
   
  

 
 

    Załącznik do Zarządzenia Nr 73/2022 Wójta Gminy Kłoczew 
      z dnia 6 maja 2022 r. 

 

RAPORT 
O STANIE GMINY KŁOCZEW 

ZA 2021 ROK 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kłoczew, maj 2022 



 
Raport o stanie Gminy Kłoczew za 2021 rok.  

Strona 2 z 148 
 

 

 
 

Drodzy Mieszkańcy 
 

Kiedy w 2010 roku po raz pierwszy powierzyliście mi misję zarządzania naszą Gminą, 
obiecałem Wam transparentność zarządzania. Wtedy także zobowiązałem się do stałego 
przekazywania Wam pełnej wiedzy na temat tego, jak rozwijamy naszą Gminę i jakie są plany 
i możliwości, gdzie i w co możemy inwestować a gdzie z różnych powodów inwestycje nie są 
możliwe.  

Niniejszy Raport jest sprawozdaniem z działań zrealizowanych w roku 2021 – okresu, 
który ponownie upłynął w cieniu pandemii, zagrożenia, strachu  i obostrzeń.  Dały one o sobie 
znać w wielu aspektach Naszego życia: społecznym, zawodowym czy ekonomicznym. Pojawiła 
się niepewność gospodarcza, która miała duży wpływ na realizację najważniejszych 
przedsięwzięć w Naszej Gminie oraz sprawiła, że niejednokrotnie musieliśmy zmierzyć się                         
z trudnymi do podjęcia decyzjami. To jednak nie stanęło na przeszkodzie do realizacji 
zaplanowanych inwestycji i zadań. Wręcz przeciwnie – spowodowało, że ubiegły rok 
zakończyliśmy dużo silniejsi i mądrzejsi. 
 Jak – jako gmina – poradziliśmy sobie z wyzwaniami postawionymi przez pandemię? Co udało 
nam się zrealizować pomimo przeciwności? Jakie działania podjęliśmy, aby wspomóc 
mieszkańców? Na te i podobne pytania znajdziecie Państwo odpowiedź w prezentowanym 
Raporcie. 
Jestem dumny z tego, co wspólnie osiągnęliśmy i niezmiennie tworzę kolejne plany, określam 
nowe cele. Przed nami wiele szans, które możemy wspólnie wykorzystać dla dobra naszej 
Gminy. 

Dokonując oceny efektywności podjętych w Naszej Gminie działań, warto czasem 
zatrzymać się i spojrzeć w przeszłość tylko po to, aby uświadomić sobie jak szybko zmiany, 
które nieraz wydawały się niemożliwe, stały się rzeczywistością oraz są dla nas normą, do 
której szybko się przyzwyczailiśmy i której na co dzień nie dostrzegamy. 

 
 

Z życzeniami zdrowia i pokoju na świecie 
 

      Zenon Stefanowski 
                           /-/ Wójt Gminy Kłoczew 
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ELEMENTY RAPORTU 
 
 

➢ Informacje podstawowe 
 
➢ Realizowane polityki, programy i strategie 

 
➢ Realizacja uchwał Rady Gminy 

 
➢ Mieszkańcy 

 
➢ Budżet 

 
➢ Infrastruktura i gospodarka komunalna 

 
➢ Gospodarka nieruchomościami 

 
➢ Edukacja 

 
➢ Pomoc społeczna i wsparcie rodzin 

 
➢ Inwestycje 

 
➢ Działania na rzecz mieszkańców 

 

➢ Podsumowanie 
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INFORMACJE PODSTAWOWE 

ISTOTA RAPORTU O STANIE GMINY 

Raport o stanie Gminy został opracowany na podstawie art. 28aa ustawy o samorządzie 

gminnym w związku z wprowadzeniem ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych 

przepisów w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania                                             

i kontrolowania niektórych organów publicznych. 

Według przepisów ww. ustawy obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim,                    

w szczególności  uwzględniając realizację trzech elementów: 

1. POLITYKI, PROGRAMY I STRATEGIE 

2. UCHWAŁY RADY 

3. BUDŻET OBYWATELSKI 

Za coroczne przedstawienie raportu Radzie gminy, odpowiada Wójt, a jego rozpatrzenie następuje 

podczas sesji związanej z podjęciem uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium 

Wójtowi. 

 W debacie nad niniejszym dokumentem będą mogli zabierać głos radni a także mieszkańcy 

Gminy.  Mieszkaniec, który chciałby uczestniczyć w debacie, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, 

na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy, składa do 

Przewodniczącego Rady Gminy pisemne zgłoszenie, poparte co najmniej 20 podpisami. Liczba 

mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że Rada postanowi o zwiększeniu tej 

liczby. 

 Etap debaty kończy się przeprowadzeniem głosowania nad udzieleniem Wójtowi wotum 

zaufania. Uchwałę o udzieleniu Wójtowi wotum zaufania, Rada Gminy podejmuje bezwzględną 

większością głosów ustawowego składu Rady. Niepodjęcie uchwały o udzieleniu Wójtowi wotum 

zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu Wójtowi wotum zaufania. 

 Przedkładany Raport stanowi zwięzłą informację dla Rady Gminy oraz mieszkańców                                  

o działaniach podejmowanych w powyższym zakresie przez cały 2021 rok. Informacje zawarte                             

w Raporcie posłużą mieszkańcom Gminy do zwiększenia wiedzy na temat funkcjonowania samorządu 

gminnego, a także staną się podstawą do prowadzenia dialogu na temat przyszłości naszej Gminy. 
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WŁADZE GMINY KŁOCZEW 

 

ZENON STEFANOWSKI - Wójt Gminy Kłoczew 

Wójt przyjmuje mieszkańców w sprawie skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach 

od 800  do 1700 na podstawie rejestru prowadzonego przez pracownika sekretariatu. 

 

ZBIGNIEW GAŁĄZKA – Zastępca Wójta Gminy 

 

GRAŻYNA PYL - Sekretarz Gminy 

 

JANINA DĘBEK - Skarbnik Gminy 

 

Urząd Gminy Kłoczew  

siedziba - Kłoczew ul. Długa 67 

08-550 Kłoczew 

 

Godziny pracy Urzędu: 

Poniedziałek od 800 do 1700 

Wtorek – czwartek od 800  do 1600 

Piątek od 800 do 1500 

 

Sekretariat: 

tel. +48 25 754 31 99;   +48 25 754 31 40 

fax:  +48 25 754 31 99 

e-mali: gmina@kloczew.pl  

  

mailto:gmina@kloczew.pl
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RADA GMINY KŁOCZEW 

 

Przewodniczący Rady Gminy: 

Marek Cąkała 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy: 

Marian Kryczka 

Jerzy Wąsikowski 

 

Pozostali członkowie Rady Gminy: 

Roman Babik 

Tadeusz Krzysztof Błażejczyk 

Teresa Zofia Celej 

Waldemar Jerzy Filiks 

Michał Filipek 

Aneta Gruza 

Jerzy Grzyb 

Mariusz Kasprzak 

Karolina Kucharczyk 

Witold Andrzej Łukasiak 

Adam Polak 

Dariusz Stoń 

 

Działalność Rady Gminy Kłoczew w 2021 roku 

Rada Gminy obradowała na 13-stu sesjach podczas których  podjęła 96 uchwał. 
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POŁOŻENIE I PODSTAWOWE PARAMETRY 

 

POŁOŻENIE GMINY 

Województwo: lubelskie 

Powiat: rycki 

Sąsiednie gminy: Trojanów i Żelechów z powiatu garwolińskiego w województwie mazowieckim, Wola 

Mysłowska i Krzywda z powiatu łukowskiego oraz Nowodwór i Ryki z powiatu ryckiego. 

PODSTAWOWE PARAMETRY 

Typ: gmina wiejska 

Siedziba władz Gminy: Kłoczew 

Sołectwa: Borucicha, Bramka, Czernic, Gęsia Wólka, Gózd - Jagodne, Huta Zadybska, Janopol, Julianów, 

Kawęczyn, Kąty - Rybaki, Kłoczew, Kokoszka, Kurzelaty, Nowe Zadybie, Padarz, Przykwa, Rzyczyna, 

Sokola, Sosnówka, Stare Zadybie, Stryj, Wojciechówka, Wola Zadybska, Wola Zadybska-Kolonia, 

Wygranka, Wylezin, Zaryte. 

Powierzchnia: 143 km2  

Liczba ludności: 7 226 osób 

Gęstość zaludnienia: 50,5 osób/ km2 

 

Mapa 1. Położenie gminy Kłoczew na tle powiatu ryckiego. 

 

 

Źródło: http://www.wystartujzbiznesem.pl/index.php/page/show/2  

http://www.wystartujzbiznesem.pl/index.php/page/show/2
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FINANSE – PODSTAWOWE PARAMETRY 

 

Wydatki ogółem na mieszkańca: 5715,33 zł 

Wartość wskazuje na poziom nakładów na realizację zadań. 

 

Wydatki majątkowe na mieszkańca: 846,47 zł 

Wartość wskazuje na poziom nakładów na realizację inwestycji oraz przyjęte priorytety w zakresie 

realizacji zadań własnych. 

 

Dochody majątkowe na mieszkańca: 658,12 zł 

Wartość wskazuje na skuteczność działań w zakresie pozyskiwania dodatkowych środków  

na inwestycje. 

 

Wynik budżetu bieżącego: + 4 466 640,02 zł 

Wartość wskazuje na zdolność do realizacji inwestycji i spłaty zobowiązań bez pozyskiwania 

finansowania zewnętrznego. 

 

Kwota długu: 800 000,00 zł 

 

Zadłużenie w stosunku do dochodów ogółem: 1,75% 

Wartość wskazuje na udział kwoty długu w dochodach. 

 

Koszt obsługi długu: 18 856,11 zł 

Wartość wydatków na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek. 
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OŚWIATA – PODSTAWOWE PARAMETRY 

 

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE 

 

Liczba dzieci objętych nauczaniem przedszkolnym w wieku 3-5 lat (rok szkolny 2020/2021): 230 

Liczba dzieci realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego: 86 

Współczynnik skolaryzacji przedszkolnej – 86,34 %   (stosunek liczby dzieci objętych wychowaniem 

przedszkolnym w wieku 3-5 lat w ogólnej liczbie dzieci w tym wieku) 

Liczba oddziałów: 16 

Średnia liczebność oddziałów – 19,75 

Średnia liczba etatów nauczycielskich (przeliczeniowych) w placówkach realizujących wychowanie 

przedszkolne: 24 

Średnia liczba etatów na 1 oddział: 1,5 

Liczba dzieci na etat nauczycielski: 13,17 

 

OBOWIĄZEK SZKOLNY (KLASY I-VIII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH) 

 

Liczba uczniów w szkołach podstawowych: 589 

Współczynnik skolaryzacji w szkołach podstawowych: 83,90 % 

Liczba oddziałów: 39 

Średnia liczebność oddziałów w szkołach podstawowych: 15,10 

Liczba etatów przeliczeniowych: 71,74 

Średnia liczba etatów na 1 oddział w szkołach podstawowych: 1,84 

Liczba uczniów na etat nauczycielski w szkołach podstawowych: 8,21 
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POMOC SPOŁECZNA – PODSTAWOWE PARAMETRY 

 

Wysokość wydatków zrealizowanych w ramach pomocy społecznej i wsparcia rodziny w 2021 roku:   

14 000 357,06 zł  

Kwotowy i procentowy udział środków z zadań własnych i zadań zleconych  w budżecie GOPS: 

- zadania własne       –     1 217 328,34 zł   –  8,69 % 

- zadania zlecone      –   12 783 028,72 zł   – 91,31 % 

 

Wysokość wypłaconych świadczeń społecznych: 13 021 930,79 zł 

 

Wydatki na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej:   978 426,27 zł, w tym: 

-  wydatki na wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi: 792 096,49 zł ( w tym umowy o pracę 

– 713 798,50 zł, umowy zlecenia – 78 297,99 zł) 
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REALIZOWANE POLITYKI, PROGRAMY, STRATEGIE 

 
Strategia Rozwoju Gminy Kłoczew na lata 2015 – 2021 została przyjęta Uchwałą Rady Gminy 

Kłoczew nr XII/95/2015 w dniu 4 września 2015 r.  
 

 

Wzmocnienie rozwoju i podniesienie efektywności lokalnej gospodarki gmin 
W ramach celów operacyjnych i kierunków działań w roku 2021 udało się zrealizować: 
 
CEL STRATEGICZNY I: Wzmocnienie rozwoju i podniesienie efektywności lokalnej gospodarki gminy 
Kłoczew 
 
CEL OPERACYJNY 1: Rozwój infrastruktury technicznej i potencjału inwestycyjnego gminy Kłoczew 
 
Główne kierunki działań:  

• MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ (GMINNEJ I POWIATOWEJ) 

• POPRAWA JAKOŚCI DRÓG NA OBSZARACH WIEJSKICH ORAZ NA TERENACH ATRAKCYJNYCH TURYSTYCZNIE 
 
1. 12 sierpnia 2021 r. w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład gmina Kłoczew 
złożyła do Banku Gospodarstwa Krajowego wniosek o dofinansowanie zadania pod nazwą „Poprawa 
dostępności komunikacyjnej w Gminie Kłoczew”. W ramach zadania przewidziano modernizację                     
27 odcinków dróg gminnych o długości 19,4417 km. Całkowite koszty zadania oszacowano na 
8 810 650 zł. w tym dofinansowanie ze środków Rządowych 8 370 117,00 zł. Wniosek uzyskał 
dofinansowanie w pełnej kwocie wnioskowanej z 5 procentowym wkładem własnym gminy Kłoczew. 
Promesę wstępną uzyskaliśmy 18 listopada 2021 r. Planowane ogłoszenie przetargu przewidziano na 
luty 2022 r. 

Cel strategiczny I.: 

Wzmocnienie rozwoju i podniesienie efektywności lokalnej 
gospodarki gminy Kłoczew 

Cel strategiczny II.:.

Zwiększenie atrakcyjności turystycznej  i rekreacyjnej gminy 
Kłoczew w oparciu o zasoby  przyrodniczo-kulturowe 

Cel strategiczny III:

Promocja gospodarki niskoemisyjnej i wykorzystanie 
energetyki odnawialnej w rozwoju gminy Kłoczew

Cel strategiczny IV: 

Inwestowanie w kapitał ludzki i podnoszenie poziomu wiedzy 
mieszkańców

PODNIESIENIE 
KONKURENCYJNOŚCI 
GOSPODARSTW ROLNYCH 
POPRZEZ ROZWÓJ 
BRANŻY ROLNO-
SPOŻYWCZEJ NA TERENIE 
GMINY 

 
MARKETING I PROMOCJA 
GOSPODARCZA GMINY 
KŁOCZEW 

 
OCHRONA OBIEKTÓW 
DZIEDZICTWA 
KULTUROWEGO I 
PRZYRODNICZEGO 

 
PROMOCJA WŚRÓD 
MIESZKAŃCÓW 
KSZTAŁCENIA PRZEZ CAŁE 
ŻYCIE I POSTAW 
PROSPOŁECZNYCH 
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Szczegółowy wykaz dróg przewidzianych w ramach modernizacji: 
 
1. 102804L Kokoszka, dł. 998 m. 
2. 119343L Zaryte, dł. 795 m. 
3. 119343 Zaryte, dł. 999 m. 
4. 102808L Nowe Zadybie, dł. 999 m. 
5. dz. Nr 269 Wola Zadybska, dł. 340 m. 
6. 119258L Wola Zadybska, dł. 990 m. 
7. 102816L Janopol, dł. 999 m. 
8. 119318L Kawęczyn (Nowiny), dł. 900 m. 
9. 119332L Kłoczew, ul. Podlaska, dł. 536 m. 
10. 119340L Kłoczew ul. Prosta, dł. 534 m. 
11. 119341L Kłoczew ul. Zielona, dł. 482 m. 
12. 102815L Kłoczew, ul. Nowa, dł. 950 m. 
13. 119251L Kłoczew, ul. Zamłynie, dł. 400 m. 
14. 102813L Padarz, dł. 725,7 m. 
15. 102813L Stryj, dł. 990 m. 
16. 119315L Gózd, dł. 245 m. 
17. 119265L Gózd, dł. 990 m. 
18. dz. Nr 753/1 i 500/1 Rzyczyna, dł. 990 m. 
19. 119262L Kawęczyn, dł. 998 m. 
20. dz. 544/1 Kawęczyn, dł. 410 m. 
21. 119361L Kawęczyn, dł. 900 m. 
22. dz. Nr. 82, Kawęczyn, dł. 460 m. 
23. dz. 547/9 Kłoczew, ul. Augustynowicza dł. 198 m. 
24. 102821L Bramka, dł. 685 m. 
25. 119351L Wola Zadybska, dł. 560 m. 
26. 119321L Przykwa, dł. 780 m. 
27. 119322L Przykwa, dł. 588 m. 
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2. W 2021 r. realizowano również zadania w ramach wniosków o dofinansowanie z Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg:   
 
2.1 Przebudowa drogi gminnej Nr 10818L w miejscowości Czernic.  

Roboty budowlane odebrano 25 października 2021 r. Przedmiotem inwestycji była 
przebudowa 990 m drogi prowadzącej od granicy gminy (od miejscowość Budki Rososz) w kierunku 
miejscowości Czernic.  

Koszt inwestycji wg umowy 479 085,12 zł. Wykonawcą była firma IRKOP Ireneusz Ruszkiewicz 
zs. Brusów 58A, 08-500 Ryki. 
 
 

 
 

Przebudowa drogi w Czernicu 
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2.2 Przebudowa drogi gminnej Nr 102814L Kłoczew – Sosnówka – Gęsia Wólka.  
 

W 2021 r. przeprowadzono postępowanie przetargowe w ramach którego wyłoniono 
Wykonawcę: PRD Lubartów ul. Krańcowa 7, 21-100 Lubartów i podpisano umowę na kwotę 
2 454 695,42 zł.  z terminem realizacji do końca maja 2022 r.  

Zakres wniosku przewiduje remont 4 555 m nawierzchni. 
 

 

 
 

Przebudowa drogi gminnej Kłoczew – Sosnówka – Gęsia Wólka. 

 
 
3. W dniu 1 marca 2021 r. złożono wniosek do Województwa Lubelskiego na „Modernizację 
(przebudowę) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Wygrance, Gmina Kłoczew” o udzielenie 
dotacji celowej w wysokości 226 624,83 zł ze środków celowych budżetu Województwa Lubelskiego 
(Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych).  

Otrzymano dotację w wysokości 60 000,00 zł co pozwoliło na zmodernizowanie 720 m drogi                  
o nawierzchni mineralno – asfaltowej. 
 
 

Szerzej zadania z zakresu modernizacji dróg opisano w dziale „Działalność Inwestycyjna”. 
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ROZBUDOWA SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ NA TERENIE GMINY 

 
1. W dniu 13 lipca 2021 r. odebrano roboty budowlane w ramach zadania pn.: Budowa sieci 
wodociągowej Przykwa – Julianów” współfinansowanego ze środków PROW na lata 2014 – 2020. 
               Wybudowano wodociąg o długości 910 m, węzły hydrantowe – 3 kpl i wykonano 5 kompletów 
przyłączy wodociągowych.  

Całość zadania opiewała na kwotę 187 698,00 zł z czego dofinansowanie to 86 091,00 zł. 
Wykonawcą robót był Henryk Jurzysta, Usługi Instalacyjno – Sanitarne ul. Sądowa 12,  08-460 Sobolew.  

 

2. W lutym 2021 r. zakończono postępowanie na zadanie „Rozbudowa oczyszczalni ścieków                                 
w miejscowości Kłoczew” które jest współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych.  

Umowę z Wykonawcą AQUA Spółka z o.o. z siedzibą w Tomaszowice Kol 36A zawarto                      
19 lutego 2021 r. z terminem wykonania do 30 kwietnia 2022 r. Wartość zadania to 2 388 450,00 zł                  
z czego dofinansowanie rządowe wynosi 2 294 130,00 zł.  

Kolejnym elementem zadania jest wymiana wodomierzy głównych na przyłączach 
wodociągowych. Wymiana ma celu stworzenie sytemu zdalnego odczytu wodomierzy, obecny odczyt 
wodomierzy przez inkasenta zastąpiony zostanie odczytem zdalnym. Zainstalowane w ramach 
wymiany wodomierze posiadają urządzenie - nakładkę radiową, która umożliwia zdalny odczyt stanu 
zużycia wody  w dowolnym terminie bez wizyty inkasenta.  

W grudniu 2021 dokonano wymiany ok. 400 wodomierzy w nieruchomościach, z których ścieki 
odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej. Wykonawcą wymiany wodomierzy jest  firma Netproces                    
z Gdańska. Umowa opiewa na kwotę 155 090,70 zł i jest współfinansowania ze środków Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych. 
 

  

 

 
 

Rozbudowa oczyszczalni ścieków 
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Rozbudowa oczyszczalni ścieków 
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3..W ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych realizowano zadanie którego przedmiotem 
jest przebudowa stacji uzdatniania wody w Starym Zadybiu i Woli Zadybskiej.  

Przyznano dofinansowanie w wysokości 1 mln zł. Na początku stycznia 2021 r. zlecono 
wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na SUW w Starym Zadybiu i Woli Zadybskiej. 
 
 

Cel strategiczny III Promocja gospodarki niskoemisyjnej i wykorzystanie 
energetyki odnawialnej w rozwoju gminy Kłoczew 
 

 
Cel operacyjny 1: Rozbudowa infrastruktury OZE 
 

• Indywidualne instalacje solarne i fotowoltaiczne  
 

W ramach projektu „OZE w gminie Kłoczew” w lipcu 2021 r. rozstrzygnięto pierwszą część 
przetargu na montaż instalacji solarnych za kwotę 693 816,66 z terminem wykonania do 15 listopada 
2021 r. Wykonawcą instalacji została firma DAJK Maciej Kańczugowski zs. w Lublinie przy ul. 
Chemicznej 8G.  

Przedmiotem tej części inwestycji był montaż 43 instalacji solarnych dwupanelowych                                    
z zasobnikiem 300 l. i 19 instalacji trzypanelowych i zasobnikiem 400 l. Łącznie zamontowano                               
62 instalacje solarne. 
 

 
 

Instalacje solarne 

 
Drugą cześć przetargu na montaż instalacji fotowoltaicznych rozstrzygnięto 30 września 2021r. 

Umowę zawarto 29 października 2021 r. na kwotę 3 694 497,48 zł z firmą FlexiPower Group z siedzibą 
w Kudrowicach z terminem wykonania instalacji do 16 maja 2022 r. 
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Cel operacyjny 2: Promocja gospodarki niskoemisyjnej 
 

• Realizacja projektów z zakresu OZE 
 

• Wykorzystanie lokalnych partnerstw do promocji OZE i poprawy efektywności 
energetycznej 
 

W dniu 30 sierpnia 2021 r. gmina Kłoczew zawarła porozumienie z gminą Ryki, Nowodwór                            
i firmą DOEKO GROUP mające na celu powołanie Klastra Energii Powiatu Ryckiego. Klaster ma na celu 
zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego poprzez zmniejszanie energochłonności gospodarki oraz 
zwiększanie udziału źródeł OZE w miksie energetycznym i uniezależnianie się od zagranicznych dostaw 
paliw. Ponadto celem klastra jest promocja i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii.  

 
Strategię rozwoju klastra opracowano w listopadzie 2021 r. 
 
 

 
 

 
Cel operacyjny 3: Marketing i promocja gospodarcza gminy 
 

• Promocja dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego gminy 
 

• Aktywna promocja gminy na forum regionalnym, krajowym i międzynarodowym. 
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W 2021 r. gmina zlecała organizacjom pozarządowym zadania z zakresu kultury i sztuki. 
Podpisano 8 umów na realizację zadań publicznych i przekazano na ten cel 69 700,00 zł. Szerzej ten 
dział opisano w punkcie Współpraca z organizacjami pozarządowymi. 
 
 

Cel strategiczny IV Inwestowanie w kapitał ludzki i podnoszenie poziomu 
wiedzy mieszkańców 
 
 
Cel operacyjny 1: Podniesienie jakości infrastruktury edukacyjnej i społecznej na terenie gminy 

• Rozwój infrastruktury społecznej na terenie gminy 
 
Cel operacyjny 2: Przeciwdziałanie wyłączeniu społecznemu i podnoszenie aktywności mieszkańców 
 

• Aktywne wspieranie partnerstw lokalnych i inicjatyw oddolnych na rzecz rozwoju Gminy 

• Wspieranie rozwoju lokalnych stowarzyszeń  
 
 
1. Dzięki członkostwie w Lokalnej Grupie Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” w 2021 r. 
podpisano umowy na modernizacje świetlic wiejskich działająych przy OSP w miejscowościach 
Kłoczew, Przykwa, Wola Zadysbka i Stare Zadybie. Ścisła współpraca samorzadu gminnego z Prezesami 
OSP zaowocowała wsparciem finansowym ze środków PROW na lata 2014 – 2020. 
 
1.1 Roboty budowlane w OSP Kłoczew zakończyły się w październiku 2021 r. Koszt ogólny zadania 
to 668 440,67 zł w tym maksymalna kwota dotacji o jaką OSP mogło się obiegać 300 000,00 zł. 
Modernizacja obejmowała m.in.: wykonanie elewacji, pokrycia dachowego stolarki okiennej                                      
i drzwiowej i inne prace remontowe wewnątrz budynku. 
 
 

 
 

Stan przed remontem 
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Stan po remoncie 
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1.2 Na początku lutego 2021 r. w OSP Przykwa zakończyły się roboty remontowo - budowlane 
realizowane w ramach umowy o dofinansowanie zadania „Modernizacja świetlicy w Przykwie”. 
 

 Kwota przyznanej pomocy to blisko 130 tyś zł. Dzięki przyznanej dotacji ze środków PROW na 
lata 2014 – 2020 udało się wykonać prace remontowe w kuchni świetlicy OSP i jej zapleczu, 
zmodernizować instalacje hydrauliczne, kanalizacyjne elektryczne, wykonać sufity podwieszane, 
odnowić ściany i wiele innych prac w części świetlicowej OSP. 
 
 

 
 

Stan przed i po modernizacji 
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1.3 OSP Wola Zadybska w dniu 14 maja 2021 r. zakończyło zadanie „Modernizacja świetlico – 
strażnicy w Woli Zadybskiej” również współfinansowane ze środków PROW 2014 -2020 za kwotę 
ogólną 89 168,87 zł z czego wsparcie wyniosło 69 259,00 zł.  
 

Zakres robót obejmował wymianę pokrycia dachowego i termoizolację stropu. 
 

 
 

Modernizacja OSP Wola Zadybska 

 
1.4  OSP Stare Zadybie roboty remontowo - budowlane w ramach zadania pn.: „Modernizacja 
świetlicy w Starym Zadybiu” odebrało w dniu 27 grudnia 2021 r.  
 

W ramach dotacji z PROW na lata 2014-2020 udało się wykonać następujące roboty w budynku 
świetlicy wiejskiej:   
 
1. Wymiana sufitu podwieszanego z paneli na płyty gipsowo – kartonowe i jego ocieplenie. 
2. Rozebranie sceny drewnianej i ponowny montaż w poziomie podłogi. 
3. Odtworzenie przejść pomiędzy salami świetlicowymi wraz z wykonaniem rolet w przejściach 
              pomiędzy salami. 
4. Wymiana drzwi wewnętrznych. 
5. Odnowienie powłok malarskich z wykonaniem gładzi gipsowych. 
6. Cyklinowanie i lakierowanie podłóg sal świetlicowych. 
7. Uzupełnienie instalacji elektrycznych. 
8. Wykonanie wentylacji sal świetlicowych. 
 

Całkowita wartość wykonanych robót to 104 000,00 zł i dzięki temu, że OSP funkcjonuje jako 
stowarzyszenie udało się uzyskać dofinansowanie w pełnej wysokości kosztów robót. 
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Stan przed modernizacją 
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Stan po modernizacji 
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Cel operacyjny 1: Podniesienie jakości infrastruktury edukacyjnej i społecznej na terenie gminy 
 

• Podnoszenie dostępu do usług publicznych 

• Podnoszenie jakości usług społecznych dla mieszkańców 
 

W ramach pierwszej rundy naboru wniosków do Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa                        
17 listopada 2021 r. złożyliśmy wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Cyfrowa Gmina Kłoczew”. 
Projekt zakłada wdrożenie platformy internetowej e-usług dla mieszkańców i podatników, która 
pozwoli na uzyskanie informacji o stanie swoich należności i zaległości w rozłożeniu na poszczególne 
zobowiązania oraz pozwoli załatwić elektronicznie sprawy urzędowe. Interesanci uzyskają możliwość 
zapłaty wybranego zobowiązania on-line za pomocą płatności internetowych. Planujemy też usługi 
doradcze dla urzędników obsługujących portal. W zakresie cyfryzacji biur: celem uruchomienia e-usług 
konieczna jest też wymiana stacji roboczych ponieważ niektóre z nich działają jeszcze pod kontrola 
Windowsa 7 i nie zapewniają bezpieczeństwa użytkowania. Dodatkowo trzeba zakupić osprzęt 
sieciowy, będą to switch i 2 accespointy ponieważ referat podatkowy znajduje się w innej części 
budynku urzędu gminy. W zakresie cyberbezpieczeństwa: Przeprowadzona zostanie diagnoza 
bezpieczeństwa systemów informatycznych przez uprawniony podmiot.  
 

