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Podstawa prawna opracowania raportu o stanie gminy, tryb postępowania
Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu
zwiększenia

udziału

obywateli

w

procesie

wybierania,

funkcjonowania

i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. 2018, Nr 130) wprowadziła
zmiany w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Jedną z nich jest
dodanie art. 28aa wprowadzającego obowiązek corocznego opracowywania przez
Wójta Gminy raportu o stanie gminy. Raport przedstawia się Radzie Gminy
w terminie do dnia 31 maja każdego roku.
Rada Gminy może określić w drodze uchwały szczegółowe wymogi dotyczące
raportu. W przypadku ich braku zakres raportu określa art. 28aa, który stanowi, że
obejmuje on podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności
realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu
obywatelskiego.
Rozpatrzenie raportu ma miejsce podczas sesji, na której podejmowana jest
uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi.
Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem
o stanie gminy przeprowadza się debatę, w której głos mogą zabrać zarówno radni
jak i mieszkańcy gminy.
Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy rada gminy przeprowadza
głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu wójtowi
wotum zaufania rada gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego
składu rady gminy.
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Słowo wstępne

Szanowni Radni,
Szanowne Mieszkanki
Szanowni Mieszkańcy
Gminy Kluki
To już kolejny Raport o stanie gminy Kluki,
przedstawiający w jednym miejscu wszystkie
ważne informacje dotyczące funkcjonowania
gminy.
Gmina

Kluki

jest

naszym

wspólnym

dobrem. Dobrem, na które składa się wspólna
troska o jego rozwój i pomnażanie. To od nas samych zależy, jak wyglądać będzie gmina,
w której mieszkamy i żyjemy, jakie mamy wobec niej oczekiwania. Jakość i komfort
naszego życia zależą od wielu czynników w tym od poziomu edukacji, otaczającej nas
infrastruktury, od dynamiki i tempa wszechstronnego rozwoju gminy, od poziomu
zapewnionego bezpieczeństwa, po możliwości jakie daje nam prawo do decydowania
o swojej gminie. Do tego wszystkiego dochodzą czynniki prawne oraz środki finansowe.
Samorząd to nie Urząd Gminy, Samorząd to mieszkańcy, którzy od urzędu oczekują
zapewnienia najlepszego poziomu usług publicznych. Staramy się to robić. Efektem tej
pracy jest ilość wykonanych inwestycji, a także wysokość przyznanych dofinansowań
w ramach realizacji zadań z funduszy zewnętrznych. Jednak najważniejszym miernikiem
jest zadowolenie mieszkańców.
Rok 2021 był kolejnym rokiem funkcjonowania z epidemią. Epidemia koronawirusa
spowodowała, że wszyscy musieliśmy funkcjonować w trudnych warunkach, których
uczyliśmy się w roku 2020.
umożliwiły

normalne

Wymagało to od nas podjęcia szeregu działań, które

funkcjonowanie

gminy,

a

jednocześnie

zapobiegały
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rozprzestrzenianiu się zakażeń. Obsługa klientów urzędu i nadzór nad inwestycjami trwał
nieprzerwanie.
Dokument, który Państwu przedkładam to efekt zespołowej pracy poszczególnych
referatów Urzędu Gminy w Klukach, a także jednostek organizacyjnych Gminy Kluki.
Stanowi on syntetyczne podsumowanie działalności organu wykonawczego samorządu
gminy w roku 2021 i obejmuje informacje na temat najważniejszych zadań, realizowanych
na rzecz naszej wspólnoty gminnej. „Raport o stanie Gminy Kluki za rok 2021” stanowi w
głównej mierze prezentację finansów gminy oraz gminnego mienia. Przedstawia efekty
zrealizowanych inwestycji oraz omawia realizowane programy. Nie pominięto w nim
tematów dotyczących działalności z zakresu edukacji, opieki społecznej, kultury i sportu,
ochrony zwierząt, walki z alkoholizmem czy z narkomanią.
Zapraszam Państwa do zapoznania się z „Raportem” oraz do wspólnej nad nim
dyskusji.
z wyrazami szacunku

Renata Kaczmarkiewicz
Wójt Gminy Kluki
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I. Charakterystyka Gminy Kluki

1. Informacje ogólne
Gmina Kluki jest gminą wiejską położoną w południowej części województwa łódzkiego, w
powiecie bełchatowskim. Sąsiaduje z 4 gminami: Bełchatów, Kleszczów, Szczerców, i Zelów.
Obejmuje obszar 118,5 km2. Gmina stanowi 12,2%
powierzchni powiatu bełchatowskiego, 0,65 % obszaru
województwa łódzkiego.
Gmina Kluki jest gminą typowo rolniczą o dużym
potencjale

ekologicznym

oraz

perspektywą

rozwoju

specjalistycznego rolnictwa, obsługi ludności jak i funkcji
usługowych

w

zakresie

wypoczynku

świątecznego

i rekreacyjnego. Związki gospodarcze gminy z innymi
obszarami to przede wszystkim rynek zbytu towarów
(produktów rolnych), rynek pracy.

Powiat bełchatowski
w podziale na gminy

Najbliższe ośrodki zbytu produktów rolnych to Bełchatów, Zelów, Szczerców, a najbliższe
rynki pracy znajdują się w pobliskim Bełchatowie i oddziałach PGE i strefach gminy Kleszczów.
W skład gminy wchodzi 37 miejscowości skupionych w 17 sołectwach:Cisza, Imielnia,
Kaszewice, Kluki, Kuźnica Kaszewska, Nowy Janów, Osina, Parzno, Podwódka, Roździn,
Ścichawa, Strzyżewice, Trząs, Wierzchy Kluckie, Żar, Zarzecze, Żelichów.

Parzno z lotu ptaka

Grobla, Gospodarstwo Agroturystyczne
"Kardynał"

Kontakt gminy z otoczeniem umożliwia przede wszystkim sieć komunikacji drogowej
i telekomunikacyjnej. Najważniejszą arterią komunikacyjną przecinającą obszar gminy w jej
centralnej części jest droga krajowa nr 74 Warszawa – Piotrków – Wrocław. Powiązanie
7
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funkcjonalne z gminami sąsiednimi umożliwiają również przebiegające przez teren gminy drogi
powiatowe.
Ukształtowanie terenu w gminie jest mało zróżnicowane. Leży ona na pograniczu dwóch
makroregionów wchodzących w skład Prowincji Nizin Środkowopolskich. Część wschodnia należy
do

makroregionu

Wzniesienia

Południowo-mazowieckiego,

mezoregionu

Wysoczyzna

Bełchatowska, część zachodnia do makroregionu Nizina Południowo-Wielkopolska, mezoregionu
Kotliny Szczercowskiej. Najwyżej położona jest część wschodnia należąca do Wysoczyzny
Bełchatowskiej – najwyższy punkt 231,1 m. n. p. m. znajduje się w pobliżu wschodniej granicy w
rejonie Kaszewic, najniższy 168,0 m n. p. m. przy granicy zachodniej, w dolinie rzeki Widawki.
Powierzchnia gruntów leśnych w gminie wynosi 5740,83 ha, w tym 3123,83 ha lasów
publicznych, 2617 ha lasów prywatnych. Lasy gminy: 11,6 ha. Lesistość na terenie: 47,7 %.

Słupia- park przy dworku

Kluki łowisko

Dla Gminy Kluki opracowane zostało w 2013 roku „Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego”, które zatwierdzone zostało uchwałą Rady Gminy Kluki nr
177/XXXIX/2013 z dnia 14 października 2013 roku.
Wszystkie działania podejmowane w Gminie Kluki mają na celu realizację założeń
„Strategii Rozwoju Gminy Kluki do roku 2022”, przyjętej uchwałą Rady Gminy Kluki nr
169/XXIII/2017, z dnia 30 marca 2017 roku. Strategię rozwoju gminy należy postrzegać jako
długoterminowy proces wyznaczania i osiągania celów wspólnoty samorządowej, reprezentowanej
przez demokratycznie wybrane władze. Strategia zawiera generalny kierunek, p riorytety rozwoju
społeczno-gospodarczego jednostki oraz przedstawia kierunki realizacji wytyczonych celów. Zapisy
Strategii stanowią zatem determinantę decyzji merytorycznych, organizacyjnych i finansowych
podejmowanych przez władze samorządowe.
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Dla prawidłowego rozwoju Gminy Kluki opracowane zostały w latach wcześniejszych trzy
obowiązujące plany miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla łącznej powierzchni 96 ha:
➢ Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Kluki w zakresie trasy linii
elektroenergetycznej 400 kV - UCHWAŁA Nr 51/XXIII/08 RADY GMINY KLUKI
z dnia 26 listopada 2008 roku.
➢ Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Kluki, oznaczonego
nr działki 173/6, obręb geodezyjny Kluki – UCHWAŁA Nr 194/XLIII/2013 RADY GMINY
KLUKI z dnia 30 grudnia 2013 roku.
➢ Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie
geodezyjnym Trząs - UCHWAŁA Nr 150/XX/2016 RADY GMINY KLUKI z dnia 1
grudnia 2016 r.

2. Układ komunikacyjny
Układ drogowy obsługujący gminę i zapewniający jej powiązania komunikacyjne z
obszarem zewnętrznym tworzą następujące drogi:
 droga krajowa nr 74 o znaczeniu międzyregionalnym relacji Warszawa - Piotrków – Wrocław, o
długości w granicach gminy 8,6 km
 drogi powiatowe o numerach i relacjach:
 1902E – Bełchatów – Słok – Janów Nowy – Kaszewice – Kluki - 1908E – Wieś
Szczercowska - Magdalenów - Kluki
 1909E - Lubiec - Cisza - Parzno – Domiechowice – Bełchatów
 1910E - Parzno - Wola Mikorska - Adamów
 1917E - Chabielice - Trząs – Nowy Świat
 1919E - Kaszewice – Kurnos – Bełchatów
 1920E – Kluki – Parzno – Zelów.
Długość dróg powiatowych w granicach gminy wynosi 48,5 km. Spośród dróg powiatowych
szczególne znaczenie dla gminy posiada droga Kluki – Kaszewice - Nowy Janów, łącząca gminę z
PGE GiEK S.A.
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Uzupełnienie układu dróg krajowych i powiatowych stanowią drogi gminne, które
zapewniają dojazdy i obsługę wewnętrzną gminy. Układ dróg gminnych tworzą drogi gminne
numerowane. Uzupełniają go drogi wewnętrzne pełniące rolę dojazdów do wsi, siedlisk i pól.
Gęstość dróg znaczenia lokalnego, zważywszy na duże pokrycie obszaru gminy lasami, jest
wystarczająca dla zapewnienia wewnętrznej obsługi komunikacyjnej gminy. Mankamentem
natomiast są parametry techniczne i stan techniczny układu, przede wszystkim w zakresie
nienormatywnych szerokości jezdni, korony drogi i szerokości pasa drogowego w liniach
rozgraniczających, a także rodzaju i stanu nawierzchni jezdni.
Drogi gminne na terenie gminy Kluki:
 droga Nr 101074E relacji (Podżar) - gr. gm. Szczerców- Żar,
 droga Nr 101077E relacji (Puszcza Chabielska) - gr. gm. Szczerców - Żar – Sadulaki Osina,
 droga Nr 101151E relacji Strzyżewice – Mościska - gr. gm. Zelów - (Janów),
 droga Nr 101152E relacji Strzyżewice - gr. gm. Bełchatów - (Podwody),
 droga Nr 101153E relacji Parzno - Wierzchy Parzeńskie - Wierzchy Kluckie - Imielnia,
 droga Nr 101154E relacji Kaszewice - Bożydar - Żar,
 droga Nr 101155E relacji Kluki - Kaszewice - Słupia,
 droga Nr 101156E relacji Kaszewice - Kolonia Kaszewice - gr. gm. Bełchatów - (droga
krajowa Nr 74),
 droga Nr 101211E relacji (Firlej) - gr. gm. Szczerców - Cisza.
Uwarunkowania komunikacyjne wynikają z położenia gminy w stosunku do sieci drogi
krajowej i powiatowych, a także z rozmieszczenia w obrębie gminy głównych generatorów ruchu tj.
obszarów zabudowy mieszkaniowej, miejsc pracy i usług. Dodatkowymi uwarunkowaniami są stan
techniczny i układ przestrzenny istniejącej sieci dróg na obszarze gminy. Szczególne znaczenie dla
gminy ma droga krajowa nr 74, która przebiegając w układzie W-Z przecina gminę na dwie części
północną i południową. Stanowi ona z jednej strony szansę rozwoju, gdyż jest otwarciem na
zewnątrz, poprzez połączenie obszaru gminy z siecią dróg krajowych i wojewódzkich. Z drugiej
strony stanowi pewnego rodzaju utrudnienie, gdyż przenosząc ruch tranzytowy o dużym natężeniu
negatywnie oddziałuje na zabudowę i gleby (hałas, wibracje, zanieczyszczenie powierzchni i gleb).
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W południowej części obszaru gminy przebiega krótki odcinek linii kolejowej
drugorzędnego znaczenia w sieci kolejowej relacji Piotrków Trybunalski-Bełchatów-Rogowiec.
Linia ta posiada głównie charakter linii przesyłowej do ZGE „Bełchatów”. Nie ma ona zapewnienia
w obsłudze kolejowej gminy, gdyż na obszarze gminy nie posiada stacji ani przystanku kolejowego.
Najbliższa stacja znajduje się w Rogowcu w odległości ~ 1,0 km od granicy gminy.

3. Demografia
Zadania realizowane przez Gminę Kluki z zakresu stanu cywilnego, ewidencji ludności oraz
dowodów osobistych wykonywane są jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na
podstawie:
➢ Ustawy z dnia 28 listopada 2014 r.- Prawo o aktach stanu cywilnego (tj. Dz. U. z 2020 r.,
poz. 463 z późn. zm.)
➢ Ustawy z dnia 24 września 2010 r. – o ewidencji ludności (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1397
z późn. zm.)
➢ ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 332
z późn. zm.)
Ogólną liczbę mieszkańców Gminy Kluki w latach 2018-2021 przedstawia poniższy wykres
z którego wynika, że poziom liczby mieszkańców gminy Kluki utrzymuje się na średnim poziomie
około 4358 osób.
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W strukturze mieszkańców dostrzegalna jest niewielka przewaga kobiet (51%) nad
mężczyznami (49%).
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Poniżej przedstawiono wykresy z danymi dotyczącymi liczby ludności z podziałem na
kobiety i mężczyzn w poszczególnych grupach wiekowych (0-18 lat, 19-45 lat, 46-65 lat oraz 66 lat
i więcej)
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KOBIETY
Przedział wiekowy
kobiet
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Podział liczby mieszkańców gminy Kluki na poszczególne Sołectwa
Sołectwo

2020

2021

Cisza

86

83

Imielnia

39

40

Kaszewice

711

718

Kluki

892

884

Kuźnica Kaszewska

71

67

Nowy Janów

189

190

Osina

249

253

Parzno

359

356

Podwódka

245

252

Roździn

162

158

Strzyżewice

246

236

Ścichawa

315

330

Trząs

234

231

Wierzchy Kluckie

143

139

Zarzecze

170

167

Żar

180

181

Żelichów

41

44

Razem

4332

4329
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Z powyższego zestawienia wynika, że sołectwo Kluki jest najbardziej zaludnionym
obszarem Gminy Kluki, drugim co do wielkości jest sołectwo Kaszewice. Najmniejszymi, pod
względem liczby ludności, w gminie Kluki są sołectwa Imielnia i Żelichów. Poniższy wykres
obrazuje przedmiotowe tendencje.
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Przyrost naturalny w 2021 roku z podziałem na płeć

Dziewczynki

Chłopcy

Razem

12

19

31

38,7%

61,3%

100%

12

Dziewczynki
19

Chłopcy

Liczba urodzeń w gminie Kluki, w podziale na Sołectwa w latach 2019 - 2021
Sołectwo

2019

2020

2021

Cisza
Imielnia
Kaszewice
Kluki
Kuźnica Kaszewska
Nowy Janów
Osina
Parzno
Podwódka
Roździn
Strzyżewice
Ścichawa
Trząs
Wierzchy Kluckie
Zarzecze
Żar
Żelichów

4
0
4
15
0
3
7
2
3
2
1
6
2
0
2
3
0

2
1
7
12
1
0
3
1
5
1
2
3
4
2
3
0
0

1
0
6
6
0
2
1
1
3
1
0
6
1
0
3
0
0

54

47

31

Razem

Liczba zgonów w 2021 roku z podziałem na płeć

Kobiety

Mężczyźni

Razem

29

34

63

46%

54%

100%
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34
33
32
31
30
29
28
27
26

Kobiety
Mężczyźni

2021

4. Władze Gminy Kluki
Organem wykonawczym gminy jest Wójt, który wykonuje uchwały rady gminy i zadania
gminy określone przepisami prawa -Art. 30 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym t.j.Dz.U. z 2022
r., poz 559, 583. Organem stanowiącym i kontrolnym w gminie (z zastrzeżeniem art. 12) jest Rada
Gminy - Art. 15 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym t.j.Dz.U. z 2022 r., poz 559, 583. Wójt
piastuje swój urząd na podstawie decyzji Mieszkańców gminy, podjętej na podstawie Art. 11 ust. 1
ustawy o samorządzie gminnym t.j.Dz.U. z 2022 r., poz 559, 583, w głosowaniu powszechnym
(poprzez wybory i referendum).
W Radzie Gminy Kluki zasiada 15 radnych. Jej skład na dzień 31 grudnia 2021 roku
przedstawiał się następująco:
1.Jędrzejczak Łukasz
2.Kumilewski Sławomir
3.Folcik Grzegorz
4.Hodorowicz Kamil Wojciech
5.Kęsy Krystyna
6.Lasoń Zbigniew
7.Owczarek Mirosław Józef
8.Pełka Radosław Stanisław
9.Rogut Dorota Daria
10.Rudzka Adrianna Anna
11.Spaleniak Edyta Zofia
12.Śniady Romuald
13.Trzciński Łukasz
14.Wlazło Mariusz Damian
15.Zając Mariusz
16
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Przewodniczącym Rady Gminy Kluki od roku 2018 jest Pan Jędrzejczak Łukasz, natomiast
wiceprzewodniczącym Pan Kumilewski Sławomir.
W 2021 roku Rada Gminy podjęła 61 uchwał na 13 sesjach – 9 zwyczajnych i 4
nadzwyczajnych.

4.1. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Kluki

L.
p.

Nr uchwały

Data uchwalenia

W jakiej sprawie podjęto uchwałę

1

152/XXX/2021

26 stycznia 2021

odwołania Skarbnika Gminy Kluki

2

153/XXX/2021

26 stycznia 2021

powołania Skarbnika Gminy Kluki

3

154/XXX/2021

26 stycznia 2021

powołania Skarbnika Gminy Kluki

4

155/XXX/2021

26 stycznia 2021

w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Rady Gminy Kluki
na rok 2021

5

156/XXX/2021

26 stycznia 2021

W sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy
Kluki na 2021 rok

12 lutego 2021

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia
zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty
dofinansowania opłat pobieranych przez uczelnie oraz ustalenia
specjalności i form kształcenia nauczycieli na rok 2021 dla
Gminy Kluki

12 lutego 2021

zmieniająca uchwałę Nr 141/XXVIII/2020 Rady Gminy Kluki z
dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia Programu
współpracy Gminy Kluki z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (Dz.U. z 2020 r poz. 1057)

6

7

157/XXX/2021

158/XXX/2021

8

159-XXXI-2021

12 lutego 2021

9

160/XXXII/2021

9 marca 2021

o zmianie uchwały Nr 99/XVIII/2020 Rady Gminy Kluki z dnia
21 lutego 2020 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie
pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest Wójt Gminy
Kluki i zmienionej uchwałą 129/XXV/2020 Rady Gminy Kluki z
dnia 29 września 2020 r. o zmianie uchwały Nr 99/XVIII/2020
Rady Gminy Kluki z dnia 21 lutego 2020 r. w sprawie wysokości
stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg, których
zarządcą jest Wójt Gminy Kluki.

o zmianie uchwały nr 145/XXIX/2020 Rady Gminy Kluki z dnia
29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Kluki na 2021 rok.
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10 161/XXXIII/2021

30 marca 2021

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kluki.

11 162/XXXIV/2021

23 kwietnia 2021

o zmianie uchwały nr 145/XXIX/2020 z dnia 29 grudnia 2020
roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kluki na 2021 rok

23 kwietnia 2021

w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na której
znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości
wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.

23 kwietnia 2021

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu
bełchatowskiego na realizację zadania pod nazwą.:”Rozbudowa
drogi powiatowej nr 1902E polegającej na budowie chodnika w
msc. Ścichawa – dok. Projektowo-kosztorysowy (ZRID)”

23 kwietnia 2021

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu
bełchatowskiego na realizację zadania pod nazwą.:”Rozbudowa
drogi powiatowej nr 1902E polegającej na budowie chodnika w
msc. Nowy Janów – dok. Projektowo-kosztorysowy (ZRID)”

23 kwietnia 2021

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu
bełchatowskiego na realizację zadania pod nazwą.:”Rozbudowa
drogi powiatowej nr 1902E polegającej na budowie chodnika w
msc. Kuźnica Kaszewska – dok. Projektowo-kosztorysowy
(ZRID)”

16 167/XXXIV/2021

23 kwietnia 2021

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu
bełchatowskiego na realizację zadania pod nazwą.:”Rozbudowa
drogi powiatowej nr 1917E polegającej na budowie chodnika w
msc. Trząs – dok. Projektowo-kosztorysowy (ZRID)”

17 168/XXXV/2021

20 maja 2021

o zmianie uchwały Nr 145/XXIX/2020 Rady Gminy Kluki z dnia
29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Kluki na 2021 r.

18 169/XXXV/2021

20 maja 2021

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Kluki na lata 2021-2024.

19 170/XXXVI/2021

29 czerwca 2021

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Kluki na lata 2021-2024.

20 171/XXXVI/2021

29 czerwca 2021

o zmianie uchwały Nr 145/XXIX/2020 Rady Gminy Kluki z dnia
29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Kluki na 2021 rok

12 163/XXXIV/2021

13 164/XXXIV/2021

14 165/XXXIV/2021

15 166/XXXIV/2021
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21 172/XXXVI/2021

29 czerwca 2021

w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o dodatek
mieszkaniowy oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa
domowego

22 173/XXXVI/2021

29 czerwca 2021

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku
rolnego na terenie Gminy Kluki

23 174/XXXVII/2021

28 lipca 2021

w sprawie przystąpienia w formule porozumienia
międzygminnego do współpracy z Gminą Czarnocin, Gminą
Gorzkowice, Grabica, Gminą Moszczenica, Gmina
Rozprza,Gminą Sulejów, Gminą Wola Krzysztoporska, Gminą
Wolbórz, Gminą Bełchatów, Miastem Bełchatów, Gminą
Drużbice, Gminą Kleszczów, Gminą Kluki, miną Szczerców,
Gminą Zelów, Gminą Radomsko, Miastem Radomsko, Gminą
Dobryszyce, Gminą Gidle, Gminą Gomunice, Gminą Kamieńsk,
Gminą Kobiele Wielkie, Gminą Kodrąb, Gminą Ładzice w
ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego RadomskoPiotrków Tryb.-Bełchatów w związku z utworzeniem i realizacją
instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w
okresie 2021-2027.

24 175/XXXVII/2021

28 lipca 2021

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Kluki na lata 2021-2024.

