uchwałę Nr XXXIX/234/2021 Rady Gminy Klucze w sprawie: przystąpienia do zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Klucze – część B 
- Uchwała Nr XXXIX/235/2021 Rady Gminy Klucze w sprawie: przystąpienia do zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Klucze – część A i C. 
 
Zmiany ww. planów zagospodarowania przestrzennego dokonywane są w zakresie w jakim była 
sporządzana zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
(Uchwała Nr LII/322/2021 Rady Gminy Klucze z dnia 24 listopada 2021 r.) 
 

W związku z dofinansowaniem rozwoju infrastruktury turystycznej z Programu Rządowego 
Polski Ład w rejonie Pustyni Błędowskiej zachodzi konieczność podjęcia zmian ustaleń 
obowiązującego planu miejscowego dla umożliwienia realizacji nowych zamierzeń w rejonie pustyni 
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(teren oznaczony w mpzp jako ZPB), związanych z wieżą widokową oraz ścieżkami pieszo-
rowerowymi. 

Nowymi zamierzeniami Gminy Klucze w zakresie infrastruktury turystycznej w rejonie Pustyni 
Błędowskiej jest zwiększenie jej turystycznej dostępności, podniesienie jej atrakcyjności poprzez: 

- wykorzystanie wieży szybowej po ZGH Bolesław jako wieży widokowej na pustyni 
Błędowskiej (wskazanie lokalizacji wieży i zmiana zapisów mpzp dotyczących wysokości wieży) 

- posadowienie budynku recepcyjnego (kontenerowego) przy Róży Wiatrów 
- zmiana zapisów dotyczących ścieżek pieszo-rowerowych – dopuszczenie nawierzchni w 

trwałych materiałów, ewentualna zmiana przebiegu ścieżek, zwiększenie ilości. 
W związku z powyższym zaszła konieczność podjęcia działań mających na celu zmiany: 

Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Klucze – część A i C, zatwierdzonego 
Uchwałą  Nr XXXIV/217/2020 Rady Gminy Klucze z dnia 17.12.2020r. ogłoszonego w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Małopolskiego z 2020r. w  pozycji 8643 z dnia 29.12.2020r. oraz  

Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Klucze - w sołectwach Chechło i 
Klucze – obszar A i C, przyjętego uchwałą Nr LXIX/404/2018 Rady Gminy Klucze z dnia 13 września 
2018r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Klucze w sołectwach Chechło i Klucze – obszar A i C z późn. zm. (Uchwała nr XXIV/164/2020 Rady 
Gminy Klucze z dnia 25.05.2020r. w sprawie uchwalenia częściowej zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Klucze w sołectwach Chechło i Klucze – obszar A i C.). 

 W związku z powyższym w dniu 10.12.2021r. podjęto: 

- Uchwałę Nr LIV/335/2021 Rady Gminy Klucze w sprawie:  przystąpienia do zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Klucze – w sołectwach Chechło i Klucze – obszar A 
i C 

- Uchwałę Nr LIV/336/2021 Rady Gminy Klucze w sprawie: przystąpienia do zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Klucze – część A i C 

 
Wykonanie oceny aktualności Studium i planów miejscowych planuje się pod koniec obecnej 
kadencji 2018 – 2023. 
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XV. 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 2021 roku wykonana została praca przewozowa w ilości 2 243 241,8 km. Zwiększenie pracy 
przewozowej w porównaniu do roku 2020 jest spowodowane częściowym zmniejszeniem  
ograniczeń dotyczących publicznego transportu zbiorowego w związku z pandemią wirusa COVID-
19. Zgodnie z obowiązującymi dwiema umowami całość pracy przewozowej wykonuje jeden 
operator, tj. Konsorcjum Autobusowe Transgór – PKS Południe – LZ Lazar, z liderem Transgór S.A.  

 
Praca przewozowa w latach 20012-2021 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 zależną do ilości wozokilometrów zrealizowanych na jej terenie zgodnie 
z postanowieniami statutu Związku. 

Udział gmin, członków Związku, w kosztach organizowanej komunikacji w powiązaniu z 

wykonaną pracą przewozową w latach 2012-2021: 

 

Praca przewozowa w latach 2012-2021 (w tys. km) 
 

 
 

Udział Gmin w kosztach komunikacji w latach 2012-2021 (w tys. zł.)   
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 Finansowanie komunikacji miejskiej odbywa się według zasad przyjętych w statucie Związku. 
Nieznaczne zwiększenie pracy przewozowej na poszczególnych gminach w porównaniu do roku 2020 
wynika  
z mniejszej skali ograniczeń spowodowanych obostrzeniami w przemieszczaniu się  środkami 
zbiorowego transportu publicznego (kursy szkolne, kursy w niedziele i święta). Wielkość dopłaty do 
wozokilometrów  
z poszczególnych gmin w 2021 r. przedstawia poniższy wykres: 
 
 

Wielkość dopłat do pracy przewozowej z poszczególnych gmin w zł (%) 
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Rok 2021 to kolejny trudny rok dla Związku. Utrzymująca się w jej kolejnych falach pandemia  

COVID-19, w radykalny sposób wpłynęła na funkcjonowanie systemów społeczno-gospodarczych w 
całej Polsce. Sektor publicznego transportu zbiorowego został szczególnie dotknięty jej negatywnymi 
skutkami (spadające dochody ze sprzedaży biletów, rosnące koszty realizacji usług, niedobór 
kierowców na rynku pracy). Co gorsze,  pandemia zmieniła zachowania transportowe mieszkańców 
miast i gmin. Zmiany te dokonują się  
w dwojaki sposób. Po pierwsze, zmniejszyła się ruchliwość transportowa mieszkańców. Spotkania 
bezpośrednie zostają zastępowane rozmowami on-line,  zdalnie odbywa się nie tylko nauka ale i 
praca. Po drugie - co dla komunikacji miejskiej jest dużo gorsze - pandemia przyczyniła się do 
zwiększenia udziału motoryzacji indywidualnej w podróżach miejskich. Wprowadzane ograniczenia i  
obostrzenia, skutecznie „odstraszały” od korzystania z transportu zbiorowego. 

Pomimo tych niekorzystnych zjawisk,  Związek wypełnia powierzone mu zadania i dalej 
planowo rozszerza ofertę jakościową świadczonych usług. Wspomnieć tu należy o wdrożeniu nowej 
usługi zakupu przez telefon biletów - tak jednorazowych jak i okresowych, poprzez mobilną aplikację 
mPay. W swych najbliższych zamierzeniach, aplikując o środki „Polskiego Ładu”, Związek planuje 
zakup nowoczesnej wiaty przystankowej na placu przy ul. Kościuszki w Olkuszu oraz 40 szt. 
elektronicznych tablic przystankowych  dynamicznej informacji pasażerskiej, zainstalowanych w 
najważniejszych lokalizacjach centrów poszczególnych gmin – członków Związku.  

Zarząd Związku, podobnie jak Włodarze gmin go tworzące, mają wysoką świadomość 
potrzeby dalszego rozwoju komunikacji miejskiej. Dobra i sprawna komunikacja sprzyja ochronie 
środowiska, skutecznie przeciwdziała kongestii - w rezultacie ułatwia rozwój miast i gmin a przede 
wszystkim ich mieszkańców 
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XVI. Ośrodek Pomocy Społecznej. 
 
                                                 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczach, zwany dalej Ośrodkiem, został utworzony na mocy 
Uchwały Nr XV/48/90 Gminnej Rady Narodowej w Kluczach z dnia 12 marca 1990 roku. Terenem 
działania Ośrodka jest Gmina Klucze. Siedziba Ośrodka mieści się w Kluczach przy ulicy 
Zawierciańskiej 16.   

Z dniem 1 stycznia 2022 r. na mocy uchwały nr LIV/334/2021 Rady Gminy Klucze z dnia 
10 grudnia 2021 r. w Gminie Klucze utworzono poprzez przekształcenie Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Kluczach nową jednostkę budżetową pod nazwą Centrum Usług Społecznych w Kluczach. 

Zadania samorządu Gminy Klucze z zakresu pomocy społecznej Wójt Gminy Klucze, jako organ 
wykonawczy administracji publicznej, realizował za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Kluczach. Strategicznym celem działalności Ośrodka było umożliwienie osobom i rodzinom 
przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, które nie są w stanie pokonać wykorzystując własne 
środki, możliwości i uprawnienia. 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczach realizuje swoje obowiązki zgodnie z zasadami celowości, 
legalności i gospodarności w zakresie wydatkowania środków finansowych, obowiązującymi 
standardami oraz zasadami etyki zawodowej.  
Duże znaczenie w kształtowaniu przyszłej polityki społecznej miały wydarzenia, spowodowane 
stanem pandemii COVID 19 na całym świecie. Ryzyko zakażenia wirusem SARS COV-2 spowodowało 
nie tylko niestabilność ekonomiczną, która wpłynęła  negatywnie na globalną i lokalną gospodarkę, 
ale odbiła się również na funkcjonowaniu ludzi i uwidoczniła się w relacjach międzyludzkich. 
„Narodowa kwarantanna” przyniosła ze sobą szereg niepokojących zmian, takich jak: wzrost 
przemocy, wzrost liczby separacji i rozwodów, wzrost liczby osób cierpiących na choroby psychiczne 
takie jak depresja, a także świadome odizolowanie się i znieczulenie na problemy innych osób. Już 
dziś wiadomo, że okres ten lawinowo pociągnie za sobą dodatkowe konsekwencje i problemy 
społeczne, z którymi będzie musiała się zmierzyć lokalna infrastruktura pomocy społecznej.  
Poniższa prezentacja przedstawia zakres udzielonej pomocy mieszkańcom gminy Klucze w 2021 r.  
 
Pomoc Społeczna 

W roku 2021 Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczach objął wsparciem w ramach systemu 
pomocy społecznej (świadczeniami bez względu na ich rodzaj, formę, liczbę i źródło finansowania) 
452 rodzin, w których żyło 840 osób, przy czym z pomocy finansowej skorzystało  388  rodzin (liczba 
osób w rodzinach 669). 
Świadczenia pieniężne 

Do świadczeń pieniężnych, realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczach w 2021 
r. należały: 

Zasiłek stały- tę formę pomocy przyznano i wypłacono 72 osobom, posiadającym orzeczenie o 
stopniu niepełnosprawności umiarkowanym i znacznym, na łączną kwotę 427 788 zł wypłacono 
ogółem 722 świadczeń. 

Zasiłek okresowy – przyznano  234 rodzinom, wydatkowano kwotę 398 573 zł.  Zasiłki okresowe 
przyznano głównie z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności. 

Wypłacono  1694 świadczeń, średnia kwota zasiłku okresowego to  235,26 zł 
Zasiłek celowy oraz specjalny zasiłek celowy – tą formą pomocy objęto  291 rodzin. Wypłacono 
ogółem 1580 świadczeń na łączna kwotę 240 737, 41 zł. Zasiłki celowe oraz specjalne zasiłki celowe 
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przyznawane były głównie z przeznaczeniem na zakup lekarstw, odzieży, opału, żywności, środków 
czystości. 

Świadczenia niepieniężne - do świadczeń niepieniężnych zalicza się m.in.: 

• usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze, 

• kierowanie do domów pomocy społecznej oraz ponoszenie zastępczo kosztów pobytu w     
tych domach, 

•  posiłek, 

• opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne, 

• kierowanie do ośrodków wsparcia i mieszkań chronionych, 

• sprawianie pogrzebu, 

• praca socjalna, 

• poradnictwo specjalistyczne. 
 

Usługi opiekuńcze  

Usługi opiekuńcze w roku 2021, zgodnie z uchwałą nr XIX/122/2019 Rady Gminy Klucze z dnia 
31.12.2019 r. w sprawie 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 trybu 
pobierania świadczonymi  przez opiekunki Spółdzielni Socjalnej  „OPOKA” (zadanie zlecone przez 
OPS) – objętych było – w różnym okresie i wymiarze – 86 osób. Zrealizowano  20 111 godzin usług 
opiekuńczych, a wydatki Gminy Klucze z tego tytułu wyniosły  486 686 zł.  

Należy zaznaczyć,  iż w zakresie tego zadania utrzymuje się w dalszym ciągu tendencja wzrostowa w 
stosunku do lat ubiegłych – zarówno pod względem liczby zrealizowanych godzin usług, jak i 
wydatków ponoszonych rokrocznie na ten cel. Koszt ogólny jednej godziny usług opiekuńczych  w 
2021 roku dla usługobiorcy wynosił 24,20 zł  W roku 2021 nie realizowano specjalistycznych  usług 
opiekuńczych jako zadania własnego gminy. Zrealizowano natomiast specjalistyczne usługi 
opiekuńcze dla osób chorujących psychicznie, jako zadanie zlecone z administracji rządowej 
(finansowane w całości z budżetu państwa). Tą formą pomocy objęta była 1 osoba, zrealizowano  
600 godzin usług, a wydatkowano kwotę 51 000 zł. 
Program ,,Opieka75+”. 