Na realizację zadania otrzymaliśmy wsparcie w wysokości 213 750,00 zł. Realizacji inwestycji 
zaplanowana jest na 2022 r. 

 
 

 
 

Cyfrowa Gmina 
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Cel operacyjny 2: Podniesienie jakości infrastruktury edukacyjnej i społecznej na terenie gminy 
 

• Wspieranie efektywnej polityki społecznej prowadzącej do integracji i aktywizacji osób  
              zagrożonych wykluczeniem. 

• Promocja edukacji przez całe życie. 

• Rozwój technologii komunikacyjno – informacyjnych dla mieszkańców. 
 

Dzięki udziałowi w programie Granty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju 
cyfrowym - finansowanym ze środków programu Polska Cyfrowa gmina Kłoczew pozyska                                     
31 komputerów z oprogramowaniem biurowym dla rodziców uczniów (opiekunów prawnych) lub 
pełnoletnich uczniów szkół średnich, zamieszkałych w miejscowościach, w których funkcjonowało 
zlikwidowane obecnie PGR, oraz których krewni w linii prostej (tj. rodzice, dziadkowie, 
pradziadkowie/opiekun prawny) pracowali w zlikwidowanym PGR. Wniosek o dofinansowanie 
projektu złożono 5 listopada 2021 r. i otrzymał on wsparcie w wysokości 98 865,00 zł. Procedura 
zakupowa zostanie uruchomiona w 2022 r. a sprzęt przekazany niezwłocznie rodzinom go 
potrzebującym. 

 

 
 
Załącznik nr 2 do Strategii: Wieloletni Plan Inwestycyjny 

• Rozbudowa oświetlenia dróg i ulic w gminie Kłoczew 
 

W dniu 29 listopada 2021 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na zakres obejmujący 
roboty budowlane – budowę nowej sieci oświetlenia ulicznego w ramach projektu Modernizacja 
systemu oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kłoczew realizowanego w ramach z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Rozstrzygniecie przetargu zarówno w zakresie 
budowy jak i ogłoszenie zamówienia w części dotyczącej modernizacji przewidziano na 2022 r. Zadanie 
polega na montażu 681 nowych opraw oświetleniowych LED na terenie całej gminy i budowie linii 
kablowej oświetlenia ulicznego o długości 5637 m. z montażem 120 słupów oświetleniowych. Zadanie 
będzie realizowane częściowo na infrastrukturze PGE. Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego 
zaplanowano w następujących miejscowościach: Kawęczyn, Kłoczew (ul. Cicha, Długa, Polna, 
Wiatraczna, Spacerowa), Przykwa, Stare Zadybie i Stryj. 
Całkowita wartość projektu do 2 996 248,80 zł, z czego dofinansowanie z RPO WL to 2 070 578,42 zł. 
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ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY 
 

 
W 2021 roku Wójt Gminy Kłoczew wydał w sumie 160 zarządzeń. 
 
Najczęściej poruszanym obszarem przez Wójta były finanse Gminy. Dotyczyły one przede 

wszystkim dokonywania zmian w uchwale budżetowej oraz zmian w planie finansowym Urzędu Gminy. 
Na drugim miejscu uplasowały się zarządzenia dotyczące zamówień publicznych. Na ich mocy 

przeprowadzano postępowania o udzielenie zamówień publicznych i powołanie Komisji 
Przetargowych. 

Wiele zarządzeń dotyczyło organizacji Gminy i Urzędu. Wprowadzono min. zmiany                                   
w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Kłoczew. 

Znaczna część zarządzeń dotyczyła również Oświaty.  
 

 

Lp. Obszar Liczba zarządzeń 
1 Finanse 58 

2 Zamówienia publiczne 27 

3 Organizacja Urzędu i Gminy 39 

4 Oświata 13 

5 Zarządzanie majątkiem 6 

6 Kultura 6 

7 Jednostki Organizacyjne 3 

8 Gospodarka mieszkaniowa 3 

9 Inne 2 

10 Gospodarka komunalna 1 

11 Bezpieczeństwo 1 
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REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY 

 
PODSUMOWANIE UCHWAŁ RADY GMINY KŁOCZEW 

 
 

W 2021 roku Rada Gminy Kłoczew 
podjęła 96 uchwał. Najwięcej uchwał 
zrealizowano z zakresu spraw finansowych. 
Przedmiotowe uchwały dotyczyły przede 
wszystkim dokonywania zmian w uchwale 
budżetowej, zmian w wieloletniej prognozie 
finansowej czy ustalania wartości stawek 
podatków i opłat lokalnych na 2022 r. 

Drugim, z najczęściej poruszanych na 
sesjach Rady obszarów, były sprawy oświatowe, 
pomocy społecznej, gospodarki komunalnej oraz 
ochrony środowiska. 

Znaczna część uchwał poruszała także 
kwestie organizacyjne i ustrojowe. 

 

 
 

Nr uchwały Data podjęcia Tytuł uchwały Status 

XXX/219/2021 10 lutego 2021 r. 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Kłoczew na lata  
2021-2026 

zrealizowana 

XXX/220/2021 10 lutego 2021 r. 
w sprawie zmian w budżecie Gminy 

Kłoczew na rok 2021 
zrealizowana 

XXX/221/2021 10 lutego 2021 r. 

w sprawie niedochodzenia należności z 
tytułu rekompensaty za koszty 

odzyskiwania niektórych należności 
cywilnoprawnych 

obowiązuje 

XXX/222/2021 10 lutego 2021 r. 

w sprawie zasad otrzymywania i 
wysokości diet przewodniczących 

organów wykonawczych jednostek 
pomocniczych (sołtysów) 

nie 
obowiązuje-
straciła moc 

XXX/223/2021 10 lutego 2021 r. 

w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły 
Podstawowej im. I Pułku Lotnictwa 

Myśliwskiego "Warszawa„ z Oddziałami 
Przedszkolnymi w Starym Zadybiu 

zrealizowana  

XXX/224/2021 10 lutego 2021 r. 
w sprawie zaliczenia dróg 

wewnętrznych do kategorii dróg 
gminnych i ustalenia ich przebiegu 

zrealizowana 

XXX/225/2021 10 lutego 2021 r. 
w sprawie petycji nr 1 z dnia 14 grudnia 

2020 r. 
zrealizowana 

Kategoria / obszar 
Liczba 

uchwał 

 Finanse  44 

 Kwestie organizacyjne  
i ustrojowe 

 13 

 Gospodarka przestrzenna  1 

 Zarządzanie 
nieruchomościami 

 8 

 Oświata, pomoc społeczna, 
gospodarka komunalna 

oraz ochrona środowiska 
 30 
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Nr uchwały Data podjęcia Tytuł uchwały Status 

XXX/226/2021 10 lutego 2021 r. 
w sprawie petycji nr 2 z dnia 14 grudnia 

2020 r. 
zrealizowana 

XXX/227/2021 10 lutego 2021 r. 
w sprawie petycji z dnia 15 stycznia 

2021 r. 
zrealizowana 

XXX/228/2021 10 lutego 2021 r. 
w sprawie zatwierdzenia planów pracy 
Komisji Stałych Rady Gminy Kłoczew na 

rok 2021 
zrealizowana 

XXX/229/2021 10 lutego 2021 r. 
w sprawie zatwierdzenia planu pracy 

Rady Gminy Kłoczew na rok 2022 
zrealizowana 

XXXI/230/2021 10 marca 2021 r. 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Kłoczew na lata  
2021-2026 

zrealizowana 

XXXI/231/2021 10 marca 2021 r. 
w sprawie zmian w budżecie Gminy 

Kłoczew na rok 2021 
zrealizowana 

XXXI/232/2021 10 marca 2021 r. 

w sprawie przyjęcia "Programu opieki 
nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Kłoczew w 2021 r. 

zrealizowana 

XXXI/233/2021 10 marca 2021 r. 
w sprawie zgłoszenia przedstawiciela 
Gminy Kłoczew do składu Powiatowej 

Rady Rynku Pracy w Rykach 
zrealizowana 

XXXI/234/2021 10 marca 2021 r. 
w sprawie przyjęcia Programu usuwania 

wyrobów zawierających azbest dla 
Gminy Kłoczew na lata 2020-2032 

obowiązuje 

XXXII/235/2021 28 kwietnia 2021 r. 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Kłoczew na lata  
2021-2026 

zrealizowana 

XXXII/236/2021 28 kwietnia 2021 r. 
w sprawie zmian w budżecie Gminy 

Kłoczew na rok 2021 
zrealizowana 

XXXII/237/2021 28 kwietnia 2021 r. 

w sprawie wprowadzenia zwolnień z 
podatku od nieruchomości wskazanym 

grupom przedsiębiorców, których 
płynność finansowa uległa pogorszeniu 
w związku z ponoszeniem negatywnych 
konsekwencji ekonomicznych z powodu 

COVID-19 

 obowiązuje 

XXXII/238/2021 28 kwietnia 2021 r. 

w sprawie likwidacji Szkoły 
Podstawowej im. I Pułku Lotnictwa 

Myśliwskiego w oddziałami 
Przedszkolnymi w Starym Zadybiu 

zrealizowana 

XXXII/239/2021 28 kwietnia 2021 r. 

w sprawie zmiany regulaminu 
przyznawania pomocy finansowej z 

funduszu zdrowotnego dla nauczycieli 
szkół, których organem prowadzącym 

jest Gmina Kłoczew 

obowiązuje 

XXXII/240/2021 28 kwietnia 2021 r. 
w sprawie ustalenia Regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy Kłoczew 

obowiązuje 
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Nr uchwały Data podjęcia Tytuł uchwały Status 

XXXII/241/2021 28 kwietnia 2021 r. 

w sprawie określenia szczegółowego 
sposobu i zakresu świadczenia usług w 

zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych 
odpadów 

obowiązuje 

XXXII/242/2021 28 kwietnia 2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie 
zamiaru likwidacji filii Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Kłoczewie w miejscowości 
Gózd (Filia Biblioteczna w Goździe) oraz 
zmiany statutu samorządowej instytucji 

kultury o nazwie Gminny Ośrodek 
Kultury w Kłoczewie 

zrealizowana 

XXXII/243/2021 28 kwietnia 2021 r. 
w sprawie rozpatrzenia petycji o opinię 

dotyczącą przeprowadzenie referendum 
ludowego 

zrealizowana 

XXXII/244/2021 28 kwietnia 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji 
dotyczącej oparcia Rządu 

Tymczasowego Rady Stanu Narodu 
Polskiego Społecznego Komitetu 

Konstytucyjnego 

zrealizowana 

XXXIII/245/2021 19 maja 2021 r. 

w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej Powiatowi Ryckiemu na 

realizację w roku 2021 zadania 
inwestycyjnego pn. " Przebudowa drogi 
powiatowej NR 1416L- ul. Klonowej w 

Kłoczewie" 

zrealizowana 

XXXIII/246/2021 19 maja 2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej 

Powiatowi Ryckiemu na realizację w 
latach 2021-2022 zadania 

inwestycyjnego pn. "Przebudowa dróg 
powiatowych Nr 1420L oraz 1421L - ul. 

Leśna w Kłoczewie Jagodne- Gózd- 
Sokola" 

zrealizowana 

XXXIII/247/2021 19 maja 2021 r. 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Kłoczew na lata  
2021-2026 

zrealizowana 

XXXIII/248/2021 19 maja 2021 r. 
w sprawie zmian w budżecie Gminy 

Kłoczew na rok 2021 
zrealizowana 

XXXIII/249/2021 19 maja 2021 r. 

w sprawie wyrażenie zgody na cesję 
praw i obowiązków wynikających z 
umowy najmu lokalu użytkowego 

stanowiącego własność Gminy Kłoczew 

zrealizowana 
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XXXIII/250/2021 19 maja 2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
kolejnej umowy dzierżawy w trybie 

bezprzetargowym części nieruchomości 
położonej w miejscowości Gózd 

stanowiącej własność Gminy Kłoczew 

zrealizowana 

XXXIII/251/2021 19 maja 2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
kolejnej umowy dzierżawy w trybie 

bezprzetargowym części powierzchni 
dachu na świetlicy wiejskiej w 

miejscowości Bramka, stanowiącej 
własność Gminy Kłoczew 

zrealizowana 

XXXIII/252/2021 19 maja 2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 
utworzenie dwóch miejsc okazjonalnie 

wykorzystywanych do kąpieli pod nazwą 
Eko Farma Żelechów Kąpielisko "A" o 
Eko Farma Żelechów Kąpielisko "B" 

zrealizowana 

XXXIV/253/2021 17 czerwca 2021 r. 
w sprawie udzielenia wotum zaufania 

Wójtowi Gminy Kłoczew za 2020 r. 
zrealizowana 

XXXIV/254/2021 17 czerwca 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu 
Gminy Kłoczew za 2020 r. 

zrealizowana 

XXXIV/255/2021 17 czerwca 2021 r. 
w sprawie udzielenia Wójtowi Kłoczew 

absolutorium z tytułu wykonania 
budżetu za 2020 r. 

zrealizowana 

XXXIV/256/2021 17 czerwca 2021 r. 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Kłoczew na lata  
2021-2026 

zrealizowana 

XXXIV/257/2021 17 czerwca 2021 r. 
w sprawie zmian w budżecie Gminy 

Kłoczew na rok 2021 
zrealizowana 

XXXIV/258/2021 17 czerwca 2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie 
określenia tygodniowego obowiązku 
wymiaru godzin zajęć pedagogów, 

psychologów, logopedów, terapeutów 
pedagogicznych, doradców 

zawodowych, nauczycieli przedszkoli i 
innych placówek przedszkolnych 

pracujących z grupami obejmującymi 
dzieci 6 letnie i dzieci młodsze, zasad 
udzielania i rozmiaru tygodniowego 

obowiązku wymiaru godzin zajęć 
nauczycielom, którzy pełną obowiązki 

kierownicze w zastępstwie nauczyciela, 
któremu powierzono w stanowisko 

kierownicze w szkołach i przedszkolach 
prowadzonych przez Gminę Kłoczew 

obowiązuje 
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XXXIV/259/2021 17 czerwca 2021 r. 

w sprawie ustalenia planu sieci 
publicznych szkół podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Kłoczew 
oraz określenia granic obwodów 

publicznych szkół podstawowych z 
wyjątkiem specjalnych, mających 

siedzibę na obszarze Gminy Kłoczew od 
dnia 1 września 2021 r. 

obowiązuje 

XXXIV/260/2021 17 czerwca 2021 r. 

w sprawie ustalenia sieci publicznych 
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 
w szkołach podstawowych oraz innych 

form wychowania przedszkolnego 
prowadzonych przez Gminę Kłoczew od 

dnia 1 września 2021 r. 

obowiązuje 

XXXIV/261/2021 17 czerwca 2021 r. 

w sprawie likwidacji filii Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Kłoczewie w 

miejscowości Gózd (Filia Biblioteczna w 
Goździe oraz zmiany statutu 

samorządowej instytucji kultury o 
nazwie Gminny Ośrodek Kultury w 

Kłoczewie 

zrealizowana 

XXXIV/262/2021 17 czerwca 2021 r. 
w sprawie rozpatrzenia petycji w 
zakresie szczepienia na COVID-19 

zrealizowana 

XXXIV/263/2021 17 czerwca 2021 r. 

w sprawie określenia wzoru wniosku o 
przyznanie dodatku mieszkaniowego 
oraz wzoru deklaracji o dochodach 

gospodarstwa domowego 

obowiązuje 

XXXV/264/2021 8 lipca 2021 r. 

w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej Powiatowi Ryckiemu na 

realizację w roku 2021 zadania 
inwestycyjnego pn. " Modernizacja 

drogi powiatowej NR 1416L - ul. 
Klonowej w Kłoczewie" 

zrealizowana 

XXXV/265/2021 8 lipca 2021 r. 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Kłoczew na lata  
2021-2026 

zrealizowana 

XXXV/266/2021 8 lipca 2021 r. 
w sprawie zmian w budżecie Gminy 

Kłoczew na rok 2021 
zrealizowana 

XXXV/267/2021 8 lipca 2021 r. 
w sprawie określenia średniej ceny 

jednostki paliwa w Gminie Kłoczew na 
rok szkolny 2021/2022 

obowiązuje 

XXXV/268/2021 8 lipca 2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 
ustanowienie służebności przesyłu na 

części nieruchomości stanowiącej 
własność  Gminy Kłoczew 

zrealizowana 

XXXVI/269/2021 12 lipca 2021 r. 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Kłoczew na lata  
2021-2026 

zrealizowana 
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XXXVI/270/2021 12 lipca 2021 r. 
w sprawie zmian w budżecie Gminy 

Kłoczew na rok 2021 
zrealizowana 

XXXVI/271/2021 12 lipca 2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie 
likwidacji filii Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Kłoczewie w miejscowości 
Gózd (Filia biblioteczna w Goździe) oraz 
zmiany statutu samorządowej instytucji 

Kultury w Kłoczewie 

zrealizowana 

XXXVII/272/2021 3 września 2021 r. 

w sprawie zmiany uchwał w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej 

Powiatowi Ryckiemu na realizację w 
roku 2021 zadania inwestycyjnego pn. 

"Modernizacja drogi powiatowej Nr 
1416L- ul. Klonowej w Kłoczewie" 

zrealizowana 

XXXVII/273/2021 3 września 2021 r. 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Kłoczew na lata  
2021-2026 

zrealizowana 

XXXVII/274/2021 3 września 2021 r. 
w sprawie zmian w budżecie Gminy 

Kłoczew na rok 2021 
zrealizowana 

XXXVII/275/2021 3 września 2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie 
utworzenia samorządowej jednostki 

organizacyjnej "Centrum Usług 
Wspólnych w Kłoczewie" oraz nadania 

jej statutu 

zrealizowana 

XXXVII/276/2021 3 września 2021 r. 

w sprawie uchwalenia Regulaminu 
udzielania pomocy materialnej o 

charakterze socjalnym dla uczniów 
zamieszkałych na terenie Gminy 

Kłoczew 

obowiązuje 

XXXVIII/277/2021 22 września 2021 r. 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Kłoczew na lata  
2021-2026 

zrealizowana 

XXXVIII/278/2021 22 września 2021 r. 
w sprawie zmian w budżecie Gminy 

Kłoczew na rok 2021 
zrealizowana 

XXXVIII/279/2021 22 września 2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 
niezabudowanych nieruchomości 

gruntowych położonych w Kłoczewie na 
rzecz Gminy Kłoczew 

zrealizowana 

XXXVIII/280/2021 22 września 2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 
zabudowanej nieruchomości gruntowej 

położonej w Starym Zadybiu 
stanowiącej mienie komunalne Gminy 

Kłoczew 

zrealizowana 



 
Raport o stanie Gminy Kłoczew za 2021 rok.  

Strona 34 z 148 
 

Nr uchwały Data podjęcia Tytuł uchwały Status 

XXXVIII/281/2021 22 września 2021 r. 

w sprawie przekazania projektu 
regulaminu dostarczania wody i 

odprowadzania ścieków 
obowiązującego na terenie Gminy 
Kłoczew do organu regulującego 

zrealizowana 

XXXVIII/282/2021 22 września 2021 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na 

przystąpienie Gminy Kłoczew do Klastra 
Energii Powiatu Ryckiego 

obowiązuje 

XXXVIII/283/2021 22 września 2021 r. 

w sprawie zmiany Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii dla Gminy Kłoczew na rok 

2021 

obowiązuje 

XXXVIII/284/2021 22 września 2021 r. 

w sprawie uzupełnienia składu 
osobowego Komisji Budownictwa i 

Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy 
Kłoczew 

zrealizowana 

XXXVIII/285/2021 22 września 2021 r. 
w sprawie uzupełnienia składu 

osobowego Komisji Finansów i Mienia 
Komunalnego Rady Gminy  Kłoczew 

zrealizowana 

XXXVIII/286/2021 22 września 2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie 
wyboru Przewodniczącego Komisji 

Finansów i Mienia Komunalnego Rady 
Gminy Kłoczew 

zrealizowana 

XXXVIII/287/2021 22 września 2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie 
uchwalenia Regulaminu udzielenia 
pomocy materialnej o charakterze 

socjalnym dla uczniów zamieszkałych na 
terenie Gminy Kłoczew 

obowiązuje 

XXXIX/288/2021 19 października 2021 r. 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Kłoczew na lata  
2021-2026 

zrealizowana 

XXXIX/289/2021 19 października 2021 r. 
w sprawie zmian w budżecie Gminy 

Kłoczew na rok 2021 
zrealizowana 

XXXL/290/2021 24 listopada 2021 r. 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Kłoczew na lata  
2021-2026 

zrealizowana 

XXXL/291/2021 24 listopada 2021 r. 
w sprawie zmian w budżecie Gminy 

Kłoczew na rok 2021 
zrealizowana 

XXXL/292/2021 24 listopada 2021 r. 
w sprawie zasad otrzymywania i 

wysokości diet przysługujących radnym 
za udział w pracach Rady i jej organów 

obowiązuje 

XXXL/293/2021 24 listopada 2021 r. 

w sprawi zasad otrzymywania i 
wysokości diet przewodniczących 

organów wykonawczych jednostek 
pomocniczych (sołtysów) 

obowiązuje 

XXXL/294/2021 24 listopada 2021 r. 
W sprawie ustalenia wynagrodzenia dla 

Wójta Gminy Kłoczew 
obowiązuje 
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XXXL/295/2021 24 listopada 2021 r. 
w sprawie uchwalenia "Regulaminu 
dostarczania wody i odprowadzania 
ścieków na terenie Gminy Kłoczew" 

obowiązuje 

XXXL/296/2021 24 listopada 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie 
ustalenia Regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gminy 
Kłoczew 

obowiązuje 

XXXL/297/2021 24 listopada 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie 
określenia szczegółowego sposobu i 

zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości i 
zagospodarowanie tych odpadów 

obowiązuje 

XXXL/298/2021 24 listopada 2021 r. 
w sprawie przyjęcia "Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych 
w Gminie Kłoczew na lata 2021-2028" 

obowiązuje 

XXXL/299/2021 24 listopada 2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 
niezabudowanych nieruchomości 

gruntowych położonych w Kłoczewie, na 
rzecz Gminy Kłoczew 

zrealizowana 

XXXL/300/2021 24 listopada 2021 r. 

w sprawie określenia rodzajów 
świadczeń przyznawanych w ramach 
pomocy zdrowotnej dla nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i przedszkolu 
dla których organem prowadzącym jest 

Gmin Kłoczew oraz warunków i  
sposobów ich przyznawania 

obowiązuje 

XXXL/301/2021 24 listopada 2021 r. 

w sprawie przyjęcia do realizacji 
"Programu współpracy Gminy Kłoczew z 

organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność w zakresie pożytku 
publicznego na rok 2022 

obowiązuje 

XXXL/302/2021 24 listopada 2021 r. 

w sprawie uchwalenia Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii na rok 2022 

obowiązuje 

XXXL/303/2021 24 listopada 2021 r. 
w sprawie określenie średniej ceny 

skupu żyta przyjmowanej do obliczenia 
podatku rolnego na 2022 rok 

obowiązuje 

XXXL/304/2021 24 listopada 2021 r. 

w sprawie określenia wysokości stawek 
podatku od nieruchomości 

obowiązujących na terenie Gminy 
Kłoczew na rok 2022 

obowiązuje 
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XXXL/305/2021 24 listopada 2021 r. 

w sprawie określenia wysokości 
rocznych stawek podatku od środków 

transportowych obowiązujących na 
terenie gminy Kłoczew na 2022 r. 

obowiązuje 

XXXL/306/2021 24 listopada 2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 
niezabudowanej nieruchomości 

gruntowej położonej w Kłoczewie na 
rzecz Gminy Kłoczew 

zrealizowana 

XXXLI/307/2021 15 grudnia 2021 r. 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Kłoczew na lata  
2021-2026 

zrealizowana 

XXXLI/308/2021 15 grudnia 2021 r. 
w sprawie zmian w budżecie Gminy 

Kłoczew na rok 2021 
zrealizowana 

XXXLI/309/2021 15 grudnia 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie 
przyjęcia "Strategii Rozwiązywania 
Problemów Społecznych w Gminie 

Kłoczew na lata 2021-2028" 

obowiązuje 

XXXLII/310/2021 29 grudnia 2021 r. 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Kłoczew na lata  
2021-2026 

zrealizowana 

XXXLII/311/2021 29 grudnia 2021 r. 
w sprawie zmian w budżecie Gminy 

Kłoczew na rok 2021 
zrealizowana 

XXXLII/312/2021 29 grudnia 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej 

Powiatowi Ryckiemu na realizacje w 
latach 2020-2022 zadania 

inwestycyjnego pn. " Przebudowa drogi 
powiatowej Nr 1422L w miejscowości 

Czernic" 

zrealizowana 

XXXLII/313/2021 29 grudnia 2021 r. 

w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej Powiatowi Ryckiemu w 2022 

roku na realizacje zadania 
inwestycyjnego pn. "Przebudowa dróg 
powiatowych Nr 1408L (Dąbia -Zalesie 
oraz 1409L (Dąbia-Ownia-Wylezin) w 

powiecie ryckim" 

zrealizowana 

XXXLII/314/2021 29 grudnia 2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 
obniżenie bonifikaty od ceny sprzedaży 
nieruchomości gruntowej zabudowanej 

wpisanej do rejestru zabytków 

zrealizowana 
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MIESZKAŃCY 

 
STRUKTURA DEMOGRAFICZNA GMINY 

 
Liczba mieszkańców ogółem na 31.12.2021 r.: 7226 

 
 

Wiek przedprodukcyjny: 0-17 lat; wiek produkcyjny: 18-65 dla mężczyzn i 18-60 lat dla kobiet; 
wiek poprodukcyjny: 65+ dla mężczyzn i 60+ dla kobiet. 
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ZMIANY DEMOGRAFICZNE 

 
 

Zameldowania na pobyt stały w 2021 r.                                             Liczba urodzeń w 2021 r. 

39            81 
 
Wymeldowania z pobytu stałego w 2021 r.             Zgony w 2021 r. 

  87            121 
 

 
 
 

Liczba mieszkańców Gminy Kłoczew spada systematycznie od kilku lat. Przeciętna stopa spadku 
liczby ludności w latach 2015-2021 kształtowała się na poziomie 0,64%.  

 
Jedną z głównych przyczyn spadku liczby ludności była przewaga wymeldowań z pobytu 

stałego nad zameldowaniami na pobyt stały.  
 
W roku 2021 liczba zgonów przewyższyła liczbę urodzeń o 40. 
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BUDŻET 

 
Niniejsza informacja zawiera analizę budżetu Gminy Kłoczew w 2021 r. w podziale na następujące 

zakresy: 
 
1. Analiza dochodów; 
2. Podatki i opłaty lokalne; 
3. Pozyskane dotacje i środki zewnętrzne; 
4. Główne kierunki wydatków; 
5. Główne kierunki wydatków inwestycyjnych; 

 
Dane wykazane w tabelach zostały uporządkowane od największej do najmniejszej wartości 

dochodów i wydatków Gminy. 
 

ANALIZA DOCHODÓW 
Lp. Wyszczególnienie Dochody 

1 Subwencje ogólne z budżetu państwa 
 
15 380 492,00 zł 

3 Udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych 3 774 397,00 zł 

4 Uzupełnienie subwencji ogólnej na zadania wodno-kanalizacyjne 3 650 178,00 zł 

5 
Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od 

czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób 
fizycznych 

1 593 161,66 zł 

6 Dotacje celowe i środki otrzymane na poprawę stanu dróg gminnych 1 526 889,00 zł 

7 
Dochody z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych wraz z kosztami upomnienia i odsetkami od 
nieterminowych wpłat 

   900 101,21 zł 

8 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zwrotu 

podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 
   870 136,09 zł 

9 

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 
nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, podatku od 

czynności cywilno-prawnych od osób prawnych i innych jednostek 
organizacyjnych 

   762 371,00 zł 

10 Dotacje celowe na zadania oświatowe    627 759,47 zł 

11 Wpłaty mieszkańców na montaż instalacji solarnych i fotowoltaicznych    453 539,06 zł 

12 Dochody własne z działalności jednostek oświatowych    417 048,94 zł 

13 
Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy 

społecznej 
   387 072,33 zł 

14 
Wpływ środków z Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego na dofinansowanie projektu pn. "OZE w 
gminie Kłoczew" 

  285 881,41 zł 

15 Odszkodowania za uszkodzone mienie   283 899,36 zł 

16 
Dochody z wpłat za ścieki odprowadzane do gminnej oczyszczalni wraz 

z odsetkami od nieterminowych wpłat 
  260 156,96 zł 

17 
Organizacja lokalnego transportu zbiorowego –  publiczny przewóz 

autobusowy 
  258 770,35 zł 
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Lp. Wyszczególnienie Dochody 

18 
Wpływ ze środków przeciwdziałania COVID-19 na realizacje projektu 

Laboratoria Przyszłości 
254 100,00 zł 

19 Wpływy z dzierżawy infrastruktury wodociągowej 126 879,76 zł 

20 
Dotacja otrzymana z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu 

USC, ewidencji ludności i obrony cywilnej wraz z refundacją wydatków 
za rok 2021 oraz aktualizacji rejestru wyborców 

126 170,15 zł 

21 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kopalin  119 684,70 zł 

22 Wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami 109 884,72 zł 

23 Dotacja celowa na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów 108 843,60 zł 

24 
Wpływ zwrotu części wykonanych w roku 2021 wydatków w ramach 

funduszu sołeckiego 
101 041,11 zł 

25 
Wpływ środków na realizację projektu pn. „modeLOWE Lokalne 

Ośrodki Wiedzy i Edukacji dla obszarów zdegradowanych i 
defaworyzowanych” 

93 725,97 zł 

26 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 89 215,24 zł 

27 Wpływy z udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych 82 970,61 zł 

28 Dofinansowanie na usunięcie azbestu od mieszkańców gminy 64 626,33 zł 

29 
Dotacja na zadania zlecone związane z wypłatą świadczeń na usuwanie 

skutków klęsk żywiołowych 
40 500,00 zł 

30 
Wpływy z różnych dochodów w zakresie gospodarki komunalnej i 

ochrony środowiska 
38 025,82 zł 

31 
Wpływy z opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym i zajęcie 

na czas robót wraz z odsetkami  
36 702,55 zł 

32 
Wpływ środków  z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na promocję 
szczepień, transport osób na szczepienia i prowadzenie infolinii w tym 

zakresie  

32 368,75 zł 

33 Wpływy z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej 30 284,32 zł 

34 Dotacja na organizację spisu powszechnego ludności 22 543,00 zł 

35 Wpływy z opłaty skarbowej 22 284,00 zł 

36 
Środki pozyskane od mieszkańców na realizację inwestycji 

wodociągowych 
21 021,75 zł 

37 

Wpływ środków z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Lubelskiego na dofinansowanie projektu pn. 

"Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy 
Kłoczew" 

20 386,17 zł 

38 Środki ze sprzedaży nieruchomości gminnych i mienia 19 893,41 zł 

39 
Dochody Urzędu Gminy i Centrum Usług Wspólnych (opłaty, 

kapitalizacja odsetek, rozliczenia lat ubiegłych, koszty upomnień od 
zaległości w podatkach) 

19 434,85 zł 

40 Dochody należne Gminie z realizacji zadań zleconych 18 240,38 zł 

41 
Wpływy z opłaty od napojów alkoholowych w opakowaniach 

jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml 
9 880,81 zł 

42 Wpływ na realizacje programu „Czyste Powietrze" 9 000,00 zł 

43 
Wpływ podatku VAT naliczonego z lat ubiegłych dot. kanalizacji 

sanitarnej 
5 102,86 zł 
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Lp. Wyszczególnienie Dochody 

44 
Dotacje na organizację i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do 

Rady Gminy 
3 108,00 zł 

SUMA  45 765 631,71 zł 

 
 
 

Najważniejszym źródłem dochodów Gminy Kłoczew w 2021 roku stanowiły subwencje ogólne 
z budżetu państwa oraz dotacje na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej. Sześć 
najistotniejszych pozycji po stronie dochodowej budżetu Gminy składa się łącznie na 84,41 % 
wszystkich wpływów. 

 
Analiza dochodów gminy w oparciu o paragrafy klasyfikacji budżetowej wskazuje, że wśród 

pięciu pierwszych pod względem najwyższej kwoty znajdują się: 
 
➢ § 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa; 
➢ § 2060 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 

administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia 
wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci; 

➢ § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących                       
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami; 

➢ § 0010 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych; 
➢ § 6280 – uzupełnienie subwencji ogólnej na zadania wodno-kanalizacyjne. 
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10 najistotniejszych paragrafów dochodowych w Gminie 
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PODATKI I OPŁATY LOKALNE 

  

Lp. Wyszczególnienie Dochody 

1 0010 – udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 3 772 873,00 zł 

3 0320 – wpływy z podatku rolnego    561 676,93 zł 

4 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych    264 303,41 zł 

5 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych    180 818,10 zł 

6 0330 – wpływy z podatku leśnego    126 339,32 zł 

7 0020 – udziały w podatku dochodowym od osób prawnych       82 970,61 zł 

8 0360 – wpływy z podatku od spadków i darowizn       44 142,00 zł 

9 
0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 

opłat 
      10 515,09 zł 

11 
0350 – wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, 

opłacanego w formie karty podatkowej 
        1 524,00 zł 

10 0430 – wpływy z opłaty targowej              0,00   zł 

SUMA  6 214 123,11 zł 

 
 

 
 

 
Najważniejszym źródłem dochodów podatkowych Gminy Kłoczew w 2021 r. były wpływy                        

z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) w wysokości ponad 3,7 mln zł. Drugie, 
co do wielkości, były wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, które wyniosły ponad 1,1 mln zł. 
Kwota pozostałych dochodów podatkowych przekroczyła 1,2 mln zł. 
  

Podatki i opłaty lokalne

0010 0310 0320 0340 0500 0330 0020 pozostałe
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REALIZACJA PODATKÓW I OPŁAT W ROKU 2021 

 
Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (Dz.U. z 2022r. poz. 559, 583)) wskazuje  

w art. 18 ust. 2 pkt. 8, że stanowienie o podatkach jest wyłączną kompetencją rady gminy.  
 

  W 2021 roku na terenie gminy Kłoczew wymiaru podatków i opłat dokonywano na podstawie  
obowiązujących ustaw oraz uchwał Rady Gminy Kłoczew podejmowanych w latach poprzednich.  
W trakcie roku została podjęta  uchwała dotyczące pomocy dla przedsiębiorców na podstawie tarczy 
antykryzysowej: 
 

1. Uchwała Nr XXXII/237/2021 Rady Gminy Kłoczew z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie 
wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości wskazanym grupom przedsiębiorców 
których płynność  finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych 
konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 

Na podstawie uchwały ze zwolnienia skorzystało 3 podatników. 
 

Zadania w zakresie wymiaru podatków, księgowości podatkowej, egzekucji zaległości 
podatkowych oraz w zakresie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 
realizował Referat Podatkowy. 

 
 

2021 ROK W LICZBACH 
 

 
 
➢ 4710  decyzji wymiarowych  
➢ 12 decyzje w sprawach ulg 
➢ 228  upomnień 
➢ 66 tytułów wykonawczych 
➢ 381 wydanych zaświadczeń 
➢ 3977 zaksięgowanych dowodów wpłat 

 
➢ 162  deklaracji podatkowych 
➢ 370 zmian geodezyjnych 
➢ 1441 wniosków o zwrot podatku 

akcyzowego zawartego w cenie oleju 
napędowego 

 
 
 
Podstawę wymiaru podatków lokalnych stanowiły:  
 
➢ grunty rolne o pow. 6 027,9984 ha 

przeliczeniowych 
➢ grunty zajęte na prowadzenie 

działalności gospodarczej  o pow. 
40,5034 ha 

➢ grunty pod wodami 44,679 ha 
➢ grunty pozostałe o pow. 26,0032 ha 
➢ lasy o pow. 3.042,931 ha  
➢ budynki zajęte na prowadzenie 

działalności gospodarczej o pow.  
użytkowej 34.186,22 m2 

➢ budynki pozostałe o pow. użytkowej 
16.364,32 m2 

➢ budowle o łącznej wartości 
23.077.790,36 zł 

➢ 32 samochody ciężarowych 
➢ 97 ciągniki siodłowe 
➢ 125 przyczep i naczep 
➢ 1 autobus 
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Należności z tytułu podatków łącznie za 2021 rok wyniosły  2 237 454,94 zł i były wyższe  
o około 4% w porównaniu do roku poprzedniego. Niezmiennie największą część wszystkich należności 
bo aż ponad połowę stanowi podatek od nieruchomości. Podatek rolny to około 26%, zaś od środków 
transportowych 13%. Najmniej należności stanowią dochody z podatku leśnego bo tylko 6% należności 
ogółem. Dochody roczne z tytułu należności podatkowych  wyniosły 2.121.280,31 zł.  

 
Poniższa tabela szczegółowo przedstawia wykonanie budżetu w zakresie podatków lokalnych. 

 
 
 
 
 

2019 2020 2021

od środków transportowych zł281 679,05 zł295 866,15 zł290 355,03

od nieruchomości zł1 084 654,58 zł1 155 798,18 zł1 243 630,34

leśny zł126 285,31 zł128 023,44 zł129 889,67

 rolny zł592 170,39 zł573 803,74 zł573 579,90

 zł-

 zł500 000,00

 zł1 000 000,00

 zł1 500 000,00

 zł2 000 000,00

 zł2 500 000,00

Poziom należności z tytułu podatków  w latach 2019 -
2021
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Planowane i otrzymane dochody podatkowe w roku 2021. 
 

 Plan 
Dochody 

otrzymane  
Wykonanie 

Osoby prawne 

Podatek od nieruchomości 755.109,29 zł 717.973,00 zł 95,08% 

Podatek rolny 1.402,15 zł 1.449,00 zł 103,34% 

Podatek leśny 26.734,23 zł 26.958,00 zł 100,84% 

Podatek od środków transp. 13.750,00 zł 12.879,00 zł 93,67% 

Osoby fizyczne 

Podatek od nieruchomości 425.083,97 zł 450.987,65 zł 106,09% 

Podatek rolny 593.426,54 zł 560.227,93 zł 94,41% 

Podatek leśny 99.383,25 zł 99.381,32 zł 100% 

Podatek od środków transp. 270.360,00 zł 251.424,41 zł 93% 

OGÓŁEM 2 185 249,43 zł 2 121 280,31 zł 97,07% 

 
Wymiaru podatków lokalnych dokonano w oparciu o stawki ustalone przez Radę Gminy 

Kłoczew na sesji w dniu 9 listopada 2020 r. Rada Gminy korzystając z nadanych jej uprawnień po raz 
kolejny obniżyła cenę skupu żyta , przyjmowaną do obliczenia podatku rolnego oraz większość stawek 
podatku od nieruchomości i od środków transportowych. Nie została natomiast obniżona średnia cena 
sprzedaży drewna ogłoszona przez GUS, na podstawie której wyliczany jest podatek leśny. Obniżenie 
stawek podatków, skutkuje zmniejszeniem dochodów jakie otrzymuje gmina. Poniższy wykres 
prezentuje skutki obniżenia stawek w roku 2021, które łącznie wyniosły 1.405.199,93 zł. 
 

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w latach 2020 – 2021 
 

                                          
 
 
 
 
 
 
 

Pomimo sukcesywnego realizowania nie wszyscy podatnicy wywiązują się z ciążących na nich 
obowiązków podatkowych. Stan zaległości z tytułu podatków lokalnych na dzień 31.12.2019, na dzień 
31.12.2020 oraz na dzień 31.12.2021 przedstawia w sposób szczegółowy poniższy wykres oraz tabela. 
 
 

➢ 871 090,96 zł w podatku od nieruchomości 

➢ 312 576,00 zł w podatku rolnym 

➢ 221 532,97 zł w podatku od środków transportowych 
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Zaległości w latach 2019-2021 w podziale na poszczególne podatki 
 

Lp Tytuł podatku 

Zadłużenie według stanu na dzień 

31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 

1. Podatek od nieruchomości  57 214,94 zł 81 436,21 zł 75.329,76 zł 

2. Podatek rolny 27 680,88 zł 20 723,48  zł 18 449,75 zł 

3. Podatek leśny 3 472,40 zł 3 472,40 zł 4 093,11 zł 

4. Podatek od śr. transportowych 45 605,50 zł 45 605,50 zł 28 101,02 zł 

RAZEM 133 973,72 zł            153 676,62 zł  125 973,64 zł  

 
Pomimo podejmowanych wobec dłużników na bieżąco działań egzekucyjnych, liczba 

podatników nie wywiązujących się z obowiązku podatkowego utrzymuje się na wysokim poziomie, co 
ma znaczny wpływ na generowanie zaległości podatkowych na koniec roku. W analizowanym okresie 
nastąpił spadek wysokości zaległości w porównaniu do roku poprzedniego.  

Rada Gminy Kłoczew jako organ stanowiący podejmuje m.in. uchwały w sprawie zwolnień  
w podatkach. Obowiązująca uchwała w sprawie zwolnień w podatku rolnym, mówi o zwolnieniu 

0,00 zł

20 000,00 zł

40 000,00 zł

60 000,00 zł

80 000,00 zł

100 000,00 zł

120 000,00 zł

140 000,00 zł

160 000,00 zł

31.12.2019r. 31.12.2020r. 31.12.2021r.

Zaległości w latach 2019-2021 w podziale na osoby prawe i 
fizyczne 

zalegości os. Fizycznych zaległści os. Prawnych
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gruntów zajętych na działalność przeciwpożarową oraz gruntów zajętych na działalność świetlic 
wiejskich. 

 
Największe znaczenie dla podatników ma zaś uchwała w sprawie wprowadzenia zwolnień od 

podatku od nieruchomości, ponieważ na jej mocy zwolnione są budynki mieszkalne na terenie Gminy 
Kłoczew. Obecnie stawka podatku od tych budynków wynosi 0,30 zł/ m2. Również z tej uchwały wynika 
zwolnienie: 

 

 gruntów, budynków oraz budowli wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby ochrony 
przeciwpożarowej,  

 budynków lub ich części zajęte na prowadzenie świetlic wiejskich i działalności kulturalnej 

 budowli lub ich części zajętych na prowadzenie działalności kultury fizycznej i sportu 

 budowli lub ich części zajętych na potrzeby zbiorowego odprowadzania  
i oczyszczania ścieków 
 

W poniższej tabeli zostały wskazane skutki zastosowanych zwolnień podatkowych w latach  
2020- 2021.  

 
 

Wysokość udzielonych zwolnień w latach 2020- 2021 na mocy uchwał Rady Gminy Kłoczew. 
 
 

Nazwa uchwały 

Wysokość udzielonych zwolnień 

osoby fizyczne osoby prawne 

2020 2021 2020 2021 

Uchwała w sprawie zwolnień w 
podatku rolnym 

-   zł -   zł 156,96 zł 98,16 zł 

Uchwała w sprawie zwolnień w 
podatku od nieruchomości 

50 982,49 zł 53 858,16 zł 21 716,19 zł 26 750,41 zł 

Uchwała w sprawie zwolnień w 
podatku od nieruchomości ze 

względu na negatywne skutki z 
powodu COVID-19 

2 701,00   zł 4.159,00 zł 3 705,00  zł 4 939,00 zł 

RAZEM 53 683,49 zł 58 017,16 zł 25 578,15 zł 31 787,57 zł 

 
 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. – ordynacja podatkowa daje prawo organom podatkowym na 

umarzanie zaległości oraz odsetek , rozkładanie na raty i odraczanie terminu płatności należności na 
wniosek podatnika. 
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 Wysokość umorzonych podatków w latach 2020-2021. 
 

Rodzaj należności 
Kwota umorzeń 

2020 2021 

osoby fizyczne 

podatek rolny 
                                1 302,00 

zł  
1 175,00 zł  

podatek leśny 239,00 zł  367,00 zł  

podatek od nieruchomości 2 185,00 zł  24 102,00 zł  

podatek od środków 
transportowych 

                                            -   zł                                               -   zł  

osoby prawne 

podatek rolny                                             -   zł                                               -   zł  

podatek leśny                                             -   zł                                              -   zł  

podatek od nieruchomości 29 796,00   zł                                 -  zł  

podatek od środków 
transportowych 

                                           -   zł                                               -   zł  

razem podatki 33 522,00 zł  25 644,00 zł  

odsetki                                   438,95 zł  
                                 1 162,00 

zł  

 
Wysoka kwota umorzeń w roku 2021 wynika z zastosowanych ulg w spłacie zobowiązań  

z tyt. podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców, którzy nie mogli skorzystać ze zwolnień 
wynikających z przyjętych uchwał przez Radę Gminy Kłoczew. 

Referat Podatkowy w 2021 roku realizował również po raz kolejny zadanie zlecone w zakresie 
zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych. 

 
Zwrot podatku akcyzowego 
 

Wyszczególnienie 2020 2021 

Liczba złożonych wniosków o zwrot podatku 
akcyzowego 

1479 szt. 1440 szt. 

Łączna powierzchnia użytków rolnych 
zgłoszona przez producentów rolnych we 
wnioskach o zwrot podatku akcyzowego 

7.612,92 ha 7.591,70 ha 

Łączna średnia roczna liczba dużych 
jednostek przeliczeniowych bydła zgłoszona 
przez producentów rolnych we wnioskach o 
zwrot podatku akcyzowego 

6.575,68 szt. 6.588,42 szt. 

Łączna kwota rocznego limitu zwrotu 
podatku akcyzowego  
 

958.562,40 zł 956.822,60 zł 

Kwota dokonanego zwrotu podatku 
akcyzowego producentom  
Rolnym w okresie sprawozdawczym 

854.741,31 zł 853.074,60 zł 

Kwota dotacji dla gminy na pokrycie 
kosztów postępowania 

17.094,82 zł 17.061,49 zł 
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POZYSKANE DOTACJE I ŚRODKI ZEWNĘTRZNE NA ZADANIA INWESTYCYJNE                      

I BIEŻĄCE  (Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW NA ZADANIA ZLECONE I 

DOFINANSOWANIA ZADAŃ WŁASNYCH) 
 

Lp. Nazwa zadania Źródło finansowania 
Wartość dotacji 

pozyskanej 
w 2021 r. 

1 
Remont drogi gminnej Nr 102814L Kłoczew-

Sosnówka-Gęsia Wolka 
Rządowy Fundusz 

Rozwoju Dróg 
1 227 347,00 zł 

2 OZE w Gminie Kłoczew 
RPO Województwa 

Lubelskiego 
285 881,41 zł 

3 Realizacja projektu Laboratoria Przyszłości 
Przeciwdziałanie 

COVID-19 
254 100,00 zł 

4 
Przebudowa drogi gminnej Nr 102818L 

w Czernicu 
Rządowy Fundusz 

Rozwoju Dróg 
239 542,00 zł 

5 Organizacja lokalnego transportu zbiorowego 
Fundusz Rozwoju 

Przewozów 
Autobusowych 

227 805,43 zł 

6 
Doposażenie stołówek szkolnych w ramach 

programu: „Posiłek w domu i szkole" 
Budżet Państwa 139 556,02 zł 

7 
Zwrot części wydatków w ramach funduszu 

sołeckiego w 2020 r. 
Lubelski Urząd 

Wojewódzki 
101 041,11 zł 

8 Usunięcie azbestu od mieszkańców Gminy WFOŚiGW 64 626,33 zł 

9 
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości 

Wygranka 
Fundusz Ochrony 
Gruntów Rolnych 

60 000,00 zł 

10 
Organizacja wycieczek szkolnych w ramach 

programu Poznaj Polskę 
Budżet Państwa 46 139,75 zł 

11 Organizacja publicznego transportu lokalnego Powiat Rycki 30 964,92 zł 

12 
Zakup książek w ramach Narodowego 

Programu Rozwoju Czytelnictwa 
Budżet Państwa 23 000,00 zł 

13 
Modernizacja systemu oświetleniowego 

w Gminie Kłoczew 
RPO Województwa 

Lubelskiego 
20 386,17 zł 

14 Sprzedaż nieruchomości gminnej i mienia Osoba fizyczna 19 893,41 zł 

15 
Budowa przyłączy wodociągowych Przykwa - 

Julianów 
Wpłaty mieszkańców 13 021,75 zł 

16 Realizacja projektu Czyste Powietrze WFOŚiGW 9 000,00 zł 

17 
Zajęcia dodatkowe nauczania języka 

angielskiego w ramach programu Youngster 
Fundusz Rozwoju Wsi 

Polskiej 
3 600,00 zł 

SUMA 2 765 905,30 zł 

 
 

W 2021 r. Gmina pozyskała ze środków zewnętrznych kwotę 2 765 905,30 zł. Największe 
dofinansowania dotyczyło zadań realizowanych w następujących obszarach: 

 
1. Drogi publiczne     – 1 526 889,00 zł; 
2. Oświata i wychowanie     –    466 395,77 zł; 
3. Instalacje solarne i fotowoltaiczne  –    285 881,41 zł; 
4. Organizacja lokalnego transportu zbiorowego –    258 770,35 zł. 
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GŁÓWNE KIERUNKI WYDATKÓW 

 

Lp. Wyszczególnienie Wydatki 

1 Pomoc społeczna i wsparcie dla rodzin 14 016 746,21 zł 

2 Oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza 13 339 169,39 zł 

3 Administracja publiczna 2 612 272,84 zł 

4 Utrzymanie sieci kanalizacyjnej 2 354 955,74 zł 

5 Utrzymanie gminnych dróg publicznych 2 103 405,53 zł 

6 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kultura fizyczna 1 051 573,03 zł 

7 
Pokrywanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania 

odpadami 
1 028 793,56 zł 

8 Pozostała działalność gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 956 489,81 zł 

9 Wydatki na zwrot podatku akcyzowego 870 136,09 zł 

10 Utrzymanie jednostek OSP 656 729,30 zł 

11 Dofinansowanie poprawy stanu powiatowych dróg publicznych 510 282,38 zł 

12 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 438 673,51 zł 

13 Dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego 324 712,49 zł 

14 
Pozostała działalność administracji publicznej (promocja, 

odszkodowania, opłaty, izby rolnicze, MPZP) 
205 221,49 zł 

15 Oświetlenie ulic, placów i dróg 176 481,54 zł 

16 Zadania z zakresu ewidencji ludności i USC 122 250,79 zł 

17 Funkcjonowanie Rady Gminy 110 938,01 zł 

18 Wsparcie jednostek PSP 100 000,00 zł 

19 
Realizacja projektu pn. "modeLOWE Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji 

dla obszarów zdegradowanych i defaworyzowanych" 
93 725,97 zł 

20 Przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomani 66 193,33 zł 

21 Usługi weterynaryjne (opieka nad zwierzętami bezdomnymi) 34 683,87 zł 

22 Przeciwdziałanie COVID-19 32 368,75 zł 

23 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 25 852,67 zł 

24 Przeprowadzenie spisu powszechnego ludności 22 543,00 zł 

25 Zarządzanie kryzysowe 20 039,32 zł 

26 Obsługa długu publicznego 18 856,11 zł 

27 
Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy  i 

aktualizacja rejestru wyborców 
5 896,96 zł 

SUMA 41 298 991,69 zł 

  
W ramach budżetu w 2021 r. Gmina Kłoczew najwięcej środków wydatkowała na pomoc 

społeczną i wsparcie dla rodzin. Wydatki te wyniosły łącznie ponad 14,0 mln zł, co stanowi 33,93 % 
wydatków Gminy w 2021 r. Wydatki z obszaru pomocy społecznej i wsparcia rodziny wiązały się                        
w głównej mierze z realizacją rządowego programu „Rodzina 500+” oraz wypłatą zasiłków i świadczeń 
rodzinnych.  

Drugą największą grupą wydatków w 2021 r. była oświata i wychowanie z edukacyjną opieką 
wychowawczą, które przekroczyły w sumie 13,3 mln zł, co stanowi 32,30 % rocznych wydatków Gminy. 
Obecność wydatków oświatowych w czołówce wydatków Gminy wpisuje się w standardowy obraz 
budżetu w większości gmin w Polsce. 
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GŁÓWNE KIERUNKI WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH 

 

Lp. Wyszczególnienie 
Wydatki 

inwestycyjne 

1 Rozbudowa oczyszczalni ścieków 1 918 110,71 zł  

2 Przebudowa i modernizacja dróg gminnych 1 628 826,97 zł  

3 OZE w Gminie Kłoczew 804 344,58 zł  

4 Dofinansowanie - drogi publiczne powiatowe 510 282,38 zł  

5 
Dotacje dla jednostek OSP na modernizację budynków strażnico-

świetlic 
370 000,00 zł  

6 Zakupy mienia komunalnego 213 166,36 zł  

7 Modernizacja świetlic wiejskich 197 204,64 zł  

8 Budowa sieci wodociągowej 183 609,34 zł  

9 Dofinansowanie zakupu samochodu dla PSP Ryki 100 000,00 zł  

10 Wyposażenie PSZOK 92 682,00 zł  

11 
System nawodnienia i rekultywacja boiska sportowego, zakup kosiarki 

samojezdnej na potrzeby boiska 
51 600,00 zł  

12 Modernizacja budynku WSPÓLNA 28 290,00 zł  

13 Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego 18 450,00 zł  

SUMA 6 116 566,98 zł 

 
W ramach wydatków inwestycyjnych w 2021 r. najwięcej środków budżetowych, tj. ponad                

1,9 mln zł, przeznaczono na rozbudowę gminnej oczyszczalni ścieków. Stanowiły one ponad 
31,00 %  wydatków inwestycyjnych zrealizowanych w 2021 r.  

Na drugim miejscu znalazły się wydatki przeznaczone na przebudowę i modernizację dróg 
gminnych. Uwzględniając dotacje przekazane na budowę publicznych dróg powiatowych, ogół 
wydatków drogowych wyniósł ponad 2,1 mln zł i stanowił 34,97 % budżetu inwestycyjnego.  

Na wysokim poziomie zostały wykonane również wydatki związane z realizowanym projektem 
OZE w Gminie Kłoczew polegającym na montażu instalacji fotowoltaicznych i solarnych dla 
mieszkańców. Zakończenie projektu zostało przewidziane na 2022 r.  

Ponadto wysokie nakłady poniesiono na udzielone dotacje dla jednostek OSP na modernizację 
strażnico-świetlic w Kłoczewie i Woli Zadybskiej.  
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INFRASTRUKTURA I GOSPODARKA KOMUNALNA 

 

 
WODA I ŚCIEKI 

 
Wybrane parametry gospodarki wodnej: 
 

 Ilość sprzedanej wody przydatnej do spożycia przez ludzi w 2021 roku:  306,1 tyś. m3  

 Średnie dobowe zużycie wody:  839 m3  

 Długość sieci wodociągowej:  166,98 km 

 Liczba przyłączy wodociągowych:  1557 szt. 

 Procent mieszkańców korzystających z sieci wodociągowych :  75,42 % 

 Procent budynków mieszkalnych podłączonych do sieci wodociągowej:  74,43 % 

 Liczba awarii sieci wodociągowej:  29 
 
 

Wybrane parametry gospodarki ściekowej: 
 

 Ilość odebranych ścieków od mieszkańców w 2021 roku:  70,6 tyś. m3 

 Średnia dobowa produkcja ścieków:  193 m3   

 Długość sieci kanalizacyjnej: 22,29 km 

 Liczba przyłączy kanalizacyjnych:  410 szt. 

 Procent mieszkańców korzystających z sieci kanalizacyjnej:  19,86 % 

 Procent budynków mieszkalnych podłączonych do sieci kanalizacyjnej:  19,6 % 

 Liczba awarii sieci kanalizacyjnej:  2 
 
 

Zadania z zakresu gospodarki wodno-ściekowej w 2021 roku realizowane były przez Gminę 
Kłoczew oraz administratora sieci wodociągowej Usługi Instalacyjno-Sanitarne WOD-KAN, CO, GAZ 
Jurzysta Henryk, ul. Sądowa 12 , 08-460 Sobolew 
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ŹRÓDŁA CIEPŁA 

 
Zgodnie z art. 27g ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 554) o wspieraniu 

termomodernizacji i remontów oraz Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków od dnia 1 lipca 2021 
roku na każdego Właściciela ogrzewanego budynku, został nałożony obowiązek składania deklaracji 
dotyczących źródeł ciepła i źródeł spalania paliw w budynkach i lokalach mieszkalnych oraz 
niemieszkalnych.  

 
W terminie od 01 lipca 2021 r. do 31.12.2021 r. zostało złożonych łącznie 621 deklaracji. Poniższy 

wykres przedstawia dane ilości złożonych deklaracji z rozróżnieniem na źródło ciepła.  
 
 

 

 
  

47

25

409

19

32

48

10
31

Źródła ciepła według złożonych deklaracji 
od 01.07.2021 r. do 31.12.2021 r. 

Gaz - 47

Piec C.O. z podajnikiem - 25

Piec C.O. zasypowy - 409

Kominek/koza - 19

Piec kaflowy - 32

Trzon kuchenny/kuchnia węglowa -
48

Pompa ciepła - 10

Ogrzewanie elektryczne - 31
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ODPADY 

 
Od dnia 1.01.2021 r. usługę odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych 

świadczy firma ECOGLOBE Sp. z o.o. Sp.k. Międzyrzec Podlaski.  Wynagrodzenie zarówno za odbiór  
i transport jak i za zagospodarowanie odpadów ustalono od masy odebranych odpadów.   

 
       Na terenie Gminy Kłoczew nie ma możliwości przetwarzania odpadów komunalnych. Zgodnie  
z zawartą umową zmieszane odpady komunalne i bioodpady przekazywane są do  Instalacji 
Przetwarzania Odpadów Komunalnych przy ul. Dęblińskiej 2 w Puławach, natomiast pozostałe odpady 
zbierane w sposób selektywny przekazane zostały do firmy EKOLIDER Jarosław Wyglądała Lucin 4,  
08-400 Garwolin . 
 

Priorytetowym zadaniem dla Gminy Kłoczew na lata następne jest zwiększenie świadomości 
mieszkańców gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w celu ograniczenia ilości 
wytwarzanych odpadów komunalnych oraz racjonalnego segregowania odpadów komunalnych w celu 
osiągnięcia określonych przez Unię Europejską poziomów odzysku i recyklingu odpadów. 