25 176/XXXVII/2021

28 lipca 2021

o zmianie uchwały Nr 145/XXXIX/2020 Rady Gminy Kluki z
dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Kluki na 2021 rok

28 lipca 2021

w sprawie uchylenia Uchwały NR 167/XXXIV/2021 RADY
GMINY KLUKI z dnia 23 kwietnia 2021 roku w sprawie
udzielenia pomocy finansowej dla powiatu bełchatowskiego na
realizację zadania pod nazwą.:”Rozbudowa drogi powiatowej nr
1917E polegającej na budowie chodnika w msc. Trząs – dok.
Projektowo-kosztorysowy (ZRID)”

28 lipca 2021

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu
bełchatowskiego na realizację zadania pod nazwą.:”Rozbudowa
drogi powiatowej nr 1917E polegającej na budowie chodnika w
msc. Roździn – dok. Projektowo-kosztorysowy (ZRID)”

28 179/XXXVII/2021

28.07.2021

o uchyleniu Uchwały Nr 114/XVI/2016 Rady Gminy Kluki z
dnia 30 marca 2016 r. w sprawie ustalenia zasad odpłatnego
przejmowania przez Gminę Kluki sieci wodociągowych i
kanalizacyjnych

29 180/XXXVII/202

28 lipca 2021

w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie
Kluki na rok szkolny 2021/2022

26 177/XXXVII/202

27 178/XXXVII/202
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30 181/XXXVII/202

28 lipca 2021

w sprawie wstępnego określenia lokalizacji nowych przystanków
komunikacyjnych na terenie Gminy Kluki

31 182/XXXVII/202

28 lipca 2021

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kluki wotum zaufania

32 183/XXXVII/2021

28 lipca 2021

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz
sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kluki za 2020 rok

33 184/XXXVIII/2021

17 września 2021

w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i
odprowadzania ścieków i przekazania go do zaopiniowania
organowi regulacyjnemu.

34 185/XXXVIII/2021

17 września 2021

w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i
odprowadzania ścieków i przekazania go do zaopiniowania
organowi regulacyjnemu.

35 186/XXXVIII/2021

17 września 2021

o zmianie uchwały Nr 145/XXIX/2020 Rady Gminy Kluki z dnia
29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Kluki na 2021 rok

36 187/XXXVIII/2021

17 września 2021

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie
nieruchomości w miejscowości Podwódka, obręb Kluki

37 188/XXXIX/202

5 października 2021

w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Kluki

38 190/XL/2021

29 października 2021

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Kluki na lata 2021-2024.

39 191/XL/202

29 października 2021

o zmianie uchwały Nr 145/XXIX/2020 Rady Gminy Kluki z dnia
29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Kluki na 2021 rok

40 192/XL/2021

29 października 2021

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie
nieruchomości gruntowej w miejscowości Kluki.

41 193/XLI/2021

24 listopada 2021

o zmianie uchwały Nr 145/XXIX/2020 Rady Gminy Kluki z dnia
29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Kluki na 2021 rok
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42 194/XLI/2021

24 listopada 2021

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki tej opłaty

43 195/XLI/2021

24 listopada 202

w sprawie przyjęcia " Regulaminu dostarczania wody i
odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kluki".

44 196/XLI/2021

24 listopada 2021

w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Kluki z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami , o których
mowa w art. 3 ust.3 Ustawy 24 kwietnia 2003 roku o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.

45 197/XLI/2021

24 listopada 2021

w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Kluki

46 198/XLI/2021

24 listopada 2021

w sprawie określenia wysokości stawek od środków
transportowych na terenie Gminy Kluki.

47 199/XLI/2021

24 listopada 2021

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości na terenie Gminy Kluki

48 200/XLI/2021

24 listopada 2021

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku
rolnego na terenie Gminy Kluki

49 201/XLI/2021

24 listopada 2021

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Kluki

50 202/XLII/2021

29 grudnia 2021

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Kluki na lata 2021-2024.

51 203/XLII/2021

29 grudnia 2021

o zmianie uchwały Nr 145/XXIX/2020 Rady Gminy Kluki z dnia
29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Kluki na 2021 rok

52 204/XLII/2021

29 grudnia 2021

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Kluki na lata 2022-2028

53 205/XLII/2021

29grudnia 2021

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kluki na 2022 rok.

54

29 grudnia 2021

w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami
komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

206/XLII/2021
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55 207/XLII/2021

29 grudnia 2021

w sprawie uchylenia uchwały Nr 187/XXXVIII/2021 Rady
Gminy Kluki z dnia 17 września 2021 r. w sprawie wyrażenia
zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości w miejscowości
Podwódka, obręb Kluki

56 208/XLII/2021

29 grudnia 2021

w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Łodzi skargi Wojewody Łódzkiego wraz z
odpowiedzią na skargę

57 209/XLII/2021

29 grudnia 2021

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Kluki na
2022 rok

58 210/XLII/2021

29 grudnia 2021

w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasającyh z
upływem roku budżetowego 2021 oraz ustalenia planu
finansowego tych wydatków

59 211/XLII/2021

29 grudnia 2021

w sprawie przyjęcia "Regulaminu dostarczania wody i
odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kulki"

60 212/XLII/2021

29 grudnia 2021

w sprawie ustalenia zasad przyznawania sołtysom diet oraz
zwrotu kosztów podróży służbowych

61 213/XLII/2021

29 grudnia 2021

w sprawie ustalenia zasad przyznawania oraz wysokości diet
przysługujących radnym Rady Gminy Kluki

Rada Gminy Kluki powołała następujące komisje stałe: komisję rewizyjną; komisję budżetu
i finansów; komisję infrastruktury, rolnictwa i spraw komunalnych; komisję spraw społecznych,
oświaty, sportu i kultury; komisję skarg, wniosków i petycji.
1. Komisja Rewizyjna powołana została 29 listopada 2018 roku, Uchwałą Rady Gminy Kluki
nr 4/I/2018.
W skład Komisji wchodzą Radni:
 Mariusz Wlazło – Przewodniczący Komisji
 Edyta Spaleniak – Wiceprzewodnicząca Komisji
 Adriana Rudzka
Do chwili zakończenia prac nad raportem nie uzyskano sprawozdania Komisji z pracy w
2021 roku.
2. Komisja Budżetu i Finansów powołana została 29 listopada 2018 roku, Uchwałą Rady
Gminy Kluki nr 5/I/2018.
22
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W skład Komisji wchodzą radni:
 Edyta Spaleniak – Przewodnicząca Komisji
 Dorota Rogut – Wiceprzewodnicząca Komisji
 Łukasz Jędrzejczak
 Mariusz Zając
 Łukasz Trzciński
W 2021 roku odbyło się sześć posiedzeń komisji w dniach 27.04.2021, 18.05.2021,
08.06.2021, 21.09.2021, 07.12.2021 oraz 29.12.2021. Na swych posiedzeniach Komisja
zajmowała się:
1.Opiniowaniem projektów uchwał Rady Gminy.
2.Rozpatrzeniem sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2020.
3.Analizowało realizację budżetu gminy za I półrocze 2021 roku.
4.Przyjmowała informacje na temat finansów od Skarbnika Gminy.
5.Kontrolowała realizację wybranych zadań inwestycyjnych.
6.Opiniowała projekt budżetu na 2022 rok.
7.Opracowywała plan pracy na 2022 rok.
8.Rozpatrywała wniesione sprawy i wolne wnioski.
3. Komisja Infrastruktury, Rolnictwa i Spraw Komunalnych powołana została 29 listopada
2018 roku, Uchwałą Rady Gminy Kluki nr 6/I/2018.
W skład Komisji wchodzą radni:
 Zbigniew Lasoń – Przewodniczący Komisji
 Grzegorz Folcik
 Sławomir Kumilewski
 Dorota Rogut
 Kamil Hodorowicz
Komisja Infrastruktury, Rolnictwa i Spraw Komunalnych Rady Gminy Kluki w 2021 roku
obradowała, w formie posiedzeń, 11 razy, w tym odbyła jedno, dwudniowe posiedzenie
wyjazdowe oraz dokonała 2 wizji lokalnych.
Podczas obrad rozpatrzyła 11 wniosków i pism adresowanych wprost do komisji, bądź
przekazanych przez adresatów.
Oprócz opinii i wniosków zawartych w protokołach z posiedzeń wydała 7 oddzielnych
opinii.
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4. Komisja Spraw Społecznych, Oświaty, Sportu i Kultury Komisja została powołana 29
listopada 2018 roku, Uchwałą Rady Gminy Kluki nr 7/I/2018.
W skład Komisji wchodzą radni:
 Radosław Pełka – Przewodniczący Komisji
 Adriana Rudzka – Wiceprzewodniczący Komisji
 Mariusz Wlazło
 Krystyna Kęsy
 Kamil Hodorowicz
W 2021 roku odbyło się pięć posiedzeń komisji w dniach 05.01.2021, 02.02.2021,
31.08.2021, 9.11.2021 oraz 30.11.2021. Na swych posiedzeniach Komisja zajmowała się:
1.Omówieniem projektu planu pracy Komisji Spraw Społecznych Oświaty, Sportu, i
Kultury na rok 2021 oraz sprawozdania Komisji z działalności w 2020 roku,
2.Sporządzeniem opini na temat połączenia dwóch jednostek tzn. GOK i Biblioteki Gminnej
oraz zarządzania stołówka szkolną w ZS w Klukach.
3.Zaopiniowaniem pisma p.Wójt Gminy Kluki dotyczącego przyznania dodatkowych
godzin nauczyciela wspomagającego uczniów, omówieniem kosztów funkcjonowania
nauczyciela wspomagającego oraz kosztów jakie poniosła gmina w 2020 roku.
4.Przygotowaniem szkół i przedszkoli do roku szkolnego 2021/2022, organizacją dowozu
dzieci do szkół.
5.Omówieniem wniosków Dyrektorów szkół do budżetu na 2022 oraz informacji o realizacji
zadań oświatowych za rok szkolny 2020/2021.
6.Zaopiniowaniem projektu budżetu Gminy Kluki na 2022 rok.
7.zaopiniowaniem zadań oświatowych w gminie w roku szkolnym 2021/2022.
5. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji powołana została 1 marca 2019 roku, Uchwałą Rady
Gminy Kluki nr 30/VI/2019.
W skład Komisji wchodzą radni:
 Mirosław Owczarek – Przewodniczący Komisji
 Romuald Śniady – Wiceprzewodniczący Komisji
 Adriana Rudzka
 Mariusz Zając
 Krystyna Kęsy
W

roku

2021,

w

ramach

swojej

działalności

Komisja

odbyła

łącznie

8 posiedzeń oraz 1 posiedzenie wspólne wszystkich Komisji. W obradach Komisji
uczestniczyły także zaproszone osoby.
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Na swych posiedzeniach Komisja zajmowała się:
1.przedstawieniem stanowiska w sprawie zmiany zarządzania stołówką szkolną,
2.zajęła stanowisko w sprawie połączenia instytucji kultury w gminie,
3.zaopiniowała wniosek z dn. 08.12.2020 o uznanie za pomnik przyrody,
4.zaopiniowała wniosek z dn. 23.12.2020 sprawie utworzenia pomnika przyrody,
5.rozpatrzyła petycję wobec odpowiedzialności za skutki szczepień,
6.rozpatrzyła petycję mieszkańców sołectwa Strzyżewice w sprawie dokończenia
inwestycji drogowej,
7.skierowała wniosek celem zasięgnięcia opinii do Komisji Budżetu i Finansów oraz
Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i spraw Komunalnych w sprawie wniosku o
ustanowienie pomników przyrody,
8. odbyła posiedzenie w sprawie skargi dotyczącej aktualizacji Biuletynu Informacji
Publicznej,
9. rozpatrzyła skargę dotyczącą aktualizacji Biuletynu Informacji Publicznej
10.rozpatrzyła skargę dotyczącą finansowania gazetki gminnej,
11.zaopiniowała wniosek dotyczący nieodpłatnego nabycia przez Gminę Kluki do
gminnego zasobu nieruchomości działek 1225/4 i 751/16 znajdujących się w miejscowości
Podwódka z przeznaczeniem pod urządzenie drogi wewnętrznej obsługującej zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną,
12.zaopiniowała petycję mieszkańców Gminy Kluki, tj. Żaru, Nowego Janowa, Kuźnicy
Kaszewskiej i Ciszy dotyczących umieszczenia inwestycji drogowych w projekcie budżetu
na 2022r.,
13.zaopiniowała projekt budżetu Gminy Kluki na 2022r.,
14.zaopiniowała wniosek w sprawie podniesienia diety sołtysów,
Ponadto członkowie Komisji brali udział, w dniu 12 lutego 2021r., we wspólnym
posiedzeniu wszystkich komisji w sprawach bieżących.
Frekwencja na spotkaniach Komisji wyniosła 87.5%.

5. Referendum w sprawie odwołania Wójta Gminy Kluki przed
upływem kadencji.

W końcu lutego 2021 roku do Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim
wpłynęło, sporządzone przez pełnomocnika grupy inicjatywnej, w skład której weszło dziesięciu
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radnych obecnej kadencji oraz kilku mieszkańców Gminy Kluki, powiadomienie o zamiarze
wystąpienia z inicjatywą przeprowadzenia referendum gminnego. Następnie złożony został przez
inicjatora referendum wniosek o przeprowadzenie referendum gminnego w sprawie odwołania
Wójta Gminy Kluki, Pani Renaty Kaczmarkiewicz przed upływem kadencji z powodu, ujmując to
ogólnie, złego zarządzania gminą, prowadzenia złej polityki kadrowej oraz braku pozyskiwania
środków finansowych z UE.
W dniu 22 kwietnia 2021 r. Komisarz Wyborczy w Piotrkowie Trybunalskim wydał
postanowienie o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Wójta Gminy Kluki
przed upływem kadencji, które zarządzone zostało na dzień 13 czerwca 2021 roku.
Po przeprowadzonym referendum Komisarz Wyborczy opublikował protokół Gminnej
Komisji do Spraw Referendum w Klukach, zawierający ustalenia i wyniki przeprowadzonego
Referendum.
Gminna Komisja ustaliła co następuje:
➢

w wyborze w dniu 4 listopada 2018 r. odwoływanego organu liczba osób, które wzięły

udział w głosowaniu (liczba kart ważnych), wyniosła 2299, zatem 3/5 liczby biorących udział w
wyborze odwoływanego organu wynosi 1380,
➢

liczba osób uprawnionych do głosowania wyniosła 3554,

➢

liczba osób, które wzięły udział w głosowaniu (liczba kart ważnych), wyniosła 815

(frekwencja wyniosła 22,93%),
➢

liczba głosów ważnych wyniosła 802,

➢

liczba głosów za odwołaniem organu (pozytywnych „Tak”) wyniosła 773
Komisja, w związku z powyższym, na podstawie art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 15 września

2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 741), stwierdziła, że:
a) referendum jest nieważne, gdyż wzięło w nim udział mniej niż 3/5 liczby biorących udział w
wyborze odwoływanego organu,
b) Wójt Gminy Kluki nie został odwołany,
Na przeprowadzenie referendum z budżetu Gminy Kluki wydatkowano kwotę 8826,97 zł.
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II. Podstawowe informacje o budżecie Gminy Kluki
Odzwierciedleniem sytuacji ekonomicznej Gminy Kluki jest jej budżet przyjęty uchwałą Nr
145/XXIX/2020 Rady Gminy Kluki z dnia 29 grudnia 2020 roku. Zmiany w budżecie w trakcie
2021 roku zostały wprowadzone dziesięcioma uchwałami Rady Gminy i dziesięcioma
zarządzeniami Wójta Gminy.
Budżet Gminy za 2021 r. wykonany został po stronie dochodów w wysokości 27 215 680,
24 zł tj. 108,27 % planu, który wynosił 25 136 440,40 zł, a po stronie wydatków w wysokości 25
824 988,94 zł tj. spadek 2,68 % wobec planu, który wynosił 26 536 701,30 zł.
Planowano dochody bieżące gminy w wysokości 22 350 010,10 zł, a wykonano w kwocie
22 419 892,79 zł co stanowi 100,31% planu.
Planowano dochody majątkowe gminy w wysokości 2 786 430,30 zł, a wykonano w kwocie
4 795787,45 zł co stanowi 172,11% planu , z czego kwota 2 012 257,00 zł to środki otrzymane w
grudniu na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w
zakresie kanalizacji.

Wykonanie planu dochodów budżetu gminy za 2021 rok

16.400.389,48

Wykonanie na
31.12.2020r.
16.484.910,32

%
wykonania
100,52%

Własne majątkowe

2.786.430,30

4.795.787,45

172,11%

Zlecone bieżące

5.949.620,62

5.934.982,47

99,75%

OGÓŁEM

25.136.440,40

27.215.680,24

108,27%

Dochody

Plan na 31.12.2021

Własne bieżące

Szczegółowe informacje dotyczące wykonania planu dochodów budżetu Gminy Kluki
za 2021 rok zawiera załącznik nr 1 do Raportu pod nazwą „Wykonanie planu dochodów
budżetu Gminy Kluki za 2021 r.”1
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Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2021 rok

Wydatki

Plan na 31.12.2021

Wykonanie na
31.12.2020r.

%
wykonania

Wydatki ogółem

25.824.988,94

24.584.869,11

95,20%

W tym: bieżące

21.521.189,08

20.398.907,91

94,79%

majątkowe

4.303.799,86

4.185.961,20

97,26%

Szczegółowe informacje dotyczące wykonania wydatków budżetu Gminy Kluki za 2021
rok zawiera załącznik nr 2 do Raportu pod nazwą „Sprawozdanie z wykonania wydatków
budżetu Gminy Kluki za 2021 r.”2

Dochody Gminy w latach 2014 - 2021 wykazują tendencję wzrostową w stosunku do lat
ubiegłych, co ilustruje w sposób przejrzysty poniższy wykres:

Dochody gminy ogółem w latach 2014-2021
27215680,24
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20898589,53
16570398,01
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13709826,86
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15000000
25000000
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1.1. Struktura dochodów bieżących gminy przedstawia się
następująco:

Rodzaj dochodów bieżących

% kwoty wykonania
dochodów
bieżących ogółem

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

20,23 %

Dochody z tytułu subwencji ogólnej

26,05%

Dochody z dotacji i środków na zadania bieżące

29,41%

Dochody z podatków

15,34%

Pozostałe dochody bieżące

4,48%

Dochody z opłat

4,34 %

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

0,13%

Struktura dochodów majątkowych gminy przedstawia się następująco:
Rodzaj dochodów majątkowych
Dochody z dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej
udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych
i zakupów inwestycyjnych (gm.Kleszczów)

% kwoty wykonania
dochodów
majątkowych ogółem

32,15%

Dochody z dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej
udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych
i zakupów inwestycyjnych (Samorząd Województwa Łódzkiego)

1,07%

Dochody z dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej
udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych
i zakupów inwestycyjnych (Starostwo Powiatowe)

0,57%

Dochody z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej na wsparcie finansowe
inwestycji w zakresie kanalizacji

41,96%

Dochody ze sprzedaży samochody strażackiego oraz 1/3 udziałów działek
z infrastrukturą wodociągową na rzecz Gminy Wola Krzysztoporska i
Gminy Bełchatów.

12,56%

Dochody z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji i
zakupów inwestycyjnych własnych gminy

0,92%
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Średnie dochody przypadające na 1 mieszkańca Gminy Kluki w latach 2014 - 2021
przedstawiają się następująco:
➢ w 2014 r. – 2 874,34 zł;
➢ w 2015 r. – 3 181,67 zł;
➢ w 2016 r. – 3 811,92 zł;
➢ w 2017 r. – 3 979,21 zł;
➢ w 2018 r. – 4 086,33 zł;
➢ w 2019 r. – 4 739,98 zł.
➢ w 2020 r. – 5 067,21 zł,
➢ w 2021 r. - 6 286,83 zł,

7000
6000
6286,83

5000
4000
3000
2000

2874,34

3181,67

3811,92

3979,21

4086,33 4739,98

5067,21

1000
0

Wynik budżetu na początek roku stanowił planowany deficyt w wysokości 2 230 000,07 zł,
a na dzień 31 grudnia 2021 roku wynik budżetu stanowił nadwyżkę w wysokości 2 630 811,13 zł,
na której wysokość miał wpływ środków w miesiącu grudniu w wysokości 2 012 257, 00 zł na
uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie inwestycji w zakresie kanalizacji.
Szczegółowe informacje dotyczące budżetu Gminy Kluki za 2021 r. zawiera
„Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kluki za 2021 r.”, które stanowi załącznik nr 3
do Raportu3
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1.2. Wykonanie wydatków majątkowych na 2021 rok
Wykonanie wydatków majątkowych na 2021 rok przedstawia poniższe, ogólne zestawienie ,
szczegóły znajdują się w załączniku nr 4 do Raportu pod nazwą „Wykonanie wydatków
majątkowych za 2021 rok”4
Z tego źródła finansowania
Planowane
wydatki w
2021 roku

Środki
własne

4 303 799,86 1 948 079,53

Wydatki
wykonane
na dzień
31.12.2021
roku

Z tego źródła finansowania

Środki
funduszu
sołeckiego

Inne żródła

214 185,33

2 141 535,00 4 185 961,20 1 831 530,07

Wykonanie planowanych dochodów budżetu

Środki
własne

Środki
funduszu
sołeckiego

Inne żródła

212 896,13

2 141 535,00

Gminy Kluki wg struktury za 2021

rok/podatki, opłaty , subwencje, dotacje, inne
Nazwa

Plan (po zmianach) WykonanieNazwa

%

I. DOCHODY BIEŻĄCE

22 350 010,10

22 419 892,79

100,31

1. Dochody z podatków i opłat

4 716 200,00

4 413 736,23

93,59

Dochody z podatków - osoby prawne

2 321 962,00

2 278 388,07

98,12

Dochody z podatków - osoby fizyczne

1 282 428,00

1 162 813,51

90,67

Dochody z opłat

1 111 810,00

972 534,65

87,47

2. Udziały w podatkach stanowiących dochód
budżetu państwa

4 218 482,00

4 564 491,11

108,20

3. Dotacje i subwencje

12 482 804,68

12 436 172,62

99,63

Subwencje

5 841 160,00

5 841 160,00

100,00

Dotacje i inne środki

6 641 644,68

6 595 012,62

99,30

Dotacje celowe na zadania zlecone

5 981 024,62

5 961 146,47

99,67

660 620,06

633 866,15

95,95

932 523,42

1 005 492,83

107,82

2 786 430,30

4 795 787,45

172,11

25 136 440,40

27 215 680,24

108,27

Dotacje celowe i środki na zadania własne
4. Pozostałe dochody bieżące
II. Dochody majątkowe
Ogółem dochody

Szczegółowe rozliczenie planowanych dochodów z podziałem na poszczególne podatki,
opłaty, subwencje, dotacje i inne dochody znajduje się w załączniku nr 5 do Raportu pod
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nazwą „Wykonanie planowanych dochodów budżetu Gminy Kluki wg struktury za 2021
rok”5

1.3. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu za 2021 rok

Wyszczególnienie
A. DOCHODY (A1+A2)

Plan

Wykonanie

na 31.12.2021

na 31.12.2021

25 136 440,40

27 215 680,24

A1. Dochody bieżące

22 350 010,10

22 419 892,79

A2. Dochody majątkowe

2 786 430,30

4 795 787,45

25 824 988,94

24 584 869,11

B1. Wydatki bieżące

21 521 189,08

20 398 907,91

B2. Wydatki majątkowe

4 303 799,86

4 185 961,20

C. NADWYŻKA/DEFICYT (A- B)

- 688 548,54

+2 630 811,13

D1. Przychody ogółem, z tego:

688 548,54

1 714 668,70

0,00

0,00

560 623,90

1 576 963,23

560 623,90

0,00

0,00

9 780,83

127 924,64

127 924,64

0,00

0,00

0,00

0,00

B. WYDATKI (B1+B2)

1) kredyty i pożyczki
2) nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:
na pokrycie deficytu
3 )niewykorzystane środki pieniężne, o których
mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 uofp
4) wolne środki, o których mowa w art. 217
ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych
D2. Rozchody
1) spłata kredytów i pożyczek

1.4. Dotacje na zadania bieżące i zadania własne gminy
realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych
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Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury
Nazwa instytucji dotowanej

Plan na
31.12.2021

Wykonanie na
31.12.2021

Wskaźnik %

Gminny Ośrodek Kultury w Klukach

175 000,00

175 000,00

100,00

Gminna Biblioteka Publiczna w Klukach

123 500,00

123 500,00

100,00

298 500,00

298 500,00

100,00

Plan na
31.12.2021

Wykonanie na
31.12.2021

Wskaźnik %

Związek Komunalny Gmin w Kleszczowie

4 500,00

4 500,00

100,00

Szpitale ogólne

3 500,00

3 500,00

100,00

8 000,00

8 000,00

100,00

Razem:

Nazwa instytucji dotowanej

Razem:

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące
do sektora finansów publicznych

Nazwa

Plan na
31.12.2021

Wykonanie na
31.12.2021

Wskaźnik %

Dotacja

21 000,00

21 000,00

100,00

Dotacja

3 000,00

0,00

-

Dotacja

5 000,00

0,00

-

29 000,00

21 000,00

72,41

Razem:
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III. Inwestycje
1. Pozyskiwanie środków zewnętrznych w 2021 roku
Kwota pozyskanej
Lp

Źródło pochodzenia dotacji

Nazwa zadania

Wartość zadania

dotacji (wynikająca
z umowy)

1.