Program „Opieka 75+“ na rok 2021 polega na zwiększeniu dostępności do usług opiekuńczych, w 
tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej, które są osobami 
samotnymi ( zgodnie z art. 6 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej), lub osobami samotnie 
gospodarującymi ( zgodnie z art. 6 pkt 10 ustawy o pomocy społecznej), a także tych które pozostają 
w rodzinie. Gmina Klucze, przystąpiła do realizacji programu uzyskując finansowe wsparcie 
w realizacji  usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób w wieku 75 
lat i więcej, do 50% przewidywanych kosztów realizacji zadania. Programem objętych było 45 
seniorów. Koszt programu 207 409,65 zł,  
w tym wkład własny 103 704,83zł. 

 

Kierowanie i ponoszenie odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej 

W roku 2021 w domach pomocy społecznej (DPS), przebywało 20 osób, a wydatki w tym zakresie 
wyniosły 587 671 zł. Pełen koszt odpłatności, w zależności od typu domu, kształtował się w granicach 



 

     

 

 

Strona 54 z 82 

 

 

 

4200 zł – 5000 zł, natomiast Gmina Klucze ponosiła zastępczo odpłatność w wysokości ok. 3000 zł 
(wydatki poniesione przez Ośrodek stanowią uzupełnienie odpłatności mieszkańców). Z roku na rok 
rośnie kwota wydatkowana na ten cel. 
Program rządowy „Posiłek w szkole i w domu” 

W roku 2021, zgodnie z: 
- uchwałą nr III/19/2018 Rady Gminy Klucze z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia 
wieloletniego Programu Osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 
- uchwałą nr III/17/.2018 Rady Gminy Klucze z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia 
kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu 
„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 
- uchwałą nr III/18/2028 Rady Gminy Klucze z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad 
zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci 
produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole 
i w domu” na lata 2019-2023 
Ogółem pomocą w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”  w 
2021 r. objęto 227 mieszkańców gminy Klucze.  
Osoby objęte programem skorzystały w 2021 roku  z następujących form wsparcia: 
- dożywianie dzieci i uczniów w przedszkolach i szkołach w postaci jednego gorącego posiłku      87 
dzieci, 
- dożywianie osób dorosłych – 122 osoby,  
Koszt ogólny zadania wyniósł 252 193,55 zł z czego 56 918,35 zł stanowiły środki własne. 
W związku  z utrzymującym się w ubiegłym roku stanem pandemii koronawirusa SARS Cov 2  i 
realizacją przez dzieci i uczniów obowiązku szkolnego w formie nauczania zdalnego  i niemożliwością 
korzystania ze stołówek szkolnych Ośrodek wypłacał zasiłki na zakup art. spożywczych. Łączna kwota 
wypłat 11 752 zł  -  liczba uczniów: 32 
Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne 

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych nakłada na gminę 
obowiązek opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały. W roku 
2021 Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczach opłacał składki zdrowotne za  65 osób pobierających 
zasiłek stały, na kwotę 37 045 zł. Dodatkowo opłacano składkę 18 osobom – uczestnikom zajęć 
Centrum Integracji Społecznej na łączną kwotę 6 269 zł. 

 
Kierowanie do ośrodków wsparcia i mieszkań chronionych 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczach finansował pobyt 15 osobom  bezdomnych (dla których 
nasza gmina była miejscem ostatniego zameldowania), przebywających w 2021 roku w Schronisku 
dla Osób Bezdomnych w Kluczach, prowadzonym przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie 
Dobroczynne, wydatkując na ten cel kwotę 107 275 zł. Zadanie to jest regulowane przez zapisy 
ustawowe oraz zapisy uchwały  nr XV/112/2019 Rady Gminy Klucze z dnia 31 października 2019 roku 
w sprawie ustalenie  szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób 
bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. 
Dzienny Dom Seniora „Pustynna Oaza” w Chechle  

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczach w roku 2021 r. utrzymywał trwałość realizacji 
dotowanego zadania pn. Moduł II - Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+”   
określonego umową o realizację zadania (nr umowy: WP-III.9421.37.40.2018, zawartą w dniu 
05.09.2019 r. pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Małopolskim a Gminą Klucze realizowanego 
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w okresie od 01.01.2019 do  31.12.2019 w ten sposób, że od lipca 2020 r.  do grudnia 2021 r. 
zapewniał 25 miejsc świadczonych usług - zgodnie z umową nr RPMP.09.02.03-12-0481/19-00 o 
dofinansowanie projektu „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+” w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 
Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 
9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – SPR z Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Liczba miejsc – 25. Liczba osób objętych wsparciem : 31 osób. 
W ramach projektu wydatkowano kwotę: 553 761,21 zł  (UE: 446 315,58 
zł,  BP: 40 588,43 zł,  własne: 66 857,20 zł). Sytuacja związana z zagrożeniem zdrowia i życia, 
wynikająca z pandemii koronawirusa SARS-Cov-2, utrudniła realizację niektórych zadań. Decyzją 
Wojewody Małopolskiego, Dom Seniora przez część ubiegłego roku był zamknięty. Zajęcia: terapia 
zajęciowa, poradnictwo/wsparcie psychologa, pracownika socjalnego i zajęcia z fizjoterapeutą  
realizowane były w trybie zdalnym (zakupiono w ramach w/w projektu dla każdego 
Seniora/uczestnika tablety z dostępem do internetu).  
 
Środowiskowy Dom Samopomocy w Kolbarku 

W roku 2021 zadanie na terenie Gminy Klucze realizowało Stowarzyszenie Zrównoważonego 
Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „KLUCZ”. Miejsc dotowanych 35.  Liczba uczestników 43. W 2021 
roku ze względu na obowiązujące ograniczenia wynikające ze stanu zagrożenia epidemicznego, 
Środowiskowy Dom Samopomocy w Kolbarku podejmował różne działania mające na celu 
zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami psychicznymi oparcie społeczne, które pozwalało na 
zaspokojenie ich podstawowych potrzeb życiowych, usamodzielnienie, podnoszenie kompetencji 
oraz integrację społeczną. Zadania te realizowane były poprzez zajęcia wspierająco aktywizujące 
prowadzone głównie w formie treningów i usług zawartych w § 14 Rozporządzenia MPiPS z dn. 9 
grudnia 2010 r. w sprawie ŚDS. W 2021  roku Środowiskowy Dom Samopomocy w Kolbarku 
zapewniał również usługi transportowe polegające na dowożeniu uczestników na zajęcia i odwożeniu 
ich po zajęciach zgodnie z §20 Rozp. MPiPS z dn. 9 grudnia 2010 r. w sprawie ŚDS oraz 
z uwzględnieniem ograniczeń w przewozie osób w okresie pandemii. Ogólny koszt zadania 
742 359,00 zł. 
Sprawianie pogrzebu. 

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej oraz uchwałą nr XL/271/05 Rady Gminy Klucze z dnia 19 
stycznia 2005 r. w sprawie określenia zasad organizowania pogrzebu przez Gminę Klucze, Ośrodek 
był zobowiązany do sprawiania pogrzebu osobom zmarłym zamieszkałym lub przebywającym na 
terenie naszej gminy, nie posiadającym osób zobowiązanych do ich pochowania lub gdy osoby 
zobowiązane nie posiadają możliwości w tym zakresie. W 2021 roku sprawiono 3 pogrzeby. Łączny 
koszt : 9 600 zł. 
Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019 – 2021 

Uchwała NR VIII/61/2019 Rady Gminy Klucze z dnia 31 maja 2019 roku. 
Obowiązek opracowania i realizacji Programu wspierającego rodzinę nakłada na Gminę Klucze 

ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Głównym celem 
jest wspieranie rodzin, w szczególności tych, w których występują problemy opiekuńczo – 
wychowawcze. Niezmiernie istotne jest, aby rodziny zapewniały dzieciom przestrzeń do 
prawidłowego rozwoju. Każdy rodzic napotyka trudności dotyczące wychowania dzieci. Jednak, 
problemy te mają zróżnicowany charakter i natężenie.  
Jeśli problemy w rodzinie przewyższają możliwości ich rozwiązania przy wykorzystaniu własnych 
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zasobów, pojawia się konieczność wsparcia z zewnątrz. Należy wykonać  
wszelkie starania, aby rodziny przeżywające trudności w sprawowaniu funkcji  
opiekuńczo – wychowawczej otrzymały profesjonalną pomoc i mogły w przyszłości samodzielnie – 
bez wsparcia instytucjonalnego, realizować założone funkcje rodziny. 
Zadania Gminy wynikające z w/w Ustawy to m.in.: 

• rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia dziennego, 

• opracowanie i realizacja 3 – letnich gminnych programów wspierania rodziny, 

• praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji  
opiekuńczo– wychowawczej, 

• zapewnienie rodzinom przeżywającym trudności wsparcia asystenta rodziny, 

• zapewnienie mieszkańcom Gminy Klucze dostępu do specjalistycznego poradnictwa, 

• organizowanie szkoleń i tworzenie warunków do działania rodzin wspierających,  

• finansowanie kosztów szkoleń dla rodzin wspierających, podnoszenie kwalifikacji asystentów 
rodziny, kosztów związanych z udzielaniem pomocy, ponoszonych przez rodziny wspierające, 

• współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, 
placówce opiekuńczo – wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo - wychowawczej 
lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, 

• sporządzanie sprawozdań rzeczowo – finansowych z zakresu wspierania rodziny,  
a także przekazywanie ich do Urzędu Gminy Klucze do 31 marca każdego roku, 

• prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem  
lub przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej, 
zamieszkałego na terenie Gminy Klucze. 

Na terenie Gminy Klucze problemy opiekuńczo – wychowawcze zazwyczaj pojawiają się  
u rodzin, w których występuje: bezrobocie, alkoholizm, przemoc, ubóstwo, niezaradność  
w sprawach życiowych (nabyta bądź dziedziczna). W/w zagrożenia mogą doprowadzić  
do wykluczenia społecznego rodzin borykających się z problemami. Aby zapobiec temu zjawisku, 
należy podjąć działania względem rodziny, mające na celu rozpoznanie dysfunkcji oraz prowadzenie 
działań pomocowych, a następnie ukierunkować te rodziny, które pomimo starań i wysiłków, nie są 
w stanie samodzielnie przezwyciężyć trudności. Szczególną uwagę warto zwrócić na szeroko 
rozumianą opiekę nad małoletnim dzieckiem. Dzieci są szczególną grupą społeczną, która nie 
posiada wystarczających zasobów własnych ani materialnych,  
by móc samodzielnie zaspokoić swoje potrzeby. Przede wszystkim dzieci są całkowicie zależne od 
środowiska rodzinnego, w którym żyją. Ze względu na to, potrzebują one wsparcia osób, które w 
sposób efektywny przyczynią się do ich rozwoju. Jednocześnie umożliwiając aktywny udział w życiu 
społecznym.  

Opieka nad rodziną przeżywającą trudności, porusza kwestie dotyczące dysfunkcji rodzin, które 
w istotny sposób zakłócają funkcjonowanie dziecka. Zgodnie z założeniami programu wspierania 
rodziny, pomoc udzielana rodzinom powinna doprowadzić do takiej sytuacji,  
w której rodziny zaczną same przezwyciężać problemy, bazując zarówno na własnych zasobach, jak 
również potrafiąc korzystać z zasobów zewnętrznych.  

Celem programu jest skupienie działań wszystkich instytucji i organizacji działających  
na rzecz profilaktyki i pomocy rodzinom przeżywającym trudności, przede wszystkim dziecku 
znajdującym się w takiej rodzinie.  
 
Wsparcie Asystenta Rodziny. 