 
Zapisy art. 9tb ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakładają na gminę 

obowiązek przeanalizowania możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, 
bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz przeznaczonych do składowania pozostałości  
z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości z procesu mechaniczno – biologicznego 
przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych.  

 
W 2021 roku zakupiona została waga i kontener na odpady budowlane do Punktu 

Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. 
 

 
Analiza kosztów poniesionych w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem  
i unieszkodliwieniem odpadów komunalnych 
 

1. Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi              -  895 671,78 zł 
2. Zaległość na dzień 31.12.2021 r.                              -    90 908,97 zł 
3. Nadpłata na dzień 31.12.2021 r.                   -      8 248,13 zł 

 
Koszty i wydatki systemu gospodarki odpadami komunalnymi:                          -  912 767,12 zł 
w tym: 
 

1. Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych              -   705 545,79 zł 
2. Wynagrodzenie i pochodne obsługi administracyjnej systemu  

gospodarowania odpadami komunalnymi (zakup materiałów  
i wyposażenia, obsługa informatyczna)                  -  114 539,33 zł 

3. Zakup wagi i kontenerów na odpady                                                                         -     92 682,00 zł 
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W stosunku do właścicieli nieruchomości, którzy opóźniają się z wnoszeniem opłat wysyłane 

są  upomnienia, których w 2021 r. wysłano 354.   
Liczba właścicieli nieruchomości, którzy na dzień 31.12.2021 r. posiadali zaległości w opłatach 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 386 osób.  
Właścicielom nieruchomości, którzy pomimo otrzymanego upomnienia nadal nie uregulowali 

należności wystawiono 58 tytułów wykonawczych do Naczelnika Urzędu Skarbowego celem ściągnięcia 
w trybie egzekucji administracyjnej.  

Środki pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie mogą być 
wykorzystane na cele niezwiązane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania 
odpadami komunalnymi. Niewykorzystane w danym roku przechodzą na rok następny. 

 
Dokonując analizy liczby mieszkańców należy wziąć pod uwagę liczbę osób zameldowanych na 

terenie  Gminy Kłoczew  oraz sumę  osób ujętych w złożonych deklaracjach o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  Na dzień 31.12.2021 r. liczba osób zameldowanych 
na terenie Gminy Kłoczew wynosi 7 226 osób.  

 
Liczba osób objętych systemem gospodarowania odpadami wynikająca ze złożonych deklaracji 

wynosi 6 120 osoby. Na dzień 31.12.2021 r. do Urzędu Gminy wpłynęło 1746 deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
  

895 671,78 zł

912 767,12 zł

885 000,00 zł

890 000,00 zł

895 000,00 zł

900 000,00 zł

905 000,00 zł

910 000,00 zł

915 000,00 zł

Kategoria 1

Wpływy i wydatki systemu gospodarki 
odpadami 

Wpływy Wydatki
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ANALIZA ILOŚCI ODPADÓW KOMUNALNYCH WYTWARZANYCH NA TERENIE 

GMINY KŁOCZEW 
 
Odebrane odpady komunalne ogółem: 867,600 Mg 
 

Ilość odpadów komunalnych  wytworzonych na terenie gminy Kłoczew i odebranych                                  
z nieruchomości zamieszkałych przez podmioty odbierające odpady w 2021 roku: 
 

Kod odebranych odpadów 
komunalnych 

Rodzaj odebranych odpadów 
komunalnych 

Masa odebranych 
odpadów komunalnych 

(Mg) 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 67,080 

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 122,040 

15 01 07 Opakowania ze szkła 114,420 

Ex 20 01 08 Odpady ulegające biodegradacji 5,260 

20 03 01 Niesegregowane odpady komunalne 441,120 

Razem 749,920 

 
Ilość odpadów komunalnych dostarczonych przez mieszkańców do Punktu Selektywnego 

Zbierania Odpadów Komunalnych w 2021 roku: 
 

Kod odebranych 
odpadów 

komunalnych 

Rodzaj odebranych odpadów komunalnych Masa odebranych 
odpadów komunalnych 

(Mg) 

16 01 03 Zużyte opony 7,900 

17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 
odpadowych materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne niż wymienione w 
17 01 06 

51,780 

17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 
06 01 i 17 06 03 

2,600 

 

20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 
inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 

01 35 

10,740 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe  44,660 

 Razem 117,680 

 
Ogółem do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dostarczono 117,680 Mg 

odpadów. 
 

Odpady dostarczone do PSZOK stanowią 13% ogólnej masy odpadów komunalnych 
wytworzonych i odebranych z terenu gminy Kłoczew. 
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Ilość zmieszanych odpadów komunalnych odebranych z nieruchomości zamieszkałych na 
terenie gminy Kłoczew w 2021 roku wynosi 441,120 Mg.  Ponadto w 2021 roku  z gospodarstw rolnych 
z terenu gminy Kłoczew odebrano odpady rolnicze w ilości 92,46 Mg. 
 

Powyższe ilości nie odzwierciedlają rzeczywistej sumy wszystkich odpadów powstających na 
terenie gminy, ponieważ ujęte tu zostały ilości odpadów wytwarzanych w ramach systemu 
gospodarowania odpadami, do tego dochodzą odpady wytwarzane poza systemem (przedsiębiorcy) 
oraz odpady z koszy ulicznych. 
 

 
 

 
FOLIE ROLNICZE 

 
W dniach od 30.08.2021 do 6.09.2021 na terenie Gminy Kłoczew przeprowadzona została akcja 

odbioru odpadów rolniczych – folii, sznurków, siatek worków po nawozach i opakowań big – bag. 
 
Z akcji skorzystało 206 rolników, którzy dostarczyli łącznie blisko 93 tony odpadów 

(informacyjnie w roku ubiegłym odebrano 54 ton odpadów). 
 
Koszt zbiórki wyniósł 46 230 zł 
 
Kilkudniowa akcja oprócz ochrony środowiska, tj. powierzchni ziemi, poprawy jakości 

powietrza pozytywnie wpłynęła na utrzymanie czystości i porządku na posesjach użytkowanych 
rolniczo. 
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GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI 

 
PRAWA WŁASNOŚCI PRZYSŁUGUJĄCE GMINIE 

 
 Nieruchomości stanowiące własność Gminy Kłoczew tworzą gminny zasób nieruchomości. 
Zarządzanie zasobem gminnym odbywa się w sposób zgodny z zasadami prawidłowej gospodarki                         
i w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997r. 
o gospodarce nieruchomościami. 
 
 Powierzchnia nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Kłoczew według stanu 
na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosiła 228,4293 ha o łącznej wartości 3 571 287,95 zł  
 
 

 
 

Gospodarowanie mieniem komunalnym jest obowiązkiem wójta, zaś rady gminy ustalają zasady 
gospodarowania nieruchomościami gminnymi. W granicach swoich kompetencji w 2021 roku Rada 
Gminy Kłoczew podjęła następujące uchwały: 

 
1. Uchwała nr XXXIII/249/2021 Rady Gminy Kłoczew z dnia 19 maja 2021 roku w sprawie 

wyrażenia zgody na cesję praw i obowiązków wynikających z umowy najmu lokalu użytkowego 
stanowiącego własność Gminy Kłoczew 

2. Uchwała nr XXXIII/250/2021 Rady Gminy Kłoczew z dnia 19 maja 2021 roku w sprawie 
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym części 
nieruchomości położonej w miejscowości Gózd, stanowiącej własność Gminy Kłoczew 

3. Uchwała nr XXXIII/251/2021 Rady Gminy Kłoczew z dnia 19 maja 2021 roku w sprawie 
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym części 
powierzchni dachu na świetlicy wiejskiej miejscowości Bramka, stanowiącej własność Gminy 
Kłoczew                           

Drogi

Grunty rolne

Lasy
Grunty OSP

Grunty w 
trwałym 
zarządzie

Grunty po byłych 
szkołach

Grunty w 
użytkowaniu 
wieczystym

Pozostałe

Wykaz mienia komunalnego

https://ugkloczew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=440&p1=szczegoly&p2=1641784
https://ugkloczew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=440&p1=szczegoly&p2=1641784
https://ugkloczew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=440&p1=szczegoly&p2=1641784
https://ugkloczew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=440&p1=szczegoly&p2=1641784
https://ugkloczew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=440&p1=szczegoly&p2=1641789
https://ugkloczew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=440&p1=szczegoly&p2=1641789
https://ugkloczew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=440&p1=szczegoly&p2=1641789
https://ugkloczew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=440&p1=szczegoly&p2=1641789
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4. Uchwała nr XXXVII/279/2021 Rady Gminy Kłoczew z dnia 22 września 2021 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych                           
w Kłoczewie na rzecz Gminy Kłoczew 

5. Uchwała nr XXXVIII/280/2021 Rady Gminy Kłoczew z dnia 22 września 2021 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Starym 
Zadybiu stanowiącej mienie komunalne Gminy Kłoczew 

6. Uchwała nr XL/299/2021  Rady Gminy Kłoczew z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia 
zgody na nabycie niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Kłoczewie na 
rzecz Gminy Kłoczew 

7.  Uchwała nr XL/306/2021 Rady Gminy Kłoczew z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia 
zgody na nabycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej  w Kłoczewie na rzecz 
Gminy Kłoczew 

 
 

ZMIANY W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 
 

 Poniższa tabela przedstawia zmiany w stanie mienia komunalnego w zakresie nowo nabytych 
nieruchomości. 
 

 
Lp. 

 

 
Nazwa 
obrębu 

 
Numer 
działki 

 
Powierzchnia 

 
Sposób nabycia 

 

1. 
Kłoczew 

 
542/5 0,0316 ha Umowa sprzedaży 

2. 
Kłoczew 

 
25/4 0,0651 ha Umowa sprzedaży 

3. 
 

Kłoczew 
 

1045/5 
1045/6 

0,1437 ha Umowa sprzedaży 

4. 
Kłoczew 

 
541/2 0,0657 ha 

Umowa przekazania prawa własności 
nieruchomości 

5. Kłoczew 
21/2 
22/2 
24/1 

0,0067 ha 
0,0355 ha 
0,0032 ha 

Nabycie z mocy prawa  na podst. Art.98 ust. 1 
ustawy o gospodarce nieruchomościami 

6. Bramka 597/4 
0,0144 ha 
0,0074 ha 

Nabycie z mocy prawa na podst. Art.98 ust. 1 
ustawy o gospodarce nieruchomościami 

7. Kłoczew 537/1 0,0236 ha 
Nabycie z mocy prawa  na podst. Art.98 ust. 1 

ustawy o gospodarce nieruchomościami 

8. Kłoczew 625/1 0,0166 ha 
Nabycie z mocy prawa  na podst. Art.98 ust. 1 

ustawy o gospodarce nieruchomościami 

9. 
Stare 

Zadybie 
638/1 
638/6 

0,0194 ha 
0,0048 ha 

Nabycie z mocy prawa na podst. Art.98 ust. 1 
ustawy o gospodarce nieruchomościami 

10. 
Stare 

Zadybie 
698/3 0,0049 ha 

Nabycie z mocy prawa na podst. Art.98 ust. 1 
ustawy o gospodarce nieruchomościami 

 
 
 
 
 

https://ugkloczew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=440&p1=szczegoly&p2=1677303
https://ugkloczew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=440&p1=szczegoly&p2=1677303
https://ugkloczew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=440&p1=szczegoly&p2=1677303
https://ugkloczew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=440&p1=szczegoly&p2=1677303
https://ugkloczew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=440&p1=szczegoly&p2=1697991
https://ugkloczew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=440&p1=szczegoly&p2=1697991
https://ugkloczew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=440&p1=szczegoly&p2=1697991
https://ugkloczew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=440&p1=szczegoly&p2=1697991
https://ugkloczew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=440&p1=szczegoly&p2=1698100
https://ugkloczew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=440&p1=szczegoly&p2=1698100
https://ugkloczew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=440&p1=szczegoly&p2=1698100
https://ugkloczew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=440&p1=szczegoly&p2=1698100
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W oparciu o obowiązujące w 2021 roku uchwały Rady Gminy Kłoczew wyrażające zgodę na 
zbycie nieruchomości gminnych stanowiących mienie komunalne przeprowadzono 1 przetarg ustny 
nieograniczony oraz 2 przetargi ustne ograniczone na sprzedaż poniższych działek gminnych:  
 

 
Nr 

działki 
Powierzchnia 

Cena wywoławcza 
netto 

Data przetargu 
Wynik 

przetargu 

Wola 
Zadybska 

 
285/1 

 
0,0159 ha 

 
1.200,00 zł 

 
26.03.2021 

 
Pozytywny 

Wola 
Zadybska 

 

 
285/2 

 
0,0162ha 

 
1.250,00 zł 

 
26.03.2021 

 
Pozytywny 

 
Stryj 

 
518/1 

 
0,1188 ha 

 
2.350,00 zł 

 
1.07.2021 

 
Pozytywny 

 
W 2021 roku obowiązywało 12 umów najmu/dzierżawy nieruchomości stanowiących własność 

Gminy Kłoczew oraz umów bezpłatnego użyczenia nieruchomości dla jednostek organizacyjnych oraz 
stowarzyszeń.  

 

GOSPODARKA MIESZKANIOWA 
 

 Jednym z zadań własnych gminy jest tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb 
mieszkaniowych wspólnoty samorządowej. Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem Gminy 
Kłoczew prowadzone jest w oparciu o ustawę z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, 
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, uchwałę  Nr XXI/149/2020 Rady Gminy 
Kłoczew z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania 
Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kłoczew na lata 2020-2024, uchwałę Nr XXI/150/2020 Rady Gminy 
Kłoczew z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu Gminy Kłoczew, zarządzenie Nr 142/2019 Wójta Gminy Kłoczew z dnia                         
16 grudnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej oraz ustalenia regulaminu pracy 
Komisji a także zarządzenie Nr 54/2015 Wójta Gminy Kłoczew z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie 
ustalenia stawki bazowej czynszu za lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu 
Gminy Kłoczew.  
 
 W skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kłoczew wchodzi 8 lokali mieszkaniowych o łącznej 
pow. 417,78 m2 mieszczących się w czterech budynkach, w tym 2 lokale socjalne o pow. 99,33 m2. 
 
 

Lp. Lokalizacja 
Pow. użytkowa w 

m2 Wyposażenie 
Stan 

techniczny 

1. 
Budynek Administracyjny 
„WSPÓLNA” w Kłoczewie 

59,70 
c.o, woda, wc, 

kanalizacja 
dobry 

2. 
Budynek Administracyjny 
„WSPÓLNA” w Kłoczewie 

42,10 
c.o, woda, wc, 

kanalizacja 
dobry 

3. 
Budynek Administracyjny 
„WSPÓLNA” w Kłoczewie 

42,62 
c.o, woda, wc, 

kanalizacja 
dobry 

4. 
Budynek po byłej Szkole 

Podstawowej w Starym Zadybiu - 
drewniany 

41,68 woda, co, wc dobry 
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5. 
Budynek po byłej Szkole 

Podstawowej w Starym Zadybiu - 
drewniany 

57,65 woda, co, wc dobry 

6. 
Budynek po byłej Szkole 

Podstawowej w Wylezinie - 
drewniany 

75,15 woda dostateczny 

7. 
Budynek mieszkalny                                 

w Kawęczynie 
49,44 

woda, kanalizacja, 
wc 

dobry 

8. 
Budynek mieszkalny                                 

w Kawęczynie 
49,44 

woda, kanalizacja, 
wc 

dobry 

 
Lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy wynajmowane są na 

pisemny wniosek osoby zainteresowanej. Na koniec roku 2021 obowiązywało 6 umów najmu lokali 
mieszkalnych i 1 umowa najmu lokalu socjalnego. 
 Pierwszeństwo najmu lokalu mieszkalnego przysługuje osobom, które: 

1) utraciły mieszkanie wskutek klęski żywiołowej, pożaru; 
2) zamieszkują w budynkach, których stan techniczny stwarza zagrożenie dla zdrowia  i życia, co 

zostało orzeczone przez właściwy organ; 
3) zostały dotknięte przemocą w rodzinie.  

 Przy zawieraniu umów najmu lokalu socjalnego pierwszeństwo przysługuje osobom, które: 
1) dysponują orzeczeniem sadu o uprawnieniu do otrzymania lokalu; 
2) utraciły mieszkanie wskutek klęski żywiołowej, pożaru; 
3) w wyniku uzyskania pełnoletniości opuściły dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą. 

 
 W oparciu o „Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 
Gminy Kłoczew” oddanie w najem lub podnajem lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony i najem 
socjalny lokalu uzależniony jest od wysokości dochodu gospodarstwa domowego: 

1) średni miesięczny dochód w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku na 
jednego członka gospodarstwa domowego osób ubiegających się o oddanie w najem lub 
podanej lokalu na czas nieoznaczony nie może być wyższy niż: 
a) 150% najniższej emerytury – w gospodarstwie jednoosobowym; 
b) 100% najniższej emerytury – w gospodarstwie wieloosobowym; 

2) średni miesięczny dochód w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku na 
jednego członka gospodarstwa domowego osób ubiegających się o oddanie w najem lokalu 
socjalnego nie może być wyższy niż: 
a) 75% najniższej emerytury – w gospodarstwie jednoosobowym; 
b) 50% najniższej emerytury – w gospodarstwie wieloosobowym; 

3) wysokość dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego uzasadniającą zastosowanie 
obniżki czynszu: 
a) do 50% najniższej emerytury – w gospodarstwie jednoosobowym; 
b) do 40% najniższej emerytury – w gospodarstwie wieloosobowym. 

 
 Polityka czynszowa Gminy w 2021 roku zmierzała do kształtowania stawek czynszu 
pozwalających na pokrywanie bieżących kosztów utrzymania budynków oraz bieżących remontów. 
Najemcy lokali mieszkalnych opłacali czynsz najmu ustalony według stawki bazowej za 1 m2 

powierzchni użytkowej lokalu z uwzględnieniem czynników podwyższających lub obniżających wartość 
użytkową lokalu. 
 Czynnikami obniżającymi lub podwyższającymi stawki czynszu są: 

1) w zakresie położenia budynku: 
a) w miejscowości Kłoczew – podwyższenie o 15%; 
b) w pozostałych miejscowościach gminy – obniżenie o 5%; 
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2) w zakresie położenia lokalu w budynku: 
a) lokal położony na kondygnacji innej niż parter i piętro – obniżenie o 5%; 

3) w zakresie wyposażenia lokalu w urządzenia techniczne i instalacje oraz ich stan: 
a) brak łazienki i wc – obniżenie o 5%; 
b) brak c.o. – obniżenie o 5%; 
c) wyposażenie lokalu w gaz przewodowy – podwyższenie o 10%; 
d) wyposażenie lokalu w kanalizację – podwyższenie o 15%; 
e) brak wody – obniżenie o 5%; 

4) w zakresie ogólnego stanu technicznego: 
a) budynek o złym stanie technicznym – obniżenie o 5%. 

 
 Kwoty czynszu ulegają zmianie w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów                        
i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze 
Polskim. 
 Społeczna kontrolę nad wynajmem lokali sprawuje Komisja Mieszkaniowa powołana przez 
Wójta Gminy Kłoczew Zarządzeniem Nr 142/2019 z dnia 16 grudnia 2019 roku. Do zadań Komisji 
należy: opiniowanie wniosków o najem lokali mieszkalnych, uczestniczenie w oględzinach pomieszczeń 
zajmowanych przez osoby ubiegające się o wynajęcie lokalu oraz rozpatrywanie uwag i zastrzeżeń 
dotyczących wynajmowania lokali.  
 Z uwagi na brak zapotrzebowania Gmina w najbliższych latach nie przewiduje budowy nowych 
budynków mieszkalnych oraz nie przewiduje sprzedaży posiadanych budynków ani lokali. 
 

  
 

Dochody z tytułu obrotu nieruchomościami komunalnymi, a w szczególności z najmu                                
i dzierżawy składników majątkowych gminy oraz wpływy z tytułu użytkowania wieczystego na dzień  
31 grudnia 2021 roku wyniosły 239.522,06 zł netto.   
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Roczne wpływy z tytułu czynszów 19 642,68 zł zł484,32 91 045,32 zł zł1 400,00 126 877,81 zł zł71,93

Roczne wpływy z tytułu czynszów
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EDUKACJA 

 
W roku 2021 Gmina Kłoczew była organem prowadzącym dla pięciu szkół podstawowych 

z oddziałami przedszkolnymi i jednego przedszkola: 
1) Szkoła Podstawowa im. Orła Białego z Oddziałami Przedszkolnymi w Czernicu, 
2) Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza z Oddziałami Przedszkolnymi w Goździe, 
3) Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów z Oddziałami Przedszkolnymi w Kłoczewie, 
4) Szkoła Podstawowa im. I Pułku Lotnictwa Myśliwskiego z Oddziałami Przedszkolnymi w Starym 

Zadybiu – do 31 sierpnia 2021 r., 
5) Szkoła Podstawowa im. Jana Kupczyka z Oddziałami Przedszkolnymi w Woli Zadybskiej, 
6) Przedszkole Samorządowe w Kłoczewie. 

 
Przy szkołach w Czernicu i Goździe funkcjonowały punkty przedszkolne.  Szkoły podstawowe w 

Starym Zadybiu i Woli Zadybskiej miały obniżoną strukturą organizacyjną obejmującą klasy I-IV.                         
Na terenie gminy nie było żadnych placówek niepublicznych.  

Obsługę finansowo-administracyjną szkół i przedszkola prowadziło Centrum Usług Wspólnych 
w Kłoczewie. 

 

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE 
 
Liczba dzieci i ilość oddziałów w roku szkolnym 2020/2021 
 

Nazwa 

Liczba dzieci 
Ilość 

oddziałów 
w wieku 
3-5 lat 

w wieku 
6 lat 

ogółem 

Szkoła Podstawowa w Czernicu 36 14 50 2 

Szkoła Podstawowa w Goździe 37 16 53 3 

Szkoła Podstawowa w Kłoczewie 5 43 48 2 

Szkoła Podstawowa w Starym Zadybiu 13 4 17 2 

Szkoła Podstawowa w Woli Zadybskiej 17 9 26 2 

Przedszkole w Kłoczewie 122 0 122 5 

Razem 230 86 316 16 
 
Źródło: System Informacji Oświatowej, dane wg stanu na dzień 30.09.2021 
 
Liczba dzieci i ilość oddziałów w roku szkolnym 2021/2022 
 

Nazwa 

Liczba dzieci 
Ilość 

oddziałów 
w wieku 
3-5 lat 

w wieku 
6 lat 

ogółem 

Szkoła Podstawowa w Czernicu 37 13 50 2 

Szkoła Podstawowa w Goździe 40 13 53 3 

Szkoła Podstawowa w Kłoczewie 1 48 49 2 

Szkoła Podstawowa w Woli Zadybskiej 14 9 23 2 

Przedszkole w Kłoczewie 140 0 140 5 

Razem 232 83 315 14 
 
Źródło: System Informacji Oświatowej, dane wg stanu na dzień 30.09.2021 



 
Raport o stanie Gminy Kłoczew za 2021 rok. 

 

Strona 64 z 148 
 

 
 
 

 

 

 
OBOWIĄZEK SZKOLNY 

 
Liczba uczniów realizujących obowiązek szkolnych w klasach I-VIII szkół podstawowych i ilość 
oddziałów w latach szkolnych 2020/2021 i 2021/2022 

 

Nazwa 

rok szkolny 2020/2021 rok szkolny 2021/2022 

liczba 
uczniów 

ilość 
oddziałów 

liczba 
uczniów 

ilość 
oddziałów 

 
Szkoła Podstawowa w Czernicu 

114 8 113 8 

 
Szkoła Podstawowa w Goździe 

115 8 119 8 

 
Szkoła Podstawowa w Kłoczewie 

319 16 347 16 

Szkoła Podstawowa 
w Starym Zadybiu 

21 3 0 0 

Szkoła Podstawowa 
w Woli Zadybskiej 

20 4 26 4 

Razem 589 39 605 36 
 
Źródło: System Informacji Oświatowej, dane wg stanu na dzień 30.09.2020 r. i 30.09.2021 r. 
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ZATRUDNIENIE 
 

Średnioroczna struktura zatrudnienia pracowników pedagogicznych – liczba etatów 
przeliczeniowych z podziałem na poszczególne stopnie awansu zawodowego 

 

Nazwa 
Nauczyciel 

stażysta 
Nauczyciel 

kontraktowy 
Nauczyciel 
mianowany 

Nauczyciel 
dyplomowany 

Razem 

 
SP w Czernicu 

0,84 2,97 5,74 7,98 17,53 

 
SP w Goździe 

1,48 1,18 4,65 10,10 17,41 

 
SP w Kłoczewie 

1,48 4,47 4,36 24,58 34,89 

 
SP w Starym Zadybiu 

0,53 0,20 0,10 3,89 4,72 

 
SP w Woli Zadybskiej 

0,00 1,06 2,11 3,31 6,48 

Przedszkole 
w Kłoczewie 

1,67 5,59 2,00 1,13 10,39 

Razem 6 15,47 18,96 50,99 91,42 

 
Źródło: Opracowanie własne, dane nie uwzględniają nauczycieli pobierających zasiłek chorobowy, 
świadczenie rehabilitacyjne lub zasiłek opiekuńczy 
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PRZECIĘTNE ZATRUDNIENIE PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI  
 W OKRESIE STYCZEŃ – GRUDZIEŃ 2021 ROKU 

 
 

Stanowisko 
Przedsz- 

kole 
SP Czernic SP Gózd 

SP 
Kłoczew 

SP Stare 
Zadybie 

SP Wola 
Zadybska 

Razem 

Sekretarka 0,52 1,00 1,00 1,08 0,17  3,77 

Intendent 1,00 0,50 1,00    2,50 

Kucharz 1,25 0,50 1,00    2,75 

Pomoc kuchenna 3,05 1,00 0,50    4,55 

Woźna 
oddziałowa 

/sprzątaczka 
3,59 2,29 4,50 7,17 0,50 1,00 19,05 

Pomoc 
nauczyciela 

2,00 0,42 0,45    2,87 

Konserwator    1,00   1,00 

Razem 11,41 6,71 8,45 9,25 0,67 1,00 37,49 
 
Źródło: Opracowanie własne 

 
 
 

7%

17%

21%

56%

Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli 

według stopnia awansu zawodowego 

nauczyciel stażysta nauczyciel kontraktowy

nauczyciel mianowany nauczyciel dyplomowany
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POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 

 
 

1. Świadczenia o charakterze socjalnym, tj. stypendia szkolne i zasiłki szkolne dla uczniów 
zamieszkałych na terenie gminy.  

W 2021 roku łącznie wypłacono 207 stypendiów szkolnych. W okresie styczeń-czerwiec 107 
uczniów otrzymało stypendia na okres 5 miesięcy, zaś w okresie wrzesień-grudzień 100 uczniów 
otrzymało stypendia na okres 4 miesięcy. Wypłacono także 11 zasiłków szkolnych. 
Dotacja na realizację zadania: 104 843,60 zł 
Całkowita wartość realizacji zadania: 119 207,52 zł. 
 

2. Stypendia o charakterze motywacyjnym. 
Łączna kwota wypłaconych stypendiów: 9 100,00 zł sfinansowana ze środków własnych gminy 

Stypendia naukowe – 86 uczniów 
Stypendia sportowe – 8 
 

3. Zasiłki celowe. 
Sześcioro uczniów otrzymało zasiłki celowe w związku z nawałnicą  
Dotacja na realizację zadania: 4 000,00 zł 
 

4. Darmowe podręczniki. 
604 uczniów klas I-VIII otrzymało darmowe podręczniki i materiały ćwiczeniowe. 
Kwota dotacji na wyposażenie szkół: 77 133,70 zł 

 

 

REMONTY 
 

1. SP Czernic: remont stołówki szkolnej, łazienki, wymiana opraw oświetleniowych, wymiana mebli w 
pokoju nauczycielskim, na stołówce i w bibliotece. 
 

2. SP Gózd: remont stołówki szkolnej, utwardzenie placu parkingowego, wymiana bramy wjazdowej, 
wymiana podłogi na wykładzinę PCV, remont pokrycia dachowego, wymiana oświetlenia, 
malowanie sekretariatu i naprawa instalacji elektrycznej. 
 