Samorząd Województwa
Łódzkiego

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego
poprzez budowę ogólnodostępnej altany
wraz z zakupem stołu biesiadnego i ławek
na działce gminnej 289/5 i 289/6

23 183,05 zł

10 000,00 zł

2.

Samorząd Województwa
Łódzkiego

Doposażenie sołectwa Cisza

10 058,00 zł

10 000,00 zł

3.

Samorząd Województwa
Łódzkiego

Zakup i montaż dwóch wiat
przystankowych (sołectwo Strzyżewice)

10 000,00 zł

10 000,00 zł

4.

Rządowy Fundusz Inwestycji
Lokalnych

Budowa budynku gospodarczego przy
szkole w Kaszewicach

50 000,00 zł

43 911,00 zł

5.

Fundusz Solidarnościowy gm.
Kleszczów

Modernizacja budynku gminnego
znajdującego się na działce nr 1222 w
Klukach

154 003,88 zł

123 410,00 zł

6.

Fundusz Solidarnościowy gm.
Kleszczów
Rządowy Fundusz Inwestycji
Lokalnych

7.

8.

Rządowy Fundusz Inwestycji
Lokalnych
Rządowy Fundusz Inwestycji
Lokalnych
Fundusz Solidarnościowy gm.
Kleszczów

9.

Starostwo Powiatowe

350 000,00 zł

Budowa sali gimnastycznej przy Szkole
Podstawowej w Parznie

745 290,40 zł

Budowa studni głębinowej S-4 w
miejscowości Kluki

203 934,00 zł

119 245,00 zł
203 934,00 zł
25 000,00 zł

Utwardzenie terenu przy budynku Ośrodka
Zdrowia w Klukach

116 341,22 zł
80 000,00 zł

Instalacja fotowoltaiczna o mocy ok. 5KW

30 486,10 zł

24 000,00 zł

227 126,90 zł

200 000,00 zł

na ujęciu wody w Nowym Janowie
10.

Fundusz Solidarnościowy
gm. Kleszczów

Przebudowa drogi wewnętrznej w
miejscowości Wierzchy Parzeńskie

Fundusz Solidarnościowy
gm. Kleszczów
11.
Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego
12

Fundusz Solidarnościowy
gm. Kleszczów

250 000,00 zł
Przebudowa drogi wewnętrznej dz. Nr 619
w miejscowości Osina

347 170,10 zł

Budowa oświetlenia ulicznego od posesji nr
30 do posesji nr 22 w m-ści Cisza

67 601.84 zł

39 880,00 zł

50 000 zł
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Rządowy Fundusz Inwestycji
Lokalnych
13.

Fundusz Solidarnościowy
gm. Kleszczów

14.

Fundusz Solidarnościowy
gm. Kleszczów

15.
16.

16 800,00 zł

Budowa oświetlenia we wsi Laski od nr 1
do nr 5 dz. nr 99 i 694

44 895,00 zł

30 000,00 zł

Budowa oświetlenia we wsi Podścichawa
od posesji 1 do 10

87 482,04 zł

70 000,00 zł

Fundusz Solidarnościowy
gm. Kleszczów

Budowa oświetlenia ulicznego od pos. 5F w
miejsc. Kaszewice

72 549,20 zł

45 000,00 zł

Fundusz Solidarnościowy
gm. Kleszczów

Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na
energooszczędne na terenie Gminy Kluki

201 824,16 zł

150 000,00 zł

Ogółem

2 391 945 ,89 1 851 180,00

Wskaźnik pozyskanych środków zewnętrznych w stosunku do poniesionych nakładów na
realizację powyższych zadań w 2021 r. wyniósł 77 %.

Przykładem zrealizowanych inwestycji z pozyskanych środków zewnętrznych jest częściowo
sfinansowano zadanie pn: „Modernizacja budynku gminnego znajdującego się na działce nr
1222 w Klukach” kwotą 123 400,00 zł. ( dotacja Fundusz Solidarnościowy gm. Kluki pkt 5 z
tabeli powyżej). W ramach zadania wykonano nowe posadzki w pomieszczeniach, ułożono
płytki, ułożono sufit podwieszany,

wyposażono w sanitariaty pomieszczenia

sanitarne.

Zamontowano nowe wrota i wylano nową posadzkę w pomieszczeniu magazynowym.
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2. Zadania inwestycyjne zrealizowane w 2021 roku na
terenie Gminy Kluki
Lp. Nazwa zadania

Plan

Wykonanie

%

1.

Budowa studni głębinowej S-4 w
miejscowości Kluki

203 934,00 zł

203 934,00 zł

100 %

2.

Termomodernizacja budynku hydroforni na
ujęciu wody w Nowym Janowie

50 000,00 zł

45 756,00 zł

91 %

3.

Zakup agregatu prądotwórczego na ujęciu
wody w Nowym Janowie

36 400,00 zł

35 795,00 zł

100 %

4.

Aktualizacja projektu i budowa drogi
wewnętrznej w miejscowości Żar, dz. Nr 798

100 260,00 zł

100 260,00 zł

100 %

100 250,00 zł

100 250,00 zł

100 %

Aktualizacja projektu i dokończenie
5. przebudowy drogi wewn. w Ścichawie,
działki nr 863, 879, odcinek II
6.

Projekt przebudowy drogi nr 474 we wsi
Lesisko

9 500,00 zł

9 500,00 zł

100 %

7.

Przebudowa drogi 434 w miejscowości
Roździn

46 162,00 zł

46 162,00 zł

100 %

8.

Przebudowa drogi wewnętrznej w
miejscowości Wierzchy Parzeńskie

230 000,00 zł

227 126,90 zł

98 %

Przebudowa drogi wewnętrznej dz. Nr
9. 456 w miejscowości Kaszewice Kolonia z
przepustem

135 000,00 zł

133 690,00 zł

99 %

Przebudowa drogi wewnętrznej dz. Nr
619 w miejscowości Osina

347 170,10 zł

347 170,10 zł

100 %

128 470,00 zł

128 470,00 zł

100 %

12. Ogrodzenie działki przy OSP Żar

18 328,00 zł

18 328,00 zł

100 %

13. Rozbudowa i przebudowa budynku OSP

6 569,00 zł

5 106,21 zł

77 %

10.

Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z
11. chodnikiem w miejscowości Kluki, dz. Nr
470/47
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w Strzyżewicach-zakończenie budowy
14.

Budowa sali gimnastycznej przy Szkole
Podstawowej w Parznie

15.

Utwardzenie terenu przy budynku
Ośrodka Zdrowia w Klukach

16.

Instalacja fotowoltaiczna o mocy ok 5
KW na ujęciu wody w Nowym Janowie

772 044,69 zł

745 299,40 zł

96 %

117 000,00 zł

116 341,22 zł

99 %

38 000,00 zł

30 486,10 zł

80 %

154 224,18 zł

154 003,88 zł

99, %

20 000,00 zł

19 753,80 zł

99 %

73 505,71 zł

72 549,20 zł

99 %

Modernizacja budynku gminnego

17. znajdującego się na działce nr 1222, obr.
Kluki

18.

19.

Budowa oświetlenia na ul. Szkolnej w
miejsc. Kluki

Budowa oświetlenia ulicznego od pos. 5F
w miejsc. Kaszewice

20.

Budowa oświetlenia ulicznego od posesji
79 do posesji 131 w m-ści Kaszewice

12 263,10 zł

12 263,10 zł

100 %

21.

Budowa oświetlenia ulicznego od posesji
nr 30 do posesji nr 22 w m-ści Cisza

67 601,84 zł

67 601,84 zł

100 %

22.

Budowa oświetlenia ulicznego przy działce nr
1 w m-ści Osina

49 600,00 zł

49 600,00 zł

100 %

23.

Budowa oświetlenia ulicznego przy działce nr
300 w m-ści Osina

39 104,77 zł

39 100,00 zł

100 %

24.

Budowa oświetlenia we wsi Laski od nr 1 do
nr 5 dz. nr 99 i 694

44 944,20 zł

44 895,00 zł

99 %

25.

Budowa oświetlenia we wsi Podścichawa od
posesji 1 do 10

87 482,04 zł

87 482,04 zł

100 %

26.

Budowa oświetlenia „Na Zapłociu” przy
drodze wewnętrznej dz. nr 654/17 Kluki

69 000,00 zł

68 749,65 zł

99 %

58 575,00 zł

57 906,00 zł

99 %

27. Budowa przyłącza energetycznego altany
rekreacyjnej i oświetlenia parkowego części
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rekreacyjnej działki 586 w Nowym Janowie

28.

Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w
miejscowości Sadulaki

65 265,00 zł

64 831,00 zł

99 %

29.

Projekt oświetlenia „Na Zapłociu” w miejsc.
Kluki

5 000,00 zł

5 000,00 zł

100 %

30.

Projekt oświetlenia ulicznego przy drodze
gminnej Kaszewice - Bożydar

6 200,00 zł

6 200,00 zł

100 %

31 300,00 zł

30 514,00 zł

97 %

11 000,00 zł

11 000,00 zł

100 %

5 000,00 zł

5 000,00 zł

100 %

201 824,16 zł

201 824,16 zł

100 %

5 000,00 zł

5 000,00 zł

100 %

21 300,00 zł

21 299,99 zł

100%

Projekt, budowa i montaż oświetlenia
37. ulicznego przy drodze 797/1 w
miejscowości Ścichawa (2 lampy)

3 700,00 zł

3 700,00 zł

100%

38. Budowa garażu dla OSP Parzno

13 000,00 zł

13 000 zł

100 %

39. Modernizacja garażu OSP w Osinie

7 200,00 zł

7 195,50 zł

99 %

Budowa wiaty przystankowej wraz z
40. utwardzeniem terenu przy drodze pow.
1917E w miejsc. Trząs

8 000,00 zł

6 800,00 zł

85%

Modernizacja zaplecza kuchennego w
budynku OSP Trząs

40 000,00 zł

39 360,00 zł

98%

42. Budowa budynku gospodarczego przy

50 000,00 zł

43 911,00 zł

88%

Projekt, budowa i montaż oświetlenia
31. ulicznego przy drodze 175 w miejsc.
Ścichawa (2 lampy)
32.

Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Klukach
do działki 1245/2

Wykonanie przyłącza elektrycznego i
33. oświetlenia na dz. nr 162 w miejscowości
Cisza

34.

Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na
energooszczędne na terenie Gminy Kluki

35.

Wymiana 5 lamp oświetleniowych w
miejscowości Imielnia

36.

Budowa oświetlenia na terenie śiwetlicy
wiejskiej w m-ści Ścichawa

41.
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szkole w Kaszewicach
43.

Doposażenie siłowni na dz. nr 162 w
miejscowości Cisza

6 878,08 zł

6 878,08 zł

100%

44.

Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości
Wierzchy Kluckie na działce nr 398

10 000,00 zł

9 917,37 zł

99%

45.

Rozbudowa placu zabaw na oś. Leśnym w
Klukach

18 979,30 zł

18 979,30 zł

100 %

46.

Utwardzenie terenu rekreacyjnego w m-ci
Nowy Janów

35 519,68 zł

32 130,00 zł

90%

47.

Zagospodarowanie działki gminnej nr 340 w
miejscowości Trząs

49 200,00 zł

48 000,00 zł

98%

23 600,00 zł

23 183,05 zł

98%

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego
poprzez budowę ogólnodostępnej altany
48.
wraz z zakupem stołu biesiadnego i ławek
na działce gminnej 289/5 i 289/6

RAZEM

3 633 354,85 zł 3 571 302,89 zł

98 %

Kwota przeznaczona na wyżej wymienione zadania inwestycyjne w roku 2021 wyniosła
3 633 354,84 zł, wydatkowano 3 571 302,89 zł co stanowi 98 % całości.
Jednymi z wielu były inwestycje oświetleniowe realizowane na terenie gminy Kluki w 2021
roku. Wykonywano głównie

nowe odcinki, ale także realizowano rozbudowę istniejących

obwodów oświetleniowych, jak również realizowano modernizacje polegające na wymianie
starych, nieoszczędnych opraw oświetlenia ulicznego na nowoczesne, energooszczędne.
Modernizacja polegająca na wymianie istniejących - często bardzo już starych,
pochłaniających

dużo energii lamp ulicznych na nowoczesne oświetlenie ledowe została

przeprowadzona w pięciu miejscowościach na terenie gminy: w Nowym Janowie, Podwódce,
w Klukach na os. Leśnym, w Roździnie i w Parznie. W miejsce starych lamp na istniejących
stanowiskach słupowych zostały zamontowane nowoczesne oprawy ledowe wraz z wysięgnikami
o mocy do 70 W.
Nowe odcinki oświetlenia ulicznego powstały w Podścichawie, Ścichawie, Ciszy, Laskach,
Sadulakach, Kaszewicach, przy działce drogowej nr 1 i 300 w Osinie oraz w Klukach na Zapłociu
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i przy ulicy Szkolnej. Wszystkie odcinki to nowoczesne kablowe oświetlenie uliczne na
aluminiowych lub betonowych słupach z energooszczędnymi oprawami ledowymi.
Na działkach gminnych w Ciszy i Nowym Janowie wykonano przyłącze energetyczne do
altan rekreacyjnych.

Nowe oświetlenie uliczne w
miejscowości Podścichawa od
posesji 1 do 10

Nowe oświetenie uliczne w
miejscowości Kaszewice

Nowe oświetlenie uliczne w
miejscowości Kluki - Zapłocie

Kwota przeznaczona na zadania z niniejszego zakresu wyniosła: 877 665,82 zł,
wydatkowano 874 969,78 zł co stanowi 99,69 % całości. Zadania w 41,35% sfinansowane zostały
z dotacji Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Funduszu Solidarnościowego gminy
Kleszczów na kwotę 361 800,00 zł.
W roku 2021 wykonane zostały prace związane z przebudową dróg gminnych i
wewnętrznych w miejscowościach Osina, Kolonia Kaszewice, Ścichawa, Żar, Kluki i Wierzchy
Parzeńskie oraz wykonano dokumentacje projektowo-kosztorysowe dla zadań inwestycyjnych pn:
Przebudowa drogi 434 w miejscowości Roździn i Projekt przebudowy drogi 474 we wsi Lesisko,
które będą zrealizowane i wykonane w roku budżetowym 2022.
Przykładowe wykonanie nakładów drogowych ilustrują poniższe zdjęcia

Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z
chodnikiem w miejscowości Kluki dz. Nr
470/47”. Inwestycję zrealizowano zgodnie
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z wykonanym wcześniej projektem budowlano-kosztorysowym - koszt wspomnianej inwestycji
wyniósł 128 470,00 zł.

Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 619 w miejscowości
Osina”

Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Wierzchy
Parzeńskie” za kwotę 230 000,00 zł z czego 200 000,00 zł
dofinansowane zostało z budżetu Gminy Kleszczów.

W ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn: " Aktualizacja projektu i dokończenie
przebudowy drogi wewn. w Ścichawie, działki nr 863,879 odcinek II" wykonano 280 mb drogi
asfaltowej o szerokości 4m i 0,5 m poboczy z kruszywa kamiennego - koszt wykonania ww odcinka
drogi to - 100 250.00 zł.
Zrealizowano zostało zadanie inwestycyjne pn:" Aktualizacja projektu i budowa drogi
wewnętrznej w miejsc. Żar, dz. nr 798", na którym to odcinku wybudowano drogę z masy
asfaltowej o długości 260 mb , szerokości 4 m i 0,5 m poboczy - koszt 100 260,00 zł.
Wykonano także zadanie inwestycyjne pn: "Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 456 w
miejscowości Kolonia Kaszewice z przepustem". Na tym etapie wykonano z masy bitumicznej
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odcinek drogi o długości 335 mb, szerokości 4,5 m oraz poboczy obustronnych o szerokości 0,5 m,
całkowity koszt tego odcinka drogi wyniósł -135 000,00 zł.
W roku budżetowym 2021 zrealizowano zadanie pn: "Przebudowa drogi wewnętrznej dz, nr
619 w miejscowości Osina", którą wykonano z masy bitumicznej o długości 900 mb, szerokości
4,5 m oraz poboczy z kruszywa łamanego koszt tej inwestycji to 379 880,00 zł, ww zadanie zostało
dofinansowane z budżetu Gminy Kleszczów w kwocie 250 000,00 zł oraz kwotą w wysokości 39
880 zł z Urządu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.
Ponadto utwardzona została nawierzchnia przy Ośrodku Zdrowia w Klukach /zdjęcia
poniżej/
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Kolejną wykonaną inwestycją jest instalacja
fotowoltaiczna o mocy 5kW wykonana na
ujęciu wody w Nowym Janowie.

3. Fundusz Sołecki
Na utworzony w gminie fundusz sołecki wyodrębniono środki w wysokości 338.324,30 zł.
Każde sołectwo przedstawiło, w ustawowym terminie, wnioski z propozycjami wykorzystania
przypisanych im kwot. Żaden wniosek nie został odrzucony przez Wójta.
W trakcie roku budżetowego dokonywano zmiany zadań finansowanych z funduszu w
sołectwach: Kaszewice, Kuźnica Kaszewska, Nowy Janów, Podwódka, Roździn, Strzyżewice,
Trząs, Zarzecze.
Na dzień 31.12.2021 roku wykonane wydatki z funduszu wyniosły 336 124,32 zł, ich
wykonanie przedstawia tabela poniżej.

3.1. Wykonanie planowanych przedsięwzięć z podziałem na
zadania Sołectw

Lp.

Nazwa
miejscowości

1.

Cisza

Nazwa przedsięwzięcia

Plan

Wykonanie

Wykonanie przyłącza elektrycznego i
oświetlenia na dz. nr 162 w
miejscowości Cisza

5 000,00

5 000,00

Renowacja altany oraz 5 ławek i 2
koszy na dz. nr 162 w miejscowości
Cisza

700,00

547,01

Doposażenie siłowni na dz. nr 162 w

6 878,08

6 878,08
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miejscowości Cisza

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Wymiana 5 lamp oświetleniowych w
miejscowości Imielnia

5 000,00

4749,65

Zakup wyposażenia do Szkoły
Podstawowej w Parznie

5 511,05

5 511,05

Budowa oświetlenia ulicznego od
posesji 79 do posesji 131w
miejscowości Kaszewice

12 263,10

12 263,10

Budowa oświetlenia ulicznego od
posesji 5 F w miejscowości
Kaszewice

28 505,71

27 549,20

Projekt oświetlenia „Na Zapłociu” w
m. Kluki

5 000,00

5 000,00

Budowa oświetlenia na ul. Szkolnej
w miejscowości Kluki

20 000,00

19 753,80

Rozbudowa placu zabaw na oś.
Leśnym w Klukach

18 979,30

18 979,30

Zakup kruszywa do utwardzenia
drogi wewnętrznej na działce nr 261
w miejscowości Kuźnica Kaszewska

10 600,00

10 547,25

Zakup i montaż 1 znaku drogowego
(ślepa ulica) na drodze gminnej w
miejscowości Kuźnica Kaszewska

250,00

250,00

Zakup i montaż 5 znaków
kierunkowych z numeracją posesji w
miejscowości Kuźnica Kaszewska

1 200,00

1 200,00

Zakup opału do Świetlicy wiejskiej w
miejscowości Nowy Janów

1 000,00

989,00

Zakup wyposażenia do Szkoły
Podstawowej w Kaszewicach

1 000,00

1 000,00

Rozwój i kultura sołectwa

4 000,00

3 998,54

Utwardzenie terenu rekreacyjnego w
m-ci Nowy Janów

11 679,68

11 679,68

17 614,77

17 614,77

Imielnia

Kaszewice

Kluki

Kuźnica
Kaszewska

Nowy Janów

Osina

Budowa oświetlenia ulicznego przy
działce nr 300 w miejscowości Osina
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8.

9.

10.

11.

Parzno

Podwódka

Roździn

Strzyżewice

Zakup węgla do sali OSP w
miejscowości Osina

1 000,00

997,50

Wykonanie mapy inwentaryzacyjnej
powykonawczej dla działki nr 299 w
miejscowości Osina

1 000,00

1 000,00

Budowa oświetlenia we wsi Laski od
nr 1 do nr 5 – dz. nr 99 i 694

14 672,39

14 672,39

Projekt przebudowy drogi nr 474 we
wsi Lesisko

5 000,00

5 000,00

Budowa garażu dla OSP Parzno

5 000,00

5 000,00

Wykonanie poszycia dachowego z
blacho dachówki wraz z
orynnowaniem na altance w
miejscowości Podwódka

11 070,00

11 070,00

Zakup toalety przenośnej

2 080,00

2 080,00

Wykonanie instalacji elektrycznej w
altance w miejscowości Podwódka

500,00

500,00

Zakup budynku gospodarczego
blaszanego wraz z przygotowaniem
podłoża i dokumentacją w
miejscowości Podwódka

4 575,00

4 430,00

Zakup ławek i stołów turystycznych
dla miejscowości Podwódka

1 037,97

882,00

Przebudowa drogi 434 w
miejscowości Roździn

15 964,49

15 964,49

Zakup opału dla OSP Strzyżewice

2 000,00

2 000,00

Zakup sprzętu nagłaśniającego dla
OSP w Strzyżewicach

1 259,00

1 259,00

Utwardzenie dojścia pieszego o
funkcji dojazdu

16 000,00

15 996,15

531,69

531,68

16 000,00

15 999,99

Zakup wyposażenia do kuchni OSP
Strzyżewice
12.

Ścichawa

Budowa oświetlenia na terenie
Świetlicy wiejskiej w miejscowości
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Ścichawa

13.

14.

15.

16.

Budowa budynku gospodarczego do
35 m2 (blaszak) na działce 794/1 w
miejscowości Ścichawa

4 500,00

4 350,00

Impreza integracyjna dla
mieszkańców sołectwa Ścichawa

2 000,00

2 000,00

Utwardzenie powierzchni przed
Świetlicą wiejską w miejscowości
Ścichawa

677,09

677,00

Zakup klimatyzatora do sali OSP
Trząs

13 899,00

13 899,00

Zagospodarowanie działki gminnej nr
340 w miejscowości Trząs

5 627,81

5 627,81

Zabezpieczenie środków na
funkcjonowanie świetlicy wiejskiej w
miejscowości Wierzchy Kluckie

440,92

200,00

Budowa siłowni zewnętrznej w
miejscowości Wierzchy Kluckie na
działce nr 398

10 000,00

9 917,37

Zakup dwóch siedzisk do huśtawki i
ślizgu do zjeżdżalni

1 200,00

799,00

Zagospodarowanie terenu gminnego
w miejscowości Wierzchy Kluckie na
działce nr 398

3 400,00

3 386,00

Zakup altany ogrodowej dla sołectwa
Zarzecze

8 800,00

8 800,00

Zakup wyposażenia do świetlicy
wiejskiej w miejscowości Zarzecze

3 400,00

3 373,55

Doposażenie placu zabaw i
konserwacja w miejscowości
Zarzecze

1 800,00

1 800,00

Zakup opału do świetlicy wiejskiej w
miejscowości Zarzecze

1 000,00

0,00

Zakup wyposażenia do Szkoły
Podstawowej w Kaszewicach

1 000,00

1 000,00

Zakup wyposażenia do kuchni w OSP

12 000,00

11 727,41

Trząs

Wierzchy
Kluckie

Zarzecze

Żar
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Żar

17.