Zadaniem Asystenta Rodziny jest pomoc rodzinie przy wdrażaniu prawidłowych postaw 
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życiowych wszystkich jej członków. Współpraca Asystenta odbywa się za zgodą rodziny,  
na wniosek pracowników socjalnych, innych instytucji bądź poprzez postanowienie Sądu 
Rodzinnego. Asystent zajmuje się pomocą i pracą z rodzinami, u których występują  
m.in. trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, uzależnienia, sytuacje kryzysowe. 
Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną, wspierając, motywując ją do aktywnego współdziałania 
w realizacji określonych celów. Praca z rodziną może odbywać się również w czasie czasowego 
umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej. Kluczowym czynnikiem jest zaangażowanie rodziny w 
poprawę swojej aktualnej sytuacji życiowej.  
Działalność Asystenta Rodziny w 2021 roku: 

• Liczba rodzin korzystających ze wsparcia: 16 rodzin, w tym: 
            - na podstawie wniosku Pracownika Socjalnego: 8 rodzin 
            - na mocy Postanowienia wydanego przez Sąd Rodzinny bądź na jego wniosek:    
              8 rodzin 

• Liczba dzieci w w/w rodzinach: 31 dzieci 

• Przeciętny czas pracy asystenta z rodziną: 19 miesięcy 

• Liczba rodzin, z którymi asystent zakończył współprace: 6 rodzin, ze względu na: 
            - realizację planu pracy z rodziną i unormowaną sytuacją: 4 rodziny 
            - zmianę metod pracy: 2 rodziny (wyprowadzka poza teren Gminy Klucze) 
            - brak efektów pracy: 0 
Formy pracy Asystenta Rodziny: 

• zdiagnozowanie rodziny pod kątem przeżywania trudności, 

• opracowanie i realizację planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny oraz 
konsultacji z pracownikiem socjalnym, 

•  opracowanie i realizację planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny oraz 
koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, który jest skoordynowany z planem pomocy 
dziecku umieszczonego w pieczy, 

• dostarczenie wsparcia emocjonalnego rodzinie, prowadzenie rozmów wspierających, 
motywujących, edukacyjnych,  

• sporządzanie na wniosek Sądu opinii o rodzinie i jej członkach, 

• dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku 
oraz przekazywanie oceny Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach, 

• udzielenie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym zdobywaniu 
umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego, 

• udzielenie pomocy w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, 
wychowawczych, 

• podejmowaniu działań interwencyjnych w sytuacji zagrożenia życia bądź zdrowia małoletnich 
bądź członków rodziny, 

• motywowanie członków rodziny do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,  
pomoc w poszukiwaniu, podejmowaniu oraz utrzymaniu zatrudnienia,  

• prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną, 

• współpracę z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi osobami i podmiotami specjalizującymi się w działaniach na 
rzecz dziecka i rodziny. 

• monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu współpracy z rodziną przez  
okres 3 miesięcy. 
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Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. 

Zgodnie art. 176 pkt 5 i art. 191 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny  
i systemie pieczy zastępczej Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczach w 2021 roku finansował łącznie 
pobyt czwórki dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej, w formie: 

• Rodziny zastępczej spokrewnionej: 2 dzieci 

• Rodzinnego Domu Dziecka: 2 dzieci 
Postanowieniem Sądu Rejonowego w Olkuszu, rodzina objęta wsparciem asystenta rodziny 

odzyskała władzę rodzicielską, a małoletnie dziecko powróciło do rodziny biologicznej. 
 

Działalność Placówek Wsparcia Dziennego na terenie Gminy 

Na terenie Gminy Klucze w 2021 roku funkcjonowały dwie placówki wsparcia  
dziennego w formie: 

1) Specjalistycznej: Placówka Wsparcia Dziennego - Centrum Doświadczania Świata – 
z siedzibą w części budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kluczach. 

2) Opiekuńczej: Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Wsparcia Dziennego  
„Tęcza” z siedzibą w Ryczówku, 

Centrum Doświadczania Świata – Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego 

Od stycznia 2021r. do lipca 2021r. Stowarzyszenie Forum Oświatowe Klucze kontynuowało 
realizowane od stycznia 2020 r. zadanie publiczne pt. Utworzenie i prowadzenie Placówki Wsparcia 
Dziennego w formie specjalistycznej w związku z realizacją projektu „Centrum Doświadczania Świata 
– utworzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej w Kluczach”, współfinansowany 
ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014 – 2020.  
Placówka funkcjonowała:  
w roku szkolnym: od poniedziałku do piątku przez 6 godz. dziennie: 

• 10.30 – 11.30 – praca wewnętrzna, kontakty z instytucjami 

• 11.30 – 16.30 – organizacja zajęć dla wychowanków 
w okresie ferii zimowych i wakacji: od poniedziałku do piątku przez 6 godz. dziennie : 

• 8.00 – 9.00 – praca wewnętrzna, kontakty z instytucjami 

• 9.00 – 14.00 – organizacja zajęć dla wychowanków 
W całym okresie trwania projektu, realizowano: usługi psychologiczne, usługi logopedyczne, 

psychopedagogiczne (terapia jogą), usługi socjoterapeutyczne, terapeutyczne (terapia 
pedagogiczna), usługi SNOEZELEN (metoda Sali Doświadczania Świata). Wszystkie usługi 
obejmowały grupowe i indywidualne wsparcie dla uczestników placówki, po wcześniejszej 
indywidualnej ocenie potrzeb uczestników w danym zakresie. Dodatkowo usługi psychologiczne 
obejmowały psychoedukacyjne zajęcia grupowe dla uczestników placówki oraz indywidualne 
wsparcie psychologiczne dla uczestników placówki tj. dzieci i młodzieży oraz ich rodziców (w ramach 
konsultacji indywidualnych dla rodziców). Jednocześnie w trakcie trwania projektu realizowano 
zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – język angielski, efektywne uczenie się oraz ekspresja i 
świadomość. Łącznie w projekcie wzięło udział 138 uczestników – dzieci i młodzież oraz ich rodzice 
(deklaracje uczestnictwa w projekcie). Projekt unijny został zakończony w lipcu 2021 roku. 

Stowarzyszenie Forum Oświatowe Klucze w ramach w ramach zadania „Prowadzenie 
Placówki Wsparcia Dziennego na terenie Gminy Klucze w 2021” w miesiącu lipcu przeprowadziło 
nową rekrutację do Centrum Doświadczania Świata w Kluczach. Zrekrutowano 60 podopiecznych 
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(karty informacyjne). Zajęcia organizowano od sierpnia  
do grudnia 2021r. Liczba zapisanych podopiecznych w tym czasie na liście do Placówki Wsparcia 
Dziennego w Kluczach to 67 osób. Została utworzona lista rezerwowa (rekrutacja ciągła zgodnie z 
regulaminem organizacyjnym). 
Godziny funkcjonowania Centrum Doświadczania Świata w Kluczach: 
w okresie wakacji – sierpień 2021r. - od poniedziałku do piątku  

• 10:00 - 13:00 
od września do grudnia 2021r. – od poniedziałku do piątku  

• 12.30 - 16.30  

• 11.30 - 15.30  (od 20.09.2021r. godzinę funkcjonowania placówki zmieniono na ze względu 
na zgłaszane zapotrzebowanie). 

W placówce zatrudniono: kierownika – wychowawcę, 3 wychowawców.  
Od października do grudnia 2021r. realizowano również zajęcia logopedyczne, socjoterapeutyczne i 
terapeutyczne.  

 
 Placówka Wsparcia Dziennego w Ryczówku. 

Jednoczenie prowadzono Placówkę Wsparcia Dziennego w Ryczówku, która zgodnie  
z założeniami funkcjonowała od stycznia do grudnia (nie uwzględniając okresu wakacji zgodnie z 
założeniem oferty). 
Placówka Wsparcia Dziennego w Ryczówku funkcjonowała: 

• 12.30 do 15.30 - od poniedziałku do piątku 

• 10:00 do 13:00 - w okresie ferii: od poniedziałku do piątku 
Liczba osób zapisanych na liście w ciągu roku - 32 osoby. 

Celem działań podejmowanych przez Placówki Wsparcia Dziennego była poprawa społecznego 
oraz emocjonalnego funkcjonowania dzieci i młodzieży do 18 r.ż. oraz ich rodziców/opiekunów. 
Działania podejmowane przez placówki sprzyjały w zapobieganiu niedostosowaniu społecznemu 
dzieci i młodzieży. Kształtowały postawy społeczne u dzieci, rozbudziły wiarę w siebie oraz własne 
możliwości. Pozwoliły na zrozumienie emocji i uczyć innych osób, co dodatkowo przyczyniło się do 
poprawy funkcjonowania społecznego podopiecznych placówek. Rodzinom przeżywającym 
trudności w sprawowaniu opieki oraz wychowaniu dzieci została zapewniona specjalistyczna pomoc. 

Ze względu na sytuację pandemiczną występującą na terenie całego kraju w związku z 
rozprzestrzenianiem się wirusa SARS powodującego COVID-19 Placówki wsparcia dziennego 
realizowały swoje zadnia z wykorzystaniem metod i technik na odległość do dnia 12.02.2021 r. 
zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów. 

 
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2019 – 2021. 

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie to grupa specjalistów 
mających za zadanie m. in. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, następnie podejmowanie 
działań w środowisku zagrożonym przemocą w celach zapobiegawczych bądź podejmowanie 
interwencji w środowisku dotkniętym przemocą. Działania te skierowane są na rozwiązanie 
konkretnego problemu. Bardzo ważnym elementem pracy jest interwencja kryzysowa skierowana 
zarówno do ofiar przemocy w rodzinie jak i sprawców, a także świadczenie pomocy psychologicznej, 
prawnej oraz socjalnej osobom uwikłanym w przemoc domową.  

Zespół Interdyscyplinarny realizował działania określone w Gminnym Programie 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Klucze na lata 2019 – 2021.  
Podstawą prawną działania Zespołu Interdyscyplinarnego jest Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r.  
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o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1249),  
Uchwała NR XXV/179/2020 Rady Gminy Klucze z dnia 17 czerwca 2020 roku w sprawie trybu i 
sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego  
oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.  

Zarządzeniem Nr OR. 0050.70.2020 Wójta Gminy Klucze z dnia 02.09.2020 roku powołano 
pierwotny skład Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Pierwotny 
skład Zespołu uległ zmianie na mocy:  

1. Zarządzenia Nr OR.0050.30.2021 Wójta Gminy Klucze z dnia 31.03.2021 roku  
w sprawie: zmiany w składzie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w 
Rodzinie w Gminie Klucze. 

2. Zarządzenia Nr OR.0050.72.2021 Wójta Gminy Klucze z dnia 21.09.2021 roku w sprawie 
zmiany w składzie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w 
Gminie Klucze. 

Aktualnie w skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele instytucji, z którymi Pan 
Wójt Gminy Klucze podpisał porozumienie o współpracy, tj.: 

1. Centrum Usług Społecznych w Kluczach, 
2. Komisariat Policji w Kluczach, 
3. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kluczach, 
4. Gminny Zespół Oświaty w Kluczach,  
5. Sąd Rejonowy w Olkuszu, 
6. Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „KLUCZ” 

w Kolbarku, 
7. Stowarzyszenie Forum Oświatowe „Klucze”, 
8. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu, 
9. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ZDROWIE” w Kluczach, 
10. Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w Kluczach.  

Procedura „Niebieskie Karty” 
Liczba procedur „Niebieskie Karty”, które przeszły z roku 2020 na rok 2021 → 13 NK 
Liczba wszczętych procedur „Niebieskie Karty” w 2021 roku:  41 NK (liczba rodzin objętych 
procedurą), przez poszczególne instytucje: 
Komisariat Policji w Kluczach: 30  
Komenda Powiatowa Policji w Olkuszu: 3 
Ośrodek Pomocy Społecznej: 5 
Placówki Oświatowe: 2 
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 1 
Liczba sporządzonych formularzy „Niebieskie Karty - A” w roku 2021 roku:  
53 NK (liczba wypełnionych formularzy „Niebieskie Karty - A” w 41 rodzinach),  
które sporządzone zostały przez poszczególne instytucje: 
Komisariat Policji w Kluczach: 41 
Komenda Powiatowa Policji w Olkuszu: 3 
Ośrodek Pomocy Społecznej: 6 
Placówki Oświatowe: 2 
Gminne Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:1 
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Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych.  

„Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Klucze na lata 2016-2021" przyjęta 
Uchwałą Nr XXIII/149/2016 Rady Gminy w Kluczach dnia 22 sierpnia 2016 r. jest wieloletnim 
dokumentem programowym, który ma znaczenie dla bezpieczeństwa społecznego mieszkańców, 
a w szczególności grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, co ma istotne znaczenie dla działań 
w obszarze lokalnej polityki społecznej. Zjawisko ubóstwa rodzin związane z wieloma problemami, 
problemy egzystencji osób samotnych, starszych i niepełnosprawnych, niedostatek materialny 
rodzin, szczególnie wielodzietnych, uzależnienia i przemoc w rodzinie to trudne problemy społeczne, 
które stoją przed władzami samorządowymi oraz instytucjami pomocy społecznej na poziomie 
lokalnym.  
Uchwałą Nr XXXIX/231/2021 Rady Gminy Klucze z dnia 9 lutego 2021 r. przedłużono okres 
obowiązywania ,,Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Klucze na lata 2016 -2020” 
do końca roku 2021. 
Strategia była realizowana przy współpracy w innymi jednostkami organizacyjnymi gminy Klucze 
poprzez wspieranie osób bezrobotnych, ubogich, podlegających wykluczeniu społecznemu, jak 
również wspierania osób uzależnionych i doznających przemocy.  
Program „Wspieraj Seniora”  

Program przyczynił się do wsparcia gmin w zapewnieniu pomocy seniorom w wieku 70 lat 
i więcej, którzy w obowiązującym stanie pandemii zdecydowali się na pozostanie w domu, a nie byli 
w stanie zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby.  
Usługa wsparcia polegała na dostarczeniu zakupów, artykułów spożywczych, środków higieny 
osobistej, leków. Senior pokrywał tylko koszt zakupu. Program adresowany był do osób w wieku 70 
lat i więcej, a w szczególnych przypadkach, poniżej 70 roku życia jeżeli sąsiad lub rodzina nie mogła 
pomóc Seniorowi.  
Pomoc, jaką seniorzy otrzymywali w programie, stanowiła odpowiedź na ich potrzeby. Z programu 
skorzystały osoby z grupy w najtrudniejszej sytuacji rodzinnej i zdrowotnej. Ponadto, zgodnie z 
otrzymanymi zgłoszeniami, w grupie osób korzystających ze wsparcia znalazły się również osoby 
poniżej 70 roku życia, które z uwagi na stan zdrowia i/lub uwarunkowania rodzinne zostały objęte 
pomocą. Z programu skorzystało łącznie 64 osoby, w tym 62 osób w wieku 70 lat i więcej oraz 2 osoby 
poniżej 70 roku życia. Wysokość środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wykorzystanych na 
realizację programu ,,Wspieraj Seniora” to: 43 803,81 z 
PFRON-„Kompleksowe wsparcie osób niepełnosprawnych poszkodowanych w wyniku żywiołu lub 
sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi z terenu Gminy Klucze w 2021 roku”. 

W 2021 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczach realizował zadanie pt. „Kompleksowe 
wsparcie osób niepełnosprawnych poszkodowanych w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych 
wywołanych chorobami zakaźnymi z terenu Gminy Klucze w 2021 roku”. Program był skierowany do 
grupy 26 osób, w większości samotnie gospodarujących z terenu Gminy Klucze narażonych na 
zakażenie COVID-19, którym niepełnosprawność uniemożliwia załatwienie podstawowych potrzeb 
bytowych. Zadanie obejmowało działania takie jak: 
- wsparcie towarzyszące dla osoby niepełnosprawnej poprzez kontakt z drugim człowiekiem. W 
ramach programu oferowane było wsparcie społeczne polegające na towarzyszeniu w codziennym 
życiu osobie niepełnosprawnej, prowadzenie rozmów z podopiecznym oraz motywowanie do 
pozytywnego nastawienia do otoczenia. 
- doradca ds. zdrowienia i przygotowania indywidualnego planu zdrowienia to pomoc obejmująca 
diagnozę własnych możliwości i oczekiwań w sferze zdrowotnej, społecznej, rodzinnej, zawodowej, 
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spędzania wolnego czasu, samoobsługi i zaradności życiowej. Na jej podstawie dla każdego 
uczestnika został opracowany i wdrożony Indywidualny Plan Zdrowienia.  
- wsparcie budujące odporność organizmu dla osób szczególnie narażonych na zakażenie wirusem 
COVID-19 z utrudnionym dostępem do zdrowych produktów mających trudności w zapewnieniu 
sobie odpowiedniej diety. W ramach programu dla 26 osób niepełnosprawnych zostały zapewnione 
ciepłe, zbilansowane posiłki dostarczane do domu w każdy dzień roboczy w okresie zaplanowanego 
wsparcia. 
Zadanie finansowane ze środków PFRON, w ramach Modułu IV „Pomoc osobom 
niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych 
chorobami zakaźnymi”. Całkowity koszt zadania wyniósł 97 180,00 zł. 
 
Opieka wytchnieniowa. 

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez 
wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu 
wsparciu osoba zaangażowana na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będzie czasem dla 
siebie, który będzie mogła przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie 
niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej może służyć również okresowemu zabezpieczeniu 
potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą 
mogli wykonywać swoich obowiązków. 
Z usług mogli skorzystać opiekunowie osób z niepełnosprawnościami, spełniający następujące 
kryteria: 
1. Miejsce zamieszkania na terenie Gminy Klucze; 
2. Sprawowanie opieki faktycznej nad osobą z orzeczoną niepełnosprawnością 
• w momencie ubiegania się o wsparcie wymagany jest orzeczony znaczny stopień 

niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne; 
3. Niekorzystanie z innych form usług w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością. 
Liczba osób objęta programem w 2021: 
    - Opieka wytchnieniowa dzienna – 9 osób  
    - Opieka wytchnieniowa całodobowa – 8 osób 
Czas świadczenia usługi: 
    - Opieka wytchnieniowa dzienna - od poniedziałku do piątku od 7:00 do 20:00. 
    - Opieka wytchnieniowa całodobowa we wszystkie dni tygodnia oraz dni świąteczne 
Koszt całkowity zadania: 
- Opieka wytchnieniowa dzienna – 78 000,00 zł 
- Opieka wytchnieniowa całodobowa – 66 080,00 zł 
 
Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” 

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2021 finansowany był ze środków 
pochodzących z Funduszu Solidarnościowego. Głównym celem Programu było wprowadzenie usługi 
asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla: 

-dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: 
konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie 
ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na 
co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji; 
-osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu 
niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 
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zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie 
równoważne do wyżej wymienionego, 

Usługi były realizowane 7 dni w tygodniu, w godzinach 7:00 – 22:00. 
Kluczowym celem było wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla 
osób z niepełnosprawnościami przy: 

• wykonywaniu codziennych czynności, 

• poprawie funkcjonowania w życiu społecznym, 

• ograniczaniu skutków niepełnosprawności, 

• stymulacji do podejmowania aktywności i umożliwienia realizowania prawa do niezależnego 
życia. 

Do pomyślnej realizacji Programu przyczyniło się zatrudnienie 5 asystentek osobistych osób 
niepełnosprawnych, które pomimo trudnej sytuacji epidemicznej w kraju, stosując 
się do wytycznych zalecanych przez Główny Inspektorat Sanitarny udzieliły wsparcia potrzebującym, 
w wymiarze 5201,50 godzin pracy, w tym liczba godzin asystenckich dla osób z orzeczeniem o 
znacznym stopniu niepełnosprawności 2344,50 godzin o umiarkowanym 2857,00 godzin. 
Ogólna liczba osób objętych wsparciem asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej 
z orzeczeniem o znacznym i umiarkowanym - 22 
Liczba osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności – 12 
Liczba osób z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności – 10 
Kwota przyznanych środków na realizację zadania z Funduszu Solidarnościowego – 215 490,22 zł. 
 
Karta Dużej Rodziny. 

Karta Dużej Rodziny (KDR) to system zniżek i dodatkowych 
uprawnień  zarówno  w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Jej posiadacze mają 
możliwość tańszego korzystania z oferty instytucji kultury, ośrodków rekreacyjnych czy księgarni na 
terenie całego kraju. Posiadanie Karty dużym rodzinom zapewnia dostęp do rekreacji obniżając 
koszty codziennego życia. Karta została wprowadzona ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej 
Rodziny ( Dz.U.2021.1744). 
Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, czyli rodziny 
w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje 
dzieci bez względu na ich wiek. Karta przysługuje niezależnie od dochodu. Rodzice mogą korzystać z 
karty dożywotnio natomiast dzieci z tych rodzin do 18. roku życia lub do ukończenia nauki 
(maksymalnie do osiągnięcia 25 lat). Wyjątkiem są dzieci powyżej 18. roku życia z orzeczoną 
niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym  - one mogą korzystać z KDR przez 
okres ważności orzeczenia.  Dotyczy to także rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka. 
Warunki te należy spełniać w chwili składania wniosku. 
Jeśli w chwili składania wniosku rodzic (rodzice) nie mają na utrzymaniu co najmniej trojga dzieci 
spełniających wymienione wyżej warunki, Karta Dużej Rodziny przysługuje jedynie rodzicowi 
(rodzicom) lub małżonkowi rodzica. 
Liczba rodzin, które przystąpiły do programu Karty Dużej Rodziny w Gminie Klucze w 2021 roku 
wyniosła 33, liczba kart przyznanych w 2021 r. wyniosła 191 
 
Stypendia i zasiłki szkolne. 

Stypendia i zasiłki szkolne to pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym udzielana 
uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji i umożliwienia pokonywania barier 
dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji ucznia. 
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Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym przysługuje uczniom, którzy wraz rodziną 
mieszkają na terenie gminy Klucze. Rodziną w przypadku stypendiów i zasiłków szkolnych są osoby 
spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i 
gospodarujące. 
Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane na wniosek: 
- rodziców, opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia, 

 - pełnoletniego ucznia, 
- dyrektora szkoły, dyrektora kolegium pracowników służb społecznych lub dyrektora ośrodka 
rewalidacyjno-wychowawczego. 

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji 
materialnej spowodowanej zdarzeniem losowym. We wniosku należy wskazać zdarzenie losowe oraz 
opisać jak to zdarzenie wpłynęło na pogorszenie się sytuacji materialnej ucznia. 
Stypendium szkolne przysługuje uczniowi jeśli dochód nie przekracza kwoty 600 zł na osobę w 
rodzinie, a jednocześnie w rodzinie ucznia występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub 
długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-
wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło 
zdarzenie losowe. 
W 2021 r. liczba uczniów objęta pomocą materialną wyniosła 77 
Kwota przyznana dla uczniów w ramach stypendium szkolnego I-VI.2021 – 31,420 zł 
Kwota przyznana dla uczniów w ramach stypendium szkolnego IX-XII.2021 – 14,700 zł 
Koszt całkowity zadania w 2021 r. wyniósł 46 120,00 zł 
 
Karta Seniora 

Program Gmina Przyjazna Seniorom - Ogólnopolska Karta Seniora (OKS) jest skierowany 
do mieszkańców gminy Klucze powyżej 60 roku życia, jego celem jest zapewnienie dodatkowego 
wsparcia dla seniorów. Posiadacze Ogólnopolskiej Karty Seniora mogą korzystać z ofert, ulg, zniżek 
i promocji, które są przygotowane dla nich przez instytucje oraz firmy.  

Wykaz partnerów OKS dostępny jest na stronie ww.glosseniora.pl,  znajdują się tam m.in. 
przychodnie rehabilitacyjne, restauracje, ośrodki sportowo-rekreacyjne, ośrodki wypoczynkowe, 
kina i wiele innych. Wystarczy okazać Kartę Seniora w punktach wskazanych przez partnerów 
projektu aby otrzymać zniżkę.  
W 2021 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczach wydał 123 Karty Seniora. Koszty związane z 
prowadzeniem programu Karta Seniora wyniosły 3 000,00 zł. 
Dodatki mieszkaniowe. 

Zgodnie z art. 9a ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych wypłata 
dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy. Na terenie Gminy Klucze, w 2021 roku, 
zadanie to realizował Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczach.  
Od 1 lipca 2021 roku obowiązuje znowelizowana ustawa o dodatkach mieszkaniowych, która oprócz 
zmian dotyczących warunków przyznania samego dodatku, nałożyła również na rady gminy 
obowiązek określenia w drodze uchwały wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz 
wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.   
W 2021 roku z pomocy w formie dodatku mieszkaniowego skorzystało 48 rodzin. Zostały złożone 83 
wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego, w tym 1 wniosek o przyznanie dodatku 
mieszkaniowego z mocą wsteczną. Ta forma pomocy została przyznana na podstawie art. 15 zzzib 
ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
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kryzysowych.   
W 2021 roku wydano 76 decyzji administracyjnych przyznających dodatek mieszkaniowych i 1 
decyzję odmawiającą przyznania świadczenia. Wypłacono 439 świadczeń na kwotę 92 647,27 zł. 
Średnia wartość dodatku mieszkaniowego w 2021 roku wyniosła 211,04 zł.   
W 2021 roku Gmina Klucze nie realizowała wypłat dodatków mieszkaniowych powiększonych o 
dopłatę do czynszu. Ten instrument pomocy został wprowadzony ustawą z dnia 10 grudnia 2020 roku 
o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa, a jego założeniem było wsparcie 
najemców lokali mieszkalnych dotkniętych ekonomicznymi skutkami epidemii COVID-19.   
 
Dodatki energetyczne. 