3. SP Wola Zadybska: wykonanie miejsc parkingowych, malowanie pokoju nauczycielskiego, dwóch 
pomieszczeń, gabinetu dyrektora, wymiana podłogi w dwóch pomieszczeniach, wymiana opraw 
oświetleniowych. 
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PROGRAMY WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH 
 
 

„POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” 
 wieloletni rządowy program dotyczący wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących 

publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i 
opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków 

wartość całkowita zadania: 187 808,90 zł 
wysokość dofinansowania: 139 556,02 zł 

 
Szkoła Podstawowa im. Orła Białego z Oddziałami Przedszkolnymi w Czernicu - całkowita 

wartość zadania: 92 069,34 zł, w tym wartość dofinansowania: 63 139,58 zł 
Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza z Oddziałami Przedszkolnymi w Goździe – 

całkowita wartość zadania: 95 739,56 zł, w tym wysokość dofinansowania: 76 416,44 zł 
Gmina Kłoczew pozyskała wsparcie finansowe w ramach rządowego programu na doposażenie 
i poprawę standardu stołówek szkolnych w Czernicu i Goździe. W ramach realizacji zadania w 
obu placówkach zostały przeprowadzone prace remontowo-adaptacyjne służące poprawie 
standardu funkcjonowania istniejących stołówek, takie jak: wymiana podłóg i glazury w kuchni         
i jadalni, wyrównanie ścian i wykonanie nowych powłok malarskich, wymiana drzwi                                                  
i oświetlenia. Ponadto, zakupione zostało wyposażenie stanowisk sporządzania potraw                                    
i napojów, obróbki wstępnej i cieplnej. W szkole w Czernicu były to: regał magazynowy, stół 
metalowy, kotleciarka z napędem elektrycznym. Stołówka w Goździe wzbogaciła się zaś o piec 
konwekcyjno-parowy, szafę chłodniczą, chłodziarko-zamrażarkę, zmywarko-wyparzarkę oraz 
kuchenkę gazową z termoobiegiem. W obu szkołach pomieszczenia kuchni i jadalni zostały 
doposażone w nowe stoliki i krzesełka, naczynia stołowe, sprzęty i akcesoria kuchenne. 
 
 

„NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA” 
 wieloletni rządowy program na lata 2021-2025  

Priorytet 3: Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek 
szkolnych i pedagogicznych 

wartość całkowita zadania: 28 750,00 zł 
wysokość dofinansowania: 23 000,00 zł 

 
Szkoła Podstawowa im. Orła Białego z Oddziałami Przedszkolnymi w Czernicu - całkowita 

wartość zadania: 5 000,00 zł, w tym wysokość dofinansowania: 4 000,00 zł 
Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza z Oddziałami Przedszkolnymi w Goździe – 

całkowita wartość zadania: 5 000,00 zł, w tym wysokość dofinansowania: 4 000,00 zł  
Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów z Oddziałami Przedszkolnymi w Kłoczewie - 

całkowita wartość zadania: 15 000,00 zł, w tym wysokość dofinansowania: 12 000,00 zł 
Szkoła Podstawowa im. Jana Kupczyka z Oddziałami Przedszkolnymi w Woli Zadybskiej 

całkowita wartość zadania: 3 750,00 zł, w tym wysokość dofinansowania: 3 000,00 zł 
Środki finansowe zostały wykorzystane na zakup książek będących nowościami 

wydawniczymi i niebędącymi podręcznikami, zakup nowych elementów wyposażenia 
do bibliotek szkolnych oraz na realizację działań promujących czytelnictwo. 
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„POZNAJ POLSKĘ” 
 Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki 
wartość całkowita zadania: 84 212,00 zł 
wysokość dofinansowania: 46 139,75 zł 

 
230 uczniów w Kłoczewie, Czernicu, Goździe i Woli Zadybskiej wzięło udział w wycieczkach 

mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży. Przedsięwzięcie było 
doskonałą okazją do poznania historii zabytków naszego Kraju, jego środowiska przyrodniczego, 
tradycji i nowinek technologicznych. 
 

 
„LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI” 

inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z 
Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 

wartość całkowita zadania i jednocześnie wysokość dofinansowania: 254 100,00 zł 
  

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Czernicu              – dofinansowanie:        60 000,00 zł 
Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza z w Goździe  – dofinansowanie:        60 000,00 zł 
Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Kłoczewie      – dofinansowanie:     104 100,00 zł 
Szkoła Podstawowa im. Jana Kupczyka w Woli Zadybskiej    – dofinansowanie:       30 000,00 zł 
 

Celem programu rządowego realizowanego do 31 sierpnia 2022 r. jest wsparcie wszystkich 
szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM 
(nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). 
Do obligatoryjnego wyposażenia podstawowego, które muszą szkoły zakupić należą drukarki 3D                         
z akcesoriami, mikrokontrolery z sensorami, wzmacniaczami, płytkami prototypowymi i innymi 
akcesoriami, sprzęt do nagrań, stacje lutownicze. Ponadto, w ramach programu mogą być 
doposażone pracownie: narzędziowa, techniczna, warsztatowa, robótek ręcznych, kulinarna. 
Zakupione wyposażenie sprawi, iż lekcje oraz zajęcia dodatkowe będą prowadzone w sposób 
ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów oraz rozwijaniu 
zainteresowań. 

 
 

„YOUNGSTER PLUS” 
wartość całkowita zadania: 7 200,00 zł 
wysokość dofinansowania: 3 600,00 zł 

 
Program realizowany w Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów w Kłoczewie 

współfinansowany przez Fundację „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej”. 
Jego głównym założeniem jest udział uczniów klas ósmych szkół podstawowych z gmin wiejskich                     
i miejsko-wiejskich w dodatkowych zajęciach z języka angielskiego. Zajęcia prowadzone są                                
w oparciu o nowatorską koncepcję nauczania opracowaną przez wydawnictwo Macmillan – 
partnera programu. Zakłada ona naukę przez zabawę – bez odpytywania, klasówek i ocen, co ma 
na celu zachęcenie uczniów do aktywności. 

W szkole w Kłoczewie utworzone zostały dwie grupy, z których każda zrealizuje po 90 godzin 
dodatkowych zajęć w okresie do 15 czerwca 2022 r. 
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FINANSOWANIE ZADAŃ OŚWIATOWYCH 

 
Plan finansowy wydatków Centrum Usług Wspólnych w Kłoczewie i  jednostek oświatowych 

na 2021 rok wyniósł 14 726 474,52 zł, z czego na dzień 31.12.2021 r. wykonano wydatki na kwotę 
13 561 625,70 zł, co stanowi 92,09% wykonania budżetu. 
 

Nazwa zadania Plan Wykonanie % wykonania 

Oddziały przedszkolne 778 630,00 698 637,07 89,73 

Przedszkole 1 264 086,00 1 176 488,31 93,07 

Inne formy wychowania przedszkolnego 364 539,00 331 048,66 90,81 

Szkoły podstawowe 8 702 037,00 8 212 897,47 94,38 

Dowożenie 230 000,00 216 066,70 93,94 

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 39 948,00 33 010,81 82,63 

Stołówki szkolne 1 240 001,00 1 054 410,38 85,03 

Specjalna organizacja nauki i metod pracy 
w przedszkolu, oddziałach przedszkolnych i punktach 

przedszkolnych 
153 051,00 138 995,09 90,82 

Specjalna organizacja nauki i metod pracy w szkołach 
podstawowych 

335 843,00 293 834,67 87,49 

Pozostała działalność (zapomogi zdrowotne 
dla nauczycieli, ZFŚS dla byłych nauczycieli, 

utrzymanie hali sportowej) 
342 825,00 300 681,04 87,71 

Edukacyjna opieka wychowawcza (świetlice, pomoc 
materialna dla uczniów, doskonalenie zawodowe, 

ZFŚS emerytów) 
675 639,00 589 748,29 87,29 

w tym: świetlice szkolne 526 420,00 457 497,20 86,91 

pomoc materialna o charakterze socjalnym 120 000,00 119 207,52 99,34 
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POMOC SPOŁECZNA I WSPARCIE RODZIN 

 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłoczewie (dalej: GOPS), jest jednostką organizacyjną 

Gminy Kłoczew, finansowaną w formie jednostki budżetowej. 
Do zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej realizującego politykę społeczną w 2021 r. 

należało w szczególności: 
 

1. Wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb 
i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka, poprzez realizację 
świadczeń pomocy społecznej. 

2. Podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich 
integrację ze środowiskiem poprzez realizację pracy socjalnej i poradnictwa. 

3. Potwierdzanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. 
4. Realizacja zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna, opłacania składek na 

ubezpieczenie zdrowotne oraz na ubezpieczenie emerytalno – rentowe za osoby pobierające 
świadczenia opiekuńcze. 

5. Realizacja świadczeń z funduszu alimentacyjnego. 
6. Przyznawanie jednorazowego świadczenia zgodnie z ustawą o wspieraniu kobiet 

w ciąży i rodzin „Za życiem”. 
7. Prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych. 
8. Realizacja zadań z zakresu wspierania  rodziny i systemu pieczy zastępczej. 
9. Przyznawanie Karty Dużej Rodziny. 
10. Prowadzenie postępowań w zakresie przemocy w rodzinie (Niebieskie Karty) poprzez pracę 

członków Zespołu Interdyscyplinarnego. 
11. Realizacja świadczenia wychowawczego „500 plus”. 
12. Wypłacanie świadczeń z programu „Dobry start” (300 zł dla ucznia). 
13. Wydawanie zaświadczeń o dochodach, potrzebnych do ubiegania się o środki z programu „Czyste 

powietrze”. 
W 2021 r. na realizację swoich zadań GOPS wydatkował kwotę 14.000.357,06 zł, w tym: 

12.783.028,72 zł na zadania zlecone Gminie, 1.217.328,34 zł na zadania własne Gminy, z tego 
dofinansowanie z budżetu wojewody na kwotę 354.402,62 zł. 

 
 
Plan finansowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłoczewie i jego wykonanie                                      

z podziałem na zadania własne gminy i zadania zlecone gminie w 2021 roku. 
 

Zadania Plan Wydatki 
Stopień wykorzystania 

środków budżetowych w % 

Zadanie własne gminy   1.392.925,00      1.217.328,34 87,39 

Finansowane z budżetu gminy   1.030.968,00         862.925,72 83,70 

Dofinansowane dotacją z budżetu 
państwa 

     361.957,00          354.402,62 97,91 

Zadania zlecone gminie 13.934.785,00   12.783.028,72 98,83 

Razem 14.327.710,00   14.000.357,06 97,72 
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Procentowy udział wydatków na realizację zadań GOPS z uwzględnieniem źródeł ich finansowania 

w 2021r.: 
 
➢ Środki gminy 8,69 % 
➢ Środki budżetu państwa 91,31 % 

 
 
 

Podział środków finansowych w roku 2021 
 
 

 
 

  

środki gminy

środki  budżetu 
państwa 

BUDŻET 2021
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DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB W PODESZŁYM WIEKU ORAZ 

OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, W TYM ZAPEWNIENIE IM POMOCY 

ŚRODOWISKOWEJ I INSTYTUCJONALNEJ. 
 
1) Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania 

Organizowanie oraz świadczenie usług opiekuńczych, jest zadaniem własnym gminy                                    
o charakterze obowiązkowym, finansowanym ze środków własnych gminy. Jest to forma wspierania 
osób, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób. Głównym 
celem usług opiekuńczych, jest pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, świadczenie 
opieki higienicznej lub pielęgnacyjnej zleconej przez lekarza oraz zapewnienie w miarę możliwości 
kontaktów z otoczeniem. W Gminie Kłoczew, usługi te do września 2021 r. były świadczone przez 
Specjalistyczne Gabinety Lekarskie „Zdrowie” H. Kłaczyńska i E. Czerwińska s.c., na podstawie umowy 
o partnerstwie, w ramach projektu „Wprowadzenie usług środowiskowych oraz teleopieki dla osób 
zależnych na terenie Gminy Kłoczew”, natomiast od października realizowane były w ramach zadań 
własnych Gminy. 
 
Usługi opiekuńcze wykonywane w ramach zadań własnych w 2021 roku. 

 

Forma pomocy 
Liczba osób 

objętych pomocą 
Liczba osób w 

rodzinie 
Liczba realizowanych 

godzin 
Łączny koszt 

Usługi opiekuńcze  10 11 1048 36 547,00 

 
Odpłatność ze strony osób korzystających z powyższej formy pomocy, wynosiła od 20% do 40 % 

za jedną godzinę świadczonych usług z kwoty 30 zł. 
Specjalistyczne usługi opiekuńcze udzielane są osobom niepełnosprawnym, starszym, chorym 

lub z zaburzeniami psychicznymi. Dostosowane są do szczególnych potrzeb klientów wynikających  
z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności. GOPS zapewnia specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 
osób z zaburzeniami psychicznymi dla jednego niepełnosprawnego dziecka i jednej osoby dorosłej. 
Usługi są świadczone w ich miejscu zamieszkania przez osobę ze specjalistycznym przygotowaniem 
(zgodne z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej), zatrudnioną na 
umowę zlecenia.  

Pracownicy ośrodka nadzorowali prawidłowość realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych 
poprzez działania monitorujące w postaci wizyt w godzinach świadczonych usług w środowisku 
zamieszkania osoby objętej tą formą pomocą. Podczas wizyt sprawdzany był sposób realizacji usług,                  
a także brana była pod uwagę opinia opiekuna odbiorcy usług, w tym przypadku rodzica. 

Należy nadmienić, że rodziny ponosiły odpłatność za świadczone usługi w wysokości od 3,5 % 
do 11% ceny jednej godziny usług. Wysokość ponoszonej odpłatności uzależniona jest od dochodu 
rodziny. 
Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 

 

Forma pomocy 
Liczba osób 

objętych pomocą 

Liczba 
realizowanych 

godzin 

Średnia 
miesięczna 

liczba godzin 
Łączny koszt 

Specjalistyczne usługi 
opiekuńcze dla osób z 

zaburzeniami 
psychicznymi 

 
2 

 
968 

 
80,67 

 
34 450,96 
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2) Kierowanie do domów pomocy społecznej 

 
Domy pomocy społecznej świadczą usługi opiekuńcze, bytowe, wspomagające i edukacyjne 

na poziomie obowiązujących standardów dla osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku 
lub choroby.  

Formy i zakres usług wynikają z indywidualnych potrzeb mieszkańców z uwzględnieniem 
świadczeń z tytułu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. 

 
W 2021 r. do Ośrodka wpłynęły 3 wnioski o umieszczenie w domu pomocy społecznej. 
 

 
Roczny koszt pobytu mieszkańców w DPS za 2021 rok 

 

Typ domu – miejscowość 
Liczba 
osób 

Koszt 

DPS dla osób psychicznie chorych w Kalince 1 24 142,05 zł 

DPS dla osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób 
przewlekle psychicznie chorych w Ryżkach 

1 2 882,37 zł 

DPS dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych w 
Leopoldowie 

2 31 153,26 zł 

DPS dla osób przewlekle psychicznie chorych w Górnie 1 34 079,16 zł 

DPS dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych w 
Woli Gułowskiej 

1 9 136,06 zł 

Razem 6 101 392,20 zł 

 
 
Wydatki gminy poniesione na dopłaty do pobytu w DPS w latach 2018-2021 

 

Rok Koszt świadczeń 

2018 125 080,00 

2019 158 667,00 

2020 114 896,07 

2021 101 392,90 

 
Koszt dopłaty gminy do pobytów w DPS zmalał o 11,75% w stosunku do 2020 roku. Jednakże 

jest to świadczenie, którego koszt w ciągu roku może ulec zmianie, ze względu na śmierć mieszkańców, 
jak również kierowanie nowych osób do pobytu w DPS. 
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WSPARCIE RODZIN W PEŁNIENIU SWOICH POTRZEB 
 
1. Problem przemocy w rodzinie 

 
Działania Zespołu Interdyscyplinarnego w Kłoczewie 

 2021 

Rzeczywista liczba rodzin objętych procedurą  NK 19 

Liczba wypełnionych NK-A, które wpłynęły do Zespołu Interdyscyplinarnego 19 

Liczba zakończonych NK 
w tym: 

- z powodu ustania przemocy i uzasadnionego przypuszczenia  
o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy w rodzinie oraz po 
zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy 

- rozstrzygnięcia o braku zasadności podejmowania działań 

14 
 
 

8 
6 

Liczba utworzonych Grup Roboczych 17 

Liczba posiedzeń Grup Roboczych 35 

Liczba wypełnionych NK-C 13 

Liczba wypełnionych NK-D 10 

Liczba wniosków złożonych do GKRPA o zastosowanie leczenia odwykowego 9 

Liczba osób skierowanych do udziału w programach korekcyjno-
edukacyjnych 

3 

Liczba osób skierowanych do: 
 

- bezpłatnej konsultacji prawnika 
 

- do terapeuty uzależnień 
 

- do psychologa 

 
1 
 

9 
 

7 

 
2. Asystent rodziny 

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nałożyła na gminy obowiązek 
udzielania pomocy rodzinom dysfunkcyjnym z dziećmi. Pomoc ta, realizowana jest poprzez działania 
asystenta rodziny, który wspiera rodziny w przezwyciężaniu trudności związanych z opieką                                              
i wychowaniem małoletnich dzieci. GOPS w Kłoczewie zatrudnia 1 asystenta rodziny. W przypadku 
powzięcia informacji o rodzinach potrzebujących wsparcia w tej formie, kierownik ośrodka pomocy 
społecznej na wniosek pracownika socjalnego lub na podstawie postanowienia sądu kieruje do rodziny 
asystenta rodziny, który podejmuje z rodziną pracę. Należy nadmienić, iż rodzina musi wyrazić pisemną 
zgodę na współpracę z asystentem rodziny. 

 
Struktura rodzin z którymi współpracuje asystent rodziny 

 
Rok Liczba rodzin Liczba osób dorosłych 

w rodzinie 
Liczba dzieci  
w rodzinie 

2021 6 11 16 



 
Raport o stanie Gminy Kłoczew za 2021 rok. 

 

Strona 76 z 148 
 

WŁĄCZENIE SPOŁECZNE KATEGORII OSÓB ZAGROŻONYCH 

WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM 
 
1) Praca socjalna 

 
Ustawa o pomocy społecznej kładzie szczególny nacisk na pracę socjalną, która jest świadczona 

na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym. Podstawowym zadaniem 
pracowników socjalnych, jest szczegółowe rozeznanie sytuacji osoby/rodziny oraz stworzenie 
wielopłaszczyznowej diagnozy, na podstawie której konstruowany jest plan pracy z rodziną. Jest to 
zadanie dość pracochłonne oraz długofalowe, ponieważ przy jednorazowym kontakcie z rodziną nie ma 
możliwości postawienia właściwej diagnozy. Wymaga to wielu konsultacji, wymiany informacji z innymi 
instytucjami, osobami, itp. Mimo nadal ograniczonego dostępu do rodzin, pracownicy socjalni GOPS                    
w Kłoczewie na bieżąco realizowali pracę socjalną, jako działalność zawodową mającą na celu pomoc 
osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie 
poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi 
oraz rozwinięcia lub wzmocnienia aktywności i samodzielności życiowej. Praca socjalna prowadzona 
jest w oparciu o dokonanie diagnozy sytuacji klienta przez pracownika socjalnego, opracowanie planu 
pomocy i wsparcia w zależności od indywidualnej sytuacji oraz posiadanego potencjału osoby lub 
rodziny. Pracę socjalną pracownicy socjalni udzielali wszystkim beneficjentom GOPS w Kłoczewie bez 
względu na posiadane dochody. Przy wykonywaniu swojej pracy pracownicy socjalni wykorzystują 
następujące narzędzia do pracy socjalnej: 
- rodzinny wywiad środowiskowy,  
- kontrakt socjalny ( rodzaj zawartej umowy pomiędzy pracownikiem socjalnym a klientem). 
 

W 2021 roku pracownicy socjalni objęli swoją pomocą 153 rodziny i osoby samotnie 
gospodarujące w tym 57 rodzin było objętych tylko i wyłącznie pracą socjalną. Przeprowadzili 219 
rodzinnych wywiadów środowiskowych, 9 wywiadów z art. 103,  22 wywiady na potrzeby Działu 
Zabezpieczeń Społecznych tut. Ośrodka, wykonali 480 prac socjalnych, które mają swoje 
odzwierciedlenie w sporządzonych notatkach.  

Pracownicy socjalni kierując wsparcie do osób potrzebujących pomocy indywidualizują swoje 
podejście w zależności od ich sytuacji. Po zapoznaniu się z sytuacją osoby/rodziny i zidentyfikowaniu 
problemu, który utrudnia ich codzienne funkcjonowanie, pracownik socjalny oferuje odpowiednią 
formę wsparcia. Najczęściej napotykanymi problemami są: ubóstwo, długotrwała lub ciężka choroba, 
niepełnosprawność, bezrobocie, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych. 
 
 
Praca socjalna prowadzona w 2021 roku. 
 

Wyszczególnienie Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach 

Praca socjalna w ramach przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie 

17 40 

Praca socjalna w ramach wsparcia rodzin 
objętych asystenturą rodziny 

6 18 

Praca socjalna prowadzona w pozostałym 
zakresie wsparcia 

130 154 
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2) Zasiłki z pomocy społecznej 
 

W 2021 roku pomocą społeczną w formie świadczeń pieniężnych, usług oraz pracy socjalnej 
objęto łącznie 153 rodziny. Liczba osób w rodzinach świadczeniobiorców wynosiła 352 osoby, co 
stanowiło 4,87% ogółu mieszkańców gminy (7 226). 

 
 

Zasiłki stałe w 2021 roku 
 

Forma pomocy 

Liczba osób 
którym 

przyznano 
świadczenie 

Liczba 
świadczeń 

Kwota 
świadczeń 

Liczba rodzin 
Liczba osób 
w rodzinach 

Zasiłki stałe 
ogółem: 

26 271 144 300,00 26 31 

w tym osoby  
samotnie 

gospodarujące 
23 236 134 777,00 23 23 

w tym osoby 
w rodzinie 

3 35 9 523,00 3 8 

 
 
 
Zasiłki okresowe w 2021 roku 

 

Forma pomocy 

Liczba osób 
którym 

przyznano 
świadczenie 

Liczba 
świadczeń 

Kwota 
świadczeń 

Liczba rodzin 
Liczba osób 
w rodzinach 

Zasiłki okresowe 
ogółem: 

25 138 57 186,00 24 51 

w tym: 

  
środki własne gminy 

  0,00   

dotacja z budżetu 
centralnego 

  57 186,00   

w tym przyznane z powodu: 

 
bezrobocia 

21 122 50 836,00 20 36 

 
długotrwałej choroby 

4 16 6 350,00 4 15 

 
niepełnosprawności 

0 0 0,00 0 0 

 
    innej przyczyny 

             0           0           0,00              0           0 
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Zasiłki celowe oraz specjalne zasiłki celowe w 2021 roku 
 
 

Forma pomocy 
Liczba osób którym 

przyznano 
świadczenie 

Liczba świadczeń   Kwota świadczeń 

 
zasiłki celowe 

62 132 37 915,92 

w tym, przyznane na: 

 
zakup żywności 

4 4 850,00 

 
pokrycie kosztów leków i leczenia 

2 4 615,92 

 
zakup opału 

12 12 3 600,00 

 
zakup odzieży 

1 1 200,00 

 
zaspokojenie innych potrzeb 

2 2 400,00 

 
pokrycie wydatków mieszkaniowych 

i inne 
0 0 0,00 

 
zasiłki celowe specjalne 

12 13 3 850,00 

w tym: 

zasiłki celowe w ramach programu 
„Posiłek w szkole i w  domu” 

29 96 28 400,00 

w związku z wystąpieniem  
zdarzenia losowego 

1 1 6 000,00 

Zasiłek celowy ze środków  
budżetu państwa na dla osób lub rodzin 

poszkodowanych w  
wyniku zdarzeń losowych 

noszących znamiona klęski żywiołowej 

13 13 40 500,00 
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ŚWIADCZENIA REALIZOWANE PRZEZ DZIAŁ ZABEZPIECZEŃ 

SPOŁECZNYCH GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ                    

W 2021 ROKU 
 
Zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłku rodzinnego 

Świadczenia wypłacone 
przez Dział Zabezpieczeń 

Społecznych  
L.p. 

Rodzaj świadczenia Liczba świadczeń 
Kwota 

wypłaconych 
świadczeń w zł 

1. 
Zasiłki rodzinne z 

dodatkami w tym: 
13424 1 459413,22 

 
1.1. 

Zasiłki rodzinne 8593 970 282,94 

1.2. 
Dodatki do zasiłków 

rodzinnych 
4831 489130,28 

2. 
Jednorazowa zapomoga 

z tytułu urodzenia dziecka 
73 73 000,00 

3. 
 

Świadczenie rodzicielskie 
251 230 320,40 

 
 
Świadczenia opiekuńcze 

Świadczenia opiekuńcze 
wypłacone w 2021 roku. 

L.p. 
Świadczenie opiekuńcze Liczba 

Kwota 
wypłaconych 

świadczeń w zł 

 
1. 

Zasiłek pielęgnacyjny 1856 400 599,04 

2. 
Świadczenie 

pielęgnacyjne 
512 1 012 464,30 

3. 
Specjalny zasiłek 

opiekuńczy 
125 76 042,70 

 
4. 

Zasiłek dla opiekuna 30 18 600,00 

 
 
Składki opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia opiekuńcze 

Składki na ubezpieczenia 
społeczne i zdrowotne 

opłacone w 2021 r. 
L.p. 

Rodzaj składek Liczba świadczeń Kwota świadczeń 

 
1. 

Składki społeczne 483 159 537,05 

 
2. 

Składki zdrowotne 317 43 954,16 

 
Razem 

800 203 491,21 
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Świadczenie wypłacane na podstawie Ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” z dnia 
4.11.2016 r. 
 

Liczba świadczeń Kwota wypłaconego świadczenia w zł 

 
1 

4 000,00 

 
 
Świadczenia wychowawcze wypłacone w roku 2021 r. 

 
 
Świadczenie ,,Dobry start”- 300 zł dla ucznia. 
 

W 2021 r., program „Dobry start” został przekazany do realizacji do Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłoczewie nie realizował zadania. Jedynie                               
w styczniu 2021 r. wypłacono 8 świadczeń należnych za rok 2020 w łącznej kwocie 2.400,00 zł. 
 
 
Świadczenia wypłacone z funduszu alimentacyjnego 

 
Wypłacone świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego z tego na osobę 
uprawnioną w wieku:  

2021 2021 

317 141 940,28 

 
0 – 17 lat  

253 114 367,29 

 
18 – 24 lat  

64 27 572,99 

 
25 lat i więcej  

0 0,00 

 
 
Realizacja zadania – Karta Dużej Rodziny w roku 2021 
 

Liczba wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny Liczba przyznanych Kart Dużej Rodziny 

 
2021 

2021 

37 
148 tradycyjnych 

148 elektronicznych 

w tym wniosków o przyznanie tylko dodatkowej KDR 
(to jest w formie elektronicznej dla Kart, które 

przyznane były wcześniej) 

W tym liczba przyznanych dodatkowych 
KDR (to jest tylko w formie 

elektronicznej) 

 
2021 

2021 

 
0 

0 

Rodzaj 
świadczenia 

Liczba 
świadczeń  

Liczba rodzin  
Liczba dzieci 
w rodzinach  

Kwota wypłaconych 
świadczeń w zł 

świadczenie 
wychowawcze 

17899 780 1470 8 909 944,00 
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INWESTYCJE 

GŁÓWNE KIERUNKI INWESTYCYJNE I REMONTOWE 
  

Dział Opis Wartość [zł] Wartość [%] 

010 Rolnictwo i łowiectwo 214 198,00 6,86 

600 Transport i łączność 1 663 586,10 53,31 

750 Administracja publiczna 21 181,00 0,68 

754 
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciw pożarowa 
15 500,00 0,50 

900 
Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 
811 896,66 26,02 

921 
Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego 
360 101,57 11,54 

926 Kultura fizyczna 34 000,00 1,09 

 

 
 
Całkowita kwota inwestycji i wydatków remontowych w 2021 r. - 3 120 463,33 zł 
 

6,86%

53,31%

0,68%

0,50%

26,02%

11,54%

1,09%

Główne kierunki inwestycyjne i remontowe 

dział 10, Rolnictwo i łowiectwo, 214
198,00 zł, 6,86%

dział 600, Transport i łączność, 1 663
586,10 zł, 53,31%

dział 750, Administracja publiczna, 21
181,00 zł, 0,68%

dział 754, Bezpieczeństwo publiczne i
ochrona przeciw pożarowa, 15 500,00
zł, 0,50%

dział 900, Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska, 811 896,66 zł,
26,02%

dział 921, Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego, 360 101,57 zł, 11,54%

dział 926, Kultura fizyczna, 34 000,00 zł,
1,09%
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Dział   

Opis   Wartość [zł] 

 
010  

Rolnictwo i łowiectwo 214 198,00 

 
 
1. Budowa sieci wodociągowej w ul. Augustynowicza w Kłoczewie o długości 217 m montaż 
trzech hydrantów oraz włączenie budowanej sieci do istniejącej. Zadanie wykonała firma: Usługi 
Instalacyjno Sanitarne Wod-Kan, CO, Gaz Jurzysta Henryk z Sobolewa za kwotę 26 500,00 zł brutto. 
 
 

 
sieć wodociągowa – ul. ks. T. Augustynowicza  
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2. Budowa sieci wodociągowej Przykwa – Julianów współfinansowanego ze środków PROW na 
lata 2014 – 2020 wybudowano wodociąg o długości 910 m, węzły hydrantowe – 3 kpl oraz wykonano 
5 kompletów przyłączy wodociągowych. Całość zadania opiewała na kwotę 187 698,00 zł z czego 
dofinansowanie to 86 091,00 zł (brak wpływu w 2021 r.).  

Wykonawcą robót była firma Usługi Instalacyjno- Sanitarne Wod-Kan, CO, Gaz Jurzysta Henryk 
z Sobolewa. 
 
 

 
Sieć wodociągowa – Julianów – Przykwa 

 

 
 

Dział 
  

Opis  Wartość [zł] 

600 
  

Transport i łączność 1 663 586,10 

 
 
1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kawęczyn działka nr 602 w zakres, której 
wchodziły roboty pomiarowe, ziemne wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego oraz wykonanie 
nawierzchni z mieszanki mineralno- asfaltowej wraz z poboczami.  
 