Żelichów

Wykonanie barierek przy moście na
drodze gminnej w m. Żar

5 107,95

4 870,80

Remont drogi nr 1352 poprzez
wysypanie tłuczniem utwardzającym
nawierzchnię

10 599,01

10 598,89

3.2. Procentowe wykonanie planowanych wydatków funduszu
sołeckiego
Lp.

Nazwa Sołectwa

Plan

Wykonanie

%

1.

Cisza

12 578,08 zł

12 425,09 zł

98,78%

2.

Imielnia

10 511,05 zł

10260,70 zł

97,62%

3.

Kaszewice

40 768,81 zł

39 812,00 zł

97,65%

4.

Kluki

43 979,30 zł

43 733,10 zł

99,44%

5.

Kuźnica Kaszewska

12 050,33 zł

12 050,33 zł

100%

6.

Nowy Janów

17 679,68 zł

17 667,22 zł

99,93%

7.

Osina

19 614,77 zł

19 612,27 zł

99,99%

8.

Parzno

24 672,39 zł

24 672,39 zł

100,00%

9.

Podwódka

19 262,93 zł

18 962,00 zł

98,44%

10.

Roździn

15 964,49 zł

15 964,49 zł

100,00%

11.

Strzyżewice

19 790,69 zł

19 786,83 zł

99,98%

12.

Ścichawa

23 177,09 zł

23 026,99 zł

99,35%

13.

Trząs

19 526,81 zł

19 526,81 zł

100,00%

14.

Wierzchy Kluckie

15 040,92 zł

14 302,37 zł

95,09%

15.

Zarzecze

16 000,00 zł

14 973,55 zł

93,58%

47

Raport o stanie Gminy Kluki za 2021 rok

16.

Żar

17 107,95 zł

16 598,21 zł

97,02%

17.

Żelichów

10 599,01 zł

10 598,89 zł

100,00%

338 324,30 zł

333 973,54 zł

98,71%

Σ 17 Sołectw

Szczegółowe wykonanie wydatków z funduszu sołeckiego na 2021 rok przedstawia
załącznik nr 6 do Raportu pod nazwą „Wykonanie wydatków z funduszu sołeckiego na 2021
rok”6
Niektóre z realizacji w ramach funduszu sołeckiego przedstawiają poniższe zdjęcia

Zakup altany dla sołectwa Zarzecze
Utwardzenie terenu rekreacyjnego w
miejscowości Nowy Janów

Zakup budynku gospodarczego blaszanego wraz z
przygotowaniem podłoża i dokumentacją w
miejscowości Podwódka
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Pozyskane dotacje celowe z budżetu Województwa Łódzkiego przeznaczone zostały na
dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie małych projektów w sołectwach.
W ramach powyższego dofinansowania zrealizowano trzy zadania:
1. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez budowę ogólnodostępnej altany wraz z
zakupem stołu biesiadnego i ławek na działce gminnej 289/5 i 289/6 sołectwa Roździn” - zakupiono
i zamontowano altanę drewnianą oraz stół i cztery ławki z oparciem. Projekt dofinansowano na
kwotę 10.000,00 zł co stanowi ok. 67% całkowitych kosztów zadania.

2. „Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych” - zakupiono i zamontowano w miejscowości
Strzyżewice, dwie wiaty przystankowe za kwotę 10.000,00 zł. Koszt projektu sfinansowano w
100% z dotacji celowej.

3.„Doposażenie Sołectwa Cisza” - zostało w 100% sfinansowane z budżetu Województwa
Łódzkiego. W ramach projektu, na kwotę 10.000,00 zł zakupiono dwa namioty plenerowe, taboret
gazowy, warnik do wody, garnki stalowe z pokrywką, grille elektryczne, patelnię, termosy,
pojemniki na żywność.
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IV. Gospodarka komunalna

1. Mienie komunalne
Wartość mienia komunalnego na dzień 31.12.2021 wynosi:
 środki trwałe (grupa 0-VIII) wg wartości początkowej

54.657.374,14 zł

w tym grunty

4.882.754,23 zł

 wartości niematerialne i prawne

513.570,63 zł

 pozostałe środki trwałe (wyposażenie)

2.356.386,03 zł

 środki trwałe w budowie

7.601.322,63 zł

 udziały i akcje

10.000,00 zł

 zbiory biblioteczne

136.820,24 zł

 dobra kultury

12.510,02 zł
RAZEM

65.287.983,69 zł

Struktura procentowa środków trwałych wg grup rodzajowych na 31.12.2021 r.
8,9

3,61 0,21
11,64

Grunty

0,02
0,79

środki trwałe
wartości niematerialne i
prawne
dobra kultury
środki trwałe w budowie
zbiory biblioteczne

74,83

pozostałe środki trwałe
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Zestawienie udziałów Gminy na dzień 31.12.2021 r.
Udziały

Wartość

1. Wkład na pokrycie kapitału zakładowego

10.000,00

Bełchatowsko-Kleszczowskiego Parku
Przemysłowo-Technologicznego Spółka z o.o.

1.1. Nieruchomości gruntowe niezabudowane i zabudowane

W zasobach gminy Kluki pozostaje łącznie 261.9417 ha nieruchomości w tym niezabudowanych
253,099 ha, a zabudowanych 8,8427 ha

Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Miejscowość
Wierzchy Kluckie
Chmielowiec-Sadulaki
Kaszewice
Nowy Janów
Osina
Parzno-Lesisko
Strzyżewice
Trząs
Zarzecze
Żar
Roździn
Kawalce
Kunica Kaszewska
Cisza
Ścichawa
Kluki
Wierzchy Parzeńskie
SUMA

Ilość działek

Powierzchnia w ha

51
26
59
21
23
65
49
59
146
59
25
22
58
47
36
149
23
918

12,84
10,46
28,64
2,36
10,99
19,8
16,17
31,57
10,93
25,4
7,24
3,41
8,38
14,85
13,09
39,07
6,75
261,95
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Nieruchomości zabudowane o powierzchni 8,8427 ha znajdują się w następujacych
lokalizacjach
Lp.

Miejscowość

Ilość działek

Powierzchni
Rodzaj zabudowy
a w ha

1

Kaszewice

2

0,66

Remiza OSP i szkoła

2

Osina

1

0,54

Remiza OSP

3

Strzyżewice

1

0,77

Remiza OSP

4

Ścichawa

1

0,33

Dom Ludowy

5

Żar

1

0,24

Remiza OSP

6

Parzno

2

1,34

Remiza OSP i szkoła

7

Nowy Janów

2

0,1

Świetlica i stacja
wodociągowa

8

Kluki

7

4,35

9

Trząs

1

0,22

Ośrodek Zdrowia,Dom
Kultury,UG,były
SKR,oczyszczalnia ścieków,
budynki Zespołu Szkół
Budynek gospodarczy

10

Zarzecze

1

0,29

Świetlica wiejska

19

8,8427

➢ Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności, innych praw majątkowych oraz z
wykonywania posiadania zamknęły się kwotą 703.286,04 zł.
➢ W okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 wartość mienia zwiększyła się ogółem o kwotę
596.530,28 zł w tym: UG Kluki zwiększył wartość mienia o 390.502,36 zł, GOPS o 4175,85
zł, Zespół Szkół w Klukach o 121.499,73 zł, SP w Kaszewicach o 43.718,55 zł , a SP w
Parznie o kwotę 36.663,79 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące stanu mienia komunalnego Gminy Kluki za 2021 r.
zawiera „Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Kluki na dzień 31.12.21 r.”, która
stanowi załącznik nr 7 do Raportu7

2. Gospodarka mieszkaniowa
Zasób mieszkaniowy gminy w 2021 r. obejmował trzy mieszkania znajdujące się w
Ośrodku Zdrowia, o powierzchni 176,35 m 2. W roku 2021 nie zwiększyła się liczba mieszka, nie
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dokonano tez sprzedaży mieszkań, znajdujących się wówczas w zasobie gminy.
Na dzień 1 stycznia 2021 r. zaległości w opłatach za mieszkania będące w zasobie gminy
wynosiły 0,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2021 r. zaległość ta wzrosła i wynosiła 729,85 zł.
W roku 2021 zostały wydane cztery decyzje w sprawie przyznania dodatku
mieszkaniowego.
➢ Pierwsza decyzja została wydana na okres od 01.02.2021r. do 31.07.2021r. na kwotę 280,56 zł miesięcznie.
➢ Druga decyzja została wydana na okres od 01.02.2021r. do 31.07.2021r. na kwotę – 237,16
zł miesięcznie.
➢ Trzecia decyzja została wydana na okres od 01.08.2021r. do 31.12.2021r. na kwotę –
218,61 zł miesięcznie.
➢ Czwarta decyzja została wydana na okres od 01.08.2021r. do 31.01.2022r. na kwotę –
244,43 zł miesięcznie.
Łączna kwota przyznanego dodatku mieszkaniowego za 2021 r wyniosła – 5421,52 zł.

3. Gospodarka wodno – ściekowa
Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zaspokajanie
zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. Jedno z nich obejmuje sprawy
dotyczące wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz kanalizację. Gmina Kluki dostarcza wodę dla
swoich mieszkańców z dwóch ujęć:
1. ujęcie wody w Klukach (pozwolenie wodno-prawne OS.6341.1.9.2012 z 18.02.2013 r)
zlokalizowane

na

nieruchomości

stanowiącej własność Gminy Kluki.
Składa

się

studziennych,

z

trzech

przy

otworów

czym

woda

pobierana jest jedynie ze studni S-3,
bowiem pozostałe dwie są wyłączone
z eksploatacji.
Hydrofornia w Klukach

Woda pobrana z ww. ujęcia zasila

miejscowości: Bożydar, Chmielowiec, Kluki, Podścichawa, Żar, Osina, Wierzchy Kluckie,
Wierzchy Parzeńskie, Parzno, Roździn, Imielnia, Cisza, Lesisko, Strzyżewice, Huta
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Strzyżewska, Borowiny, Teofilów, Podwierzchowiec, Wierzchowiec, Sadulaki, Słupia.
Ponadto z tego ujęcia woda dostarczana jest również do miejscowości Firlej oraz Zbyszek
znajdujących się w obszarze administracyjnym Gminy Szczerców.
2. ujęcie wody w Nowym Janowie (pozwolenie wodno-prawne OS.6341.1.6.2012.2013
z dnia 9.01.2013 r) zlokalizowane na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kluki.
Składa

się

z

dwóch

otworów

studziennych. Obieg wodny rozpoczyna
się ze studni nr 1, następnie woda
pompowana

jest

do

4

zbiorników

wykonanych z metalu, a następnie
tłoczona jest do sieci wodociągowych.
Woda pobrana z tego ujęcia zasila
miejscowości:

Kawalce,

Kuźnica

Kszewska, Niwisko, Nowy Janów, Pólki,

Hydrofornia w Nowym Janowie

Trząs, Smugi, Zarzecze. Ponadto woda z
tego ujęcia dostarczana jest również do miejscowości Rogowiec oraz Biłgoraj- teren Gminy
Kleszczów.
Zaznaczyć należy, iż do gospodarstw w miejscowościach Kaszewice, Kaszewice – Kolonia,
Żelichów woda dostarczana jest poprzez sieć wodociągową (magistralę) Parzniewice, gm. Wola
Krzysztoporska o długości 16 km.
Podstawowe dane charakterystyczne infrastruktury wodnej na terenie Gminy Kluki:
•

długość czynnej sieci wodociągowej – ok. 115km

•

ilość czynnych przyłączy wodociągowych: 1771

•

z ujęcia w miejscowości Kluki pobrano: 135 560m3

•

z ujęcia w miejscowości Nowy Janów pobrano: 53 080m3

•

ilość dostarczonej wody z wodociągu Parzniewice: 59 700m3

•

wydano 72 warunki techniczne na podłączenie do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej.

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę
Grupa taryfowa W1- odbiorcy usług rozliczani na podstawie wskazań wodomierza
1. cena za dostarczoną wodę za m2
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1.1.

w okresie 1-12 miesiąca obowiązywania taryfy: 2,81 zł brutto

1.2.

w okresie 13-24 miesiąca obowiązywania taryfy: 2,89 zł brutto

1.3.

w okresie 25-36 miesiąca obowiązywania taryfy: 2,94 zł brutto

2. stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę
2.1.

w okresie 1-12 miesiąca obowiązywania taryfy: 3,86 zł brutto

2.2.

w okresie 13-24 miesiąca obowiązywania taryfy: 3,94 zł brutto

2.3.

w okresie 25-36 miesiąca obowiązywania taryfy: 4,02 zł brutto

Grupa taryfowa W2 – odbiorcy usług rozliczenia na podstawie przeciętnych norm
1. cena za dostarczoną wodę za m2
1.1.

w okresie 1-12 miesiąca obowiązywania taryfy: 2,81 zł brutto

1.2.

w okresie 13-24 miesiąca obowiązywania taryfy: 2,89 zł brutto

1.3.

w okresie 25-36 miesiąca obowiązywania taryfy: 2,94 zł brutto

2. stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę
2.1.

w okresie 1-12 miesiąca obowiązywania taryfy: 3,86 zł brutto

2.2.

w okresie 13-24 miesiąca obowiązywania taryfy: 3,94 zł brutto

2.3.

w okresie 25-36 miesiąca obowiązywania taryfy: 4,02 zł brutto.

Za odprowadzanie ścieków na 36 miesięczny okres obowiązywania taryfy ustalono dla
Grupy odbiorców S1:
w okresie 1-12 miesiąca obowiązywania taryfy: 7,29 zł brutto
w okresie 13-24 miesiąca obowiązywania taryfy: 7,32 zł brutto
w okresie 25-36 miesiąca obowiązywania taryfy: 7,37 zł brutto.
W odniesieniu do inwestycji zrealizowanych w 2021 r. należy podać:
•

budowę odcinka sieci wodociągowej w Kaszewicach w ramach zadania pn.: “Budowa i
rozbudowa sieci wodociągowych w obrębie geodezyjnym Kaszewice” (od węzła W1 do
W11) – kwota inwestycji 116 235,00 zł brutto.

Przejęto odcinek sieci wodociągowej zlokalizowanej na terenie Gminy Kluki (dz. Nr ewid.
949/1, 858, 851, obręb Kluki) za kwotę 15 200,00 zł brutto.
Zrealizowano roboty rozbiórkowe drenażu przy oczyszczalni ścieków przy Zespole Szkół w
Klukach za kwotę 9 225,00 zł.
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4. Stan powietrza
W gminie Kluki do głównych źródeł zanieczyszczeń należą:


emisja pyłów z Elektrowni Bełchatów,



emisja pyłów i gazów z lokalnych kotłowni i zakładów produkcyjnych,



emisja gazów przez środki transportu, koncentracja tej emisji występuje wokół drogi
krajowej nr 74

Wśród głównych zanieczyszczeń można wymienić:


dwutlenek siarki pochodzący ze spalania paliw zawierających związki siarki,



dwutlenek azotu powstający w paleniskach w warunkach wysokiej temperatury,



pyły powstające podczas spalania paliw kopalnych.

Emisja przemysłowa
Źródła emisji z energetycznego spalania paliw i przemysłowych procesów technologicznych
znajdują się głównie na terenie gminy Kleszczów. Wśród przedsiębiorstw mających największy
wpływ na taką emisję w sąsiedniej gminie jest PGE GiEK S.A. Elektrownia jest największym
emitorem zanieczyszczeń w województwie łódzkim. W skali całego województwa emisja z
elektrowni stanowi 40% emisji zanieczyszczeń pyłowych i około 83% wszystkich zanieczyszczeń
gazowych, wprowadzanych do powietrza. Mimo to jednak, emisja z Elektrowni nie wpływa w
dużym stopniu na pogorszenie się jakość powietrza na terenie gminy Kluki, co jest pozytywnym
skutkiem znacznej wysokości kominów (ok. 300 m), dzięki czemu zanieczyszczenia lepiej
rozprzestrzeniają się w powietrzu.
Na terenie gminy Kluki znajduje się zaledwie jeden zakład przemysłowy, którego działalność
wpływa na jakość powietrza. Jest to przedsiębiorstwo Food Machines Sp z o.o. Zakład Produkcyjny
w Osinie charakteryzujące się jednak niewielkim poziomem emisji zanieczyszczeń.
Emisja niska
Na niską emisję z domowych palenisk składają się głównie takie związki jak: tlenek węgla (CO),
dwutlenek siarki (SO2), dwutlenek azotu (NO2) i pył zawieszony (PM10). Niska emisja pojawia się
najbardziej w okresie zimowym. Jest to głównie emisja pyłów i gazów ze spalania węgla w
domowych piecach. Ponadto, w wyniku termicznego rozkładu tworzyw sztucznych do atmosfery
dostają się toksyczne produkty tego procesu, co jest uciążliwe i niebezpieczne dla zdrowia
mieszkańców.
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Emisja komunikacyjna
Źródłem emisji komunikacyjnej są drogi o dużym natężeniu ruchu kołowego. Generują one
zanieczyszczenia takie jak: tlenek i dwutlenek węgla, tlenki azotu, węglowodory, pyły, metale
ciężkie. Wpływają one na pogorszenie jakości powietrza atmosferycznego i powodują wzrost
stężenia ozonu w troposferze. Ścieranie się opon, okładzin hamulcowych i nawierzchni dróg
generuje zapylenie. Emisja komunikacyjna stanowi szczególne zagrożenie dla terenów przyległych,
głównie ma niekorzystny wpływ na uprawy polowe.
Na terenie gminy Kluki zanieczyszczenia komunikacyjne są najpoważniejszym problemem w
pobliżu drogi krajowej 74. W zasięgu oddziaływania drogi znajduje się sołectwo Kluki.
Stan sanitarny
Ocena stanu powietrza została przedstawiona na podstawie Rocznej Oceny Jakości Powietrza
w Województwie Łódzkim w 2015 r. (tab. 1). Obszar gminy Kluki, ze względu na ochronę zdrowia
i ochronę roślin, został przyporządkowany do strefy łódzkiej. Ze względu na poziom stężenia
zanieczyszczeń wyznaczono następujące klasy:


A – nie przekraczający wartości dopuszczalnej,



B – powyżej wartości dopuszczalnej lecz nie przekraczający wartości dopuszczalnej
powiększonej o margines tolerancji,



C – powyżej wartości dopuszczalnej powiększonej o margines tolerancji.
Tabela 1. Ocena jakości powietrza w województwie łódzkim w 2015 r.

Ochrona zdrowia

Ochrona roślin

Substancja

Klasa strefy

Substancja

Klasa strefy

Dwutlenek siarki SO2
Dwutlenek azotu NO2
Tlenek węgla CO
Benzen C6H6
Pył zawieszony PM10
Pył zawieszony PM2,5
Ołów Pb
Arsen As
Kadm Cd
Nikiel Ni
Benzo(a)piren B(a)P
Ozon O3

A
A
A
A
C
C
A
A
A
A
C
A

Dwutlenek siarki SO2
Tlenki azotu (NOx)
Ozon O3
-

A
A
A
-

*Dane na temat stanu powietrza w gminie Kluki zaczerpnięto z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kluki
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5. Gospodarka odpadami
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa utrzymanie czystości i porządku w gminach
należy do zadań własnych gminy.
We wrześniu 2020 r. Gmina Kluki po rozstrzygniętym przetargu podpisała umowę z firmą
Eko-Region Sp. z o.o., ul. Bawełniana 18, 97-400 Bełchatów na okres od 1 października 2020 roku
do 31 grudnia 2021 roku lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację
zadania, o którym mowa wyżej. Zgodnie z ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
podstawą ustalenia wynagrodzenia za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości jest stawka za 1 Mg odebranych i zagospodarowanych odpadów. Kwota
z przetargu za 1 MG odebranych i zagospodarowanych odpadów wynosiła 710,00 zł netto.
W ramach ww. umów Spółka odbierała również odpady komunalne z Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów (PSZOK) znajdującego się na działce oznaczonej nr 989, obręb ewidencyjny
Kluki. Ponadto dwa razy w roku organizowana była tzw. obwoźna zbiórka odpadów
wielkogabarytowych.
Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 3b oraz 3c) gminy są
zobowiązane

do

ograniczenia

masy

odpadów

komunalnych

ulegających

biodegradacji

przekazywanych do składowania oraz do osiągnięcia poziomów recyklingu, przygotowania
do ponownego użycia i odzysku odpadów komunalnych.
Zadaniem dla Gminy Kluki na następne lata jest uświadamianie mieszkańców gminy
w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w celu ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów
komunalnych oraz ich racjonalnego sortowania w celu osiągnięcia określonych przez Unie
Europejską poziomów odzysku i recyklingu odpadów.
Zgodnie z Uchwałą nr 137/XXVII/2020 Rady Gminy Kluki z dnia 12 listopada 2020 r. w
sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki tej opłaty, w 2021 r.
stawki wynosiły:
20,00 zł – stawka miesięczna od jednego mieszkańca, odpady komunalne zbierane i odbierane
selektywnie,
40,00 zł – stawka miesięczna od jednego mieszkańca, odpady komunalne zbierane i odbierane
nieselektywnie.
Zgodnie z Uchwałą nr 163/XXXIV/2021 Rady Gminy Kluki z dnia 23 kwietnia 2021roku
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w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku
nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej
na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, w 2021 roku stawki wynosiły:
190,00 zł – rocznie za jeden domek letniskowy lub inną nieruchomość wykorzystywaną na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe, jeśli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
400,00 zł – rocznie za jeden domek letniskowy lub inną nieruchomość wykorzystywaną na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe, jeśli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób
selektywny.
Realizacja dochodów w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska za 2021 rok:

Dochody

977.940,00

Wykonanie na
31.12.2020r.
680.745,53

Wydatki

1.574.763,69

1.373.381,91

Plan na 31.12.2021

%
wykonania
86%
87,21

Dochody zrealizowane w 2021 roku, w kwocie 680.745,53 zł nie finansują poniesionych
wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w
kwocie 1.373.381,91 zł. Różnica w kwocie 521.039,28 zł została pokryta z dochodów własnych.

6. Sprzątanie gminy Kluki.
We wrześniu 2021 roku, na wniosek Wójta Gminy Kluki, przeprowadzona została akcja
zbierania śmieci w lasach i w pasach drogowych gminy Kluki. W działania zaangażowali się w
głównej mierze uczniowie gminnych Szkół Podstawowych w Parznie, Klukach i Kaszewicach.
Uczniowie z Parzna zebrali 13 worków różnych odpadków, dzieci i młodzież z Zespołu
Szkół w Klukach zebrały 24 worki śmieci, a uczniowie z Kaszewice zapełnili śmieciami 19
foliowych worków.
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7. Azbest
Gmina Kluki mając na uwadze cele ujęte w Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata
2009-2032 zrealizowała w 2021 roku zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z
terenu gminy Kluki”, na które pozyskała środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
w Łodzi.

W ramach zadania odebrano i unieszkodliwiono łącznie 45,684 Mg odpadów
niebezpiecznych zawierających azbest pochodzących z 19 posesji. Dofinansowanie w formie
dotacji przyznane przez WFOŚiGW w Łodzi wyniosło 15 125,00 zł, co stanowi 80,67 % kosztów
całkowitych.