Wypłatę dodatków energetycznych reguluje ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo 
energetyczne. Wypłatą dodatków energetycznych na terenie Gminy Klucze zajmował się w 2021 
roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczach. 
Wysokość dodatku energetycznego w 2021 roku wyniosła: 

1. W okresie 1 styczeń – 30 kwiecień (na podstawie Obwieszczenia Ministra Klimatu z dnia 10 
kwietnia 2020 roku): 

− dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną: 10,94 zł/miesiąc; 

− dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób: 15,19 zł/miesiąc; 

− dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób: 18,23 zł/miesiąc. 
2. W okresie 1 maj – 31 grudzień (na podstawie Obwieszczenia Ministra Klimatu i Środowiska z 

dnia 16 kwietnia 2021 roku): 

− dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną: 12,09 zł/miesiąc; 

− dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób: 16,79 zł/miesiąc; 

− dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób: 20,15 zł/miesiąc. 
W 2021 roku zostało złożonych 8 wniosków o przyznanie dodatku energetycznego. Pomoc udzielona 
w formie dodatku energetycznego wyglądała następująco: 
 

ROK 2021 
Liczba wypłaconych 
świadczeń 

Liczba gospodarstw 
domowych 

Kwota wypłaconych 
świadczeń w zł 

Ogółem, w tym: 40 4 543,20 

Dla gospodarstw 
domowych liczących 1 
osobę 

24 2 280,96 

Dla gospodarstw 
domowych liczących 
od 2 do 4 osób 

16 2 262,24 

 
Łączna kwota środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania w 2021 roku wyniosła 
554,06 zł (świadczenia oraz 2% kosztów obsługi). 
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XVII. Gminny Zespół Oświaty 
 

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

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Jaroszowcu, 
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Rodakach, 
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kluczach, 
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bydlinie, 
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Chechle, 
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kwaśniowie Dolnym, 
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ryczówku, 
Przedszkole im. Marii Konopnickiej w Jaroszowcu, 
Przedszkole im. Jasia i Małgosi w Kluczach, 
Klub Dziecięcy „Leśne Skrzaty” w Jaroszowcu, 
Żłobek „Baśniowy Dworek” w Kluczach. 

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 2021 r. przyznano 29 stypendiów na kwotę 23 600 zł. Uczniowie otrzymali jednorazowe 
stypendia w wysokości od 600 zł do 1 000 zł za bardzo dobre oceny na świadectwie, wysokie wyniki 
uzyskane z egzaminów ósmoklasisty lub za osiągnięcia naukowe potwierdzone tytułem finalisty albo 
laureata konkursów kuratoryjnych. 
     
Darmowe podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe  
 

W każdym roku szkolnym Gminny Zespół Oświaty wnioskuje o dotację, 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 2021/2022 nowe podręczniki otrzymali uczniowie klas II, V, VIII.  Wszyscy 
pozostali uczniowie otrzymali je tylko wtedy gdy nie zostały zakupione w ubiegłych latach i nie 
znajdowały się na stanie biblioteki szkolnej. Trwałość 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. 
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Dotacja w 2021 r. na podręczniki kształtowała się następująco: 
klasy I-III – 89,10 zł/komplet, 
klasy IV – 166,00 zł/ komplet, 
klasy V-VI – 213,84 zł/ komplet, 
klasy VII-VIII – 297,00 zł/komplet. 

 Dotacja w 2021 r. na ćwiczenia była następująca: 
klasy I-III - 49,50 zł/komplet, 
klasy IV-VIII - 24,75 zł/komplet. 

  
Gmina Klucze otrzymała na rok szkolny 2021/2022 kwotę 167 356,24 zł dotacji z MEiN w 

podziale na 7 szkół podstawowych i troje dzieci niepełnosprawnych. 
Dzięki dotacji zamówione zostały podręczniki i ćwiczenia dla 1182 uczniów w Gminie Klucze. 

 
Dotacja przedszkolna: 
 
           Na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego pozyskujemy dotację celową 
z budżetu państwa. Kwota dotacji jest udzielana na każde dziecko do lat 5 korzystające z wychowania 
przedszkolnego na terenie gminy. 
           W 2021 r. Gmina Klucze otrzymała dotację w kwocie 503 082,00 zł. Dofinansowanie objęło  
358 dzieci w wieku od 3 do 5 roku życia. 

 
„Aktywna Tablica” 
 

Od 2020 r. wnioskujemy o środki w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej 
infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-
komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”. W programie mogły brać udział szkoły, które 
nie uczestniczyły w poprzedniej edycji w latach 2017-2019. Natomiast szkoły które skorzystały z 
dofinansowania w ramach TIK w ubiegłych latach mogły ubiegać się na dofinansowanie na zakup 
pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

Dofinansowanie w 2021 r. uzyskała Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Jaroszowcu. Pozyskane 
środki można było przeznaczyć jedynie na zakup  pomocy dydaktycznych, specjalistycznego 
oprogramowania, narzędzi do terapii dedykowanych uczniom ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi.  

Szkoła otrzymała dofinansowanie w kwocie 43 750,00 zł  (w tym dofinansowanie w ramach dotacji 
35 000,00 zł, wkład własny rzeczowy na kwotę 8 750,00 zł). 

Szkoła zakupiła następujący sprzęt i oprogramowanie: 

1. monitory interaktywne - 2 sztuki, 
2. laptopy - 6 sztuk, 
3. oprogramowanie i narzędzia do terapii (ćwiczenia wspomagające percepcję wzrokową, 

percepcję słuchową, wspomagające rozwój i korygujące trudności           w pisaniu, kształcące 
świadomość ortograficzną, wspomagające umiejętności asymetryczne z zakresu wiedzy 
matematycznej, ćwiczenia z obszaru polonistycznego, logopedycznego, materiały do 
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wykorzystania na zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych do czytania sylabami, zestaw 
interaktywnych ćwiczeń dla ucznia ze spektrum autyzmu). 

Pozostałe 6 szkół będzie składało wnioski w 2022 r. na dofinansowanie zakupu sprzętu dla dzieci ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

W 2021 r. Gminny Zespół Oświaty wnioskował o środki z rezerwy części oświatowej subwencji 
ogólnej w podziale na następujące kryteria: 

-Dofinansowanie kosztów związanych z wypłatami odpraw dla zwalnianych nauczycieli w trybie 
art.20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na 
podstawie art. 88 ustawy - Karta Nauczyciela                 w związku z art.20 ustawy Karta Nauczyciela.  

W ramach tego kryterium Gmina otrzymała z MEiN dofinasowanie w kwocie 50 211,00 zł dla dwóch 
szkół: Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kluczach oraz Szkoły Podstawowej im. Unii 
Europejskiej w Kwaśniowie Dolnym. 
 
-Dofinansowanie  doposażenia publicznych szkół w zakresie nowych pomieszczeń pozyskanych w 
wyniku adaptacji. 

W 2021 r. na nasz wniosek, dofinansowanie otrzymała Szkoła Podstawowa                         w Ryczówku. 
Zaadoptowano tam nowe pomieszczenia, które przeznaczono na sale lekcyjne. Szkoła otrzymała 
dofinansowanie w kwocie 20 000,00 zł i zakupiła sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne takie jak: 
monitor interaktywny ze statywem, stoliki, biurka, biurko dla nauczyciela, szafy zamykane i komody 
z szufladami. 

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”- Priorytet 3  
 
W drugiej edycji programu szkoły podstawowe i przedszkola mogły ubiegać się o wsparcie finansowe 
w wieloletnim programie, którego celem jest doposażenie placówek w książki, nowości wydawnicze, 
elementy wyposażenia do bibliotek szkolnych oraz promocję czytelnictwa na terenie 
szkoły/przedszkola. 
Wsparcie finansowe było udzielone: 
1)    w odniesieniu do placówek wychowania przedszkolnego na: 
a)    zakup książek będących nowościami wydawniczymi dla dzieci w wieku 3 - 6 lat, 
b)    realizację działań promujących czytelnictwo; 
2)    w odniesieniu do szkół na: 
a)    zakup książek będących nowościami wydawniczymi i niebędących podręcznikami, 
b)    zakup nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych: 
–    zakup sprzętu komputerowego do wykorzystania przez nauczyciela bibliotekarza, 
–    zakup oprogramowania dla bibliotek, 
–    zakup czytników i e-booków, 
–    zakup elementów wyposażenia wnętrza biblioteki, w szczególności regałów, półek, biurek, szaf, 
foteli i elementów oświetlenia, 
c)    realizację działań promujących czytelnictwo. 

Wysokość wsparcia finansowego uzależnione jest od ilości dzieci w szkole lub w przedszkolu. 
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Przy maksymalnych kwotach wsparcia kalkulacja wkładu własnego i całkowitego kosztu zakupu 
książek dla placówek wychowania przedszkolnego  wyglądała następująco: 

 
Liczba 
dzieci 

Maksymalna kwota 
wsparcia 

Wymagany wkład własny (dla 
kwoty maksymalnej) 

Całkowity koszt 
zakupu książek 

- 80% 20% 100% 

do 25 1 500 zł 375 zł 1 875 zł 

26-75 2 500 zł 625 zł 3 125 zł 

powyżej 
75 

3 000 zł 750 zł 3 750 zł 

 
Przy maksymalnych kwotach wsparcia kalkulacja wkładu własnego i całkowitego kosztu zakupu 
książek dla bibliotek szkolnych  wyglądała następująco: 

 
Liczba 
dzieci 

Maksymalna kwota 
wsparcia 

Wymagany wkład własny (dla 
kwoty maksymalnej) 

Całkowity koszt 
zakupu książek 

- 80% 20% 100% 

do 70 3 000 zł 750 zł 3 750 zł 

71-170 4 000 zł 1 000 zł 5 000 zł 

powyżej 
170 

12 000 zł 3 000 zł 15 000 zł 

 
Dofinasowanie w 2021 r. otrzymało 10 placówek oświatowych w Gminie Klucze które wyniosło  
46 875,00 zł.  Wsparcie finansowe otrzymali m.in.: 
 

1. Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego  w Bydlinie otrzymała 15 000,00 zł (w 
tym 15 000,00 zł dofinansowanie, 3 000,00 zł wkład własny); 

2. Przedszkole w Bydlinie otrzymało 3 125,00 zł (w tym 2 500,00 zł dofinansowanie, 625,00 zł 
wkład własny); 

3. Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Jaroszowcu otrzymała  5 000,00 zł (w tym 
dofinansowanie 4 000,00 zł, wkład własny 1 000,00 zł); 

4. Szkoła Podstawowa w Ryczówku otrzymała 5 000,00 zł (w tym dofinansowanie 4 000,00 zł, 
wkład własny 1 000,00 zł); 

5. Przedszkole w Ryczówku otrzymała 3 125,00 zł (w tym dofinansowanie 2 500,00 zł, wkład 
własny 625,00 zł); 

6. Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w  Rodakach otrzymała 3 750,00 zł            (w tym 
dofinansowanie 3 000,00 zł, wkład własny 750,00 zł); 

7. oddział przedszkolny przy SP Rodaki otrzymał  1 875,00 zł (w tym 1 500,00 zł dofinansowanie, 
375,00 zł wkład własny); 

8. Przedszkole w Kwaśniowie Dolnym otrzymało 3 125,00 zł (w tym dofinansowanie 2 500,00 
zł, wkład własny 625,00 zł); 
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9. Przedszkole  im. Jasia i Małgosi  w Kluczach otrzymało 3 750,00 zł (w tym 3 000,00 zł 
dofinansowanie, wkład własny 625,00 zł); 

10. Przedszkole im. Marii Konopnickiej w  Jaroszowcu otrzymało 3 125,00 zł (w tym 
dofinansowanie 2 500,00 zł; wkład własny 625,00 zł). 

Pozostałe placówki, które nie skorzystały z dofinansowania w 2021 r. złożyły wniosek                  o 
udzielenie wsparcia finansowego w 2022 r. 
 
Program „Laboratoria Przyszłości”– wsparcie na realizację  inwestycyjnych zadań jednostek 
samorządu terytorialnego polegającą na rozwijaniu szkolnej infrastruktury 

Na realizację programu Laboratoria Przyszłości” Gmina Klucze otrzymała 472 000,00 zł dla 
wszystkich 7 szkół podstawowych, dofinansowanie przyznawane w zależności od  wielkości szkoły i 
liczby uczniów i kształtowało się następująco: 

1. Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Bydlinie otrzymała 70 000,00 
zł, 

2. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Chechle otrzymała 60 000,00 zł, 
3. Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Jaroszowcu otrzymała 60 000,00 zł, 
4. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kluczach otrzymała 132 000,00 zł, 
5. Szkoła Podstawowa w Kwaśniowie Dolnym otrzymała 60 000,00 zł, 
6. Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika  w Rodakach otrzymała  30 000,00 zł, 
7. Szkoła Podstawowa w Ryczówku otrzymała 60 000,00 zł. 