Zadanie wykonała firma: IRKOP Ireneusz Ruszkiewicz z Brusowa za kwotę 140 772,70 zł brutto. 
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Droga gminna w miejscowości Kawęczyn 

 

2. Przebudowa drogi gminnej Nr 10818L w miejscowości Czernic przedmiotem inwestycji była 
przebudowa drogi na odcinku 990 m. Całkowity koszt inwestycji to 479 085,12 zł. Wykonawcą była 
firma IRKOP Ireneusz Ruszkiewicz z Brusowa. Na realizowaną inwestycję otrzymano dofinansowanie                   
z Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg w wysokości 239 542,00 zł. 
 

 
Droga gminna w miejscowości Czernic 
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3. Przebudowa ul. Szkolnej w miejscowości Kłoczew. Zakres robot obejmował roboty 
rozbiórkowe (rozbiórka chodników, krawężników, obrzeży), wykonanie krawężnika drogowego, 
obrzeży zjazdów, chodnika z kostki brukowej, poszerzenie z uzupełnieniem podbudowy, wykonanie 
warstwy bitumicznej wyrównawczej wraz z warstwą ścieralną. Na całej długości chodnika na ul. 
Szkolnej zamontowano słupki drogowe zwiększające bezpieczeństwo pieszych. Koszt przebudowy 
wyniósł 131 628,03 zł brutto. Inwestycję na podstawie zawartej umowy wykonała firma: IRKOP 
Ireneusz Ruszkiewicz z Brusowa. 
 

 
ul. Szkolna w miejscowości Kłoczew 

 
  



 
Raport o stanie Gminy Kłoczew za 2021 rok. 

 

Strona 86 z 148 
 

4. Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Kłoczew. Przedmiot zamówienia obejmował 
następujące odcinki dróg: 
 
- modernizacja ul. Struga w miejscowości Kłoczew na długości 690 m (nr ewid. dz. 84), 
 
 

 
 

ul. Struga w miejscowości Kłoczew 
 

- 
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-modernizacja ul. Targowej w miejscowości Kłoczew na długości 470 m (nr ewid. dz. 61/2, 62/9, 
62/10), 
 

 
 

ul. Targowa w miejscowości Kłoczew 
 

- modernizacja drogi w miejscowości Wylezin na długości 873 m (nr ewid. dz. 7), 
 

 
 

Droga gminna w miejscowości Wylezin 
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- modernizacja drogi w miejscowości Huta Zadybska na długości 266 m (nr ewid. dz. 13), 
 

 
 

Droga gminna w miejscowości Huta Zadybska 

 
 

- modernizacja drogi w miejscowości Wola Zadybska Kolonia na długości 105 m (nr ewid. dz. 31), 
 

 
 

Droga gminna w miejscowości Wola Zadybska Kolonia 
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- modernizacja drogi w miejscowości Wola Zadybska na długości 525 m (nr ewid. dz. 123), 

 

 
 

Droga gminna w miejscowości Wola Zadybska 
 
 

 
- remont drogi w miejscowości Bramka na długości 360 m (nr ewid. dz. 183), 
 

 
 

Droga gminna w miejscowości Bramka 
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- remont drogi w miejscowości Rybaki - Kąty na długości 200 m (Rybaki nr ewid. dz. 210, kąty nr 
ewid. dz. 21), 
 
 

 
Droga gminna Rybaki - Kąty 

 
- remont drogi w miejscowości Janopol na długości 200 m (nr ewid. dz. 273/2), 
 

Zakres prac obejmował oczyszczenie nawierzchni istniejącej nawierzchni, wyrównanie 
istniejącej warstwy, wykonanie nowej nawierzchni ścieralnej z mieszanki mineralno- bitumicznej, 
wykonanie z kruszywa lub planowanie gruntowe poboczy Zadanie wykonała firma: Przedsiębiorstwo 
Robót Drogowych Lubartów S.A. z Lubartowa całkowity koszt zadania wyniósł 683 537,96 zł brutto 
 

5. Remont ul. Krótkiej w miejscowości Kłoczew w zakres, który wchodził wykonanie ścieralnej 
nawierzchni asfaltowej o szerokości 4m na istniejącej jezdni na odcinku 37 m. Zadanie wykonała firma: 
IRKOP Ireneusz Ruszkiewicz z Brusowa za kwotę 12 300,00 zł brutto. 
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ul. Krótka w miejscowości Kłoczew 

 
6.  Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Wygrance zakres prac obejmował 
wykonanie ścieralnej nawierzchni bitumicznej szerokości 5 m na istniejącej drodze o nawierzchni 
tłuczniowej na długości 720 m koszt zadania wyniósł 216 262,29 zł brutto. Na omawianą inwestycję 
otrzymano z Województwa Lubelskiego (Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych) dotację w wysokości                   
60 000,00 zł brutto. Wykonawcą inwestycji była firma IRKOP Ireneusz Ruszkiewicz z Brusowa.  
 

 
Droga gminna w miejscowości Wygranka 
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Dział  
 

Opis  
Wartość [zł] 

750 
 

Administracja publiczna 
21 181,00 

 
 
1. Modernizacja rozdzielnic elektrycznych zasilających budynek Urzędu Gminy – zakres prac 
obejmował wykonanie nowej zewnętrznej rozdzielnicy złączowo- pomiarowej, wykonanie uziemienia, 
przełożenie istniejących układów pomiarowych do nowej rozdzielnicy oraz dokonanie niezbędnych 
zmian w istniejących rozdzielnicach.  

Prace wykonała firma PMP PARTNER Piotr Przybysz z m. Czynszówek za kwotę 9 471,00 zł 
brutto. 
 
 

 
Modernizacja rozdzielnic elektrycznych 

 
2. Remont pomieszczeń gospodarczych w piwnicy budynku Urzędu Gminy Kłoczew w zakresie 
wymiany grzejników i instalacji CO, udrożnienie kanałów wentylacyjnych wraz z naprawą instalacji 
elektrycznej. Roboty wykonała firma ART – BUD Bożena Seroczyńska z Żelechowa z kwotę 11 710,00 zł 
brutto. 
 
 

 
Dział   

Opis  Wartość [zł] 

754 
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw 

pożarowa 
15 500,00 

 
 
1. Wykonanie ocieplenia stropu w budynku strażnicy OSP w Starym Zadybiu wykonała firma 
Mar-Tynk Mariusz Majek z Sosnówki, koszt zadania wyniósł 8 000,00 zł brutto. 
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2. Remont budynku świetlico- strażnicy w miejscowości Gęsia Wólka w zakresie wykonania 
gładzi szpachlowych oraz malowania pomieszczeń garażowych OSP, Roboty wykonała firma GM-BUD 
Usługi Remontowo- Budowlane Grzegorz Marciszka z Starego Zadybia za kwotę 7 500,00 zł brutto. 

 

 
 

 
Dział  

Opis  Wartość [zł] 

 
900 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                            811 896,66 

 
 
1. W ramach realizacji I części projektu „OZE w gminie Kłoczew” dostarczono i zamontowano 
62 szt. instalacji solarnych za kwotę 693 816,66 zł brutto. Wykonawcą instalacji była firma DAJK Maciej 
Kańczugowski z Lublina. Przedmiotem tej części projektu był montaż 43 szt. instalacji solarnych 
dwupanelowych z zasobnikiem 300 l. i 19 szt. instalacji trzypanelowych, z zasobnikiem 400 l.  
 
2. Dostawa, montaż i uruchomienie elektronicznej wagi samochodowej jako wyposażenie 
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Kłoczewie przy ul. Długiej 104. 
Dostawcą przedmiotu zamówienia była firma WAG-POL Łęczyca reprezentowana przez Pana Tomasza 
Szczęsnego z Łęczycy. Koszt realizacji przedmiotu zamówienia wyniósł 66 420,00 zł brutto. 
 
 

 
PSZOK – waga samochodowa 

 
 
3. Roboty remontowo- budowlane pomieszczeń gospodarczych w piwnicy budynku Urzędu 
Gminy Kłoczew w zakresie robót zlecono wykonanie instalacji wod-kan wraz z montażem umywalki                    
i muszki klozetowej, wykonanie instalacji elektrycznej wraz z montażem gniazd, opraw 
oświetleniowych w sufitach podwieszanych, przygotowanie ścian do malowania wraz z malowaniem, 
przygotowanie podłoża pod posadzki wraz z ułożeniem płytek gresowych. Roboty wykonała firma 
BRUKAR Jarosław Karaś z Żelechowa za kwotę 28 290,00 zł brutto. 
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Wejście do remontowanych pomieszczeń piwnicznych budynku Urzędu Gminy 
 

 
1. Zakup nowego kontenera typ Kg-15 przeznaczonego na wyposażenie Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kłoczewie zlokalizowanego przy ul. Długiej 104. Przedmiot 
zamówienia dostarczyła firma Metbud Gończyce Sp. z o.o. z Gończyc. Koszt zakupu kontenera wyniósł 
23 370,00 zł brutto. 
 

 

 
Dział  

Opis  Wartość [zł] 

 
921 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 360 101,57 

 
 
1. Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw przy budynku świetlicy wiejskiej w Padarzu. 
Zadanie na podstawie zawartej umowy wykonała firma Simba s.c. M.Ćwirzeń W. Gęsicki z Lublina za 
kwotę 14 490,00 zł brutto. W ramach umowy na terenie świetlicy wiejskiej zamontowano urządzenia 
tj.: bujak „Królik”, bujak „Słonik”, tunel „Słonik”, równoważnia na trzech sprężynach, karuzela tarczowa 
z siedziskami, huśtawka ważka. 
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Padrz – plac zabaw na terenie świetlicy wiejskiej 

 

2. Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Przykwa zakres prac obejmował wykonanie 
instalacji elektrycznej, instalacji wentylacyjnej, wykonanie sufitu z płyt gipsowo- kartonowych, 
przygotowanie podłoża i wykonanie posadzek z gersu, w oraz zerwanie i wykonanie nowych tynków 
wraz z malowaniem, montaż opraw oświetleniowych i gniazd elektrycznych. Wykonawcą robót była 
firma PHU KULMEX Włodzimierz Kulenty z miejscowości Krasew. Koszt zadania 104 796,00 zł brutto. 
 

 
Przykwa – Sala świetlicowa 
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3. Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Bramka zakres obejmował malowanie 
pomieszczeń, montaż rolet okienny wewnętrznych oraz montaż armatury. Zadanie wykonane na 
podstawie zawartej umowy z firmą MICHTOP z miejscowości Teresin koszt zadania 4 920,00 zł brutto. 
 
4. Dostawa, montaż oraz uruchomienie urządzeń klimatyzacyjnych w świetlicy wiejskiej w 
miejscowości Czernic. Urządzenia dostarczyła firma ZINEL Engineering Sp. z o.o. z Warszawy za kwotę 
14 900,00 zł brutto. 
 

5. Utwardzenie placu kostką brukową przy budynku świetlicy wiejskiej w Czernicu w ramach 
zagospodarowania terenu. Roboty wykonała firma Handlowo- Usługowo- Produkcyjna Mirosław 
Cieślak z miejscowości Hordzieżka za kwotę 15 903,90 zł brutto. 
 
 

 
Czernic – utwardzenie placu przy świetlicy 

 

 
6. Zakup, dostawa i montaż altany ogrodowej w ramach zagospodarowania terenu przy 
budynku świetlicy wiejskiej w Czernicu.  

Zadanie wykonała firma JARCO Jarosław Zalech z miejscowości Stary Kębłów za kwotę 
10 100,00 zł brutto. 
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Czernic – altana na terenie świetlicy 

 
 

7. Montaż trzech lamp oświetleniowych zewnętrznych w ramach zagospodarowania terenu 
przy budynku świetlicy wiejskiej w Czernicu.  

Zadanie wykonała firma Zakład Usługowo- Handlowy ELMER Stefan Kurach z Górzna koszt 
zadania 8 007,30 zł brutto. 
 

 
Czernic – oświetlenie placu przy świetlicy 
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8. Remont pomieszczeń budynku świetlicy wiejskiej w Sosnówce zakres obejmował 
uzupełnienie instalacji elektrycznej, uzupełnienie instalacji kanalizacyjnej, malowanie sali świetlicowej, 
malowanie i ułożenie tynku mozaikowego w pomieszczeniu toalety. Remont wykonała firma Mar-Tynk 
Mariusz Majek z Sosnówki, koszt zadania wyniósł 12 240,00 zł brutto. 
 
9. Zakup i dostawa wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w miejscowości Sosnówka w postaci 

dwóch stołów bankietowych wraz z 16 krzesłami. Wyposażenie dostarczyła firma MEXTRA GROUP 
Spółka cywilna z Kędzierzyn Koźla za kwotę 2 913,13 zł brutto. 

 
10. Wykonanie przyłącza wodociągowego wraz z montażem zbiornika na nieczystości ciekłe                         

w obrębie działki gminnej w miejscowości Sokola. Wykonawcą zadania była firma Usługi 
Instalacyjno- Sanitarne Wod-Kan, CO, Gaz Jurzysta Henryk z Sobolewa za kwotę 18 758,64 zł brutto. 

 
11. Remont budynku świetlicy wiejskiej w Goździe zakres robót obejmował wykonanie posadzki, 

sufitu podwieszanego k/g usunięcie starej powłoki malarskiej oraz wymiana parapetów. Remont 
wykonała firma BUMI Michał Majek z Żabianki koszt 20 010,00 zł brutto. 

 

12. Remont schodów wejścia głównego do świetlicy wiejskiej w Goździe polegający na wymianie 
schodów betonowych na schody z palisad i kostki brukowej, koszt remontu to 7 380,00 zł brutto. 
Remont wykonała Firma Handlowo- Usługowo- Produkcyjna Mirosław Cieślak z Hordzieżki. 

 
 

 
Gózd – remont schodów wejścia głównego do świetlicy 

 

13. Remont budynku świetlico strażnicy w miejscowości Kawęczyn zakres robót obejmował 
demontaż kuchni węglowej uzupełnienie wylewki oraz uzupełnienie płytek na podłodze w miejscu 
rozebranej kuchni, ułożenie płytek na ścianie, uzupełnienie instalacji elektrycznej, malowanie 
pomieszczenia kuchennego oraz montaż urządzeń (okap, terma, bateria).  

Zadanie na podstawie zawartej umowy wykonała firma GM-BUD Usługi Remontowo- 
Budowlane Grzegorz Marciszka ze Starego Zadybia, za kwotę 5 600,00 zł brutto.  
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Kawęczyn – remont pomieszczenia kuchennego świetlicy 

 
14. Zakup i dostawa sprzętu gastronomicznego na potrzeby świetlicy wiejskiej w Kawęczynie 

min.: patelnia elektryczna, okap, stoły, szafę i zlew gastronomiczny. Całkowity koszt zakupu i dostawy 
wyniósł 16 152,61 zł brutto, dostawcą sprzętu była firma Combi CO Sp. z o.o. z Gliwic. 

 

 
Kawęczyn – wyposażenie pomieszczenia kuchennego świetlicy 
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15. Zakup i dostawa 100 szt. krzeseł jako wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kawęczynie. 

Dostawcą krzeseł była firma MEXTRA GROUP Spółka cywilna z Kędzierzyn Koźla za kwotę 9 509,99 zł 
brutto.  
 

16. Zakup, dostawa wraz z montażem bramy przemysłowej w budynku świetlicy wiejskiej                         
w Nowym Zadybiu za kwotę 13 750,00 zł brutto. Bramę dostarczyła firma P.P.H.U. TRAKO z Ryk. 
 
 

 
 

Nowe Zadybie – brama przemysłowa do garażu OSP  
 
 

17. Wykonanie ocieplenia i elewacji budynku świetlicy wiejskiej w Nowym Zadybiu na podstawie 
zawartej umowy wykonała firma Usługi Wykończeniowo- Budowlane Dominik Gorzkowski z Starego 
Zadybia za kwotę 45 000,00 zł brutto.  
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Nowe Zadybie – ocieplenie i elewacja świetlico- strażnicy  
 
 

18. Wykonanie instalacji gazowej, instalacji centralnego ogrzewania wraz z dostawą i montażem 
kondensacyjnego dwufunkcyjnego kotła gazowego w budynku świetlicy wiejskiej w Starym Zadybiu. 
Zadanie wykonała firma Zakład Instalacyjno- Budowlany Eugeniusz Zalewski z Łukowa za kwotę 35 
670,00 zł brutto. 
 
 

 
Dział  

Opis  Wartość [zł] 

 
926 

Kultura fizyczna 34 000,00 

 
 
 
1. Zakup fabrycznie nowej kosiarki KUBOTA GR-1600 na potrzeby własne urzędu. Kosiarkę 
zakupiono w firmie P.P.H.U. Agroland s.c. D. Dąbrowski z Trzebieszowa Pierwszego za kwotę 34 000,00 
zł brutto. 
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Zakup kosiarki KUBOTA GR-1600 
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DZIAŁANIA DLA MIESZKANCÓW  

 

KULTURA – WYDARZENIA GMINNE 
 

W roku 2021 podobnie jak w roku 2020, ze względu na trwający stan epidemii i związane z nim 
obostrzenia, plan pracy Gminnego Ośrodka Kultury był wielokrotnie modyfikowany, a formy 
organizowanych wydarzeń były na bieżąco dostosowywane do obowiązujących wytycznych Ministra 
Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego. 

 
 
 

IMPREZY KULTURALNE: 
 
W roku 2021 zorganizowano następujące imprezy kulturalne: 
 
1. Koncert Noworoczny - on line 
Data: 28.01.2021 r. 
 

Impreza cykliczna, zorganizowana po raz szósty, ale ze względu na obowiązujące obostrzenia 
związane z pandemią COVID – 19 odbyła się on – line. Impreza ma na celu potrzymanie zwyczaju 
wspólnego śpiewania kolęd w okresie bożonarodzeniowym. Podczas koncertu wystąpiły lokalne 
zespoły ludowe: „Kłoczewiacy”, „Kawęczyn”, „Czerniczanki z Kapelą” oraz soliści z terenu gminy 
Kłoczew: Natalia Kwas, Emilia Głodek, Agata Lechnio.  
 
2. Święto Kobiet- on-line 
Data: 8.03.2021 r. 
 

Coroczna impreza kulturalna dedykowana kobietom. Ze względu na obowiązujące obostrzenia 
związane z pandemią COVID – 19 odbyła się on–line. Podczas koncertu wystąpili: Tomasz Mikusek, 
Adam Stonio, Klaudia Celej, Alicja Celej. 
 

3. Kino Letnie 
 
Data: 28.07.2021 r. 
 

Impreza plenerowa dla dzieci i dorosłych. W lipcowy wieczór, około 180 osób w różnym wieku 
zgromadziło się na placu przy GOK w Kłoczewie by na wygodnych leżakach wspólnie oglądać projekcję  
filmów: „Wiking i magiczny miecz” oraz „Wierzę w Ciebie”. 
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Kino Letnie 

 

 

4. Dożynki Gminy Kłoczew 
 
Data: 22.08.2021 r. 
Miejsce: boisko gminne w Starym Zadybiu 
Liczba uczestników: ponad 1200 osób 
 

Dożynki to coroczna impreza plenerowa wyrażająca wdzięczność dla pracy rolników oraz 
kultywująca zwyczaje polskiej wsi. Uroczystość rozpoczęła polowa Msza Św. i przemówienia Wójta 
Gminy Kłoczew oraz gości. Następnie, nastąpił ceremoniał przekazania chleba włodarzom gminy 
Kłoczew przez starostów dożynkowych. Ceremonii towarzyszył występ artystyczny przygotowany przez 
zespół ludowy „Kawęczyn”. Kolejno na scenie prezentowały się delegacje wieńcowe                                                     
z 10 miejscowości gminy Kłoczew, ośpiewując w tradycyjny sposób wieńce uplecione z tegorocznych 
zbóż, ziół i kwiatów.  

Podczas dożynek zorganizowano  następujące konkursy: „Najpiękniejszy Tradycyjny Wieniec 
Dożynkowy Gminy Kłoczew 2021” oraz  „Najciekawsze Stoisko Dożynkowe”.  

Na placu imprezy znajdowały się stoiska promocyjne wielu firm, wystawa dawnego sprzętu 
rolniczego, gospodarstwa domowego i rzeźb. Dla dzieci przygotowano park rozrywki.  

Na scenie odbyły się koncerty i występy: kataryniarza, lokalnych zespołów śpiewaczych, 
Zespołu Tańca Ludowego Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie im. Stanisława 
Leszczyńskiego, wokalisty disco polo Roberta Rozuma.  

Imprezę zakończyła zabawa taneczna z zespołem „Lavers”. 
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Dożynki Gminne 
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Dożynki Gminne 
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5. Gminne Obchody Święta Niepodległości 
 
Data: 11.11.2021 r. 
Liczba uczestników: około 200 osób 
 

Uroczystość Gminnych Obchodów Święta Niepodległości rozpoczęła Msza Św. W intencji 
Ojczyzny sprawowana w Kościele pw. Św. Jana Chrzciciela w Kłoczewie.  

Po uroczystej Mszy Św. odbył się wyjątkowy koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu 
zespołu ludowego „Kłoczewiacy”.  
 
 

 
Gminne obchody Święta Niepodległości 

 

 

Następnie, uczestnicy obchodów udali się w korowodzie pod Pomnik Poległych Legionistów, 
gdzie przedstawiciele władz samorządowych, instytucji i organizacji złożyli wieńce w asyście 28 drużyny 
harcerskiej „Strażnicy Lasu” z Czernica. 
 

 

 

 

 

 



 
Raport o stanie Gminy Kłoczew za 2021 rok. 

 

Strona 108 z 148 
 

 

 
 

Gminne obchody Święta Niepodległości 
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KONKURSY: 
 

W 2021 roku Gminny Ośrodek Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna w Kłoczewie zorganizowały 
łącznie 15 konkursów promujących talent i pobudzających do twórczości mieszkańców gminy Kłoczew 
w każdym wieku. W konkursach udział wzięło około 450 osób  oraz 15 lokalnych organizacji. Część 
konkursów odbyła się w formie stacjonarnej, inne za pośrednictwem strony internetowej i mediów 
społecznościowych Gminnego Ośrodka Kultury w Kłoczewie. 

 
1. Ogólnopolski Strażacki Konkurs Plastyczny (etap gminny) 
Data: 7.01.2021 r. 
Liczba uczestników: 16 osób 
 

Celem konkursu było zainteresowanie dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych ochroną 
przeciwpożarową, działalnością straży pożarnych w tym działań ratowniczo-gaśniczych, edukacją                       
w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz propagowanie pozytywnych postaw społecznych, a także 
rozwój indywidualnych uzdolnień plastycznych.  
 
2. XXVI Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek 
Data: 25.01.2021 r. 
Liczba uczestników: 24 osoby 
 

Przegląd obył się w formie on-line za pomocą liczby głosów oddanych na poszczególnych 
wykonawców na profilu Facebook Gminnego Ośrodka Kultury w Kłoczewie. Uczestnicy przeglądu                             
z terenu gminy Kłoczew rywalizowali o statuetkę „Złotego Anioła” dla najlepszego solisty, zespołu, 
duetu i instrumentalisty. 
 
3. Ogólnopolski Strażacki Konkurs Plastyczny (etap powiatowy) 
Data: 5.02.2021 r. 
Liczba uczestników: 34 osoby 
 

Komisja konkursowa wyłoniła laureatów. Prace zostały przekazane do etapu wojewódzkiego. 
Na etapie wojewódzkim Pan Piotr Smagłowski z Kłoczewa zajął III miejsce. 

 
4. Konkurs Plastyczny „Pocztówka z gminy Kłoczew” 
Data: 16.02.2021 r. 
Liczba uczestników: 14 osób 
 

Konkurs został zorganizowany pod honorowym patronatem Wójta Gminy Kłoczew w ramach 
obchodów Dnia Niedźwiedzia. Celem konkursu była promocji herbu Gminy Kłoczew, popularyzowanie 
wiedzy i historii dotyczącej Gminy Kłoczew, rozwijanie twórczości, kreatywności oraz umiejętności 
plastycznych wśród mieszkańców. Na konkurs wpłynęły prace plastyczne wykonane różnymi 
technikami. Laureaci konkursu otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe. 
 
5. II Wojewódzki Konkurs na Palmę i Pisankę Wielkanocną (etap gminny) 
Data: 5.03.2021 r.  
Liczba uczestników: 20 osób 
 

Konkurs ma na celu upowszechnianie tradycji, folkloru związanego z tematyką Świąt 
Wielkanocnych, popularyzowanie i poszerzanie wiedzy na temat symboliki i znaczenia pisanki oraz 
palmy w polskiej obrzędowości ludowej, a także aktywizację mieszkańców województwa lubelskiego. 



 
Raport o stanie Gminy Kłoczew za 2021 rok. 

 

Strona 110 z 148 
 

Do etapu wojewódzkiego przekazano 5 prac. Praca w kategorii: Palma Wielkanocna wykonana techniką 
tradycyjną otrzymała – wyróżnienie (kategoria wiekowa dzieci i młodzież poniżej 15 roku życia). 

 
6. Wielkanocny Konkurs Plastyczny 2021 
 
Data: kwiecień 2021 r. 
Liczba uczestników: 86 osób ( w tym 11 prac grupowych) 

Konkurs organizowany w celu popularyzowania i pogłębienia wiedzy na temat tradycji 
związanych ze Świętami Wielkanocnymi. Na konkurs wpłynęło łącznie 86 prac w kategoriach: Pisanka, 
Kartka Świąteczna, Serwetka do Koszyczka Wielkanocnego, Palma Tradycyjna. W konkursie udział brali 
mieszkańcy gminy Kłoczew, zarówno dzieci, młodzież , osoby dorosłe oraz organizacje. Laureaci 
konkursu otrzymali nagrody rzeczowe, a najpiękniejsze prace zaprezentowano na wystawie w budynku 
Urzędu Gminy Kłoczew. 

 

 
 

Wielkanocny konkurs plastyczny 

 

7. Konkurs na „Najlepszego czytelnika roku 2020” 
Data: 14.05.2021 r. 
Liczba uczestników: 22 osoby 
 

Celem konkursu jest promocja czytelnictwa i biblioteki. Najlepszych czytelników Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Kłoczewie wybrano na podstawie liczby wypożyczeń książek w okresie od 
stycznia do grudnia 2020 r. Nagrodzono 22 najlepszych czytelników w poszczególnych kategoriach 
wiekowych. Rekordzista przeczytał 231 książek i otrzymał nagrodę oraz dyplom z rąk Wójta Gminy 
Kłoczew. 
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8. Konkurs Plastyczny „Robot – kompan dobrej zabawy” 
Data: maj/czerwiec 2021 r. 
Liczba uczestników: 9 osób 
 

Celem konkursu było upamiętnienie 100. Rocznicy urodzin Stanisława Lema, popularyzacja 
czytelnictwa, zwiększenie zainteresowania literaturą sciene fiction, rozwój kreatywności i uzdolnień 
artystycznych dzieci i młodzieży z terenu gminy Kłoczew. 
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe. 
 
9. Konkurs Plastyczny „Kosmiczna Opowieść”  
Data: maj/czerwiec 2021 r. 
Liczba uczestników: 5 osób 
 

Konkurs miał na celu rozwój aktywności twórczej, propagowanie opowiadania jako gatunku 
literackiego oraz rozwijanie talentów i pasji wśród uczestników konkursu.  
Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe. 
 
10. Konkurs Polskiej Piosenki Rozrywkowej „Estrada” 
Data: 21 czerwiec 2021 r. 
Liczba uczestników: 13 osób 
 

Konkurs na stałe został wpisany do planu pracy GOK w Kłoczewie. Konkurs ma na celu 
promowanie talentów wokalnych dzieci i młodzieży, propagowanie największych polskich przebojów 
muzyki pop z repertuaru Zbigniewa Wodeckiego, stwarzanie warunków do rozwoju zdolności 
scenicznych dzieci i młodzieży.  

 
 

 
Konkurs Polskiej Piosenki Rozrywkowej "Estrada" 
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11. Konkurs „Najpiękniejszy Tradycyjny Wieniec Dożynkowy Gminy Kłoczew 2021” 
Data: 22 sierpień 2021 r. 
Liczba uczestników: 10 organizacji - Stowarzyszenia, KGW z terenu gminy Kłoczew 
 

Konkurs ma na celu wybór najpiękniejszego wieńca wykonanego zgodnie z miejscową tradycją, 
kultywowanie oraz popularyzację tradycji regionalnych związanych ze świętem plonów, popularyzację 
twórczości artystycznej, rozbudzenie zainteresowań tradycją ludową, prezentację bogactwa plonów 
wplecionych w wieniec dożynkowy jako głównego rekwizytu obchodów święta plonów. 

 
12. Konkurs „Najciekawsze Stoisko Dożynkowe” 
Data: 22 sierpień 2021 r. 
Liczba uczestników: 15 organizacji - Stowarzyszenia, KGW i sołectwa z terenu gminy Kłoczew. 
 

Konkurs ma na celu kultywowanie i upowszechnianie tradycji ludowej, promocję twórczości 
artystycznej, rozbudzenie zainteresowań sztuką ludową oraz aktywizację lokalnej twórczości.  
 