Realizacja zadania przyczyniła się do osiągnięcia korzyści społecznych. Do
najistotniejszych należą:
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➢ oczyszczenie gminy Kluki z wyrobów zawierających azbest, a w konsekwencji
zmniejszenie emisji włókien azbestu ze środowiska i uzyskanie warunków dla poprawy
ochrony zdrowia mieszkańców;
➢ ograniczenie śmiertelności na skutek chorób azbestozależnych;
➢ poprawa wyglądu zewnętrznego obiektów budowlanych;
➢ wzrost atrakcyjności agroturystycznej gminy
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V. Realizowane przez Gminę Kluki strategie, plany i programy
1. Strategia Rozwoju Gminy Kluki do 2022 roku przyjęta uchwałą Rady Gminy Kluki nr
169/XXIII/2017 z dnia 30 marca 2017 roku.
2. Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kluki na lata 2018-2021 z perspektywą do 2025
roku przyjęty uchwałą Nr 14/III/2018 Rady Gminy Kluki z dnia 27.12.2018r.
3. Gmina Kluki posiada Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
zatwierdzone uchwałą Rady Gminy Kluki nr 177/XXXIX/2013 z dnia 14 października
2013 r.
4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Kluki w zakresie trasy linii
elektroenergetycznej 400 kV przyjęty uchwałą Rady Gminy Kluki nr 51/XXIII/08
z dnia 26 listopada 2008 r.
5. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Kluki, oznaczonego
nr działki 173/6, obręb geodezyjny Kluki, przyjęty uchwałą Rady Gminy Kluki nr
194/XLIII/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r.
6. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie
geodezyjnym Trząs przyjęty uchwałą Rady Gminy Kluki nr 150/XX/2016 z dnia 1 grudnia
2016 r.
7. Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Kluki na lata 2020-2023 przyjętu uchwałą
Nr 93/XVIII/2020 Rady Gminy w Klukach z dnia 21 lutego 2020 r.
8. Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy kluki
na lata 2020-2024 przyjęty uchwałą Nr 106/XX/2020 Rady Gminy Kluki z dnia 30.04.2020
r. o zmianie uchwały Rady gminy Kluki 97/XVII/2020 z 21 lutego 2020 r.
9. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Kluki przyjęty uchwałą Rady Gminy Kluki nr 161/XXXIII/2021 z dnia 30
marca 2021r.
10. Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2020 -2022 przyjęty uchwałą Nr
135/XXVII/2020 Rady Gminy Kluki z dnia 12.11.2020 r.
11. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy
Kluki na 2021 r. przyjęty uchwałą Rady Gminy Kluki nr 144/XIX/2020 z dnia 18 grudnia
2020 roku
12. Program współpracy Gminy Kluki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o
których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), przyjęty
uchwałą nr 196/XLI/2021 Rady Gminy Kluki z dnia 24 listopada 2021 r.
13. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kluki na lata 2021-2024, przyjęta uchwałą Nr
190/XL/2021 Rady Gminy Kluki z dnia 29 października 2021 r.
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14. Przystąpienie, w formule porozumienia międzygminnego, do współpracy z Gminą
Czarnocin, Gminą Gorzkowice, Grabica, Gminą Moszczenica, Gmina Rozprza,Gminą
Sulejów, Gminą Wola Krzysztoporska, Gminą Wolbórz, Gminą Bełchatów, Miastem
Bełchatów, Gminą Drużbice, Gminą Kleszczów, Gminą Kluki, miną Szczerców, Gminą
Zelów, Gminą Radomsko, Miastem Radomsko, Gminą Dobryszyce, Gminą Gidle, Gminą
Gomunice, Gminą Kamieńsk, Gminą Kobiele Wielkie, Gminą Kodrąb, Gminą Ładzice w
ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Radomsko-Piotrków Tryb.-Bełchatów w
związku z utworzeniem i realizacją instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
(ZIT) w okresie 2021-2027 przyjęte uchwałą Nr 170/XXXV/2021 Rady Gminy Kluki z dnia
20 maja 2021 r.
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VI. Jednostki pomocnicze i organizacyjne Gminy Kluki
1. Jednostki pomocnicze / sołtysi

L.p.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Sołectwo

Sołectwo Cisza
Sołectwo Imielnia
Sołectwo Kaszewice
Sołectwo Kluki
Sołectwo Kuźnica Kaszewska
Sołectwo Nowy Janów
Sołectwo Osina
Sołectwo Parzno
Sołectwo Podwódka
Sołectwo Roździn
Sołectwo Ścichawa
Sołectwo Strzyżewice
Sołectwo Trząs
Sołectwo Wierzchy Kluckie
Sołectwo Żar
Sołectwo Zarzecze
Sołectwo Żelichów

Sołtys
Krawczyk Grażyna
Ciesak Bogdan
Domański Wojciech
Ławska Beata
Weder Dorota
Oremus Grzegorz
Przerywacz Klaudia
Rogut Dorota
Stramski Andrzej
Papuga Ireneusz
Bartnicka Katarzyna
Kawecka Barbara
Pabich Małgorzata
Sosnowska Ewelina
Siewiera Edmund
Lesińska Anna
Stolarczyk Renata

2. Jednostki organizacyjne / oświata
Zadania oświatowe Gminy Kluki wynikają w szczególności z postanowień:
➢ 1) ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762 t.j. z
dnia 2021.09.29)
➢ 2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2022.559 t.j. z
dnia 2022.03.09),
➢ 3) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915 t.j. z
dnia 2021.10.22),
➢ 4) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 t.j. z
dnia 2021.06.17),
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➢ 5) ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
(Dz.U.2021.1930 t.j. z dnia 2021.10.25) oraz innych ustaw i przepisów wykonawczych
Do jednostek organizacyjnych Gminy Kluki zaliczane są szkoły i Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej.
Sieć publicznych szkół podstawowych i przedszkoli dla których organem prowadzącym jest
Gmina Kluki przedstawia się następująco:
➢ Szkoła Podstawowa im. Wandy Malczewskiej w Parznie – Parzno 33, 97-415 Kluki wraz
z oddziałem przedszkolnym;
➢ Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Kaszewicach – Kaszewice 48, 97-415 Kluki
wraz z oddziałem przedszkolnym;
➢ Zespół Szkół im. Wandy Malczewskiej w Klukach – ul. Szkolna 4, 97-415 Kluki, w skład
którego wchodzi:
- Szkoła Podstawowa w Klukach;
- Publiczne Przedszkole w Klukach.
Liczbę uczniów w w/w szkołach (dane z SIO) wg stanu na dzień 30 września 2021 r.
przedstawia poniższa tabela:
Wyszczególnienie
1
Zespół
Szkół
w
Klukach

SP
Parzno

SP
Kaszewi
ce

Ogółem

2
Liczba
uczniów
w klasie
Liczba
oddziałó
w
Liczba
uczniów
w klasie
Liczba
oddziałó
w
Liczba
uczniów
w klasie
Liczba
oddziałó
w
Liczba
uczniów
w klasie

I
3
24

II
4
14

III
5
31

1

1

2

10

7

1

Klasy
IV
6
18

Ogółem
V
7
16

VI
8
9

VII
9
21

VIII
10
27

11
160

1

1

1

1

2

10

10

12

4

9

13

12

77

1

1

1

1

1

1

1

8

7

8

10

4

9

8

14

14

74

1

1

1

1

1

1

1

1

8

41

29

51

34

29

26

48

53

311
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Liczba
oddziałó
w

3

3

4

3

3

3

3

4

26

Liczbę uczniów w przedszkolu (dane z SIO) wg stanu na dzień 30 września 2021 r. przedstawia
poniższa tabela:
Przedszkola
Klasa”0”
Klasa poniżej
„0”

X
Liczba dzieci
Liczba oddziałów
Liczba dzieci
Liczba oddziałów

Zespół Szkół
w Klukach
15
1
49
3

SP
Kaszewice
20
1
-

SP Parzno
20
1
-

W dniu 25.02.2021 r. Zarządzeniem Wójta Gminy Kluki zostały ogłoszone konkursy
na stanowiska dyrektorów szkół: Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Kaszewicach oraz
Zespołu Szkół im. Wandy Malczewskiej w Klukach.
W dniu 30 marca 2021 r. powyższe konkursy zostały przeprowadzone.
Do konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Kaszewicach zgłosił się
1 kandydat, do konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Wandy Malczewskiej
w Klukach nie zgłosił się żaden kandydat.
W dniu 31 marca 2021 r Zarządzeniem Nr ROA.0050.24.2021 Wójt Gminy Kluki
zatwierdził

konkurs przeprowadzony w dniu 30.03.2021 r. na stanowisko dyrektora Szkoły

Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Kaszewicach oraz

nierozstrzygnięcie konkursu na

stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Wandy Malczewskiej w Klukach.
Zgodnie z art. 63 ust. 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe, jeśli do
konkursu nie zgłosi się żaden kandydat, albo w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata, organ
prowadzący powierza to stanowisko ustalonemu, w porozumieniu z organem sprawującym nadzór
pedagogiczny, kandydatowi, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej. Porozumienie takie zostało
zawarte w dniu 24 sierpnia 2021 r. z Łódzkim Kuratorem Oświaty. Rada Pedagogiczna pozytywnie
zaopiniowała kandydaturę Pana Wiktora Wojewody, któremu Wójt Gminy Kluki powierzyła
pełnienie stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Klukach.

2.1. Zespół Szkół w Klukach
W dniu 30 sierpnia 2021 r. przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego w sali obrad Urzędu
Gminy w Klukach, Wójt Gminy Kluki powierzył Panu Wiktorowi Wojewodzie stanowisko
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dyrektora Zespołu Szkół im. Wandy Malczewskiej w Klukach na okres 5 lat szkolnych tj. od dnia
01 września 2021 roku do dnia 31 sierpnia 2026 roku.

Szkoła Podstawowa w Klukach wchodzi w skład Zespołu Szkół w Klukach. Szkoła liczy
10 oddziałów, do których na dzień 31.12.2021 r. uczęszczało 160 dzieci.
Na dzień 31.12.2021 zatrudnionych było 28 pracowników, co w przeliczeniu na etaty
stanowi 24,75 etatu, w tym było :
➢ 20 nauczycieli , co w przeliczeniu na etaty stanowi 16,75 etatu.
➢ 1 pracownik administracji, co w przeliczeniu na etaty stanowi 1 etat.
➢ 7 pracowników obsługi, co w przeliczeniu na etaty stanowi 7 etatów.
Przedszkole w Klukach wchodzi w skład Zespołu Szkół w Klukach. Na dzień 31.12.2021
roku funkcjonowały 4 oddziały przedszkolne, do
których zapisanych było 64 dzieci. Na dzień
31.12.2021 r. zatrudnionych było 9 pracowników,
co w przeliczeniu na etaty stanowi 7,44 etatu , w
tym było :
➢

6 nauczycieli, co w przeliczeniu na etaty
stanowi 4,94 etatu,

➢ 3 pracowników administracji , co w
przeliczeniu na etaty stanowi 2,50 etatu.
W Zespole Szkół w Klukach funkcjonowała

stołówka szkolna, w której na dzień

31.12.2021 r. zatrudnionych było 3 pracowników, co w przeliczeniu na etaty stanowi 3,00 etaty, w
tym było :
* 2 pracowników obsługi, co w przeliczeniu na etaty stanowi 2 etaty,
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* 1 pracownik administracji , co w przeliczeniu na etaty stanowi 1 etat,
oraz świetlica szkolna, w której na dzień 31.12.2021 r. roku zatrudnionych było 2 nauczycieli , co
w przeliczeniu na etaty stanowi 0,70 etatu.
W Zespole Szkół w Klukach prowadzone były zajęcia indywidualne „Specjalnej Nauki
i Metod Pracy”. W zajęciach uczestniczyło 2 uczniów. Na dzień 31.12.2021 r. zatrudnionych było 2
nauczycieli, co w przeliczeniu na etaty stanowi 0,93 etatu.

2.2. Szkoła Podstawowa w Kaszewicach
Powierzenie stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II
w Kaszewicach otrzymała Pani Agnieszka Mysłowska na okres 5 lat szkolnych, tj.
od 1 września 2021 r. do 31 sierpnia 2026 r., a Pani Wioletta Bębnowska została wyznaczona do
zastępstwa dyrektora Szkoły podczas jego nieobecności.

W Szkole Podstawowej w Kaszewicach na dzień 31.12.2021 rok - funkcjonowało
8 oddziałów, do których na dzień 31.12.2021 r. uczęszczało 74 dzieci. Zatrudnionych było 17
pracowników, co w przeliczeniu na etaty stanowi 15,00 etatów, z tego:
➢ 14 nauczycieli, co w przeliczeniu na etaty stanowi 12,00 etatów.
➢ 3 pracowników obsługi, co w przeliczeniu na etaty stanowi 3 etaty.
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Przy SP w Kaszewicach funkcjonował 1 oddział przedszkolny, do którego wg stanu na
dzień 31.12.2021 r uczęszczało 20 dzieci i zatrudnionych było 2 nauczycieli, co w przeliczeniu na
etaty stanowi 1,01 etatu oraz świetlica szkolna, w której zatrudnionych było 3 nauczycieli, co w
przeliczeniu na etaty stanowi 0,46 etatu.
Przy SP Kaszewicach prowadzone były zajęcia indywidualne „Specjalnej Nauki i Metod
Pracy w Przedszkolu” , w zajęciach uczestniczył jeden uczeń, zajęcia prowadzone były przez
2 nauczycieli, realizujących zajęcia w godzinach ponadwymiarowych.

2.3. Szkoła Podstawowa w Parznie
W Szkole Podstawowej w Parznie – na dzień 31.12.2021 roku - funkcjonowało 8 oddziałów,
w których uczyło się 77 dzieci. Zatrudnionych było 13 pracowników, co w przeliczeniu na etaty
stanowi 12,12 etatu, z tego:
➢ 11 nauczycieli, co w przeliczeniu na etaty stanowi 10,12 etatu,
➢ 2 pracowników obsługi, co w przeliczeniu na etaty stanowi 2,00 etaty.

Przy SP Parzno funkcjonował 1 oddział przedszkolny do którego wg stanu na dzień
31.12.2021 roku uczęszczało 20 dzieci oraz zatrudnionych było 2 nauczycieli, co w przeliczeniu na
etaty stanowi 1,44 etatu oraz świetlica szkolna, w której zatrudnionych było 2 nauczycieli co w
przeliczeniu na etaty stanowi 0,29 etatu.
W Szkole Podstawowej w Parznie prowadzone były zajęcia indywidualne „Specjalnej Nauki i
Metod Pracy” . W zajęciach uczestniczył jeden uczeń, zatrudniony był 1 nauczyciel, co w
przeliczeniu na etaty stanowi 0,21 etatu.
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2.4. Finansowanie oświaty
Wydatki na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki
wychowawczej w jednostkach oświatowych Gminy Kluki w roku budżetowym 2021 wyniosły
6.739.205,50 zł w tym dochody budżetu gminy 2.600.505,27 zł, zadania zlecone 42.812,66 zł,
subwencja 3.839.287,00 zł; dotacje celowe (dotacja przedszkolna 96.600,57 zł; dotacja celowa
„Posiłek

w domu i w szkole” 40.000,00 zł; dotacja celowa

„Labolatoria Przyszłości”

120.000,00 zł).

4,44

subwencja
dochody budżetu gminy
dotacje celowe

38,59
56,97

Na dofinansowanie oświaty Gmina Kluki wydała z własnego budżetu 2.600.505,27 zł.
Wydatki w jednostkach oświatowych Gminy Kluki w roku budżetowym 2021 zostały
wykonane w wysokości:
Szkoła Podstawowa w Parznie: 1.405.809.46 zł
Szkoła Podstawowa w Kaszewicach: 1.654.691,23 zł
Zespół Szkół w Klukach: 3.678.704,81 zł
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2.5. Warunki kształcenia
1. Szkoła Podstawowa w Parznie (usługi remontowe): modernizacja sieci komputerowych,
naprawa i regulacja okien, wymiana lamp oświetleniowych. W Szkole Podstawowej w
Parznie rozpoczęła się budowa sali gimnastycznej. Ponadto, w ramach wsparcia szkoły
przez ościenne sołectwo Imielnia z funduszu sołeckiego zostały zakupione szafki szatniowe.

Widok sali gimnastycznej w budowie

Wizualizacja sali gimnastycznej budowanej przy Szkole Podstawowej w Parznie
przedstawiają poniższe zdjęcia
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2. Szkoła Podstawowa w Kaszewicach (usługi remontowe):
wylewki

naprawa dachu , wykonanie

na podłodze i ułożenie wykładziny. W Szkole Podstawowej w Kaszewicach

podczas wakacji wykonano własnymi siłami remonty – pomalowane zostały 2 sale lekcyjne,
część ogrodzenia, ponadto wyremontowane zostało wejście do szkoły od podwórka i
pomalowane wejście główne. Oprócz tego w trzech salach lekcyjnych zostały zamontowane
rolety zakupione w ramach wsparcia szkoły przez ościenne sołectwa – Zarzecze i Nowy
Janów w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 2.000,00 zł. Szkoła w Kaszewicach
pozyskała też jako darowiznę od innej zaprzyjaźnionej placówki oświatowej 5 zestawów
komputerowych – komputery DELL z urządzeniami peryferyjnymi monitorami, klawiaturą i
myszkami.
3. Zespół Szkół w Klukach (usługi remontowe): zakup i położenie paneli podłogowych, osłon
na grzejniki. W Zespole Szkół w Klukach pozyskano bogate wyposażenie do przedszkola.
Zakupiono meble (szafy, stoliki, krzesełka, leżaki, materace, szatnie dla rocznego
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przygotowania przedszkolnego) oraz zabawki, pomoce edukacyjne i artykuły papiernicze.
Sprzęt i wyposażenie pozwolą zwiększyć komfort nauki, zajęć przedszkolnych i
wypoczynku dzieci.

Zakończyły się remonty wejścia głównego do
szkoły

oraz

schodów

do

przedszkola

o wartości ponad 6 tys. Złotych.
Na plac zabaw zakupiono piaskownicę wraz z
zadaszeniem w kwocie 6 tys. Złotych.

2.6. Wyniki nauczania
Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do
niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie
pisemnej i odbywa się w maju.
Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpi do egzaminu w tym
terminie, przystępuje do niego w czerwcu.
W 2022 r. uczniowie poznają swoje wyniki 1 lipca, natomiast 8 lipca każdy uczeń otrzyma
zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

73

Raport o stanie Gminy Kluki za 2021 rok

Średnie wyniki z egzaminu ósmoklasisty (w procentach) za 2021 r.

Szkoła
Podstawowa
w Klukach

Szkoła
Podstawowa w
Kaszewicach

Szkołą
Podstawowa
w Parznie

Gmina

Powiat

Województ
wo

Kraj

Język polski

61

56

62

60

56

58

60

Matematyka

42

45

56

45

45

48

47

Język niemiecki

31

-

-

31

29

53

49

Język angielski

67

60

58

61

65

65

66

2.7. Awanse zawodowe

W miesiącu lipcu 2021 r. w Urzędzie Gminy w Klukach odbyły się egzaminy na stopień
nauczyciela mianowanego. Egzamin został zorganizowany na wniosek 2 nauczycieli Zespołu Szkół
w Klukach. Egzamin przeprowadziła komisja powołana przez Wójta Gminy Kluki.
Akty
awansu

nadania

zawodowego

mianowanego

stopnia
nauczyciela

otrzymały w dniu

30 sierpnia 2021 r. nauczycielki
Zespołu Szkół im. W. Malczewskiej
w Klukach, Pani Anita Palusik oraz
Monika
ustawą
nadaniu

Krawczyk.
Karta

Zgodnie

Nauczyciela,

stopnia

z

przy

nauczyciela

mianowanego przez Wójta Gminy
Kluki, nauczycielki złożyły ślubowanie według roty zawartej w tej ustawie.
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2.8. Organizacja dowożenia uczniów do szkół
Na zadanie dowożenia uczniów do szkół w 2021 r., wydatkowano kwotę w wysokości
186.929,39 zł, w tym:
➢ 75.164,76 zł - usługi w zakresie transportu zbiorowego w zakresie dowozu do szkół
uczniów niepełnosprawnych,
➢ 108.315,60 zł - usługi w zakresie dowozu dzieci i uczniów do placówek szkolnych na
podstawie zakupu biletów miesięcznych w 2021 r.
➢ 3.449,03 zł - zwrot kosztów przejazdu dzieci i uczniów do placówek szkolnych w w roku
szkolnym -dowóz zapewniony przez rodziców

2.9. Koszty uczęszczania dzieci do przedszkoli na terenie
innych gmin
Gmina ponosi wydatki związane z refundacją kosztów uczęszczania dzieci z
terenu Gminy Kluki do przedszkoli funkcjonujących na terenie innych gmin.
W 2021 r. wykonano wydatki z tytułu pobytu dzieci

z terenu Gminy Kluki

średniomiesięcznie w ilości 59 dzieci w przedszkolach i placówkach Miasta Bełchatowa i Gminy
Bełchatów , Gminy Dłutów i Gminy Szczerców w wysokości 447.739,61 zł, z tego:
1. 187.407,68 zł obciążenie z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Kluki do placówek
niepublicznych wpisanych do „Ewidencji szkół i placówek niepublicznych Miasta Bełchatowa”.
Obciążenie dotyczyło średniomiesięcznie w 2021 r. 35 dzieci z terenu Gminy Kluki.
2. 47.221,66 zł obciążenie z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Kluki do oddziałów
Przedszkolnych i Przedszkoli Samorządowych Miasta

Bełchatowa. Obciążenie dotyczyło

średniomiesięcznie w 2021 r. 7 dzieci z terenu Gminy Kluki.
3. 162.254,81 zł obciążenie z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Kluki do Przedszkoli
Gminy Bełchatów. Obciążenie dotyczyło średniomiesięcznie w 2021 r. 13 dzieci z terenu
Gminy Kluki.
4. 48.919,72 zł obciążenie z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Kluki do Przedszkoli
Gminy Szczerców. Obciążenie dotyczyło średniomiesięcznie w 2021 r.

3 dzieci z terenu

Gminy Kluki.
5. 1935,74 obciążenie z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Kluki do Przedszkoli Gminy
Dłutów. Obciążenie dotyczyło średniomiesięcznie w 2021 r. 1 dziecka z terenu Gminy Kluki.
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2.10. Program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów i młodzieży
z terenu gminy
Osiągnięcia ludzi zdolnych są motorem rozwoju w każdej dziedzinie życia. Właściwe
wspieranie rozwoju uzdolnień uczniów to jedno z najważniejszych zadań edukacyjnych.
Program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów i młodzieży zamieszkałych na terenie
Gminy przyjęty został uchwałą 39/VI/2015 Rady Gminy Kluki z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie
przyjęcia Regulaminu przyznawania jednorazowego stypendium Wójta Gminy Kluki za wyniki
w nauce dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Kluki;
uchwałą Nr 230/XXXII/2018 Rady Gminy Kluki z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany
Uchwały Nr 39/VI/2015 Rady Gminy Kluki z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia
Regulaminu przyznawania jednorazowego stypendium Wójta Gminy Kluki za wyniki w nauce dla
uczniów szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Kluki oraz uchwałą Nr
38/VI/2015 Rady Gminy Kluki z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie regulaminu przyznawania
jednorazowego stypendium Wójta Gminy Kluki za wyniki w nauce

dla uczniów szkół

ponadgimnazjalnych i studentów z terenu Gminy Kluki.
Gmina Kluki corocznie przeznacza środki finansowe na wypłatę stypendiów i innych form
pomocy finansowej dla uczniów i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy.
W 2021 r., na podstawie złożonych wniosków o przyznanie stypendium Wójta Gminy Kluki
za wyniki w nauce dla

uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kluki wydatkowano kwotę

23.180,00 zł, co stanowi 97,62 % planu. Stypendia otrzymało 67 uczniów szkół podstawowych, 35
uczniów szkół ponadpodstawowych

oraz

14 studentów za wyróżniające wyniki w
nauce.
W dniu 1 września 2021 r. w
związku z rozpoczęciem roku szkolnego
Wójt Gminy Kluki,

odwiedziła szkoły

podstawowe z terenu Gminy Kluki: Szkołę
Podstawową im. Wandy Malczewskiej w
Parznie, Szkołę Podstawową im. Św Jana
Pawła II w Kaszewicach i Zespół Szkół im.
Wandy Malczewskiej w Klukach. Złożyła
gratulacje wręczając dyplomy uczniom za bardzo dobre wyniki w nauce.
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Pani Wójt Renata Kaczmarkiewicz, na spotkaniu z absolwentami klas ósmych oraz uczniami
szkół ponadpodstawowych z terenu Gminy Kluki przyznała jednorazowe stypendia dla 67 uczniów
szkól podstawowych i absolwentów klas ósmych na kwotę 13 480,00 zł i dla 35 uczniów szkół
ponadpodstawowych na kwotę
6 840,00 zł.
Stypendium

przyznane

zostało w formie jednorazowego
świadczenia pieniężnego, a jego
wysokość była uzależniona od
osiągniętej

średniej

ocen.