 
W ramach Laboratoriów Przyszłości szkoły otrzymały wsparcie finansowe na 
zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności 
manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia 
matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii            i inżynierii, 
stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej 
organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie      w życiu codziennym. Pełen 
zakres wyposażenia możliwego do zakupienia z pozyskanych środków został ujęty w katalogu 
wyposażenia podstawowego (które będą musiały od                     1 września 2022 roku mieć wszystkie 
szkoły podstawowe) jak i dodatkowe (dobierane swobodnie przez szkoły). 
Nowoczesny sprzęt zakupiony w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” uatrakcyjni zajęcia 
szkolne i pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach 
innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół 
zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności.  
Szkoły w ramach realizacji programu zamówiły następujący sprzęt: 
- drukarki 3 D, laptopy, aparaty fotograficzne, kamery, 
- mikrokontrolery, stacje lutownicze, mikrofony kierunkowe, 
- mikroporty, statywy do kamer, zestawy lamp do nagrywania filmów, 
- mikroskopy, zestawy konstrukcyjne LEGO,  
- okulary wirtualne z elementami dodatkowymi obsługującymi gogle wraz                                           z  
oprogramowaniem, 
- stoliki, krzesła na wyposażenie pracowni, 
- zestawy konstrukcyjne „Krypton” (roboty konstrukcyjne). 
 
Program „Poznaj Polskę” 
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W 2021 r. Gmina Klucze wzięła udział w pilotażowym programie „Poznaj Polskę” polegającym 
na realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży 
poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków 
kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.  

Gmina Klucze otrzymała dofinansowanie w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. 
„Poznaj Polskę” które jest częścią Polskiego Ładu. Przedsięwzięcie polegało na organizacji wycieczek 
szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra Edukacji 
i Nauki. 

W roku 2021 r. do programu zakwalifikowały się tylko dwie szkoły.  

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego  w Jaroszowcu zorganizowała wycieczkę dwudniową do 
Warszawy dla 46 uczniów i 4 opiekunów dla klas IV-VIII. Na organizację wycieczki szkoła  otrzymała 
dofinansowanie w wysokości 10 000,00 zł. Na trasie do zwiedzenia były Łazienki Królewskie, 
Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum pałacu Króla Jana III         w Wilanowie, Zamek Królewski 
oraz Centrum Nauki Kopernik. 

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Rodakach zorganizowała wycieczkę jednodniową dla 
klas  I-III dla 17 uczniów i 2 opiekunów. Szkoła otrzymała dofinansowanie w wysokości 1 736,00 zł. 
Wycieczka odbyła się do Zespołu Opactw Benedyktynów w Tyńcu oraz do Domu Rodzinnego Ojca 
Świętego Jana Pawła II w Wadowicach. 
W ramach programu Gmina Klucze otrzymała łącznie 11 736,00 zł dotacji celowej. Wkład finansowy 
własny w kwocie 8 434,00 zł ponieśli rodzice. 
Zapowiedziane są kolejne edycje programu, większość szkół zdeklarowała udział                           w 
przyszłorocznym przedsięwzięciu „Poznaj Polskę” w 2022 r. 
 
SKS - Szkolne Kluby Sportowe  
 

W minionym roku 6 szkół z Gminy Klucze uczestniczyło w programie realizowanym przez 
Małopolski Związek Sportowy mającym na celu zorganizowanie bezpłatnych zajęć sportowo-
rekreacyjnych dla uczniów.  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. 

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; 
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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. 
 

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 2021 r. w programie brały udział następujące szkoły:  

1. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kluczach - 2 grupy ćwiczebne, 
2. Szkoła Podstawowa w Ryczówku – 2 grupy ćwiczebne, 
3. Szkoła Podstawowa im. Unii Europejskiej  w Kwaśniowie Dolnym - 1 grupa ćwiczebna, 
4. Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Rodakach - 1 grupa ćwiczebna, 
5. Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Jaroszowcu – 2 grupy ćwiczebne, 
6. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Chechle - 1 grupa ćwiczebna. 

Łącznie utworzono 9 grup ćwiczebnych w 6 szkołach  dla 140 dzieci. 

Obsługa zadania „Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników” 
 

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 : 
1) w przypadku nauki zawodu - do 8081,00 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; 
jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy; 

2) w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy - do 254,00 zł za każdy pełny miesiąc 
kształcenia. 

3)  przypadku nauki zawodu prowadzonej w zawodach wskazanych przez ministra właściwego do 
spraw oświaty i wychowania wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego 
młodocianego pracownika wynosi do 10 000,00 zł. 

W Gminie Klucze w 2021 r. wszystkie wymagania dotyczące złożenia wniosku                  o 
dofinansowanie spełniło trzech pracodawców i otrzymało dofinansowanie w kwocie 23 120,88 zł. 

Dowóz dzieci do szkół i placówek 
 
W 2021 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 
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Wolbromiu oraz 9 dzieci niepełnosprawnych do Zespołu Szkół Specjalnych                   w 
Olkuszu oraz do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Integracyjnego w Olkuszu.                                
Łączna kwota dowozu transportem zbiorowym do OREW Wolbrom, ZSS i ZSP Olkusz to koszt 
96 799,38  zł. 

2. Dowóz transportem indywidualnym – w 2021 r. Gmina zwracała  rodzicom/opiekunom 7 
dzieci niepełnosprawnych koszty dowozu własnym samochodem osobowym do szkoły, 
przedszkola specjalnego, ośrodka rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczego. Łączny koszt 
wykonania usługi i zwrotu za dowóz dzieci niepełnosprawnych za 2021 r. wynosił 20 587,95  
zł. 

3. Zwrot kosztów za bilety dla uczniów dojeżdżających do szkół macierzystych   w Gminie Klucze 
w 2021 r. wyniósł 4 960,00  zł (dojazd uczniów do Szkoły Podstawowej                 w Jaroszowcu 
3700,00 zł i Szkoły Podstawowej w Kwaśniowie Dolnym 1 260,00 zł). 

MALUCH+ 2021 

Maluch + ( moduł 2) to resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi           w 
wieku do lat 3. Celem programu jest zwiększenie dostępności terytorialnej i finansowej miejsc opieki 
w żłobkach i klubach dziecięcych dla wszystkich dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych oraz 
wymagających szczególnej opieki, a także podwyższenie standardów opieki. Wzrost dostępności 
miejsc opieki przyczynia się nie tylko do zwiększenia odsetka dzieci objętych opieką, ale także 
umożliwia łączenie życia zawodowego z rodzinnym i pozwala na zwiększenie zatrudnienia, zwłaszcza 
kobiet.  

Moduł 2 to dofinansowanie do funkcjonowania miejsc opieki utworzonych przez jednostki 
samorządu terytorialnego z udziałem wcześniejszych edycji programu. 

W Gminie Klucze w 2021 r. dofinansowanie otrzymał Klub Dziecięcy „Leśne Skrzaty”                w 
Jaroszowcu i Żłobek „Baśniowy Dworek” w Kluczach. Dofinansowanie wyniosło 80, 00 zł na 1 miejsce 
na każdy miesiąc: 

1) Żłobek „Baśniowy Dworek” w Kluczach otrzymał dofinansowanie  w kwocie  32 400,00 zł (w 
tym 32 400,00 zł ze środków dotacji; 6 480,00 zł wkład własny) na 27 miejsc opieki w żłobku 
w okresie od stycznia 2021 r. do grudnia 2021 r. 

2) Klub Dziecięcy „ Leśne Skrzaty” w Jaroszowcu otrzymał dofinansowanie w kwocie       36 
000,00 zł (w tym 28 800,00 zł ze środków dotacji; 7 200,00 zł wkład własny) na 30 miejsc 
opieki w klubie w okresie od stycznia 2021 r. do grudnia 2021 r. 

Łącznie dofinansowanie wyniosło 68 400,00 zł. 

W 2021 r. udało się również pozyskać drugie dofinansowanie do funkcjonowania miejsc opieki nad 
dziećmi do lat 3 z programu „MALUCH+”. 
Środki z dotacji z przeznaczeniem na wydatki bieżące  w ramach funkcjonowania miejsc opieki w 
żłobku lub klubie dziecięcym wyniosły: 
1. Żłobek „Baśniowy Dworek” w Kluczach otrzymał dofinansowanie  w kwocie 36 450,00 zł (w tym 
29 160,00 zł ze środków dotacji, 7 290,00 zł wkład własny) na 27 miejsc opieki. 
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2. Klub Dziecięcy „ Leśne Skrzaty” w Jaroszowcu otrzymał dofinansowanie w kwocie                40 
500,00 zł (w tym 32 400,00 zł ze środków dotacji, 8 100,00 zł wkład własny) na 30 miejsc opieki w 
klubie. 

W 2021 r. szkoły z Gminy Klucze brały udział w wielu ciekawych  inicjatywach edukacyjnych. Oto 
niektóre z nich. 
 
1. Udział w XX edycji konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” zorganizowanym  przez 

Porozumienie Parków Krajobrazowych we współpracy                       z Zespołem Parków 
Krajobrazowych Województwa Małopolskiego. W konkursie brali udział uczniowie klas VI, VII i 
VIII  z gmin na terenie których położony jest park krajobrazowy. Konkurs obejmował: 
- etap szkolny - współzawodnictwo między uczniami w obrębie jednej szkoły; wyłoniono grupę 
3- osobową reprezentującą szkołę; 
- etap gminny - współzawodnictwo między szkołami w obrębie danej gminy, w konkursie 
uczestniczyło 6 szkół z Gminy Klucze. Etap gminny wygrała Szkoła Podstawowa im. Orła Białego 
w Jaroszowcu; 
- etap parkowy - współzawodnictwo szkół w obrębie danego parku krajobrazowego.          W tym 
etapie Gminę Klucze reprezentowała Szkoła Podstawowa im. Orła Białego                 w Jaroszowcu, 
która wygrała etap parkowy konkursu; 
- etap wojewódzki - współzawodnictwo między szkołami reprezentującymi poszczególne parki 
krajobrazowe w danym województwie. Gminę Klucze również reprezentowała Szkoła 
Podstawowa im. Orła Białego w Jaroszowcu, która awansowała z etapu parkowego. 
- etap ogólnopolski - współzawodnictwo szkół, które zwyciężyły w finałach wojewódzkich.  
Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Jaroszowcu zdobyła IV miejsce w etapie ogólnopolskim. 
 

2. Wizyta Mobilnego Projektu Edukacyjnego „Naukowiej” zorganizowana przez Małopolskie 
Centrum Nauki Cogiteon. Bezpłatny projekt jest dedykowany uczniom szkół podstawowych. 
Przedsięwzięcie polegało na 4-dniowej wizycie grupy prowadzącej pokazy popularnonaukowe na 
obszarze Gminy Klucze. Animatorzy Cogiteon w oryginalny sposób prezentowali doświadczenia, 
angażując do wspólnego działania i zachęcając do samodzielnego eksperymentowania. Projekt był 
realizowany w: 
- Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Jaroszowcu, 
- Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kluczach, 
- Szkole Podstawowej im. Tadeusz Kościuszki w Chechle, 
- Szkole Podstawowej w Ryczówku. 
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XVIII. Gminny Ośrodek Kultury 

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

Gminny Ośrodek Kultury organizuje i sprawuje nadzór nad podległymi mu placówkami: 
Domem Kultury „Papiernik" w Kluczach, 
Domem Kultury „Hutnik" w Jaroszowcu, 
Świetlicami: w Kwaśniowie, Zalesiu Golczowskim i Kolbarku, 
Ośrodkiem Rekreacyjnym „Leśny Zakątek” w Jaroszowcu. 
 
Gminny Ośrodek Kultury prowadzi działalność w zakresie upowszechniania kultury i rekreacji, 
tworzenia warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, kultywowania tradycji 
folklorystycznych, rozbudzania i zaspakajania potrzeb kulturalnych oraz zainteresowań 
mieszkańców gminy. 
Kluczewski Ośrodek Kultury jest organizatorem i  współorganizatorem wielu imprez kulturalnych, 
festiwali i przeglądów. Dzieci oraz młodzież z sekcji artystycznych dwóch domów kultury biorą udział 
w imprezach gminnych,  powiatowych oraz w festiwalach, konkursach i  przeglądach powiatowych, 
wojewódzkich, ogólnopolskich, reprezentując gminę Klucze, a przy tym zdobywając wiele 
znaczących nagród oraz wyróżnień. 
W ramach działalności statutowej Gminnego Ośrodka Kultury 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), ogłoszenie II Konkursu online 
„Piosenki – z Uśmiechem”. 