13. VI Gminny Konkurs Recytatorski 
Data: 21 październik 2021 r. 
Liczba uczestników: 64 osoby 
 

Konkurs ma na celu pielęgnowanie kultury języka ojczystego, rozwijanie uzdolnień 
artystycznych, promowanie talentu dzieci i młodzieży oraz umożliwienie prezentacji ich umiejętności 
recytatorskich, krzewienie zamiłowania do literatury pięknej, pobudzenie aktywności twórczej. 
Konkurs skierowany był dla trzech grup wiekowych: przedszkola i klasy 0, klasy I-IV, klasy V-VIII. 

 

 
 

VI Gminny Konkurs Recytatorski 

 

14. Konkurs literacki „Nie lękajcie się” (głównym organizatorem było Stowarzyszenie Lokalna 
Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej, GOK był jednym ze współorganizatorów). 

Celem konkursu było uczczenie pamięci Wielkiego Polaka Św. Jana Pawła II, kultywowanie 
pamięci  Św. Jana Pawła II, pogłębienie wśród mieszkańców wiedzy o życiu, działalności i twórczości 
papieża, rozwijanie wyobraźni oraz twórczych umiejętności mieszkańców powiatu ryckiego.  

GOK w Kłoczewie był jednym z 10 współorganizatorów konkursu. Z Gminy Kłoczew wzięło 
udział 13 osób w dwóch kategoriach wiekowych: młodzież do lat 18 oraz dorośli. Wszyscy uczestnicy 
otrzymali dyplomy i nagrody.  
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15. Bożonarodzeniowy Konkurs Plastyczny 
Data: grudzień 2021 r. 
Liczba uczestników: 146 osób ( w tym 11 - organizacji, rodzin z terenu gminy Kłoczew) 
 

Konkurs ma na celu kultywowanie tradycji i zwyczajów Bożonarodzeniowych, stworzenie 
możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych, rozwijanie talentu artystycznego, kreatywności, 
wyobraźni, umiejętności manualnych i plastycznych wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych.  
               Uczestnicy wykonali pracę w jednej z kategorii: Kartka Świąteczna, Lampion 
Bożonarodzeniowy, Szopka Bożonarodzeniowa. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy                         
i nagrody, a najpiękniejsze prace zostały zaprezentowane na wystawie w budynku Urzędu Gminy 
Kłoczew. 

 
 

 
 

  

 

Bożonarodzeniowy Konkurs Plastyczny 
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WARSZTATY I KURSY: 
 
1. Warsztaty scrapbookingu (dla dzieci) 
Data: 4 czerwiec 2021 r. 
Liczba uczestników: 15 osób 
 
2. Warsztaty tworzenia kul kąpielowych (dla dzieci) 
 Data: 8 czerwiec 2021 r. 
Liczba uczestników: 11 osób 
 
3. Warsztaty decoupage (dla dzieci) 
 Data: 10 czerwiec 2021 r. 
Liczba uczestników: 9 osób 
 
4. Warsztaty makramy „Łapacze snów” (dla dzieci) 
 Data: 15 czerwiec 2021 r. 
Liczba uczestników: 14 osób 
 
5. Warsztaty ceramiczne (dla dzieci) 
 Data: 17 czerwiec / 24 czerwiec 2021 r. 
Liczba uczestników: 20 osób 
 
6. Warsztaty mydlarskie (dla dzieci) 
 Data: 22 czerwiec 2021 r. 
Liczba uczestników: 12 osób 
 
7. Warsztaty z makramy  (dla dzieci od klasy V i osób dorosłych) 
 Data: 29 wrzesień 2021 r. 
Liczba uczestników: 18 osób 
 

Warsztaty realizowane w ramach „Międzypokoleniowej Kuźni Artystycznej”. Uczestnicy zajęć 
poznali podstawowe wiązania makramy, co pozwoliło stworzyć piękne, zaprojektowane według 
własnego pomysłu makatki czyli ozdoby ścienne. Warsztaty poprowadziła Pani Elżbieta Pleskot                                
z Kłoczewa.  
 

 
Warsztaty z makramy 
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8. Warsztaty „Kompozycje jesienne” (dla osób dorosłych) 
Data: 26 październik 2021 r. 
Liczba uczestników: 10 osób 
 
 

Warsztaty poprowadzone przez instruktorki florystyki ze Szkoły ŻAK z Puław.  
 

 
 

 
 

 
 
 
9.Warsztaty artystyczne – „Las w szkle” (dla dzieci) 
Data: 28 październik 2021 r. 
Liczba uczestników: 13 osób 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Warsztaty „Kompozycje jesienne” 
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Warsztaty artystyczne – „Las w szkle” 

 
 
10. Warsztaty artystyczne – „Kalendarz adwentowy” (dla dzieci) 
Data: listopad 2021 r. 
Liczba uczestników: 18 osób 
 
11. Warsztaty artystyczne – „Anioły z makramy” (dla dzieci i osób dorosłych) 
Data: 30 listopad i 9 grudzień 2021 r. 
Liczba uczestników: 41 osób 
 
12. Warsztaty tworzenia kartek świątecznych metodą scrpbooking (dla osób dorosłych) 
 

Cykl zajęć wyjazdowych dla osób dorosłych, warsztaty odbyły się w Woli Zadybskiej, Czernicu 
i Stryju. Łącznie z zajęć skorzystało ponad 45 osób. 
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14. Warsztaty pielęgnacyjne (dla młodzieży i osób dorosłych)  

 
Warsztaty poprowadziła Pani Maria Paziewska. Na warsztatach każdy z uczestników otrzymał 

zestaw kosmetyków dopasowany do cery, wieku oraz potrzeb skóry. W warsztatach uczestniczyło                          
7 osób. 
 

15. Kurs komputerowy dla dzieci i młodzieży 
 

Od marca do lipca dwie grupy po 8 osób w wieku od 10 do 18 lat uczestniczyło on – line                                 
w Kursie Komputerowym.  

Tematyka zajęć obejmowała: Dziennikarstwo on-line (m.in. serwisy społecznościowe, 
tworzenie stron internetowych i BLOGA, tworzenia grafik w programie Canva) oraz Bezpieczeństwo                         
w sieci (m.in. legalne źródła baz zdjęć, muzyki, serwis ePUAP). Zajęcia były prowadzone przez trenera                    
z udziałem pracowników GOK i GBP. 

 

WYSTAWY: 
 

Gminny Ośrodek Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna w Kłoczewie zorganizowały osiem 
wystaw informacyjno - edukacyjnych, nawiązujących do ważnych rocznic, postaci i wydarzeń. Wystawy 
były eksponowane w budynku Urzędu Gminy Kłoczew i Gminnego Ośrodka Kultury   w Kłoczewie.  

 
W 2021 r. przygotowano następujące wystawy: 
 
1. Wystawa poświęcona Patronom Roku 2021. 

Sejm i Senat Rzeczypospolitej Polskiej co roku ustanawiają patronat naszego kraju. Patroni 
Roku 2021: Cyprian Kamil Norwid, Stanisław Lem, Krzysztof Baczyński, Tadeusz Różewicz, Kardynał 
Stefan Wyszyński. W nawiązaniu do Patronów Roku 2021 w holu Gminnego Ośrodka Kultury w Kłoczewie 
można było oglądać od lutego wystawę o Patronach Roku 2021.   

 
2. Wystawa ze zbiorów IPN „Żołnierze Wyklęci. Podziemie niepodległościowe 1943-1963” 

W nawiązaniu do obchodów Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych, GOK przygotował 
wystawę pozyskaną ze zbiorów IPN zatytułowaną „Żołnierze Wyklęci. Podziemie niepodległościowe 
1944 - 1963”. Wystawa była prezentowana w marcu 2021 r. w budynku Urzędu Gminy Kłoczew. 

 
3. Wystawa ze zbiorów IPN „Polskie symbole Narodowe” 

W nawiązaniu do Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 - maja, GOK przygotował wystawę 
pozyskaną ze zbiorów IPN zatytułowaną „Polskie symbole narodowe”. Wystawa była prezentowana                              
w maju 2021 r. w budynku Urzędu Gminy Kłoczew. 

 
4. Wystawa ze zbiorów IPN „Powstanie Warszawskie 1944” 

W nawiązaniu do obchodów 77. Rocznicy Powstania Warszawskiego, GOK przygotował 
wystawę pozyskaną ze zbiorów IPN zatytułowaną „Powstanie Warszawskie 1944”. Wystawa była 
prezentowana w sierpniu 2021 r. w budynku Urzędu Gminy Kłoczew. 

 
5. Wystawa ze zbiorów IPN „WRZESIEŃ 1939”                                                                                        

W nawiązaniu do obchodów 82. Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej, GOK przygotował 
wystawę pozyskaną ze zbiorów IPN zatytułowaną „Wrzesień 1939”. Wystawa była dostępna we 
wrześniu 2021 r. w budynku Urzędu Gminy Kłoczew. 

 



 
Raport o stanie Gminy Kłoczew za 2021 rok. 

 

Strona 118 z 148 
 

6. Wystawa ze zbiorów IPN „Ojcowie Niepodległości” 
Podczas gminnych obchodów Święta Niepodległości w dniu 11 listopada 2021 r. GOK 

przygotował wystawę ze zbiorów IPN zatytułowaną „Ojcowie Niepodległości”. Wystawa była 
prezentowana w listopadzie 2021 r. w budynku Urzędu Gminy Kłoczew. 
 
7. Wystawa ze zbiorów IPN „Tak powstała Niepodległa” 

Podczas gminnych obchodów Święta Niepodległości w dniu 11 listopada 2021 r. GOK 
przygotował wystawę ze zbiorów IPN zatytułowaną „Tak powstała Niepodległa”. Wystawa była 
prezentowana w listopadzie 2021 r. w holu  budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Kłoczewie. 

 
8. Wystawa ze zbiorów IPN „Stan Wojenny 1981 – 1983” 

W nawiązaniu do obchodów 40. Rocznicy Wybuchu Stanu Wojennego, GOK przygotował 
wystawę ze zbiorów IPN zatytułowaną „Stan Wojenny 1981-1983”. Wystawa była prezentowana                             
w grudniu 2021 r. w budynku Urzędu Gminy Kłoczew. 

 
 

INNE WYDARZENIA: 

 
Ponadto w 2021 roku Gminny Ośrodek Kultury  zorganizował następujące wydarzenia                                 

o charakterze kulturalnym i rekreacyjnym, w których udział wzięły zarówno dzieci, jak i też osoby 
dorosłe, tj: 

 
 

1. Sztabowa Puszka Stacjonarna WOŚP 
W budynku GOK znajdowała się Sztabowa Puszka Stacjonarna WOŚP. Zbiórka funduszy trwała 

od 4 do 31stycznia 2021 r. Puszka zasiliła konto Fundacji WOŚP o kwotę 1 074,82 zł. Pieniądze zebrane 
podczas 29. Finału WOŚP były przeznaczone na wsparcie m.in. laryngologii  i diagnostyki głowy. 

 

2. Dzień Niedźwiedzia 
Celem akcji jest promocja herbu gminy Kłoczew oraz historii gminy. Gmina Kłoczew otrzymała 

certyfikat za dokonanie symbolicznej adopcji niedźwiedzia, polegającej na wsparciu ochrony gatunkowej 
niedźwiedzi na terenie Polski.  

 
3. Prelekcja o tematyce przyrodniczo - ekologicznej z warsztatami ozdabiania toreb ekologicznych  

1 czerwca odbyła się prelekcja przyrodniczo - ekologiczna z uczniami klasy Va ze Szkoły 
Podstawowej im. Polskich Noblistów w Kłoczewie. Zajęcia odbyły się w „Ekologicznym Ogrodzie 
Dydaktycznym” przy GOK w Kłoczewie, który został dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie i Gminę Kłoczew. Po części teoretycznej odbyły się warsztaty 
ozdabiania toreb ekologicznych. W zajęciach wzięło udział 12 osób. 

 

4. Zajęcia wakacyjne  
W miesiącu lipcu, GOK i biblioteka w Kłoczewie zorganizowały cykl zajęć artystycznych                               

i integracyjnych w placówce GOK i w 4 świetlicach wiejskich oraz 1 wycieczkę i rajd rowerowy.  
Przez 4 tygodnie, po trzy razy w tygodniu, w godzinach od 10:00  do 13:00 odbywały się zajęcia 

o różnorodnej tematyce (tematy zajęć: „Na szkle malowane”; „Dzień bezpieczeństwa”; „Od zaczynu do 
pieczywa”; „Mini Piknik Wakacyjny”; „Nitką malowane”; „Makramowy zawrót głowy”; „Na dzikim 
zachodzie”), w których uczestniczyła maksymalna liczba osób zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia                         
i Głównego Inspektora Sanitarnego.  

Dodatkowo odbyła się wycieczka do Ryk, dzieci odwiedziły Kino Renesans, gdzie obejrzały film 
pt.: „Piotruś Królik 2 na Gigancie”, a następnie udali się na Pływalnię Powiatową.  
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Odbył się również rajd rowerowy do Ośrodka Eko – Farma Żelechów, w którym uczestniczyły 
dwie grupy po 15 osób.  

 
 

 
 

Zajęcia wakacyjne 

 

Dzieci uczestniczyły w zabawach na gorącym piasku, konkursach, nie zabrakło również atrakcji 
wodnych, na koniec  odbyło się ognisko.  
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Zajęcia wakacyjne 
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Poza zajęciami w Gminnym Ośrodku Kultury pracownicy GOK i biblioteki przeprowadzili zajęcia 
wakacyjne w 4 świetlicach wiejskich: Przykwa, Nowe Zadybie, Bramka, Stryj.  

 
W sumie w zajęciach wakacyjnych uczestniczyło 300 osób. 

 

  

 

Zajęcia wakacyjne 
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5. Dożynki Diecezjalne w Woli Gułowskiej  
 

8 września delegacje ze: Stowarzyszenia Inicjatyw Wiejskich „Wspierajmy się”  
w Czernicu, Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Kawęczyn, Koła Gospodyń Wiejskich Kłoczew oraz 
pracownicy GOK i biblioteki po raz pierwszy reprezentowali Parafię pw. Św. Jana Chrzciciela                                     
w Dożynkach Diecezjalnych Woli Gułowskiej. 

 
 

 
Dożynki Diecezjalne w Woli Gułowskiej 
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6. Wycieczka do Nałęczowa i Kozłówki  

 
2 października odbyła się wycieczka autokarowa do malowniczego Nałęczowa, otoczonego 

wąwozami oraz Kozłówki.  
Grupa spacerowała po Parku Zdrojowym, założonym przez Stanisława Małachowskiego. 

Skorzystała z uroków palmiarni, gdzie skosztowała wód mineralnych.  
Uczestnicy zwiedzili Chatę Stefana Żeromskiego, poznając biografię pisarza wraz z jego bogatą 

twórczością.  
Następnym punktem wycieczki była Kozłówka, gdzie na uczestnikach duże wrażenie zrobiły 

wnętrza pałacowe, w których zachował się autentyczny wystrój z przełomu XIX i XX wieku.  
Uczestnicy zwiedzili również Powozownię z kolekcją historycznych pojazdów konnych, Galerię 

Sztuki Socrealizmu oraz ogród i park pałacowy. 
 
 

 
 

Wycieczka do Nałęczowa i Kozłówki 
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7. Mikołajki 
  
Data: 14.12.2021 r. 
Miejsce: sala widowiskowa GOK w Kłoczewie 
Liczba uczestników: 35 osób (liczba osób ograniczona ze względu na obowiązujące obostrzenia 
związane z pandemią COVID – 19). 
 

Mikołajki to impreza adresowana do najmłodszych mieszkańców gminy Kłoczew. Dzieci 
obejrzały spektakl „Lodowa kraina” w wykonaniu aktorów Teatru Krak- Art z Krakowa. 
  
               Po spektaklu do Gminnego Ośrodka Kultury przybył wyjątkowy gość Święty Mikołaj. Każdy 
z uczestników otrzymał prezent.  

 
 

 

ZAJĘCIA STAŁE: 
 

W 2021 r., w Gminnym Ośrodku Kultury odbywały się cotygodniowe zajęcia dla dzieci                         
i młodzieży prowadzone przez pracowników GOK i biblioteki oraz instruktora zatrudnionego na umowę 
zlecenie.  

 
Rodzaje zajęć: 
 
- plastyczne - (korzystało ponad 35 osób) 
- artystyczne -  (korzystało ok. 25 osób) 
- biblioteczne - (korzystało około 30 osób) 
- teatralne - (korzystało 25 osób) 
- Klub Młodego Odkrywcy - (korzystało 10 osób) 
- cyfrowe - (korzystało 8 osób) 
- taneczne - (korzystało ok. 60 osób) 
 
Zajęcia taneczne były zajęciami odpłatnymi.  
 
W 2021 r. GOK i biblioteka organizowali zajęcia dla osób dorosłych: 
 
- komputerowe - (korzystało 5 osób) 
- Dyskusyjny Klub Książki - zajęcia odbywające się jeden raz w miesiącu – (korzystało 9 osób) 
- Akademia Pasji - zajęcia realizowane raz w miesiącu 
 

Ze względu na stan epidemii nie we wszystkich miesiącach zajęcia stałe mogły się odbyć. 

Wynikało to z wytycznych Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego. 
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DZIAŁALNOŚĆ GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KŁOCZEWIE 

 
W strukturach Gminnego Ośrodka Kultury w Kłoczewie w 2021 roku działa Gminna Biblioteka 

Publiczna w Kłoczewie oraz Filia Biblioteczna w Goździe (Filia działała do 30 lipca 2021 r.).  
 

Podsumowanie działalności biblioteki w roku 2021 przedstawia się następująco: 
 

 
Gminna biblioteka publiczna w 

Kłoczewie 
Filia biblioteczna                        

w Goździe 

 
Liczba czytelników 
zarejestrowanych 

415 57 

 
Liczba wypożyczeń 

 
7126 519 

 
Liczba zakupionych książek  

 
292  

 
0 

 
 
 

WYDARZENIA PROMUJĄCE CZYTELNICTWO: 
 

1. WALENTYNKOWY WEEKEND Z KSIĄŻKĄ 
Data: luty 2021 r. 
Liczba uczestników: 50 osób 
 

Akcja promująca i zachęcająca do czytania książek  
 

2. XVIII OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ BIBLIOTEK 
Data: 8-15 maj 2021 r. 
 

Co roku Gminna Biblioteka Publiczna włącza się do akcji promującej czytelnictwo.  
W ramach obchodów zostały zorganizowane trzy konkursy: plastyczny, literacki oraz na „Najlepszego 
Czytelnika Roku 2020” .  

 
3. NARODOWE CZYTANIE 
 

We wrześniu 2021 r. , po raz siódmy, Gmina Kłoczew uczestniczyła w akcji Narodowe Czytanie. 
Podczas organizowanego wydarzenia młodzież i osoby dorosłe wysłuchali fragmentu dramatu Gabrieli 
Zapolskiej „Moralność Pani Dulskiej”.  

W rolę czytających wcielili się nauczyciele, uczennice ze Szkoły Podstawowej im. Polskich 
Noblistów w Kłoczewie oraz pracownicy GOK i biblioteki.  

Głośne czytanie odbyło się na placu przed budynkiem GOK. Do słuchania literatury zaproszono 
wiele osób m.in. Wójta Gminy Kłoczew, Przewodniczącego Rady Gminy, uczniów i nauczycieli Szkoły 
Podstawowej w Kłoczewie, członków Dyskusyjnego Klubu Książki z GBP w Kłoczewie oraz Gminne 
Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów „RADOŚĆ”.  

W wydarzeniu uczestniczyło łącznie ponad 50 osób. 
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Narodowe Czytanie 
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4. NOC BIBLIOTEK  
 

Gminna Biblioteka Publiczna w Kłoczewie po raz kolejny włączyła się do akcji, promując 
czytelnictwo.  

Grupa 18 osób  wysłuchała bajkę o przygodach trzech kotów autorstwa Joanny Krzyżanek pt.: 
„Kot Papla i kluski”. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się o zaletach czytania    i wspólnie przygotowali 
plakat promujący te wartości.  

Rozmowy o książkach utwierdziły dzieci w przekonaniu, że czytanie jest ciekawą formą 
spędzania wolnego czasu oraz, że „Czytanie Wzmacnia”: wyobraźnię, kreatywność, koncentrację                       
a przede wszystkim poszerza wiedzę, światopogląd i kształtuje osobowość.  

W zajęciach wzięło udział 18 osób . 
 

 
 

Noc Bibliotek 
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5. DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA 
 

W listopadzie 2021 r.  pracownicy biblioteki odwiedzili Szkołę Podstawową im. Jana Kupczyka 
z Oddziałami Przedszkolnymi w Woli Zadybskiej, przeczytały dzieciom bajkę  pt.: „ Niedźwiedź                                
i pianino”.  

W grupie przedszkolnej dzieci wzięły udział w zabawach ruchowych i opowiadały o swoich 
maskotkach. Starsi uczniowie obejrzeli prezentację o historii powstania zabawki.  

Na pamiątkę spotkania wykonały papierowe misie, których brzuszki zapełnione zostały 
cukierkami.                      

W zajęciach wzięło udział około 40 osób. 
 

 
Dzień pluszowego misia 

 
 
2. CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM  

 
Już od kilkunastu lat Gminna Biblioteka Publiczna w Kłoczewie włącza się do akcji „Cała Polska 

Czyta Dzieciom”.  
Bibliotekarki odwiedziły Szkołę Podstawową im. Henryka Sienkiewicza w Goździe, aby wspólnie 

popularyzować czytelnictwo. Uczniowie z klas I, II i III wysłuchali opowieści o sąsiadujących ze sobą 
królestwach – „Księżniczka Koronka i Książe Hafcik” autorstwa Liliany Bardijewskiej.  

Na pamiątkę spotkania dzieci otrzymały zakładki do książek i słodycze.  
Kampania społecznej Fundacji „QABCXXI – Cała Polska Czyta Dzieciom”, uczy, że codzienne 

głośne czytanie dziecku dla przyjemności jest najskuteczniejszym sposobem wychowania czytelnika 
oraz wspomaga jego wszechstronny rozwój. 
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Cała Polska czyta dzieciom 

 
 
7. KAMPANIA SPOŁECZNA „MAŁA KSIĄŻKA- WIELKI CZŁOWIEK” 

 
Gminna Biblioteka Publiczna uczestniczy w kampanii społecznej „Mała książka – wielki 

człowiek” realizowanej przez Instytut Książki. Akcja ma zachęcić rodziców do odwiedzania biblioteki                                           
i codziennego czytania z dzieckiem.  

Akcja jest przeznaczona dla dzieci w wieku 3 - 6 lat. 
 

 
W 2021 roku działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Kłoczewie, jako instytucji kultury, 

podlegała wielu obostrzeniom związanym ze stanem epidemii w kraju. Pomimo przeciwności losu, 
prowadzono szereg wyżej opisanych form działalności kulturalnej angażujących mieszkańców gminy 
Kłoczew.  

Działalność GOK i biblioteki dokumentowano na stronie internetowej www.gok-kloczew.pl i na 
portalu społecznościowym. 
 

 

 

http://www.gok-kloczew.pl/
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WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 

 
Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie (Dz. U. z 2021 r. poz. 1038, 1243, 1535 i 2490) oraz §11 pkt 1 i 2 „Programu 
Współpracy Gminy Kłoczew z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na 2021 rok” przeprowadzono w 2021 r. dwa otwarte konkurs ofert, 
w którym powołana przez Wójta Gminy Kłoczew Komisja Konkursowa wyłoniła podmioty realizujące 
zadania publiczne. W skład Komisji weszli pracownicy Urzędu Gminy w Kłoczewie oraz osoby wskazane 
przez Wójta Gminy Kłoczew. 

 Na podstawie § 5 ust. 1 „Programu współpracy Gminy Kłoczew z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego na rok 2021” 
zlecono organizacjom pozarządowym i podmiotom uprawnionym realizację ośmiu zadań publicznych,  
w tym: 
- dwóch z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, 
- sześciu z zakresu kultury i sztuki. 
 

Środki budżetowe przeznaczone na realizację zadań publicznych w otwartych konkursach ofert 
wynosiły 80 000,00 zł w tym 40 000,00 zł na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej  
i sportu i 40 000,00 zł na zadania z zakresu kultury i sztuki. Podmioty realizujące powyższe zadania 
wykorzystały przyznaną kwotę udzielonej dotacji w łącznej wysokości 68 536,05 zł (co stanowi 85,67% 
przyznanych środków) w tym na:  
- zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu 39 836,05 zł (99,59% przyznanych 
środków),   
- zadania z zakresu kultury i sztuki 28 700,00 zł (71,75% przyznanych środków). 

Szczegółowe zestawienie udzielonych przez Gminę Kłoczew w 2021 r. dotacji dla organizacji 
pozarządowych oraz podmiotów uprawnionych, wraz z informacją o wysokości środków finansowych 
i pozafinansowych zaangażowanych przez organizacje pozarządowe w realizacje poszczególnych zadań 
stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Sprawozdania. 

 
Efekty współpracy z organizacjami pożytku publicznego 
 
W wyniku wsparcia finansowego udzielonego organizacjom pozarządowym, które podejmowały 
działania na terenie gminy Kłoczew uzyskano następujące efekty: 
1. Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów „Radość” w Kłoczewie po raz drugi brało udział  

w konkursie, zadanie polegało na udziale w Dożynkach Gminnych. Stowarzyszenie przygotowało 
stoisko dożynkowe i wieniec, który wystawiono w konkursie. Z dotacji pokryto zakup namiotu,  
5 szt. stołów i chłodziarki do przechowywania potraw. We własnym zakresie przygotowano 
potrawy, baner, kwiaty, owoce i warzywa, kilimy i inne niezbędne do wystawienia stoiska. 
 

2. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Kawęczyn złożyło w konkursie ofertę pn. „Tradycje ludowe” która 
zakładała udział w dożynkach i warsztaty śpiewu tradycyjnego. W ramach zadania przygotowano 
obrzęd dożynkowy, zakupiono 5 lnianych spodni męskich i przeprowadzono warsztaty śpiewu 
tradycyjnego (60 godzin). Ponadto Stowarzyszenie wraz z zespołem brało udział w imprezach 
lokalnych kultywujących tradycje regionalne i historyczne m.in. dożynki w Rykach, II Turniej KGW 
w Rososzy, wizyta Prezydenta Andrzeja Dudy w Zalesiu i inne. 

 
3. Koło Gospodyń Wiejskich w Czernicu w ramach zadania pn. „Reprezentacja KGW w Czernicu na 

Dożynkach Gminnych” przygotowało i wystawiło stoisko dożynkowe i zakupiło 6 szt. spódnic dla 
członkiń koła co znacząco poprawiło wizerunek podczas występów. 
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4. Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Czernicu realizowało zadanie pn. „Organizacja forum 

OSP z terenu Gminy Kłoczew” mającego na celu wymianę doświadczeń i dobrych praktyk z zakresu 
realizacji zadań statutowych OSP, krzewienia, prowadzenia i propagowania działalności kulturalno 
– oświatowej i rozrywkowej. Forum odbyło się w sobotę 11 września w świetlicy wiejskiej                                   
w Czernicu, przebiegło zgodnie z harmonogramem przedstawionym w ofercie i trwało ok 5 godzin. 
W forum wzięli udział przedstawiciele 12 jednostek OSP z terenu gminy i goście zaproszeni. 
Podczas spotkania podjęto dialog z innymi, zaproszonymi jednostkami, zwłaszcza w tematach 
dotyczących środków na remonty świetlico – strażnic i wykorzystano doświadczenia jednostek, 
które zakończyły tego typu projekty: OSP Przykwa i Wola Zadybska, Nowe Zadybie, Gęsia Wólka, 
Czernic i Kłoczew. W ramach dotacji sfinansowano materiały promocyjne, statuetki i dyplomy oraz 
art. spożywcze. 
 

5. Stowarzyszenie Inicjatyw Wiejskich „Wspierajmy się” złożyło ofertę na realizację zadania pn.: 
„Rozpowszechnianie i kultywowanie tradycji regionalnych, promocja Gminy Kłoczew oraz 
integracja jej mieszkańców przez Stowarzyszenie Inicjatyw Wiejskich w Czernicu i zespół 
Czerniczanki z Kapelą”. W ramach przekazanych środków zrealizowano 50 godzin warsztatów 
muzycznych z instruktorem oraz zakupiono materiał do uszycia 7 gorsetów, 7 spódnic i 5 kamizelek 
męskich. Sfinansowano też 4 wyjazdy zespołu na występy. Zespół występował m.in. na Festiwalu 
Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu D. n. Wisłą, na dożynkach w Starym Zadybiu i Woli 
Gułowskiej, na Turnieju KGW, stowarzyszeń i zespołów ludowych w Rososzy i wielu innych 
imprezach. 
 

6. Stowarzyszenie Na Rzecz Tradycji i Rozwoju Gminy Kłoczew w ramach realizacji zadania pn.: 
„Granie i śpiewanie’’ kontynuowało zajęcia z instruktorem warsztatów muzycznych których 
zrealizowało 62,5 godzin podczas 31 spotkań. W lutym zespół nagrał płytę z kolędami                                       
pn.  
„Z narodzeniem Pana”. Zespół wyjeżdżał też na występy: 
a) lipiec 2021 r. – Powiatowy Turniej KGW i Stowarzyszeń w Rososzy – II miejsce, 
b) sierpień 2021 r. – Dożynki Gminy Kłoczew, 
c) wrzesień 2021 r. to występy w powiecie kozienickim: w Gniewoszowie i Borkach. 
d) listopad – Koncert Pieśni Patriotycznych w Kościele Parafialnym w Kłoczewie. 