W

szkołach podstawowych średnia
ocen kształtowała się od 4,75 do
5,64,

natomiast

w

szkołach

ponadpodstawowych średnia ocen
wyniosła od 4,3 do 5,4.

2.11. Osiągnięcia sportowe
Na XXXI Sesji Rady Gminy Kluki w dniu12 lutego 2021 roku Wójt Gminy Kluki, za
wybitne osiągnięcia sportowe, na wniosek Łowickiego Klubu Motorowego w Łowiczu,
uhonorowała wyróżnieniem w postaci Nagrody Sportowej Wójta Gminy Kluki, mieszkańca naszej
gminy, Jakuba Śniadego. Za wybitne wyniki sportowe w dyscyplinie motocross pan Jakub Śniady
otrzymał dyplom okolicznościowy oraz nagrodę pieniężną. Wśród jego osiągnięć sportowych
wymienić należy:
➢ III

miejsce

w

klasyfikacji

generalnej

ORLEN

Międzynarodowych Indywidualnych Mistrzostw Polski
w Motocrossie klasa MX125;
➢ III miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Polski w
Motocrossie klasa MX Junior;
➢ I miejsce w klasyfikacji generalnej Mistrzostw Strefy
Polski Południowej w Motocrossie klasa MX Junior;
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➢ II miejsce w klasyfikacji generalnej Mistrzostw Strefy Polski Centralnej w Motocrossie
klasa MX Junior.

2.12. Pomoc materialna o charakterze socjalnym, zasiłki
szkolne, dotacje, dofinansowania
1.

Dotacja celowa w 2021 r. w wysokości 9.052,00 zł została przeznaczona na dofinansowanie
świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Powyższa dotacja
stanowiła 80% kosztów realizacji zadania. Pozostałe 20% pochodziło ze środków własnych
gminy. Dotacja została wykorzystana w celu wyrównania różnic dla uczniów znajdujących
się w trudnej sytuacji materialnej. Na stypendium szkolne dla 5 uczniów przeznaczono z
dotacji 6745,00 zł, a z środków własnych 1687,00 zł. Na zasiłek szkolny dla jednego ucznia
przeznaczono z dotacji 393,00 zł i ze środków własnych 227,00 zł.

2. Wójt Gminy Kluki w 2021 r. udzielił dofinansowania trzem pracodawcom kosztów
przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w wysokości 24.243,00 zł. Na
powyższe zadanie gmina otrzymała dotację celową.
3. W zakresie wychowania przedszkolnego Gmina Kluki w 2021 roku otrzymała dotację
celową od Wojewody Łódzkiego w wysokości 96 600,57 zł. Środki zostały przekazane do
szkół, zgodnie ze wskazaniem Wojewody w następujących wysokościach: 1) Szkoła
Podstawowa w Parznie - 8.826,00 zł; 2) Szkoła Podstawowa w Kaszewicach – 14.710,00 zł;
3) Przedszkole w Klukach – 73.064,57 zł.
4. Dotacja celowa, od Wojewody Łódzkiego, w wysokości 42.812,66 na zakup podręczników
i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych. Środki zostały przekazane
do szkół i wydatkowane zgodnie z celem. Z dotacji skorzystało 316 uczniów.
5. Na zajęcia wspomagające uczniów gmina otrzymała kwotę 11.200,00 zł ze środków rezerwy
części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2021 z tytułu finansowania zajęć
wspomagających uczniów. Kwota rozdysponowana została w następujący sposób dla:
Zespołu Szkół w Klukach - 4.200,00 zł; Szkoły Podstawowej w Kaszewicach- 3.500,00 zł;
Szkoły Podstawowej w Parznie - 3.500,00 zł. Otrzymane środki zostały przeznaczone na
zorganizowanie zajęć wspomagających dla uczniów klas IV -VIII w okresie od 2 września
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2021 r. do 22 grudnia 2021 r. w ilości po 50 godz. dla szkół w Parznie i w Kaszewicach oraz
60 godzin dla Zespołu Szkół w Klukach.

2.13. Programy, wypoczynek, sport
Program „Posiłek w szkole i w domu”
W czerwcu 2021 r. Gmina Kluki otrzymała 40 tysięcy w ramach dofinansowania z projektu
na doposażenie i poprawę standardu stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół w
Klukach -10 tysięcy - wkład własny Organu Prowadzącego.
Dzięki programowi stołówka szkolna wyposażona została w profesjonalne sprzęty,
urządzenia gastronomiczne, czy naczynia do gotowania.
Wsparcie finansowe zostało wykorzystane do:
- zakupu wyciągów kuchennych,
- zakupu szafy chłodniczej,
- zakupu zmywarki,
- zakupu zastawy stołowej na 300 osób,
- zakupu mebli ze stali nierdzewnej,
- zakupu mebli potrzebnych do obróbki żywności,
- zakupu regałów i szafek wiszących,
- zakupu sprzętu kuchennego między innymi: termometru do mroźni i lodówek, noży, pater,
serwetników.
Rządowy program „Laboratoria przyszłości”
W ramach rządowego programu „Laboratoria Przyszłości” szkoły podstawowe z terenu
Gminy Kluki otrzymały 120.000,00 zł , w tym:
Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Kaszewicach -30.000,00 zł,
Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół im. W. Malczewskiej w Klukach – 60.000,00 zł,
Szkoła Podstawowa im. W. Malczewskiej w Parznie – 30.000,00 zł.
Misją „Laboratoriów Przyszłości” jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą
prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów
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i rozwijaniu zainteresowań. Dzięki otrzymanemu wsparciu szkoły podstawowe w naszej gminie
zostały wyposażone w nowoczesny sprzęt, a uczniowie będą mogli uczyć się poprzez
eksperymentowanie i zdobywanie praktycznych umiejętności.
W ramach realizacji Rządowego Programu „Laboratoria Przyszłości” zakupiono drukarkę
3D z akcesoriami, laptop, aparat fotograficzny, kamerę, Gembal do aparatu fotograficznego,
mikrofon, zestawy edukacyjne Moje Bambino, pakiet podstawowy LEGO EDUKTION i inne
pomoce dydaktyczne.
Kolonie letnie
Gmina Kluki

w 2001 r. zorganizowała kolonie letnie dla dzieci z terenu gminy w formie

10- dniowych kolonii nad morzem we Władysławowie. W terminie od 07.07.2021 do 16.07.2021
r. odbył się I turnus

kolonii dla dzieci z terenu gminy Kluki. W

turnusie udział wzięło

30 uczestników. W dniu 27.07 br. na kolonie letnie do Władysławowa wyjechało 8 uczestników z
terenu gminy. Termin wypoczynku II turnusu: od 27.07 do 5.08.2021 r.
Lokalny Animator Sportu.
Animator Sportu wykonywał swoje zadania na boisku Orlik przy Zespole Szkół w Klukach. Wśród
zajęcć wymienić należy:
1. Zajęcia ogólnorozwojowe dla mieszkańców gminy Kluki – (marzec – listopad 2021)
2. Organizację Turnieju Piłki Nożnej dla mieszkańców Gminy Kluki o Puchar Wójta Gminy Kluki.
3. Organizację treningów piłki nożnej dla dzieci i młodzieży z gminy Kluki (marzec – listopad
2021).
4. Organizację zajęć dla dzieci i młodzieży „Popołudnie z trenerem” (marzec – listopad 2021).
5. Dokonywanie rezerwacji, kontrola, dbanie o wizerunek Orlika (marzec – listopad 2021).
Lokalny Animator Sportu współpracował z następującymi grupami:
Dziećmi w zakresie : Organizacja zajęć ogólnorozwojowych, prowadzenie treningów, sędziowanie,
Młodzieżą w zakresie : Organizacja zajęć ogólnorozwojowych, prowadzenie treningów,
sędziowanie.
Osobami dorosłymi w zakresie: Organizacja zajęć ogólnorozwojowych, treningi, rezerwacja boisk,
sędziowanie.
Seniorami w zakresie: Organizacja zajęć ogólnorozwojowych, treningi, rezerwacja boisk,
sędziowanie.
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Turniej o Puchar Wójta w piłce nożnej W październiku, na boisku sportowym „Orlik” przy
Zespole Szkół w Klukach, odbył się Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Kluki. W Turnieju
udział wzięło 5 drużyn. Turniej rozgrywany był systemem każdy z każdym w systemie: 2 x 10 min.
W turnieju uczestniczyło pięć drużyn z Parzna, Żaru, Lubca, Scichawy. Pierwsze miejsce i nagrodę
główną otrzymali piłkarze z Żaru.

18 Próbna Drużyna Harcerska w Klukach
W październiku z okazji inauguracji Hufca ZHP w Szczercowie, Wójt Gminy Kluki otrzymał List
Intencyjny o powołaniu do działania
18 Próbnej Drużyny Harcerskiej w
Klukach.
m.in.:

W Liście tym czytamy,
„Z

wielką

radością

zawiadamiamy, że powołaliśmy do
działania

18

Próbną

Drużynę

Harcerską w Klukach. Tym samym
podejmujemy wyzwanie jakim jest
budowa środowiska harcerskiego w
gminie

Kluki.

Harcerstwa

Misją
Polskiego

Związku
jest

wychowanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju poprzez stawianie
wyzwań……Zapraszamy Państwa do współpracy w tworzeniu i budowie ruchu harcerskiego na
terenie gminy Kluki.
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3. Jednostki organizacyjne / Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Klukach
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest instytucją samorządową, która realizuje gminną
strategię rozwiązywania problemów społecznych. GOPS świadczy szeroko rozumianą pomoc
społeczną, wspierając mieszkańców znajdujących się w trudnym położeniu życiowym. Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje swoje zadania w szczególności na podstawie:
·

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022.559 t.j.z dn.
09.03.2022);

·

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021.305 t.j.z dnia
18.02.2021);

·

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021.2268 t.j. z dnia
09.12.2021);

·

ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnyczh (Dz. U.
z 2022.615 t.j. z dnia 16.03.2022);

·

ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
(Dz. U. z 2021.877 t.j. z dnia 10.05.2021);

·

ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2021.1249
t.j. z dnia 09.07.2021);

·

ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z
2022.447 t.j. z dnia 23.02.2022);

·

Uchwały nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia
wieloletniego rządowego programu ”Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P.
2018 poz. 1007).
Do głównych zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej należy wspieranie rodzin

znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej - przy czym działania zorientowane są na
usamodzielnienie się każdej z potrzebujących osób oraz ułatwienie im osiągnięcia warunków
życiowych na godnym poziomie, udzielanie pomocy finansowej - zapewnienie stałego dochodu
osobom, które nie posiadają pracy, mają zbyt niskie wynagrodzenia lub są niepełnosprawne oraz
wsparcie finansowe rodzin, które chwilowo znajdują się w trudnej sytuacji i wymagają okresowej
interwencji, zapewnienie dostępu do specjalistów - umożliwienie skorzystania z profesjonalnej
pomocy (m.in. Prawnej i psychologicznej) osobom dotkniętym przemocą w rodzinie lub innymi
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skutkami patologii społecznej, włączanie do życia osób wykluczonych społecznie - integracja
takich osób ze środowiskiem, w którym aktualnie funkcjonują.
Świadczenia przyznawane i wypłacane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Klukach były finansowane z dwóch źródeł: ze środków rządowych z przeznaczeniem na zadania
zlecone i zadania własne oraz samorządowych z przeznaczeniem na zadania własne.

3.1. Wydatki Ośrodka na realizację zadań własnych
i zleconych
Wydatki na zadania własne – w zakresie pomocy społecznej

815 642,96 zł

Wydatki na zadania własne – dotacja celowa z budżetu państwa

274 924,52 zł

Wydatki na zadania zlecone – dotacja celowa z budżetu państwa 5 686 957,03 zł
RAZEM 6 777 524,24 zł

3.2. Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej
Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobom
i rodzinom, których dochód na osobę w rodzinie w roku 2021 nie przekraczał netto miesięcznie
701,00 zł na osobę samotnie gospodarującą, 528, 00 zł na osobę w rodzinie – przy jednoczesnym
wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej
lub innych okolicznościach uzasadniających udzielenie pomocy społecznej wśród których
wymienić

należy:

ubóstwo;

sieroctwo,

bezdomność,

bezrobocie,

niepełnosprawność;

długotrwałą lub ciężką chorobę, przemoc w rodzinie, potrzebę ochrony ofiar handlu ludźmi,
potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczowychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub
wielodzietnych, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej
status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z
okolicznością, o której mowa w art. 159 przesłanki obligatoryjnego udzielenia zezwolenia na pobyt
czasowy w celu połączenia się z rodziną ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o
cudzoziemcach, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub
ekologicznej.
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Wśród wydatków z zakresu pomocy społecznej wymienić należy:
● 45.662,50 zł na realizację wieloletniego programu

„Pomoc państwa w zakresie

dożywiania”, zawartego na mocy porozumienia pomiędzy Wojewodą Łódzkim, a Wójtem
Gminy Kluki. (dotacja – 60 % , wkład własny – 40 %)
● 136.776,82 zł na przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych. Dotację otrzymało łącznie
25 osób, łączna liczba udzielonych świadczeń 239,
● 11.518,81 zł na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o
powszechnym ubezpieczeniu w NFZ. Składka zdrowotna od zasiłku stałego – wyniosła
11.518,81 zł

(liczba osób – 23, liczba świadczeń -213) Składka zdrowotna dla osób

pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz SZO – wyniosła 4025,88 zł (liczba osób -4,
liczba świadczeń -46 )
● 70.979,39 zł na przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, celowych specjalnych,
okresowych, pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,
Dotacja celowa przyznana z budżetu państwa została wykorzystana na zasiłki okresowe w
kwocie 18.708,39 zł (liczba osób - 11. liczba świadczeń 72). Z budżetu gminy Kluki
wydatkowano środków własnych w kwocie 52,271,00 zł,
● 458.133,31 zł na koszty utrzymania mieszkańców gminy w Domu Pomocy Społecznej za
okres 12 miesięcy 2021 roku Poniesione w tej grupie wydatki to: pokrycie kosztów pobytu
w Domu Pomocy Społecznej w Zabłotach dla 1 osoby wraz z usługami opiekuńczymi za 12
miesięcy 2021 r.- 37.871,78 zł, pokrycie kosztów pobytu w Domu Pomocy Społecznej w
Bełchatowie dla pięciu osób za 12 miesięcy 2021 r. –162 787,11 zł, pokrycie kosztów
pobytu w Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach dla dwóch osób za 12 miesięcy 2021 r.
– 79.860,17 zł, pokrycie kosztów pobytu w Domu Pomocy Społecznej w Łochyńsku dla
jednej osoby za 12 miesięcy 2021 r. – 42.433,72 zł, pokrycie kosztów pobytu w Domu
Pomocy Społecznej w Radomsku dla dwóch osób za 12 miesięcy 2021 r. – 26.792,85 zł,
pokrycie kosztów pobytu w Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach dla dwóch osób
za 12 miesięcy 2021 r. –

69. 189,98 zł, pokrycie kosztów pobytu w Domu Pomocy

Społecznej w Radziechowicach dla dwóch osób za 12 miesięcy 2021 r. – 39.197,70 zł.
● 24.700,87 zł na rodziny zastępcze, pokrycie kosztów pobytu szóstki dzieci w rodzinach
zastępczych (10 % w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej oraz pokrycie
kosztów 30 % średniego miesięcznego wydatku na utrzymanie dziecka w placówce
opiekuńczo-wychowawczej w drugim roku natomiast w trzecim roku pobytu dziecka w wys.
50%.), zgodnie z postanowieniami sądu,
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● 781,93 zł na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
● 13.121,83 zł na wsparcie rodziny – asystent – (środki własne )
● 6.971,77 zł na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki przyznane przez sąd
● 478,70 zł usługi opiekuńcze
Ponadto Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klukach w ramach własnej
działalności świadczył usługi w zakresie:
·

sporządzania wywiadów środowiskowych na potrzeby innych ośrodków, opinii
do sądu,

·

pracy socjalnej, poradnictwa, pomocy w wypełnianiu dokumentacji, załatwiania spraw
urzędowych, kierowania osób na stypendium socjalne,

·

działania w ramach interwencji kryzysowej mającej przywrócić równowagę psychiczną,
umiejętności

radzenia

sobie

w

sytuacjach

trudnych,

każdorazowo

na zgłoszenie osób trzecich (urzędu, mieszkańca, szkoły itp.), udzielane bez względu na
dochód,
·

współpracy z instytucjami, jednostkami z terenu gminy (szkoły, Policja, Ośrodek Zdrowia),

·

współpracy w zakresie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Bełchatowie, Bełchatowskie Centrum Pomocy Bliźniemu
w Bełchatowie, Sąd Rejonowy, Policja).

3.3. Potrzeby w zakresie pomocy społecznej
Najczęstszym powodem przyznania pomocy w gminie Kluki jest ubóstwo, bezrobocie,
niepełnosprawność oraz bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych
i prowadzeniu gospodarstwa domowego.
Osoby bezrobotne, nie mające możliwości zarobkowania, posiadające dzieci, zwracają się o
pomoc do ośrodka, ponieważ same nie są w stanie zapewnić swojej rodzinie podstawowych
warunków umożliwiających samodzielne zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych.
Przeciwdziałając

zjawisku

bezrobocia

należy

wprowadzić

prace

społeczno-

użyteczne,

systematycznie motywować klientów do podjęcia zatrudnienia oraz utrzymywania stałego kontaktu
z Powiatowym Urzędem Pracy w Bełchatowie.
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W przypadku powzięcia informacji o rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu
funkcji

opiekuńczo-wychowawczych,

kierownik

Ośrodka

Pomocy

Społecznej

zleca

przeprowadzenie w tej rodzinie rodzinnego wywiadu środowiskowego. Jeżeli rodzinny wywiad
środowiskowy

potwierdzi

występowanie

trudności

w

wypełnianiu

funkcji

opiekuńczo-

wychowawczych przez rodzinę, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej przekazuje kwestionariusz
wywiadu asystentowi rodziny, który podejmuje pracę z tą rodziną. Powierzając asystentowi rodziny
pracę z daną rodziną, uwzględnia się przede wszystkim zakres pomocy, jaka powinna być udzielona
rodzinie. Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną za jej zgodą i z jej aktywnym udziałem,
motywując rodzinę do aktywnego współdziałania w realizacji planu pracy z rodziną. Praca z
rodziną jest prowadzona także w przypadku czasowego umieszczenia dziecka poza rodziną.
Szczegółowe informacje dotyczące działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Gminie Kluki za 2021 r. zawiera roczne “Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Klukach za rok 2021”, które stanowi załącznik nr 8 do Raportu8

4. Jednostki organizacyjne / Gminna Biblioteka Publiczna
Biblioteka zapewnia mieszkańcom dostęp do materiałów bibliotecznych, służy rozwijaniu i
zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności gminnej oraz dba o sprawne
funkcjonowanie sieci bibliotecznej na terenie gminy.
W GBP w Klukach zatrudnione są 3 osoby ( w przeliczeniu na pełne etaty: 1,45) na
stanowiskach:


Kierownik - 1 osoba, ¾ etatu, wykształcenie wyższe



Młodszy bibliotekarz – 1 osoba, ½ etatu, wykształcenie wyższe



Główny Księgowy – 1 osoba, 1/5 etatu, wykształcenie wyższe
Zgodnie z rekomendacjami GIS, Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r.

i

zaleceniami Biblioteki Narodowej, w GBP w Klukach od 24.03.2021 r. do 30.04.2021 r.

Zarządzeniem Nr 11/2021 r. obowiązywał system pracy hybrydowej, przy czym biblioteka była
czynna dla użytkowników. W drugiej połowie roku biblioteka pracowała normalnie zgodnie z
wytycznymi GIS i Biblioteki Narodowej.
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W 2021 roku zrealizowano część rekomendacji z Protokołu z przeprowadzenia audytu
wewnętrznego w tym między innymi:
 Wdrożony został (zgodnie z rekomendacjami Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Bełchatowie, komputerowy, biblioteczny system zarządzania biblioteką SOWA SQL ( w
tym konwersja i szkolenia MARC 21) , dzięki któremu Użytkownicy mają dostęp do
katalogu online, by sprawdzić drogą internetową dostępność danej książki, prolongować
wolumin czy zarezerwować książkę,
 opracowana została wspólnie z Dyrektorem GOK w Klukach koncepcja funkcjonowania
instytucji kultury powstałej z połączenia GOK i GBP w Klukach, projektów – uchwały,
statutu i regulaminu organizacyjnego nowopowstałej instytucji,
 zakupione zostały 2

pakiety Office do laptopów

niezbędne do pracy instytucji oraz

program antywirusowy na 6 komputerów, zaktualizowana została strona internetowa GBP (
www.kluki.naszabiblioteka.com) oraz BIP (zmiana szaty graficznej i opracowanie
aktualnych treści),
 powołany został koordynator ds. dostępności cyfrowej, Inspektor Ochrony Danych i
Administrator Systemów Informatycznych.
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4.1. Zbiory biblioteczne
Stan zbiorów na dzień 31.12.2021 r. – 9214 woluminów
Stan zbiorów na dzień 30.06.2021 r. – 9543 woluminy
Struktura zbiorów bibliotecznych wg stanu na 31.12.2021 r.
Zbiory specjalne
Nazwa biblioteki

GBP w Klukach

Książk Czasopism
i
a oprawne razem

w tym:
audioboo
ki

Zbiory
razem
filmy

gry

9543

9543

Struktura księgozbioru (książki) wg stanu na 31.12.2021 r.
Nazwa biblioteki

Literatura piękna
dla dzieci
i młodzieży

Literatura piękna
dla dorosłych

Literatura
popularnonaukowa

Książki
razem

GBP w Klukach

2490

5009

2044

9543

W 2021 r. księgozbiór powiększył się o 157 pozycji książkowych, w tym 101 pozycji
zostało zakupionych z dotacji Organizatora,

56

w ramach dofinansowania z Narodowego

Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0, 172 woluminy to dary.
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➢ Wartość księgozbioru na dzień 31.12.2021 wynosi: 116447,58 zł.
➢ Zbiory wprowadzone są do systemu SOWA SQL,
➢ Wszystkie książki są dostępne w katalogu online. Od 4 maja 2021 roku liczba odwiedzin
katalogu online była na poziomie: 3668.
➢ Dokonano 1472 wypożyczeń zbiorów bibliotecznych na zewnątrz.
➢ Udzielono 824 informacji w tym bibliotecznych, bibliograficznych i rzeczowych, w formie
bezpośrednich informacji lub drogą telefoniczną.
➢ Uporządkowano zbiory wprowadzając podział zgodny z wytycznymi Biblioteki Narodowej
tj. Literatura piękna - polska, obca, dla dzieci i młodzieży . Wydzielono także literaturę
popularnonaukową zgodnie z klasyfikacją UKD ( Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna,
czyli systemem klasyfikacji zbiorów bibliotecznych).
GBP w Klukach dołączyła do bibliotek posiadających, poprzez jeden terminal, dostęp do
cyfrowej wypożyczalni międzybibliotecznej

ACADEMICA. Jest to darmowa wypożyczalnia,

która umożliwia korzystanie ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Narodowej. To dostęp do 3 569 542
publikacji ze wszystkich dziedzin wiedzy, również najnowszych, objętych ochroną prawa
autorskiego. Z Academica można korzystać stacjonarnie, w godzinach pracy GBP w Klukach.