- teatralno – taneczną (działalność zespołów teatralnych "Raz - Dwa - Trzy",  "Błękitny Balonik" 
i "Konopeum"), opublikowanie spektaklu online „Taka jakby Alicja, ale trochę nie taka” w wykonaniu 
grupy teatralnej „Konopeum” (z okazji Dnia Teatru), opublikowanie spektaklu teatralnego online 
„Chcemy jeść” w wykonaniu grupy teatralnej „Raz-Dwa-Trzy”. 

- ceramiczną („Morskie i zimowe opowieści”, „Ptaki i ptaszyska kochane – wystawy online 
przygotowana przez pracownię ceramiczną, ,, SMOKI, SMOCZYSKA I SMOCZKI KOCHANE" - wystawa 
online ceramiki). 

- plastyczną (ogłoszenie Konkursu plastycznego online „Ozdoby Wielkanocne w stylu eko” oraz 
kionkursu na kartkę świąteczną "Święta, Święta... czas kolędowania...". 

WAKACJE 2021:  
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Mobilne warsztaty artystyczno – przyrodnicze: pracownia plastyczna i sekcja wokalno-muzyczna „w 
terenie” (lipiec – sierpień). 

Sesja nagraniowa poprzedzona konsultacjami z trenerem wokalnym dla laureatek pierwszych miejsc 
w czterech kategoriach wiekowych Konkursu „Piosenki z Uśmiechem”. Nagrania audio zrealizowano 
w Domu Kultury w Jaroszowcu, a rejestrację video (teledysk) w plenerach Róży Wiatrów w Kluczach 
(lipiec). 

Bezpłatne szkolenie online dla dzieci „Projektowanie graficzne z wykorzystaniem aplikacji cyfrowej 
(sierpień). 

Kultywowanie tradycji folklorystycznych: 
- Wykład etnograficzny dla KGW z zakresu zachowania dziedzictwa lokalnego, tożsamości lokalnej 
oraz tradycji i kultury regionalnej. 
- Warsztaty tradycyjnego stroju ludowego, muzyki, obrzędowości i plastyki obrzędowej. 
zajęcia/spotkania/warsztaty z Kołami Gospodyń Wiejskich. 
- Wykład etnograficzny dla KGW „ANDRZEJKI, KATARZYNKI, CZYLI MIŁOSNE CZARY-MARY” - O 
WRÓŻBACH, ZAKLĘCIACH, UROKACH. 
- Warsztaty dla KGW „SZYCIE JAŚKÓW Z WRÓŻBAMI”. 
- Wykład etnograficzny „ZAPOMNIANE ZWYCZAJE BOŻONARODZENIOWE”. 
- Warsztaty z plastyki obrzędowej „TWORZYMY ŚWIATY (WILIJKI) Z OPŁATKÓW. 
 
Działalność zespołów: 
- zespół „ZIEMIA KLUCZEWSKA” 
- zespół „TESAMEE…” 
- zespół „RODACZANIE” 
- TRIO „… Z DUSZĄ” 
- CHÓR „ENIGMA”  
- zespół „KWIATY PUSTYNI” 
- zespół „THE GREASERS” 
 
Edukacja kulturalna: 
Współorganizacja 5 całodniowych wyjazdów do Katowic w ramach których odbyły się w Muzeum 
Historii Katowic warsztaty edukacyjno – historyczne pn. „Droga Katowic do Niepodległej Polski – 
okres powstań i plebiscytu” oraz „Spacery tematyczne” z przewodnikiem po miejscach pamięci 
Powstań Śląskich w Katowicach (wyjazdy adresowane były do dzieci, młodzieży, osób dorosłych oraz 
seniorów).  
                
Spektakle, koncerty (m.in. on-line, w plenerze, w kościołach), eventy muzyczne, kabarety, wystawy, 
pikniki historyczne, rekonstrukcje historyczne: 
- Opublikowanie Koncertu on-line na Dzień Babci i Dziadka. 
- Opublikowanie koncertu on-line z okazji Dnia Kobiet. 
- Inscenizacja historyczna – III Powstanie Śląskie na przykładzie walczących stron w ramach projektu 
pn. „Pamiętamy o przeszłości” („Róża Wiatrów” – Pustynia Błędowska). 
- Dożynki Diecezjalno - Powiatowo - Gminne w Chechle wraz z  Konkursem Wieńca Dożynkowego. 
- Koncert Chóru „Enigma” w Dworze Zieleniewskich w Trzebini z okazji Święta Niepodległości ( 103. 
Rocznica uzyskania przez Polskę niepodległości po 123 latach niewoli). Organizator – Fundacja 
Energetyk. 
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- XXVI Międzynarodowy Bieg Uliczny „Szlakiem Walk Legionistów” i VII Zawody Nordic Walking 
(Bydlin). 
- Opublikowanie Koncertu on-line z okazji Narodowego Święta Niepodległości – koncert Zespołu 
„Ziemia Kluczewska”. 
- Narodowe Święto Niepodległości „Krzywopłoty – Bydlin – Załęże”; organizacja uroczystości, 
koncert zespołu „Ziemia Kluczewska”. 
- Opublikowanie relacji z uroczystości 107. rocznicy bitwy pod Krzywopłotami. 
- Opublikowanie  Koncertu Świątecznego (grudzień 2021). 
 
 Pozostała działalność: 
- Wyjazd edukacyjny Słuchaczy UTW do Kopalni Soli w Wieliczce. 
- Seans filmowy w plenerze – film pt. „Cudowny chłopak” (projekt „Kino w Jaroszowcu”). 
- Piknik Rodzinny w Jaroszowcu zorganizowany przy współpracy z Radnym, Sołtysem i Radą Sołecką 
Jaroszowca. 
- Seans filmowy w plenerze – film pt. „Był sobie pies 2” (projekt „Kino w Jaroszowcu”). 
- Udział Słuchaczy Kluczewskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Zespołu „Ziemia Kluczewska” w 
VIII Międzynarodowych Senioraliach w Krakowie (występ zespołu „Ziemia Kluczewska”). 
- JUROMANIA – Święto Jury Krakowsko – Częstochowskiej.   
 
W 2021 roku zostało przeprowadzone badanie lokalnej społeczności w obszarze potrzeb 
kulturalnych, którego wynikiem było opracowanie diagnozy kultury dla gminy Klucze. Został 
przygotowany „Raport diagnostyczny”. W oparciu o rezultaty przygotowanego Raportu został 
zorganizowany konkurs na inicjatywy lokalne w obszarze kultury.  
W miejscowościach Bydlin, Klucze, Rodaki i Ryczówek zostało zrealizowanych łącznie pięć inicjatyw 
z zakresu kultury, dziedzictwa, historii i edukacji na rzecz społeczności lokalnej gminy Klucze.   
 
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): 1 – osobowe, 2 – osobowe, 3 –osobowe.  
Wszystkie pokoje mają łazienki. 
b) kryta pływalnia o wymiarach 25m x 12, 5m 
c) sauna 
d) salka do tenisa stołowego 
e) sala konferencyjna – świetlica 
f) punkt gastronomiczny świadczący usługi cateringowe  
Na zewnątrz Ośrodka znajduje się plac zabaw dla dzieci, boisko do piłki plażowej i zadaszona wiata 
z miejscem do grillowania. Teren ogrodzony, parking zamykany na noc.  
W Ośrodku organizowane są:  
- kursy, 
- konferencje, 
- szkolenia,  
- wizyty studyjne, 
- zgrupowania,  
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- obozy sportowe, 
- zielone szkoły. 
 
REALIZACJA I  WSPÓŁREALIZACJA PROJEKTÓW: 

"KULTURA OD-NOWA" – GOK Klucze 

-  Realizacja zadania była dwuetapowa. Pierwszy etap obejmował przeprowadzenie badań lokalnej 
społeczności, których wynikiem było opracowanie diagnozy kultury dla gminy Klucze. W oparciu o 
rezultaty przygotowanej diagnozy został zorganizowany konkurs na inicjatywy lokalne. 

Dofinansowano z Narodowego Centrum Kultury  w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy 
lokalne 2021 (30 000,00 zł). 

"BŁYSK I DŹWIĘK W PAPIERNIKU" – GOK Klucze 

- Dofinansowanie  na realizację zadania  pn. „Błysk i dźwięk w Papierniku”w ramach Programu 
Infrastruktura domów kultury ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i 
Sportu. Środki zostały przeznaczone na zakup wyposażenia służącego  działalności kulturalnej i 
edukacyjnej w zakresie kultury:  sprzętu nagłośnieniowego, sprzętu oświetleniowego oraz rampy. 
Zakres zadania obejmował – oprócz zakupu w/w sprzętu - również zakup kamery cyfrowej z 
mikrofonem i statywem. 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z 
Funduszu Promocji Kultury (20 000,00 zł). 

„SIEĆ NA KULTURĘ W PODREGIONIE OŚWIĘCIMSKIM” - GOK KLUCZE 

- Celem projektu było podniesienie kompetencji i kwalifikacji cyfrowych u pracowników Gminnych 
Samorządowych Ośrodków Kultury, rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży oraz 
zwiększenie potencjału techniczno-dydaktycznego instytucji kultury biorących udział w projekcie. 
Projekt przyczynił się to do stworzenia trwałej struktury dostępu do wiedzy w zakresie aktywności 
cyfrowej, jak również podwyższania kompetencji cyfrowych na poziomie w/w instytucji kultury  i 
wzrostu aktywności cyfrowej społeczności lokalnej. 
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa, realizowany przez Fundację Wspierania Zrównoważonego Rozwoju 
w Warszawie. Otrzymaliśmy 4 laptopy i 2 tablety. 

„JURA AKTYWNA Z NATURY – Juromania 2021” – GOK KLUCZE 

- W ramach projektu zorganizowano widowisko/piknik u podnóża ruin zamku w Bydlinie  
pn. „Jura aktywna z natury czyli z tradycją w przyszłość”, zwiedzanie ruin zamku  
z przewodnikiem oraz koncert poezji śpiewanej.  

Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM 
S.A. (5 000,00 zł). 

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

  - Główne działania projektowe,  to: współorganizacja XXVI Międzynarodowego Biegu Ulicznego 
„Szlakiem Walk Legionistów” oraz uroczyste uczczenie 107 rocznicy bitwy pod Krzywopłotami 
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 Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. 

"PAMIĘTAMY O PRZESZŁOŚCI" - Stowarzyszenie "Otwarci" w Bydlinie we współpracy z GOK Klucze 

- Dofinansowanie w ramach Otwartego Konkurs Ofert Ministra Obrony Narodowej na realizację 
zadań publicznych w formie wsparcia w zakresie Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji 
narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i 
kulturowej  pn. „Wdzięczni Bohaterom Powstań Śląskich”. 

 "KULTURA, FOLKLOR, TRADYCJA" - Stowarzyszenie „Otwarci” w Bydlinie we współpracy z GOK 
Klucze 

- Projekt polegał na zachowaniu, popularyzacji tradycji i kultury regionalnej na obszarze wiejskim, 
jakim jest gmina Klucze poprzez organizację inicjatyw kulturalnych upowszechniających dziedzictwo 
kulturowe małopolskiej wsi, jej tradycje, rękodzieło, współczesny folklor, a także promocję lokalnej 
twórczości. 

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. 

"MUZYKA ŁĄCZY NAS" - Stowarzyszenie "Otwarci" w Bydlinie we współpracy z GOK Klucze 

Projekt zakładał organizację zajęć warsztatowych indywidualnych i grupowych, naukę śpiewu dla 
nowych członkiń kluczewskiego Chóru Żeńskiego „Enigma”, udział chóru w Międzynarodowym 
Festiwalu i konkursie w Barcelonie oraz koncertach w Kluczach i Krzeszowicach, na którym Chór 
‘Enigma” zaprezentował  swój nowy repertuar opracowany podczas zajęć warsztatowych.  

Dofinansowano w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa 
Małopolskiego w 2021 r. pn. „Małopolskie Chóry – Małopolska Rozśpiewana”. 

„JURA AKTYWNA Z NATURY” – JUROMANIA 2021 W GMINIE KLUCZE - Stowarzyszenie "Otwarci" w 
Bydlinie we współpracy z GOK Klucze 

Celem projektu była organizacja „Juromanii – Święta Jury Krakowsko – Częstochowskiej – edycja 
2021”. W ramach zadania zorganizowano w gminie Klucze dwa wydarzenia promujące potencjał 
Jury Krakowsko – Częstochowskiej. Pierwsze wydarzenie, to „Rajd Świetlika” zorganizowany na 
Pustyni Błędowskiej „Róża Wiatrów”. Drugie wydarzenie, które miało miejsce, to organizacja 
widowiska edukacyjno – rycerskiego u podnóża ruin zamku w Bydlinie.  

Dofinansowano w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa 
Małopolskiego w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa w 2021 r. pn. „Małopolska Gościnna – II 
edycja”. 

„MIĘDZYNARODOWY BIEG ULICZNY SZLAKIEM WALK LEGIONISTÓW” - Klub Sportowy „LEGION” w 
Bydlinie we współpracy z  GOK Klucze 

Celem projektu była organizacja XXVI Międzynarodowego Biegu Ulicznego Szlakiem Walk 
Legionistów Bydlin - Krzywopłoty - Załęże - Bydlin. 

Dofinansowanie w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Województwa 
Małopolskiego w obszarze Wspierania i Upowszechniania Kultury Fizycznej w 2021 roku w ramach 
zadania Upowszechnianie Kultury Fizycznej – pn. Małopolska na sportowo”.  
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OSIĄGNIĘCIA: 

CHÓR ŻEŃSKI „ENIGMA”:  

16.01.2021 - Wyróżnienie na  XIV Komorowickim Przeglądzie Kolęd I Pastorałek " Kolęda 2021". W 
Przeglądzie wzięło udział 295 uczestników, w tym: 18 zespołów, 135 solistów i 18 duetów. 

17.01.2021 -  III miejsce w kat. zespoły dorosłe 19+ na VI Jurajskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek Łazy 
2021. Na Konkurs  wpłynęło ponad 200 zgłoszeń z całej Polski. 

22.01.2021 - II miejsce w kat. VI na XXXII Regionalnym Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Staszowie. Na 
konkurs wpłynęło blisko 200 filmów  z prezentacjami konkursowymi. 

21-26.09.2021 - "Srebrny Dyplom" (II miejsce) w kat. Folklor na X Międzynarodowym Festiwalu i 
Konkursie Chóralnym ,,Canco Mediterrania” oraz Międzynarodowym Konkursie Chóralnym im. Pau 
Casalsa  w Barcelonie i Lloret de Mar (Hiszpania). 

GRUPA TEATRALNA „KONOPEUM”: 

28.05.2021 – Zakwalifikowanie się do spotkania finałowego w Małopolskim Centrum Kultury ”Sokół” 
w Nowym Sączu (spektakl pt. „Taka jakby Alicja, ale trochę nie taka”). 

GRUPA TEATRALNA „ RAZ-DWA-TRZY”: 

28.05.2021 – Zakwalifikowanie się do spotkania finałowego w Małopolskim Centrum Kultury ”Sokół” 
w Nowym Sączu (spektakl pt. „Chcemy jeść”). Nagroda pieniężna 

ZESPÓŁ „TESAMEE…”: 

24.10.2021 – I miejsce w drugiej kategorii wiekowej - Złota Róża Małego Księcia - na  
X Festiwalu Piosenek Katarzyny Sobczyk „O Złotą Różę Małego Księcia” w Tyczynie. 
GRUPA ŚPIEWACZA KGW W BOGUCINIE DUŻYM (prowadzona przez instruktora GOK Klucze): 

18 XII 2021 r. – wyróżnienie na  XII Przeglądzie Pastorałek i Kolęd Regionu Krakowskiego 
KRZESZOWICE 2021. 
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XIX. Podsumowanie 
Rok 2021 zapisał się w Gminie Klucze jako czas kontynowania podjętych planów 

inwestycyjnych oraz zmagania się ze skutkami pandemii COVID-19. Jako społeczeństwo weszliśmy w 
nowy rok 2021 z silnym lockdownem, który odciskał piętno w każdym wymiarze naszego życia. 
Jednakże jego końcówka to okres nadziei na zakończenie pandemii lub zmniejszenia jej uciążliwości 
co stało się faktem w roku 2022.  Mimo wszelkich trudności zewnętrznych, Gmina Klucze 
kontynuowała wszelkie działania prorozwojowe czego wyraźnym wskaźnikiem jest zaangażowanie 
ponad 10 000 000 zł w różne zadania remontowe i inwestycyjne. 

Ubiegły rok otworzył dla Gminy Klucze nowy rozdział w zakresie zadań sportowych i 
kulturalnych. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, podjęcia do realizacji budowy Hali Sportowej w 
Kluczach oraz otrzymania dofinansowania na budowę Sali Gimnastycznej przy szkole w Kwaśniowie. 
Oba te obiekty cechowały się dużym deficytem w zakresie dostępności do infrastruktury sportowej 
zarówno dla dzieci i młodzieży jak i różnych grup sportowych. Obie inwestycje są zadaniami 
realizowanymi w okresie wieloletnim, jednak ich podjęcie będzie skutkować niemal całkowitym 
zrealizowaniu wszystkich głównych potrzeb inwestycyjnych na publiczną infrastrukturę sportową. 
 Oferta kulturalna Gminy Klucze realizowana przez Gminny Ośrodek Kultury wespół z 
organizacjami społecznymi zyska dzięki działaniom podjętym w ubiegłym roku nowy wymiar. Będzie 
to efektem modernizacji Domu Kultury „Papiernik” która to inwestycja podobnie jak rewitalizacja 
zespołu parkowo-pałacowego w Kluczach była bardzo oczekiwana społecznie. Kompleksowy remont 
zmieni oblicze tego budynku, wizerunek i przestrzeń centrum naszej gminy, ale także stworzy nowe 
możliwości w realizacji pasji kulturalnych naszych mieszkańców. Podjęta w tym zakresie inicjatywa, 
to wyraźny dowód na to, że w gminach wiejskich oferta kulturalna może mieć wysoki poziom i 
możliwości realizacji swoich planów. 
 Jako wspólnota samorządowa systematycznie stawiamy na rozwój turystyki w oparciu o 
największą atrakcję małopolski zachodniej – Pustynię Błędowską. Unikatowy w skali Polski i Europy 
obszar przyciąga tysiące turystów, a Gmina Klucze co roku poszerza ofertę turystyczną. W 2021 roku 
zakończyliśmy budowę nowej drogi betonowej, która zastąpiła zniszczony trakt wykonany z szutru, 
który nie wytrzymał tak dużego napływu turystów. W tym zakresie wykazaliśmy się 
innowacyjnościami technologicznymi i produktowymi, co wyraźnie pokazuje, że lokalny samorząd 
idzie z duchem nowych rozwiązań. O tym, że Pustynia Błędowska jest postrzegana jako jeden z 
czołowych punktów turystycznych na mapie Polski południowej, dobitnie świadczy fakt włączania jej 
wizerunku w ogólnopolskie akcje z zakresu polityki prozdrowotnej. Mowa tu o akcji „Szczepimy się 
od Giewontu po Pustynię Błędowską”, gdzie Polska Sahara obok turystycznych gigantów, była 
prezentowana jako miejsce szczególne, z czego wywiązała się wzorowo, gdyż udało nam się 
zaszczepić 800 osób. 

Z końcem roku rozpoczęliśmy turystyczne sieciowanie Gminu Klucze poprzez budowę ścieżek 
pieszo-rowerowych. Trasa w osi wschód-zachód przebiega przez Pustynię, kompleksy leśne w pobliżu 
kopalni, Kobylicę aż po Kolbark i granice z Gminą Wolbrom stając się pierwszą w tym terenie trasą 
pieszo-rowerową o znikomej ingerencji w ruch samochodowy na drogach publicznych. W przyszłości 
trasa zostanie poszerzona o dodatkowe odcinki w kierunku wzgórza zamkowego w Bydlinie, wzgórza 
Dąbrówka w Chechle, czy rezerwatów w pobliżu Jaroszowca umożliwiając bezpieczne poruszanie się 
pomiędzy najważniejszymi punktami turystycznymi. 

Oprócz flagowych inwestycji warto podkreślić fakt zrealizowania mniejszych inwestycji z 
zakresu modernizacji obiektów publicznych, dróg czy miejsc o szczególnym znaczeniu społecznym. 
Takich inwestycji dokonywaliśmy m.in. w Krzywopłotach i Jaroszowcu, Cieślinie i Ryczówku. 
Wszystkie te zadania były realizowane przy bardzo dużym zaangażowaniu lokalnej społeczności, co 
pozytywnie wpływa na budowanie poczucia solidarności i odpowiedzialności za wspólne dobro w 



 

     

 

 

Strona 82 z 82 

 

 

 

naszych małych ojczyznach. 
Jak wspomniano wyżej, znaczne środki inwestycyjne przeznaczono na remonty infrastruktury 

drogowej. Za kwotę około 2 000 750,67  złotych udało się dokonać remontów oraz modernizacji dróg 
w różnych miejscowościach. Warto podkreślić, że Gmina Klucze wsparła w inwestycjach drogowych 
także inne samorządy - głównie Powiat Olkuski. Wynika to z faktu, że drogi będące w zarządzie 
powiatu stanowią główne trakty komunikacyjne pomiędzy poszczególnymi miejscowościami a ich 
stan wyraźnie wpływa na jakość poruszania się po całej gminie. W ubiegłym roku kontynuowano 
remont głównej arterii komunikacyjnej północnej części Gminy Klucze – drogę Kwaśniów – Ryczówek 
– Rodaki. Strategiczną inwestycją było podjęcie remontu mostu w Bydlinie. Kilkumilionowa 
inwestycja została zrealizowana wespół z remontem pobliskiego skrzyżowania co zwiększyło 
widoczność w newralgicznym z punktu widzenia komunikacyjnego miejscu. Nie jest to ostatnia 
inwestycja jaką planuje się wykonać na obiektach mostowych. Wspólnie z powiatem, Gmina Klucze 
przystąpiła do wykonania dokumentacji na remont mostu w Golczowicach. Prace to, powinny mieć 
finałowy efekt w roku bieżącym, co pozwoli na wystąpienie o finansowanie tej inwestycji. 

Miniony rok był także okresem dalszego zacieśniania współpracy z pozostałymi partnerami 
samorządowymi. Oprócz współpracy z wymienionym już powiatem olkuskim rozwijaliśmy 
współpracę z innymi gminami. Jej efektem było rozpoczęcia fazy inwestycyjnej projektów 
partnerskich w zakresie montażu instalacji OZE, czy kończenie realizacji projektów w zakresie 
zmniejszenia niskiej emisji i wymiany pieców. Realizowane od kilku lat podejście w zakresie wspólnej 
realizacji zadań samorządu gminnego z innymi jednostkami otwiera wiele możliwości w zakresie 
wymiany doświadczeń pomiędzy jednostkami. Ponadto, dzięki temu Gmina Klucze jest postrzegana 
jako jednostka odpowiedzialna, otwarta na dialog i skora do współpracy przy otwarciu na 
innowacyjne podejście do zarządzania dostępnymi zasobami. 

W realizacji wszystkich działań Gminy Klucze w 2020 roku można było zaobserwować jeden 
wspólny mianownik, który towarzyszy nam od kilku lat. Jest nim łączenie środków własnych ze 
środkami zewnętrznymi, co powoduje że efektywnie wykorzystywaliśmy wszystkie dostępne zasoby. 
Polityka Gminy Klucze pozwoliła nam nie tylko na zneutralizowanie negatywnego wpływu pandemii 
na działania samorządu, ale także wdrażanie nowych pomysłów. 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 2021 roku kontynuowaliśmy, rozpoczęliśmy oraz zaplanowaliśmy nowe 
inwestycje i projekty, które już są lub niebawem będą w trakcie realizacji. Warto tu wspomnieć 
przede wszystkim o jednym zamierzeniu. Gmina Klucze otrzymała historyczne dofinansowanie w 
wysokości 13,5 mln złotych na zadania inwestycyjne z zakresu rozwoju turystyki, które pozwolą nam 
uzupełnić i domknąć budowaną konsekwentnie ofertę turystyczną naszej gminy. Wysokość 
dofinansowania oraz aprobata naszych działań przez jednostki ich udzielające świadczy o tym, że 
jako samorząd działamy w sposób przemyślany i planowy. Rok 2021 powinien być postrzegany jako 
rok trudny ze względu na trwającą pandemię, ale także rok nadziei pokazujący, że mimo trudnych 
czasów potrafimy efektywnie zarządzać dostępnymi zasobami. 

Wszystkie wymienione w tym raporcie zadania nie miałyby miejsca, gdyby nie przychylność 
strony społecznej ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z Radą Gminy Klucze. W mojej ocenie 
ta współpraca jest wyrazem tego jak powinien wyglądać nowoczesny samorząd umiejący 
dostosowywać się do zmiennych warunków wewnętrznych, ale przede wszystkim zewnętrznych. 
Powinniśmy kontynuować kierunek rozwoju i z roku na rok podejmować nowe zadania inwestycyjne 
co będzie skutkowało wzrostem jakości życia mieszkańców Gminy Klucze.   

Wójt Gminy Klucze 
        (-) Norbert Bień 