4.2. Działalność kulturalno-oświatowa

W okresie sprawozdawczym GBP w Klukach realizowała różne formy upowszechniania
czytelnictwa i biblioteki, realizując je zgodnie z wytycznymi GIS i Biblioteki Narodowej
Wszystkie przedsięwzięcia objęte były Patronatem Wójta Gminy Kluki –Pani Renaty
Kaczmarkiewicz.
W 2021 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Klukach zorganizowała następujące
wydarzenia:


Biblioteczne poczytanki czyli codzienne czytanie książek dla dzieci ( online – Facebook) 18 czerwca w ramach obchodów Tygodnia Dziecka



Wizyta Ciotki Klotki czyli spotkanie autorskie z Ewa Chotomską z okazji Dnia Dziecka - 7
czerwca 2021 r. w Zespole Szkół w Klukach,
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Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania Dzieciom , 29 września, świętowaliśmy razem z
uczniami klas I - III Zespołu Szkół w Klukach. Lekturą były książki: Janiny Porazińskiej pt.:
" Szewczyk Dratewka" i Pabla Muttiniego "Potwory w nocy”
W ramach działalności wystawienniczej zaprezentowane zostały trzy wystawki oświatowe

poświęcone Patronom 2021 roku:


2021 Rokiem Stanisława Lema



Kard. Stefan Wyszyński – Patron Roku 2021



Krzysztof Kamil Baczyński
Gminna Biblioteka Publiczna w Klukach włączała się w ogólnopolskie akcje:

➔ Bookcrossing - „ Uwalniamy książki”, czyli

stworzenie w holu przed wejściem do

biblioteki stolika z „ wolną książką”, ponieważ bookcrossing polega na „pozostawianiu
przeczytanych książek w miejscach publicznych po to, by znalazca mógł je przeczytać i znów
puścić w obieg.
➔ Narodowe Czytanie i zaprosiła władze oraz mieszkańców Gminy Kluki do wspólnego
czytania fragmentów dramatu Gabrieli Zapolskiej pt. „Moralność Pani Dulskiej”. Lekturę
poprzedził wykład przybliżający Gabrielę Zapolską,
➔ Noc Bibliotek -VII edycja ogólnopolskiej akcji przekonującej do czytania. Główną postacią
tegorocznego wydarzenia był Julian Tuwim. Spotkanie zatytułowane zostało „Gadu, gadu
o … Julianie Tuwimie”. Całość wydarzenia dopełniła prezentacja taneczna „Tuwim
w rytmie hip hopu” w wykonaniu grupy tanecznej z Gminnego Ośrodka Kultury w Klukach
przygotowanej przez p. Weronikę Skorupa.Dodatkowymi atrakcjami Nocy Bibliotek były
Wystawa ” Julian Tuwim w księgozbiorze GBP w Klukach” ,Insula Juliana według …..
czyli tworzenie portretu Juliana Tuwima inspirowanego ulubioną karykaturą poety, wiszącą
w jego gabinecie, autorstwa Szymona Kobylińskiego pt. „ Insula Juliana”, Kreatywny kącik
malucha czyli kolorowanki, labirynty, kreatywne rysunki

Dużym zainteresowaniem cieszył się cykl bibliotecznych warsztatów edukacyjnych dla
dzieci pt. „ Soboty z biblioteką”, który początkowo zaplanowany był tylko w listopadzie. Jednak
ze względu na zainteresowanie uczestników, kontynuowany był także w grudniu. Zrealizowane
zostały następujące tematy: „ Bajkowe 3 x Z – Dzień Postaci z Bajek”, „Kto Ty jesteś?... z okazji
Narodowego Święta Niepodległości”, „ Oto Miś… - Święto pluszowego misia”, „ Katarzynki i
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Andrzejki – poznajemy dawne tradycje ”, "Mikołaj, Gwiazdka, choinka, czyli poznajemy dawne
tradycje Bożonarodzeniowe, „Gwiazdy, kółka i …” –dawne ozdoby bożonarodzeniowe”

Szczegółowe informacje dotyczące działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w
Klukach za 2021 r. zawiera roczne “Sprawozdanie z działalności merytorycznej Gminnej
Biblioteki Publicznej w Klukach za 2021 r.”, które stanowi załącznik nr 9 do Raportu9.

VII. Porządek publiczny
1. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
W 2021 roku Gmina Kluki zaplanowała w swoim budżecie dla jednostek OSP kwotę 304
517 zł. Wykonanie zamknęło się na poziomie 94,81 % tzn kwotą 288 706,02 zł. W tym wydatki
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majątkowe zaplanowane zostały na poziomie 62 700,00 zł, a zrealizowane na poziomie 99,55% tzn
kwotą 62 419,55 zł. W ramach wydatków majątkowych zrealizowano następujące zadania:
➢ Budowa garażu dla OSP Parzno

12 974,40 zł

➢ Modernizację garażu OSP w Osinie

7 195,50 zł

➢ Zakup motopomp dla jednostek OSP

42 249,65 zł

Ponadto Gmina Kluki poniosła wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem OSP w
wysokości 226 286,47 zł z czego na:
➢ dotacja na wydatki bieżące dla OSP na terenie gminy wyniosła

21 000,00 zł

➢ wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono

75 668,63 zł

➢ zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup energi

77 241,06 zł

➢ zakup usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych

9 016,79 zł

➢ pozostałe wydatki, w tym opłaty, składki, ZFŚS i inne

43 359,99 zł

W ramach wydatków bieżących rozdysponowano kwotę 19 915,18 zł, z czego na zakup
materiałów i wyposażenia wydatkowano 18 687,18 zł, a na zakup usług wydatkowano 1 228,00 zł.
Na terenie Gminy Kluki działa 7 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych:
1. Ochotnicza Straż Pożarna w Klukach jest włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo
Gaśniczego, który stanowi integralną część bezpieczeństwa wewnętrznego państwa,
obejmującą, w celu ratowania życia, zdrowia, mienia lub środowiska, prognozowanie,
rozpoznawanie i zwalczanie pożarów, klęsk żywiołowych lub innych miejscowych
zagrożeń. Ochotnicza Straż Pożarna w Klukach liczy 35 członków i 21 członków mogących
brać udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych. OSP Kluki posiada na wyposażeniu jeden
samochód ratowniczo-gaśniczy lekki i dwa średnie. W 2021 roku OSP Kluki uczestniczyła
w 104 wyjazdach do zdarzeń. W 2021 roku OSP zakupiła drabiny nasadkowe, pilarki do
drewna z długą prowadnicą i narzędzia akumulatorowe.
2. Ochotnicza Straż Pożarna w Kaszewicach liczy 29 członków OSP (w tym 3 kobiety) i 12
członków mogących brać udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych. W 2021 roku OSP
Kaszewice uczestniczyła w 55 wyjazdach do zdarzeń. OSP Kaszewice na działalność
bieżącą otrzymała 3000 zł z Urzędu Gminy, 9000 zł z innych źródeł finansowania. Na
wydatki inwestycyjne OSP Kaszewice otrzymała 8000 zł z Urzędu Gminy. Na wyposażeniu
OSP znajduje się jeden wóz strażacki.
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3. Ochotnicza Straż Pożarna w Osinie liczy 40 członków OSP (w tym 10 kobiet) i 8 członków
mogących brać udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych.W 2021 roku OSP Osina
uczestniczyła w 24 wyjazdach do zdarzeń. OSP Osina na działalność bieżącą otrzymała
3000 zł z Urzędu Gminy, 1043 zł ze Związku OSP RP, 5000 zł z PSP dla OSP poza KSRG i
500 zł z innych źródeł finansowania.Na wyposażeniu OSP znajduje się jeden wóz strażacki.
4. Ochotnicza Straż Pożarna w Parznie liczy 31 członków OSP (w tym 6 kobiet). W 2021 roku
OSP Parzno uczestniczyła w 1 akcji ratowniczej polegającej na gaszeniu pożaru. OSP
Parzno na działalność bieżącą otrzymała 3000 zł z Urzędu Gminy.Na wyposażeniu OSP
znajduje się jeden wóz strażacki.
5. Ochotnicza Straż Pożarna w Strzyżewicach liczy 22 członków OSP (w tym 6 kobiet) , 3
członków

mogących brać udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i 2 członków

honorowych. W 2021 roku OSP Strzyżewice uczestniczyła w 12 wyjazdach do zdarzeń.
OSP Strzyżewice na działalność bieżącą otrzymała 4039 zł z Urzędu Gminy, 9000 zł z PSP
poza KSRG.Na wyposażeniu OSP znajduje się jeden wóz strażacki.
6. Ochotnicza Straż Pożarna w Trząsie liczy 19 członków OSP i 4 członków honorowych. W
2021 roku OSP Trząs uczestniczyła w 5 wyjazdach do zdarzeń. OSP Trząs na działalność
bieżącą otrzymała 3000 zł z Urzędu Gminy, Na wyposażeniu OSP znajduje się jeden wóz
strażacki.
7. Ochotnicza Straż Pożarna w Żarze liczy 30 członków OSP (w tym 5 kobiet) i 8 członków
mogących brać udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, 1 członek wspierający i 4
członków honorowych. W 2021 roku OSP Żar uczestniczyła w 7 wyjazdach do zdarzeń.
OSP Żar na działalność bieżącą otrzymała 3500 zł z Urzędu Gminy, 5000 zł z PSP dla OSP
poza KSRG i 5000 zł z innych źródeł finansowania. Na wyposażeniu OSP znajduje się
jeden wóz strażacki.
W 2021 roku Gmina Kluki zaplanowała w swoim budżecie dla jednostek OSP kwotę 304
517 zł. Wykonanie zamknęło się na poziomie 94,81 % tzn kwotą 288 706,02 zł. W tym wydatki
majątkowe zaplanowane zostały na poziomie 62 700,00 zł, a zrealizowane na poziomie 99,55% tzn
kwotą 62 419,55 zł. W ramach wydatków majątkowych zrealizowano następujące zadania:
➢ Budowa garażu dla OSP Parzno

12 974,40 zł

➢ Modernizację garażu OSP w Osinie

7 195,50 zł

➢ Zakup motopomp dla jednostek OSP

42 249,65 zł
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Ponadto Gmina Kluki poniosła wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem OSP w
wysokości 226 286,47 zł z czego na:
➢ dotacja na wydatki bieżące dla OSP na terenie gminy wyniosła

21 000,00 zł

➢ wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono

75 668,63 zł

➢ zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup energi

77 241,06 zł

➢ zakup usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych

9 016,79 zł

➢ pozostałe wydatki, w tym opłaty, składki, ZFŚS i inne

43 359,99 zł

Na pozostałą działalność w ramach bezpieczeństwa publicznego Gmina Kluki zaplanowała
w swoim budżecie kwotę 92 819,69 zł. Wykonanie zamknęło się na poziomie 91,13 % tzn kwotą
89 509,39 zł. W tym wydatki majątkowe zaplanowane zostały na poziomie 72 897,00 zł, a
zrealizowane na poziomie 95,47% tzn kwotą 69 594,21 zł. W ramach wydatków majątkowych
zrealizowano następujące zadania:
➢ Budowa wiaty przystankowej wraz z utwardzeniem w m.Trząs

6 800,00 zł

➢ Modernizację zaplecza kuchennego w OSP Trząs

39 360,00 zł

➢ Ogrodzenie działki przy OSP Żar

18 328,00 zł

➢ Rozbudowa i pzrebudowa OSP w Strzyżewicach

5 106,21 zł

W ramach wydatków bieżących rozdysponowano kwotę 19 915,18 zł, z czego na zakup
materiałów i wyposażenia wydatkowano 18 687,18 zł, a na zakup usług wydatkowano 1 228,00 zł.

2. Organizacje pożytku publicznego

Rada Gminy Kluki w dniu 27 listopada podjęła uchwałę nr 141/XXXVIII/2020 w sprawie
uchwalenia Programu współpracy Gminy Kluki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r poz. 1057), która zmieniona została w dniu 12 lutego
2021 podjętą przez Radę Gminy uchwałą nr 158/XXX/2021 roku. W programie współpracy Gminy
Kluki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust3. ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wskazano, że na
realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia, kultury i edukacji, ochrony przeciwpożarowej, pomocy
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społecznej, upowszechniania kutry fizycznej i sportu oraz turystyki i krajoznawstwa, a także
wypoczynku dzieci i młodzieży przeznaczono środki w wysokości 10 000 zł. Z uwagi na pandemię
koronawirusa SARS-CoV2 środki na powyższe zadania nie zostały wydatkowane.

95

Raport o stanie Gminy Kluki za 2021 rok

VIII. Kultura
1. Gminny Ośrodek Kultury
Gminny Ośrodek Kultury w Klukach jest samorządową instytucją kultury działającą na
zasadach przewidzianych ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Zadania
GOK określa Statut. Terenem działania GOK jest Gmina Kluki. Placówka działa w oparciu o
dotację z budżetu gminy Kluki oraz środki pozyskiwane z zewnątrz tj. realizowanych projektów,
wpłat uczestników zajęć, darowizn, wynajmów itp.
Działalność ośrodka zmierza głównie w kierunku edukacji artystycznej, przygotowania do
aktywnego uczestnictwa w kulturze, kształcenia i rozwijania pasji, zainteresowań, organizacji czasu
wolnego, dostarczania rozrywki, ale i szeroko pojętej integracji mieszkańców gminy Kluki.
W GOK zatrudnione są 4 osoby, w tym dyrektor w pełnym wymiarze czasu pracy, główna
księgowa w wymiarze 1/5 etatu oraz 2 pracowników, w wymiarze ½ i ¾ etatu, tj. pracownik
gospodarczy i pracownik biurowy.
Dyrektor w 2021 roku wydał 5 zarządzeń regulujących

prawidłowe funkcjonowanie

Gminnego Ośrodka Kultury tj.:
1. ZARZĄDZENIE NR

1/2021 DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY

W KLUKACH z dnia 29 stycznia 2021 w sprawie: powołania Inspektora Ochrony Danych
w Gminnym Ośrodku Kultury w Klukach.
2. ZARZĄDZENIE NR 2/2021 DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W KLUKACH z dnia 8 lutego 2021 w sprawie wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa
i Higieny Pracy w Gminnym Ośrodku Kultury w Klukach.
3. ZARZĄDZENIE NR 3/2021 DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W KLUKACH z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla
pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w Klukach w zamian za dzień świąteczny
przypadający 1 maja 2021 r.
4. ZARZĄDZENIE nr 4/2021 DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W KLUKACH z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla
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pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w Klukach w zamian za dzień świąteczny
przypadający 25 grudnia 2021 r.
5. ZARZĄDZENIE nr 5/2021 DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W
KLUKACH z dnia 27 grudnia 2021 r. W sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla
pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w Klukach w zamian za dzień świąteczny
przypadający 1 stycznia 2022.
W 2021 roku pandemia SARS CoV2 uniemożliwiła prowadzenie systematycznych i
planowych działań, decyzje o zakresie działalności prowadzonej przez GOK uzależnione były od
aktualnej sytuacji epidemiologicznej.
Do podstawowych zadań Gminnego Ośrodka Kultury należy:
1. Organizowanie różnorodnych form edukacji artystycznej, kulturalnej, społecznej i
naukowej kierowanej do odbiorców wszystkich grup wiekowych.
2. Popularyzowanie i promowanie twórczości artystycznej z różnych dziedzin sztuki.
3. Gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury.
4. Kształtowanie wzorów aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz podejmowanie działań
integracyjnych w sferze kultury.
5. Rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych, przygotowywanie
do odbioru i tworzenia wartości kulturalnych.

W związku z podjęciem zdecydowanych kroków mających na celu zatrzymanie szerzenia
się koronawirusa SARS-CoV-2 Sztab Kryzysowy z udziałem Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego zdecydował o czasowym zamknięciu od 16 października 2020 r. instytucji kultury.
Decyzją Dyrektora GOK w Klukach, zgodnie z wytycznymi Sztabu Kryzysowego oraz Wojewody
Łódzkiego, do odwołania zawieszone zostały wszystkie zajęcia, warsztaty i imprezy organizowane
w Gminnym Ośrodku Kultury w Klukach. Do połowy maja 2021 roku nie były prowadzone zajęcia
stacjonarne, oferta GOK kierowana była do odbiorców w formie online.
Kolejnym ważnym działaniem była poprawa estetyki pomieszczeń GOK-u poprzez
odnowienie i aktualizację dekoracji i wystroju.
Systematycznie

i

rzetelnie

prowadzona

była

strona

internetowa

GOK

(https://kluki.naszgok.pl/), oraz portal społecznościowy, źródła te są nieodzownym i stałym
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elementem promocji

GOK-u jak i Gminy Kluki. Z uwagi na podejmowane przez instytucję

działania znacznie wzrosła aktywność i ilość osób obserwujących

stronę internetową oraz

facebook-a GOK-u.

1.1. Zajęcia stałe zorganizowane od dnia 26 maja:
1. ZAJĘCIA TANECZNE- W każdy poniedziałek odbywały się zajęcia taneczne dla dwóch
grup wiekowych, które prowadzi instruktor tańca. W zajęcia uczestniczy 26 dzieci w wieku
3-6 i 7-10 lat.
2. „PLANSZÓWKI I ŁAMIGŁÓWKI DLA BYSTREJ GŁÓWKI” to cykl zajęć
prowadzonych dla wszystkich chętnych w każdy wtorek. Uczestnicy poznawali nowe
ciekawe gry planszowe oraz podejmowali zdrową rywalizację, uczyli się wsparcia oraz
współpracy w grupie. Uczestnikami były dzieci w wieku 7-12 lat. W zajęciach brało udział
14 dzieci.
3. MALI KUCHARZE- Zajęcia odbywały się w każdą środę i cieszą się ogromnym
zainteresowaniem dzieci. Uczestnicy poznawali tajemnice kulinarne oraz zasady zdrowego
żywienia, bezpiecznego posługiwania się sprzętem kuchennym oraz zasady savoir-vivre.
Na zajęcia uczęszczało 20 dzieci.

4. „CHODŹ POMALUJ MÓJ ŚWIAT”- to zajęcia artystyczne, które odbywały się w
czwartki. Celem zajęć było rozwijanie twórczej inicjatywy dziecka, pomysłowości oraz
poznanie różnych technik plastycznych. Regularnie na zajęcia uczęszczało 12 dzieci.
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5. AEROBIC- Zajęcia odbywały się w każdą środę, przeznaczone były dla osób dorosłych.
Jednocześnie w tych samych godzinach zorganizowana została dla dzieci matek, które
uczestniczyły w aerobiki opieka świetlicowa.
6. KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH- W każdy poniedziałek w GOK-u odbywały się
spotkania Koła Gospodyń Wiejskich. Panie rozwijały swoje zdolności poprzez
wykonywanie prac rękodzielniczych oraz prowadzenie warsztatów kulinarnych. GOK
wspierał systematycznie wszystkie działania oraz korzystał ze współpracy z Paniami z koła.
Chętnie i z zaangażowaniem Panie wspierały nas w organizacji np. WOŚP przygotowując
dla wolontariuszy posiłek, systematycznie pomagają nam w prowadzeniu zajęć kulinarnych
dla dzieci.

1.2. Zajęcia stałe zorganizowane od września 2021:
 Zajęcia taneczne hip – hop. W każdą sobotę odbywały się zajęcia taneczne w dwóch
grupach wiekowych z podziałem na klasy I-III i IV-VIII, które prowadziła instruktor tańca
Weronika Skorupa . W zajęciach uczestniczyło 25 dzieci.
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 Zajęcia wokalne. W każdy poniedziałek odbywały się zajęcia wokalne, które prowadziła
instruktor

muzyki Aleksandra Mielczarek. Grupa wiekowa 6-11 lat. W zajęciach

uczestniczyło 18 dzieci.
 Zajęcia twórczo-rozwojowe. W każdą środę odbywały się zajęcia dla dzieci: plastyczne,
planszówki, gry i zabawy zespołowe. W zajęciach uczestniczyło 10 dzieci. Zajęcia
prowadzone były przez pracownika GOK-u.
 Zajęcia teatralne. W każdy czwartek odbywały się spotkania grupy teatralnej, które
prowadził polonista pan Mark Gromadzik. W zajęciach brało udział 8 dzieci.
 Spotkania Koła Gospodyń Wiejskich w Klukach, które odbywały się w każdy
poniedziałek.
 Aerobik. W każdą środę odbywały się zajęcia aerobiku.

1.3. Wydarzenia, Uroczystości:


31 stycznia 2021 roku odbył się
29.

Finał Wielkiej Orkiestry

Świątecznej

Pomocy-

zebrana

kwota to 5 684, 39 zł.


W lutym zorganizowany został
konkurs plastyczny „W świecie
barw,

fantazji

i

fantastyki”.

Wręczenie nagród odbyło się w
reżimie sanitarnym w dniu 1
marca.


25 lutego w ścisłym reżimie
sanitarnym i obostrzeniach odbyło
się przedstawienie teatralne „Skarb to nie tylko złoto” dla dzieci w wieku 5-10 lat.



Pracownicy GOK przygotowali i publikowali na portalach społecznościowych i stronie
internetowej wielkanocne warsztaty on-line.



Z uwagi na brak możliwości zorganizowania planowanych obchodów Dnia Kobiet tzw.
Babskiego Wieczoru zorganizowano koncert online.
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GOK w Klukach był współorganizatorem gminnych obchodów Święta Konstytucji 3
Maja.



„Gmina Kluki w obiektywie” to konkurs fotograficzny, który swoim patronatem objęła
Pani Wójt Renata Kaczmarkiewicz. Konkurs został ogłoszony w miesiącu kwietniu,
wręczenie nagród i podziękowań miało miejsce 10 czerwca 2021 r.



31 maja z okazji Dnia Dziecka zorganizowane zostało przedstawienie teatralne dla
dzieci „Asterix ratuje Obelixa”.



Korzystając z możliwości wznowienia działalności w okresie wakacyjnym, GOK
w miesiącu czerwcu przygotowywał dla dzieci zamieszkałych na terenie gminy Kluki
liczne atrakcje na Wakacje z GOK-iem, które odbyły się w dniach 19-23 lipca.
Przeprowadzono rozeznanie cenowe, przeanalizowano oferty i propozycje wyjazdów i
zajęć.



22 sierpnia 2021 r. współorganizował „Festiwal Chleba i Miodu”.



17 września 2021 r. uczestniczył w obchodach wybuchu II Wojny Światowej.



26 październik 2021 r. Dzień Seniora. Z tej okazji Gminny Ośrodek Kultury
zorganizował „Podwieczorek z Gwiazdą”, podczas którego gościliśmy lidera zespołu
Wawele Jana Wojdaka oraz znanego z programu telewizyjnego dziennikarza Leszka
Bonara. Sponsorem poczęstunku była firma „Trojanka” z Zelowa.


6 listopada GOK był organizatorem wyjazdu
dla dorosłych do Teatru Powszechnego w
Łodzi na spektakl „Wykapany zięć”, w
którym uczestniczyło 30 osób.



11

listopada

GOK

współorganizował

uroczystości związane z obchodami Dnia
Niepodległości.
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11 listopada odbyło się wręczenie nagród laureatom konkursu plastycznego III edycji
„Polska Niepodległa”, który został zorganizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w
Klukach.



26

listopada

GOK

był

organizatorem

andrzejkowego spotkania z Magikiem.


15 grudnia w sali widowiskowej GOK-u odbyła się gminna Wigilia, której GOK był
współorganizatorem.



17 grudnia organizator Jarmarku Bożonarodzeniowego, podczas którego odbyło się
wspólne kolędowanie, ubieranie choinki, występy artystyczne grupy wokalnej i
tanecznej z GOK-u. Tego dnia liczni wystawcy zaprezentowali swoje wyroby i dzieła, w
tym także szkoły z Gminy Kluki.

1.4. Wnioski o dofinansowania, współpraca z instytucjami,
pozyskane środki:


Przygotowanie materiałów promocyjnych, Kroniki dla Koła Gospodyń Wiejskich
w Klukach niezbędnych załączników, zgłoszeń do konkursów takich jak "Smaki
województwa łódzkiego" oraz "Polska od kuchni".



Doposażenie GOK-u w atrakcyjne gry i zabawy planszowe, które uatrakcyjniają pobyt
uczestników zajęć organizowanych przez instytucję.



Współpraca z Narodowym Instytutem Kultury i Dziedzictwa Wsi w tworzeniu bazy
danych do aplikacji umożliwiającej identyfikację atrakcji i godnych uwagi miejsc w
naszej Gminie.
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Złożenie licznych wniosków do instytucji zewnętrznych w celu pozyskania środków na
działalność instytucji:
◦ Narodowe Centrum Kultury: Wniosek o dofinansowanie zadania realizowanego
ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury
i ochrony dziedzictwa narodowego EDUKACJA KULTURALNA 2021. Tytuł
projektu: Budujemy mosty- integracja kulturalna w gminie Kluki . Wniosek dotyczy
tworzenia i prowadzenia kompleksowych działań z zakresu edukacji kulturalnej
skierowanych do osób dorosłych, w szczególności wykorzystującej formułę tzw.
„uniwersytetów ludowych” .
◦ Narodowe Centrum Kultury: Wniosek o dofinansowanie zadania realizowanego
ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury
i ochrony dziedzictwa narodowego INFRASTRUKTURA DOMÓW KULTURY
2021. Tytuł projektu: Modernizacja sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury
w Klukach
◦ Narodowe Centrum Kultury: Wniosek o dofinansowanie zadania realizowanego
ze środków pozostających w dyspozycji Dyrektora Narodowego Centrum Kultury
w ramach programu Ojczysty - dodaj do ulubionych. Tytuł projektu: Edukacja
polonistyczna TEATR DLA MAŁYCH I DUŻYCH
◦ Narodowe Centrum Kultury: Wniosek o dofinansowanie zadania realizowanego
ze środków pozostających w dyspozycji Dyrektora Narodowego Centrum Kultury
w ramach programu Konwersja cyfrowa domów

kultury. Tytuł projektu:

CYFROWY GOK
◦ Złożony został również wniosek do PGE o udzielenie wsparcia na „ Festiwal Chleba
i Miodu”

imprezę

promocyjno-kulturalna-

niestety

nie

otrzymaliśmy

dofinansowania.
Wszystkie w.w. wnioski przeszły pozytywnie ocenę formalną i uzyskały dobrą lokatę
(wniosek dotyczący infrastruktury GOK- Modernizacja sali widowiskowej otrzymał
84,67 pkt na 85 pkt, które gwarantowały uzyskanie dofinansowania).
Pozyskane środki:
1. Wspólnie z Kołem Gospodyń Wiejskich w Klukach dyrektor GOK-u pozyskał środki
na organizację Gminnych Dożynek w 2020 roku pod nazwą „Festiwal Chleba i Miodu”
w kwocie 39 724,00 zł. - Festiwal odbył się 22 sierpnia 2021 roku.
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2. Dzięki udziałowi w projekcie „Sieć na kulturę” pracownicy merytoryczni oraz 6
uczestników zajęć zostali przeszkoleni w zakresie „Kompetencji medialnych”. Intensywne
ale bogate w treść szkolenia odbyły się w maju dla pracowników oraz w dwutygodniowym
cyklu wakacyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży w wieku 10-15 lat. W wyniku udziału w
projekcie GOK doposażony zostanie w 6 laptopów.

Większość z opisanych wyżej wydarzeń zorganizowano we współpracy i wsparciu Pani
Wójt Renaty Kaczmarkiewicz oraz dzięki szczególnemu zaangażowaniu Koła Gospodyń
Wiejskich w Klukach.

2. Ochrona zabytków
W dniu 30 października 2019 r. Zarządzeniem Wójta Gminy Kluki nr ROA.0050.127.2019
została przyjęta Gminna Ewidencja Zabytków Gminy Kluki. Ewidencja jest prowadzona w formie
zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu gminy. GEZ Gminy Kluki zawiera 33
obiekty nieruchome i 137 stanowisk archeologicznych. Karty adresowe zabytków zawierają dane
umożliwiające określenie zabytków, ich miejsca położenia lub przechowywania, zwięzły opis cech i
wartości kulturowych oraz wskazanie właściciela i posiadacza. Gminna Ewidencja Zabytków
Gminy Kluki była podstawą do sporządzenia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy
Kluki na lata 2020-2023 przyjętego Uchwałą Nr 93/XVIII/2020 Rady Gminy w Klukach z dnia 21
lutego 2020 r. Zadaniem Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami jest określenie priorytetów
gminy w odniesieniu do własnego dziedzictwa kulturowego, z uwzględnieniem lokalnych
uwarunkowań, a także wskazanie działań i instrumentów niezbędnych do realizacji tej polityki w
okresie czteroletnim. Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Kluki na lata 2020-2023 jest
dostępny na oficjalnej stronie internetowej Gminy Kluki. Ewidencja zabytków jest na bieżąco
aktualizowana w zależności od zaistniałych okoliczności związanych ze stanem faktycznym
zabytków znajdujących się na terenie Gminy Kluki.
. Do obiektów kulturowych występujących na terenie gminy Kluki należą: obiekty sakralne i
rezydencjalne, krzyże i kapliczki, zabytki sztuki sepulkralnej, cmentarze i miejsca pamięci. Stan
środowiska kulturowego na terenie gminy jest zróżnicowany. Najlepiej utrzymane i najmniej
zagrożone degradacją są obiekty sakralne. W ostatnich latach swoją świetność odzyskały
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zabytkowe dwory w Klukach oraz w Słupi. Do grupy obiektów najbardziej zagrożonych należy
zaliczyć:
- zespół dworski w Strzyżewicach z uwagi na brak opieki, budynek dworu został całkowicie
zrujnowany;
- drewniane chałupy wiejskie z uwagi na trend zastępowania starej drewnianej zabudowy
nowoczesną murowaną;
- zabytki sztuki sepulkralnej z uwagi na szybką wymianę dawnych pomników na nowoczesne
grobowce;
- cmentarz ewangelicki w Trząsie z pocz. XX w. z uwagi na całkowite pozbawienie opieki, co już
doprowadziło do stanu kompletnego zniszczenia, jednak zachowanych jest kilka nagrobków;
- miejsca pamięci narodowej
- mogiły w Teofilowie (brak śladów mogiły) i Trząsie z uwagi na brak patronackiej opieki.
Poniżej przedstawiam najbardziej charakterystyczne i najcenniejsze obiekty zabytkowe
znajdujące się w gminie Kluki.

2.1. Obiekty sakralne
Kościół filialny pw. Świętej Trójcy w Kaszewicach
został postawiony w 1612 r. przez Michała
Koniecpolskiego, o czym informuje umieszczona na
murze

biegnącym

dookoła

budynku

tablica

fundacyjna. Początkowo był to kościół należący do
parafii w Prażnie, dopiero w 1862 r. powołano
samodzielną
Kościół pw. Świętej Trójcy w Kaszewicach

parafię

Kaszewice.

W

1725

r.

dobudowana została modrzewiowa kaplica pw.
Matki Boskiej. Na terenie przykościelnym znajduje

się figura św. Jana Nepomucena, ponad stuletnia plebania oraz cmentarz parafialny. Kościół
wpisany jest do rejestru zabytków.
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Kościół parafialny rzymsko -katolicki pw. Najświętszego
Serca Jezusowego w Parznie. Według danych diecezjalnych
pierwszą świątynię modrzewiową pw. Wniebowzięcia NMP
wzniesiono w Parznie w 1161 r., z fundacji arcybiskupa
gnieźnieoskiego.

Kronika

parafialna,

pochodząca

z

przełomuXVII i XVIII w. podaje, że gruntownie restaurowana
była w 1800 r. Kościół spłonął w 1907 r. Następnie
wybudowano obecny, murowany kościół w latach 1905 - 1912.
Jest

to

kościół

trójnawowy,

o

układzie

bazylikowym,

wybudowany w stylu neoromańskim. Nad całością wznosi się
Kościół parafialny rzymsko -katolicki
pw. Najświętszego Serca Jezusowego,
Parzno

monumentalna wieża. Polichromie położono w 1966 r.
Centralną częśd prezbiterium wypełnia pochodzący z pocz. XX
w. ołtarz główny pw. Serca Jezusowego. W nim obraz Matki

Bożej Nieustającej Pomocy, rzeźbione w drewnie piękne figury 12 Apostołów i postad Chrystusa z
gorejącym sercem. W ołtarzu Św. Anny umieszczony jest jej obraz pochodzący z pocz. XX w. oraz
dwie figury świętych kobiet. Rzeźby te reprezentujące okres późnego baroku, pochodzą z 2 poł.
XVIII w. Równie wielką wartośd posiada pochodząca z tej samej epoki ambona z XVIII w. Figury
świętych kobiet wraz z amboną są dziś jedynymi w Polsce centralnej obiektami reprezentującymi
złoty okres śląskiego baroku. Pod prezbiterium kościoła znajduje się Krypta Sługi Bożej, z
wejściem od strony północnej. Jest to Sanktuarium Czcigodnej Sługi Bożej Wandy Malczewskiej,
gdzie przybywają liczne pielgrzymki.

2.2. Zespoły rezydencjalne
Zespół pałacowo – parkowy w Klukach. Na
zespół pałacowo - parkowy składają się: pałac
wybudowany w latach 20. XX w., na murach
dawnej gorzelni opactwa cystersów oraz park
pałacowy. Park pałacowy ma powierzchnię 6,0 ha.
Został założony na początku XX w., jednak
najstarsze nasadzenia drzew liściastych pochodzą
z XIX w. Na szczególną uwagę zasługują tu: dąb
szypułkowy (290 cm) i buk zwyczajny (420 cm) - pomniki przyrody oraz buk zwyczajny (370 cm) i
modrzew europejski (240 cm). Obecnie obiekt stanowi własnośd prywatną. Pałac został
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gruntowanie wyremontowany, a park, który jest wpisany do rejestru zabytków, został
uporządkowany.
Zespół dworsko - parkowy w Słupii. W Słupi funkcjonował folwark w XIX w., wchodzący w
skład

dóbr

Kaszewice.

W

okresie

międzywojennym majątek zakupił Stanisław
Sułowski, który wzniósł tu w 1925 r.
murowany
specyficzne

dwór.

Budynek

przeznaczenie,

miał
bowiem

dośd
w

zamierzeniach właściciela było, aby spełniał on
funkcje kasyna. Nigdy jednak do tego nie
doszło. Podczas II wojny światowej majątek
zajęli Niemcy. W 1949 r. dwór przejęła
pabianicka Fabryka Żarówek „Polam”, która urządziła tu ośrodek wczasowy. W latach 70 XX w.
ulokowano tu szpital psychiatryczny. Park założony w poł. XIX w pow. 2,0 ha. Park ma charakter
krajobrazowy. Zachował się w dawnych granicach. Park i dwór wpisane są do rejestru zabytków.
Przy zespole, w południowo - zachodniej części, znajdują pozostałości zabudowao folwarcznych z
poł XIX w.
Dom parafialny przy kościele parafialnym rzymsko - katolickim pw. Najświętszego Serca
Jezusowego, ob. Muzeum Modlitewnika Polskiego im. Wandy Malczewskiej w Parznie.
W Parznie, w sąsiedztwie kościoła,
znajduje się zabytkowy budynek dom parafialny, obecnie pełniący
funkcję

Muzeum

Modlitewnika

Polskiego im. Wandy Malczewskiej.
Jest to prosty parterowy budynek z 1
dw. XX w., na rzucie prostokąta, z
wystającym gankiem wspartym na
kolumnach,
Dom parafialny przy kościele parafialnym rzymsko - katolickim
pw. Najświętszego Serca Jezusowego, ob. Muzeum Modlitewnika
Polskiego im. Wandy Malczewskiej w Parznie.

dach

naczółkowy.

Obecnie mieści się tutaj Muzeum
Modlitewnika Polskiego im. Wandy
Malczewskiej. Przy dworze park

wiejski, pochodzący z kooca XVIII w., zachowany nieliczny starodrzew, park zadbany,
uporządkowany. Wpisany jest do rejestru zabytków.
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Na terenie gminy Kluki występują miejscowości o historycznie ukształtowanych układach
przestrzennych, z czego tylko trzy ujęte są w gminnej ewidencji zabytków - jest to układ w
miejscowościach Kaszewice, Kluki i Parzno. Występuje tu jeden rodzaj układu przestrzennego wsi wieś wielodrożnica o zwartej lub luźnej zabudowie, powstająca wzdłuż kilku ciągów
komunikacyjnych (ulic), ale o nieregularnym kształcie.
- Kluki - datowane w 1136 r. - wielodrożnica,
- Kaszewice - datowane w 1391 r. - wielodrożnica,
- Parzno - datowane na 1136 r. - układ nierozpoznany.

Na terenie gminy Kluki znajduje się 6 zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru
zabytków oraz 2 zabytki ruchome wpisane do rejestru zabytków. Są to jedne z najcenniejszych
elementów krajobrazu kulturowego na terenie gminy. Obiekty te objęte są wszelkimi rygorami
prawnymi wynikającymi z treści odpowiednich aktów prawnych, w tym przede wszystkim rygorami ochrony konserwatorskiej wynikającymi z przepisów ustawy ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami. Wszelkie działania podejmowane przy tego typu obiektach wymagają pisemnego
pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków.
Szczegółowe informacje na temat zabytków znajdujących się na terenie Gminy Kluki i
ujętych

w „Gminnym programie opieki nad zabytkami gminy Kluki na lata 2020 – 2023”

przedstawione są

na stronie internetowej pod adresem: https://kluki.pl/138-gminny-program-

opieki-nad-zabytkami .
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IX. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa w oparciu o przepis art.
41 ust. 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.2021.1119
t.j. z dnia 2021.06.23) oraz realizuje zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok, przyjętego uchwałą Nr 144/XXIX/2020
Rady Gminy Kluki z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kluki
na 2021 rok.
Podstawowym zadaniem komisji jest podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia
spożycia napojów alkoholowych oraz zmiany struktury ich spożywania. Głównym celem działań
profilaktycznych Komisji jest zapobieganie powstaniu nowych problemów alkoholowych oraz
zwiększenie zdolności do radzenia sobie z istniejącymi problemami alkoholowymi. Komisja
zajmuje się wspieraniem osób uzależnionych i ich rodzin, kształtowaniem zdrowego stylu życia.
Ponadto realizuje określone ustawowo zadania gminy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych, do których należy: – inicjowanie działań w zakresie realizacji zadań
własnych gminy związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych; –
podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej
od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego; – opiniowanie
wydawania zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych pod względem zgodności
lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy (limity i lokalizacja punktów, w których
sprzedawane i podawane są napoje alkoholowe); – kontrola przestrzegania zasad i warunków
korzystania z zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych. Również w ramach
działań wynikających z instytucji prawnej zobowiązującej do leczenia, Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: – przyjmowała zgłoszenia o przypadku wystąpienia
nadużywania alkoholu; – wzywała na rozmowy osoby, co do których wpłynęło zgłoszenie
motywując je do podjęcia leczenia odwykowego celem zaprzestania picia alkoholu; – kierowała
osoby na badanie przez biegłych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i
wskazania rodzaju zakładu odwykowego; – gromadziła dokumentację związaną z postępowaniem
sądowym mającym na celu poddania się przymusowemu leczeniu; – składała wnioski o wszczęcie
postępowania do Sądu Rejonowego w Bełchatowie.
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1. Działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2021 roku

Realizując program Komisja w 2021 roku odbyła 13 posiedzeń na których rozpatrywała
wnioski rodzin oraz instytucji takich jak: Prokuratura Rejonowa, Policja, Opieka Społeczna oraz
Zespół Interdyscyplinarny przekładane ze względu na nadużywanie alkoholu i występującą
niejednokrotnie z tym związaną przemoc w rodzinie oraz zaniedbanie podstawowych obowiązków
wobec rodziny.
Do zgłoszonych osób skompletowane zostały wymagane dokumenty takie jak:
● wywiad środowiskowy;
● wniosek na badanie lekarskie przez biegłego sądowego;
● wniosek o wszczęcie postępowania w przedmiocie leczenia odwykowego.
Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeprowadzili
rozmowy motywacyjne ze zgłaszanymi osobami, motywując do podjęcia leczenia i zaprzestania
picia alkoholu. Osoby, które nie wyraziły zgody na dobrowolne leczenie kierowane były na badanie
lekarskie przez biegłych sądowych a następnie wniosek kierowany był do Sądu Rejonowego w
Bełchatowie o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.
W wielu przypadkach spotkania z komisją odniosły pozytywny skutek, mobilizując osoby
do ograniczenia picia oraz podejmowania leczenia. Osoby te niejednokrotnie zobowiązały się do
ograniczenia czy też zaprzestania picia bądź dobrowolnie podjęcie terapii. W takich przypadkach
komisja odstępowała od kierowania na badanie przez biegłych lekarzy zobowiązując te osoby do
samodzielnego zgłaszania się do lekarza psychiatry i przedstawienia komisji zaświadczenia o
podjęciu i kontynuacji leczenia. W przypadku zaprzestania dobrowolnego leczenia komisja składa
wniosek do Sądu Rejonowego w Bełchatowie. W 2021 roku Punkt Konsultacyjny dla osób
uzależnionych i ich rodzin funkcjonował na terenie Gminy Kluki, był czynny 2 godziny
tygodniowo. Do punktu zgłaszały się osoby uzależnione jak i członkowie ich rodzin. GKRPA w
Klukach wystosowała do 14 osób, co do których osoby bliskie zgłosiły fakt nadużywania
alkoholu, wezwania o przybycie na posiedzenie. W wyniku przeprowadzonych rozmów 2 osoby
dobrowolnie zgłosiły się na terapię antyalkoholową.
W
w

2021 roku

w 4

przypadkach zostały skierowane wnioski do Sądu Rejonowego

Bełchatowie, III Wydział Rodzinny i Nieletnich o wszczęcie postępowania wobec osoby

110

Raport o stanie Gminy Kluki za 2021 rok

uzależnionej od alkoholu w celu zobowiązania poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa
odwykowego.
Komisja zaopiniowała 6 wniosków przed wydaniem zezwolenia na sprzedaż

napojów

alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży wszystkich
rodzajów. Opinie dotyczyły zgodności lokalizacji i limitu punktów sprzedaży

z obowiązującymi

w tym zakresie uchwałami Rady Gminy Kluki. Opinie te wydawane były w formie postanowień,
zgodnie z art. 106 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego.
2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kluki na 2021 rok ustalony został Uchwałą Nr
144/XXIX/2020 Rady Gminy Kluki z dnia 18.12.2020 roku. Wpływy z opłat za zezwolenia na
sprzedaż napojów alkoholowych w 2021 r. stanowiły kwotę 68 874,84 zł, a wydatki na realizację
Programu wyniosły 44 652,41 zł zł . W ramach profilaktycznej działalności informacyjnej i
edukacyjnej skierowanej do dzieci i młodzieży realizowano na terenie szkół programy
profilaktyczne, których celem jest zapobieganie zachowaniom ryzykownym uczniów i szkodom
wynikającym z problemów ich otoczeniu.
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X. Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganie bezdomności
zwierząt
Podstawą prawną podjęcia przez Radę gminy Kluki uchwały w sprawie „Programu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kluki jest
art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.

„Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest
mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę.” Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt
domowych, w szczególności psów i kotów oraz zwierząt gospodarskich. Większość
podejmowanych działań dotyczy psów, ponieważ skala bezdomności tych zwierząt jest największa
w całym kraju, jak również na terenie Gminy Kluki.
Bezdomność zwierząt jest zjawiskiem społecznym, którego głównymi przyczynami są:
niekontrolowane rozmnażanie;
•

porzucanie zwierząt przez właścicieli;

•

ucieczki zwierząt;

•

łatwość pozyskiwania zwierząt;

•

panujące mody na dane rasy zwierząt;

•

brak edukacji i wiedzy społeczeństwa w zakresie metod zapobiegania bezdomności, ze
szczególnym uwzględnieniem sterylizacji i kastracji.
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Elektroniczne znakowanie (chipowanie) zwierząt to jedna z głównych metod zapobiegania
bezdomności zwierząt, dlatego też podmiot prowadzący schronisko dla bezdomnych zwierząt, w
ramach umowy zawartej z gminą będzie chipował wszystkie trafiające tam zwierzęta z terenu
naszej gminy.
Sterylizacja i kastracja (pozbawienie możliwości rozmnażania) zwierząt bezdomnych oraz
domowych to norma we wszystkich cywilizowanych krajach oraz najskuteczniejsza metoda
unikania niekontrolowanej rozrodczości zwierząt.
Koty wolno żyjące, bytują głównie w piwnicach budynków mieszkalnych, ich obecność
zapobiega rozprzestrzenianiu się gryzoni (myszy i szczurów). Koty te nie są zwierzętami
bezdomnymi, dlatego nie należy ich wyłapywać ani wywozić, lecz stwarzać warunki bytowania w
miejscach ich dotychczasowego schronienia.
Odławianiem bezdomnych zwierząt domowych z terenu Gminy zajmuje się schronisko,
zlokalizowane

w Bełchatowie przy ul. Zdzieszulickiej prowadzone przez Przedsiębiorstwo

Gospodarki Mieszkaniowej Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bełchatowie
przy ul. Czyżewskiego 7, w oparciu o zawartą umowę, po telefonicznym zgłoszeniu przez
upoważnionego pracownika Urzędu. W dniu 01.01.2021 r. w schronisku przebywało 6 psów. W
okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. wyłapano 12 psów. Psy zostały przygotowane do
adopcji.

Wykonano

zabiegi

weterynaryjne

takie

jak:

szczepienie,

odrobaczanie,

sterylizacja/kastracja oraz elektroniczne znakowanie. Zabiegi te wykonane były przez lekarza
weterynarii współpracującego ze schroniskiem. 10 psów zostało przekazane nowym właścicielom,
na podstawie umów adopcyjnych. W ramach realizacji powyższego zadania w dwóch przypadkach
lekarz weterynarii wykonał eutanazję. Na koniec okresu sprawozdawczego, w dniu 31 grudnia
2021 r. w schronisku przebywało 6 psów.
W 2021 roku nie zaistniała konieczność interwencji w sprawie bezdomnych lub odebranych
właścicielowi zwierząt gospodarskich. Bezdomne zwierzęta gospodarskie zazwyczaj przewożone są
do gospodarstwa rolnego, wskazanego na podstawie umowy zawartej przez gminę z właścicielem
gospodarstwa.
Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Kluki nr 161/XXXIII/2021 z dnia 30 marca 2021 r środki
finansowe na realizację powyższego programu pochodziły z budżetu gminy w roku 2021 i wynosiły
39 510,00 zł. Wydatkowanie środków dotyczyło głównie opłaty za:
•

odławianie bezdomnych zwierząt, umieszczenie i zapewnienie im opieki w schronisku
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•

zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej zwierzętom bezdomnym i poszkodowanym
w wypadkach drogowych, usypianie ślepych miotów

oraz zapewnienie opieki

weterynaryjnej i wykonanie niezbędnych zabiegów weterynaryjnych bezdomnym
zwierzętom gospodarskim umieszczonym w gospodarstwie rolnym

114

Raport o stanie Gminy Kluki za 2021 rok

XI. Zakończenie
Samorząd Terytorialny istnieje od 32 lat, co oznacza jednocześnie, że tyle lat tworzymy
nieprzerwanie naszą gminę. To my – jej mieszkańcy razem odnosimy sukcesy i dzielimy mniejsze
lub większe niepowodzenia, które są nieodłączną częścią kreatywnego działania i motywują nas do
dalszej pracy.
Bądźmy dumni z tego, w jaki sposób nasza gmina rozwinęła się na przestrzeni ostatnich lat.
Jest to dowód na to, że pojęcie wspólnoty nie jest nam obce. Poczucie zbiorowej odpowiedzialności
napędza nas do zwiększonej pracy, rozwija nasze ambicje, wymagania i jest motorem do sięgania
po kolejne odważne przedsięwzięcia.
Corocznie składane raporty o stanie gminy, są podsumowaniem dwunastomiesięcznych
działań samorządu i narzędziem do weryfikacji zrealizowanych zadań. Zadań, które są bardzo
szerokie, a ich suma składa się na jakość życia mieszkańców. Podsumowania skłaniają do refleksji i
są wartościową nauką, dzięki której możemy stwierdzić czy podążamy we właściwym kierunku.

z poważaniem

Renata Kaczmarkiewicz
Wójt Gminy Kluki
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