 
7. LZS Piekiełko Przykwa w ramach zadania „Szerzenie zdrowego trybu życia przez klub LZS Piekiełko 

Przykwa” kontynuował rozgrywki w lubelskiej B-klasie piłki nożnej. W trakcie realizacji zadania  
w okresie od 15 kwietnia do 30 listopada szkolono młodych piłkarzy, prowadzono treningi  
i wyjeżdżano na mecze. Dotacją pokryto wydatki związane z udziałem w rozgrywkach m.in.: koszty 
przejazdu na rozgrywki, opłaty w Lubelskim Związku Piłki Nożnej, delegacje sędziowskie i badania 
zawodników. Dokonano też zakupu piłek treningowych, strojów piłkarskich a także wody na 
treningi i mecze. Klub w miesiącach sierpień i listopad 2021 r. zorganizował Turniej Piłki Nożnej  
o Puchar Wójta.  
 

8. Uczniowski Klub Sportowy „Dynamo Gózd” w ramach realizacji zadania ,,Reprezentacja Gminy 
poprzez udział w turniejach i zawodach sportowych” w okresie od kwietnia do grudnia 2021  
r. prowadził dwa razy w tygodniu treningi sekcji tenisa stołowego pod kierunkiem 
wykwalifikowanego trenera z uprawnieniami. W treningach brało udział 30 zawodników. 
Promowano szkołę, gminę i powiat poprzez udział zawodników UKS w zawodach na terenie 
województwa. Klub wziął udział w 20 turniejach różnych kategorii organizowanych przez Lubelski 
Okręgowy Związek Tenisa Stołowego, Ludowe Zespoły Sportowe, Szkolne Związki Sportowe, m.in.:  
a) I miejsce zawodniczki kluby w kat. seniorek w cyklu VII Grand Prix Województwa Lubelskiego 

– Niedźwiada (rozgrywki LZS). 
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b) I miejsce i trzy razy II miejsce zawodniczek w V i VI Grand Prix Województwa Lubelskiego  
w Kłoczewie i Piotrowicach (rozgrywki LZS). 

c) I miejsce i trzy razy II miejsce zawodniczek w Indywidualnych i Drużynowych Mistrzostwach 
Województwa Lubelskiego w kat. Młodziczek i Juniorek w Niedźwiadzie (rozgrywki LOZTS). 

W ramach dotacji zakupiono profesjonalne deski do tenisa stołowego (10 szt.), okładziny (5 szt.), 
dresy (14 szt.), piłeczki, siatki i klej. Sfinansowano część przewozów zawodników, licencje 
zawodnicze i klubową oraz wpisowe na zawody. 

 
Załącznik 1 

Szczegółowe zestawienie udzielonych przez Gminę Kłoczew w 2021 r. dotacji dla organizacji 
pozarządowych oraz podmiotów uprawnionych 

 

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 

L.p
. 

Nazwa 
podmiotu 

Nazwa zadania Nr umowy 

Całkowita 
wysokość 

zadania wg 
oferty 
(Kwota 

wnioskowan
a) (zł) 

Kwota dotacji 
przyznanej/rozliczon

ej (zł) 

Wysokoś
ć 

środków 
własnych 

(zł) 

% 
wykorzy
-stania 
dotacji 

1. 

Stowarzyszeni
e Emerytów i 

Rencistów 
RADOŚĆ 

Udział Gminnego 
Stowarzyszenia 

Emerytów i 
Rencistów 

„RADOŚĆ” w 
Dożynkach Gminy 

Kłoczew 2021 

II/PP/1/202
1 

4 200,00 
(4 200,00) 

4 200,00/4 200,00 0,00 100 

2. 
Stowarzyszeni

e Rozwoju 
Wsi Kawęczyn 

Tradycje ludowe 
II/PP/2/202

1 

8 500,00 
(8 500,00) 

 
6 300,00/5 300,00 0,00 84,13 

3. 
KGW w 

Czernicu 

Reprezentacja 
KGW w Czernicu 

na Dożynkach 
Gminnych 

II/PP/3/202
1 

1 350,00 
(1 350,00) 

1 350,00/1 350,00 0,00 100 

4. 
Stowarzyszeni

e OSP w 
Czernicu 

Organizacja 
Forum OSP z 
terenu Gminy 

Kłoczew 

II/PP/4/202
1 

5 000,00 
(5 000,00) 

5 000,00/5 032,62 32,62 100 

5. 

Stowarzyszeni
e Inicjatyw 
Wiejskich 

"Wspierajmy 
się"  

z siedzibą w 
Czernicu 

Rozpowszechnian
ie i kultywowanie 

tradycji 
regionalnych, 

promocja Gminy 
Kłoczew oraz 
integracja jej 
mieszkańców 

przez 
Stowarzyszenie 

Inicjatyw 
Wiejskich w 

Czernicu i zespół 
„Czerniczanki z 

Kapelą 

II/PP/5/202
1 

10 600,00 
(10 600,00) 

6 850,00/6 850,00 0,00 100 

6. 

Stowarzyszeni
e Na Rzecz 

Tradycji  
i Rozwoju 

Gminy 
Kłoczew 

Granie i 
śpiewanie 

II/PP/6/202
1 

7 750,00 
(7 750,00) 

6 000,00/6 000,00 0,00 100 
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Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 

  

 

L.p. 
Nazwa 

podmiotu 
Nazwa zadania Nr umowy 

Całkowita 
wysokość 

zadania wg 
oferty (Kwota 
wnioskowana) 

(zł) 

Kwota dotacji 
przyznanej/rozliczonej 

(zł) 

Wysokość 
środków 
własnych 

(zł) 

% 
wykorzy-

stania 
dotacji 

1. 

Ludowy 
Zespół 

Sportowy 
„Piekiełko” 

Przykwa 

Szerzenie 
zdrowego trybu 
życia przez klub 

LZS Piekiełko 
Przykwa 

PP/1/2021 
31 950,00 

(31 950,00) 
29 000,00/28 990,81 0,00 99,97 

2. 

Uczniowski 
Klub 

Sportowy 
„Dynamo” 

Gózd 

Reprezentacja 
Gminy poprzez 

udział w 
turniejach  

i zawodach 
sportowych 

PP/2/2021 
12 000,00 

(12 000,00) 
11 000,00/10 845,24 0,00 98,59 
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BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE  
 

Na terenie gminy Kłoczew w roku 2021 funkcjonowało 12 jednostek Ochotniczej Straży 
Pożarnej pełniąc podstawową rolę w ratownictwie lokalnym, w tym 3 OSP działało w ramach  
Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego (Janopol, Kłoczew, Wylezin). Wszystkie jednostki są 
zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, działają na podstawie statutu i prawa                                                 
o stowarzyszeniach. 

Jednostki OSP skupiały w swych szeregach 456 członków  z czego, aż 50 członków to kobiety. 
Uprawnionych do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych było 159 strażaków ratowników. 

 Przy OSP działały 3 Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze zrzeszające 33 członków, w tym  
1 Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza Dziewcząt – 7 dziewcząt.  
Kursy i szkolenia: 

W minionym roku szkolenie podstawowe strażaków ratowników Ochotniczych Straży 
Pożarnych ukończyło 8 druhów natomiast w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy zostało 
przeszkolonych 22 druhów. 
Działania ratowniczo-gaśnicze: 
  Rok 2021 był kolejnym rokiem, w którym nasi druhowie swoja niezłomną postawą zapewniali 
bezpieczeństwo mieszkańcom naszej Gminy. Był to rok wielu wyzwań i niebezpieczeństw. Na 
pierwszym miejscu należy wskazać usuwanie skutków nawałnicy, która przetoczyła się przez naszą 
gminę w dniu 15 sierpnia 2021 r.  

Strażacy ochotnicy z wielkim zaangażowaniem nieśli pomoc mieszkańcom gminy 
zabezpieczając ich dobytek, usuwając powalone drzewa z dróg i budynków oraz zabezpieczając 
zerwane linie energetyczne. Do usunięcia skutków tej nawałnicy jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej 
dysponowane  były aż 110 razy. 
 

 
 

Nawałnica w Goździe 
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Nawałnica w Goździe 
 
W roku 2021 r. jednostki OSP łącznie wzięły udział 221 akcjach ratowniczych, w których 

uczestniczyło 986 strażaków ratowników.  
 

OSP 

Liczba zdarzeń 
Ogółem 

wyjazdów do 
zdarzeń 

Łączna liczba 
ratowników 

biorących udział  
w zdarzeniach 

Pożary 
Miejscowe 
zagrożenia 

Alarmy 
fałszywe 

Czernic 2 5 0 7 29 

Gęsia Wólka 1 24 0 25 137 

Janopol 0 5 0 5 11 

Kawęczyn 5 6 0 11 32 

Kłoczew 11 38 1 50 221 

Kokoszka 0 6 0 6 33 

Nowe Zadybie 0 14 0 14 59 

Przykwa 4 14 0 18 82 

Stare Zadybie 2 40 0 42 189 

Stryj 0 8 0 8 32 

Wola Zadybska 1 30 0 31 141 

Wylezin 1 4 0 5 20 

RAZEM 27 197 1 222 986 

 

Źródło: Ewidencja Państwowej Straży Pożarnej w Rykach 
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ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE: 
 

Naszą Gminę na XII Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych w dniu 5 września 
reprezentowali zwycięzcy Gminnych Zawodów z roku 2019, które w niżej wymienionych kategoriach 
zajęły w niżej wymienionych kategoriach następujące miejsca: 

 
KLASYFIKACJA OGÓLNA:  OSP Przykwa V miejsce, OSP Wola Zadybska XII miejsce,  

    OSP Wylezin XV miejsce 
 
MUSZTRA ZESPOŁOWA: OSP Przykwa I miejsce, OSP Wola Zadybska II miejsce 

 
MDP KLASYFIKACJA OGÓLNA: MDP dziewcząt Przykwa II miejsce, MDP chłopców Przykwa II miejsce 
 
 

 
 

Powiatowe zawody sportowo-pożarnicze 
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Powiatowe zawody sportowo-pożarnicze 
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DOPOSAŻENIE JEDNOSTEK: 
 W minionym roku jednostki w ramach gminnych środków finansowych, środków własnych oraz 
pozyskanych z instytucji zewnętrznych doposażone zostały w sprzęt, wyposażenie i umundurowanie 
niezbędne do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych między innymi w motopompy pływające 
Niagara zostały doposażone jednostki Czernic, Kawęczyn i Wola Zadybska. W sprzęt do ochrony dróg 
oddechowych w postaci aparatów powietrznych zostały  doposażone  OSP Przykwa i Stare Zadybie. 
OSP Gęsia Wólka została doposażona w agregat prądotwórczy i system oświetleniowy natomiast OSP 
Nowe Zadybie uzupełniło wyposażenie o maszt oświetleniowy i mostek przejazdowy. 
 

 
 

Motopompa pływająca Niagara 
 

 
 

Aparat powietrzny 
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Zestaw oświetleniowy 

 

 
 

Agregat prądotwórczy 
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Gmina Kłoczew, w celu zapewnienie gotowości bojowej jednostek  Ochotniczych Straży Pożarnych 

w zakresie ochrony przeciwpożarowej, stosownie do posiadanych sił i środków, przeznaczyła kwotę 
blisko 660.000,00 zł.  

 
Środki te wydatkowane zostały na: 
 

• modernizację  i utrzymanie strażnic,  

• zakup, utrzymanie i konserwację pojazdów i sprzętu specjalistycznego,  

• środki ochrony indywidualnej, umundurowanie i środki łączności oraz ich utrzymanie; 

• ubezpieczenie strażaków ratowników OSP i kandydatów na strażaków ratowników OSP 
oraz członków młodzieżowych drużyn pożarniczych, w tym ubezpieczenie grupowe, od 
odpowiedzialności cywilnej i od następstw nieszczęśliwych wypadków, podczas 
wykonywania powierzonych zadań; 

• badania lekarskie strażaków ratowników OSP i członków MDP. 
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DZIAŁALNOŚĆ POLICJI 

 
Teren gminy Kłoczew obsługiwany był przez policjantów Zespołu Dzielnicowych Wydziału 

Prewencji  Komendy Powiatowej Policji w Rykach. Obszar gminy etatowo przydzielony został dla dwóch 
dzielnicowych, których pracę wspierali policjanci innych służb – prewencji, ruchu drogowego 
oraz policjanci służb kryminalnych. Policjanci byli angażowani do służby patrolowej, obsługi zdarzeń 
kryminalnych jak i drogowych.  

 
W 2021 roku stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Kłoczew                      

pozostał na poziomie porównywalnym do 2020 roku. Ogólna ilość czynów w podstawowych 
kategoriach pozostała taka sama.   

 
W rozbiciu na poszczególne rodzaje zdarzeń sytuacja przedstawia się następująco: 
 

L.p. 
Rodzaj przestępstwa 
 

Rok 2020 ROK 2021 Wzrost/spadek 

1. Kradzież z włamaniem 1 2 +1 

2. Kradzież rzeczy cudzej 4 2 -2 

3. Rozbój, wymuszenie rozbójnicze 0 0 0 

4. Uszkodzenie ciała 1 3 +2 

5. Bójki, pobicia 0 0 0 

6. Uszkodzenie mienia 1 1 - 

Razem 7 8 +1 
 

W roku 2021 nie odnotowano żadnego  rozboju i wymuszenia rozbójniczego,  bójki pobicia. 
Odnotowano jeden przypadek uszkodzenia mienia, gdzie w 2020 roku również  odnotowano takie 
jedno  zdarzenie. Natomiast spadła liczba kradzieży cudzej rzeczy z 4 na 2  w 2021 roku. Zwiększyła się 
natomiast liczba kradzieży z włamaniem z 1 na 2 w 2021 r., jak również uszkodzenia ciała z 1 na 3                          
w 2021 r. Ogólnie przestępczość we wskazanych kategoriach pozostała na podobnym poziomie                            
w porównaniu do 2020 roku i wynosiła łącznie 8. 

 
 

DZIAŁALNOŚĆ PREWENCYJNA 
 

 Stan bezpieczeństwa odzwierciedla w znacznym stopniu poziom funkcjonowania służb 
patrolowo – interwencyjnych i obchodowych. Podstawowe zadanie służb prewencji to zapobieganie 
czynom zabronionym. Ważnym elementem jest ujawnianie i przeciwdziałanie popełnianiu wykroczeń. 
Szybki tryb, jaki stosuje się w stosunku do sprawców wykroczeń doskonale obrazuje związek czynu                          
z karą. Ta konsekwentna nieuchronność kary powoduje ogólny wzrost poziomu bezpieczeństwa. Brak 
pobłażania wobec sprawców wykroczeń szczególnie uciążliwych społecznie takich, jak drobne 
kradzieże, niszczenie mienia, czy wybryki chuligańskie ma na celu bezpośredni wzrost poczucia 
bezpieczeństwa. 
  
 Służby prewencji realizowały w szczególności zadania ukierunkowane na zapobieganie 
przestępczości kryminalnej oraz na zapewnienie spokoju i porządku publicznego. Patrole kierowano                       
w miejsca, w których występowało największe zagrożenie. Przy ustalaniu takich rejonów brano również 
pod uwagę sygnały płynące od mieszkańców i przedstawicieli samorządu.  
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W 2021 roku na terenie gminy Kłoczew odnotowano 520 interwencji (689 w 2020 r.), były to 
wszelkie zgłoszenia oraz reakcje policjantów. Liczba ta zawiera wszystkie interwencje, również te, 
dotyczące przemocy domowej. Ogółem policjanci przeprowadzili 49 interwencji domowych (79 w 
2020r.).  W tym miejscu należy wspomnieć o dobrej współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz 
Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Kłoczewie w zakresie 
przeciwdziałania przemocy domowej.  

 
  Istotnym elementem służby Policji jest ujawnianie i represjonowanie sprawców wykroczeń 
uciążliwych społecznie. Na sprawców tych wykroczeń nakładane były mandaty karne, a w przypadku 
odmowy przyjęcia mandatu, bądź powtarzalności nieprawidłowych zachowań kierowano wnioski                                                                                                                                                                               
o ukaranie do sądu.  
 

Bardzo ważnym elementem współpracy policji ze społeczeństwem jest „Krajowa Mapa 
Zagrożeń Bezpieczeństwa”. Współpraca ta polega na tym, iż mieszkańcy wskazują miejsca na terenie 
gminy, które ich zdaniem są zagrożone. Odznaczają ten fakt anonimowo na mapie gminy                                               
w odpowiedniej aplikacji internetowej, zaś odpowiednie komórki policji w zależności od zgłoszonego 
zagrożenia w ciągu 7 dni od zgłoszenia weryfikują powyższe zagrożenie. Na terenie gminy Kłoczew 
zgłoszono 297 zagrożeń znaczna większość tj. 250 zostało potwierdzonych. Wszystkie potwierdzone 
zagrożenia wyeliminowano. Do najczęściej występujących zagrożeń zaliczamy: 

 

• przekraczanie dozwolonej prędkości (107); 

• niewłaściwa infrastruktura drogowa (95); 

• nieprawidłowe parkowanie (14); 

• spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych (12); 

• Wałęsające się bezpańskie psy (6) 

• Zła organizacja ruchu (5) 

• Miejsca nielegalnej działalności rozrywkowej (5); 

• Nielegalne rajdy samochodowe (4); 

• Używanie środków odurzających 4 

• Znęcanie się nad zwierzętami (4) 

• nielegalna wycinka drzew (2); 

• Poruszanie się po terenach leśnych quadami (1) 

• Osoba bezdomna wymagająca pomocy (1) 

• Niszczenie zieleni (1) 

• Zdarzenia drogowe z dziką zwierzyną (1) 

• Akty wandalizmu (1); 
 

Pozostałe kategorie zagrożeń występowały sporadycznie. 
 

Duży wpływ na poprawę bezpieczeństwa ruchu na drogach ma właściwa współpraca 
z samorządami, w tym także stała poprawa jakości dróg, poprawa ich oznakowania, modernizacja 
nawierzchni, czyszczenie poboczy, wycinanie drzew stanowiących zagrożenie dla przejeżdżających 
pojazdów oraz odławianie bezpańskich psów. 
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STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM NA TERENIE 

GMINY KŁOCZEW W 2021 R. 
 

 
Na terenie gminy Kłoczew w 2021 r. odnotowano 5 wypadków drogowych co stanowi wzrost 

o 1 w porównaniu do ubiegłego roku, w których rannych zostały 4 osoby.  W 2021 r. była jedna ofiara 
śmiertelna, gdzie  w 2020 roku nie było ofiar śmiertelnych. Ponadto w 2021 r. odnotowano 31 kolizji 
drogowych o 10 więcej niż w roku 2020. Ogólnie liczba zdarzeń drogowych zwiększyła się o 11                                 
w porównaniu do roku 2020. 

 
Liczba zdarzeń drogowych na terenie gminy Kłoczew -  porównanie 2020 roku do 2021 roku 
 

L.p. 
 

Rok 
Liczba 
kolizji 

Liczba 
wypadków 

Liczba 
zabitych 

Liczba 
rannych 

Liczba 
zdarzeń 

1. 2020 21 4 0 4 25 

2. 2021 31 5 1 4 36 

Wzrost/spadek +10 +1 +1 b/zmian +11 
 
Liczba zdarzeń drogowych w 2021 roku z podziałem na miejscowości 
 

Miejscowość 
Liczba 
kolizji 

Liczba 
wypadków 

Liczba 
zabitych 

Liczba 
rannych 

Liczba 
zdarzeń 

Gęsia Wólka 4 0 0 0 4 

Gózd 2 0 0 0 2 

Janopol 2 0 0 0 2 

Kłoczew 6 2 1 1 8 

Nowe Zadybie 1 0 0 0 1 

Padarz 1 0 0 0 1 

Przykwa 2 0 0 0 2 

Stare Zadybie 3 1 0 1 4 

Borucicha 1 0 0 0 1 

Wola Zadybska 2 1 0 1 3 

Zaryte 2 0 0 0 2 

Jagodne 1 0 0 0 1 

Rzyczyna 1 0 0 0 1 

Sosnówka 1 0 0 0 1 

Wola zadybska Kolonia 0 1 0 0 1 

Wygranka 1 0 0 0 1 

Wylezin 1 0 0 0 1 
RAZEM: 31 5 1 4 36 

 
Do największej liczby zdarzeń drogowych dochodziło w miejscowości Kłoczew – 8 oraz Stare 

Zadybie i Gęsia Wólka po 4. Na terenie Gminy Kłoczew w 2021 roku  doszło do 2 wypadków w tym 1 ze 
skutkiem śmiertelnym. Zwiększyła się liczba kolizji drogowych z 21 na 31 oraz wypadków z 4 na 5. 
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PREWENCJA KRYMINALNA, STAN ZAGROŻENIA Z ZAKRESU 

NIELETNICH I MAŁOLETNICH 
 

Innym Istotnym elementem związanym z zapewnieniem porządku publicznego były 
działania profilaktyczne, realizowane w oparciu o programy prewencyjne. Skierowane były one 
m. in. do rodziców, dzieci i młodzieży, pedagogów szkolnych i mieszkańców w tym seniorów. 

W ramach działań prowadzonych przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji                  
w Rykach realizowane były cykliczne programy prewencyjne tj. „Bezpieczne ferie”,  
„Bezpieczne wakacje”, „Bezpieczna droga do szkoły”. Na spotkaniach z udziałem dzieci, 
młodzieży i dorosłych informowano o zagrożeniach występujących w okresie zimowego                             
i letniego wypoczynku oraz rozpowszechniano ulotki i plakaty o wskazanej tematyce oraz 
elementy odblaskowe. Powyższy działania odbyły się w ograniczonym zakresie i zachowanie 
reżimu sanitarnego. 

Aktywnie współpracowano z dyrektorami  i pedagogami szkół w zakresie spotkań                          
i prelekcji z dziećmi i młodzieżą. W przedszkolach i szkołach podstawowych prelekcje 
ukierunkowane były na podnoszenie świadomości najmłodszych na tematy związane                                        
z różnego rodzaju zagrożeniami, z którymi dzieci mogą spotkać się w swoim codziennym życiu 
oraz właściwymi sposobami reagowania w sytuacjach zagrożenia.  

Współpracowano również z lokalną prasą, na łamach której zamieszczane były 
tematyczne artykuły dot. rad, informacji, ostrzeżeń Policji odnośnie istniejących zagrożeń, 
niepokojących zjawisk lub podejmowanych działań.   

Podkreślić należy, iż osiągnięte efekty w zakresie przeciwdziałania przestępczości wśród 
nieletnich możliwe były przy wsparciu specjalisty ds. nieletnich z KPP w Rykach, jak  
i przychylności i zaangażowaniu środowiska nauczycieli.  

Policjanci prowadzą stałą współpracę z instytucjami funkcjonującymi  przy Urzędzie 
Gminy tj. Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnym Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej, Sołtysami, przedstawicielami organizacji społecznych (OSP)                                        
i stowarzyszeniami.  

W 2021 roku na terenie powiatu ryckiego odnotowano 1 czyn karalny o znamionach 
przestępstwa popełnionych przez nieletnich podobnie było w roku poprzednim. Czyn dotyczył 
przestępczości narkotykowej. Nastąpił również  wzrost czynów karalnych o znamionach 
wykroczenia z 7 na 17. Cyny karalne oraz przejawy demoralizacji o znamiona wykroczenia 
dotyczyły kradzieży, niszczenie mienia, prowadzenia pojazdu bez wymaganych  uprawnień, 
spowodowania zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Na terenie gminy Kłoczew 
miało miejsce jedno zdarzenie polegające na kierowaniu przez nieletnio pojazdem bez 
wymaganych uprawnień. 

Należy zauważyć, że w 2021 roku policjanci ujawnili 6 nieletnich pod wpływem alkoholu 
na terenie całego powiatu ryckiego tj. wzrost o 3. Wśród podejmowanych działań na rzecz 
przeciwdziałania demoralizacji nieletnich oraz bezpieczeństwa małoletnich policjanci 
skierowali 114 wniosków i zawiadomień do sądów rodzinnych przy 68 w 2020 roku.  

Za pomocą aplikacji Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa na terenie powiatu                           
w 2021 roku odnotowano 31 zgłoszeń z kategorii „Grupowanie się małoletnich zagrożonych 
demoralizacją” z czego 22 potwierdzono i wyeliminowano. Na terenie gminy Kłoczew 
powyższe miejsca zagrożone zgłoszono w Kłoczewie na ul. Długiej w pobliżu szkoły oraz                             
w Kłoczewie na ul. Osiedlowej. 
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OPIEKA NAD BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI 

 
W 2021 roku w Gminie Kłoczew realizacją zadania pn.: „Odławianie i transport oraz utrzymanie 

i sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami w schronisku z terenu gminy Kłoczew” na 
podstawie przeprowadzonego zapytania ofertowego w wyniku którego w dniu 4.01.2021 roku zawarto 
Umowę Nr 5/UG/2021 świadczył Gabinet Weterynaryjny Paweł Nieciecki z Kłoczewa prowadzący 
schronisko dla bezdomnych zwierząt „ZWIERZAKI DO WZIĘCIA” w miejscowości Gózd 10, 08-550 
Kłoczew. Koszt odłowienia, transportu oraz utrzymanie i sprawowanie opieki nad jedną sztuką 
bezdomnego zwierzęcia w schronisku zgodnie z złożoną ofertą określono na 1 500,00 zł brutto.  

 
                W 2021 roku zgłoszono do odłowienia dziewiętnaście bezdomnych psów, trzynaście psów 
zostało adoptowanych, dwa psy ze względu na stan zdrowia poddane zostały eutanazji, jeden pies 
posiadał microchip – został odwieziony do właściciela, trzy psy czekają na adopcję (dane na 
31.12.2021r.).  
 
                Koszt odłowienia, transportu oraz utrzymanie i sprawowanie opieki w schronisku w 2021 
roku wyniósł 26 028,00 zł. 
 
                Trzy psy zostały adoptowane poza schroniskiem bez umowy adopcyjnej po przeglądzie 
weterynaryjnym i podstawowych szczepieniach. 
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BUDŻET OBYWATELSKI I FUNDUSZ SOŁECKI 
 
Budżet Obywatelski w Gminie Kłoczew nie został wprowadzony. 
 
W ramach funduszu sołeckiego mieszkańcy Gminy Kłoczew w 2021 r.  mogli zdecydować                                            

o przeznaczeniu łącznie 602 250,99 zł. 
Zróżnicowanie kwot przypadających na poszczególne sołectwa uzależnione jest od liczby 

mieszkańców danego sołectwa. Najwyższe kwoty do dyspozycji mieli mieszkańcy wsi Kłoczew i Czernic 
– 49 015,30 zł/wieś, natomiast najniższa kwota do rozdysponowania w wysokości 12 253,83 zł 
przypadła  mieszkańcom wsi Wola Zadybska Kolonia. W sumie w 2021 r. w ramach funduszu sołeckiego 
wydatkowano z budżetu gminy 568 627,69 zł, co stanowi 94,42 % zaplanowanych środków funduszu. 
 
Szczegółowe wykonanie funduszu sołeckiego przedstawia się następująco: 
 

Sołectwo Przeznaczenie funduszu 
Wykonanie 

funduszu 

Borucicha Brak wniosku. - 

Bramka 
Remont drogi gminnej. 20 000,00 zł 

Remont świetlicy wiejskiej. 4 920,00 zł 

Czernic 
Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej. 14 900,00 zł 

Remont placu przed świetlicą, montaż lamp i altany. 34 011,20 zł 

Gęsia Wólka Remont dróg gminnych. 27 350,54 zł 

Gózd Remont świetlicy wiejskiej. 27 390,00 zł 

Huta Zadybska Remont drogi gminnej. 14 312,47 zł 

Janopol Remont drogi gminnej. 19 286,40 zł 

Julianów Remont drogi gminnej. 12 940,04 zł 

Kawęczyn 
Remont i wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej oraz  zakup 

krzeseł do świetlicy wiejskiej. 
33 036,31 zł 

Kąty-Rybaki Remont drogi gminnej. 15 390,80 zł 

Kłoczew Remont ul. Targowej. 49 015,30 zł 

Kokoszka Remont dróg gminnych. 16 077,02 zł 

Kurzelaty Remont drogi gminnej. 13 038,07 zł 

Nowe Zadybie Wykonanie ocieplenia świetlicy wiejskiej. 22 203,93 zł 

Padarz Wykonanie planu placu zabaw i jego wyposażenie 15 290,00 zł 

Przykwa Remont świetlicy 28 477,89 zł 

Rzyczyna Remont drogi gminnej. 17 988,62 zł 

Sokola 
Wykonanie przyłącza wodociągowego do projektowanej 

świetlicy 
18 478,77 zł 

Sosnówka Remont świetlicy wiejskiej, zakup krzeseł i stołu 15 153,13 zł 

Stare Zadybie Remont świetlicy wiejskiej 34 212,68 zł 

Stryj Remont drogi gminnej. 26 779,93 zł 

Wojciechówka Brak wniosku. - 

Wola Zadybska Remont drogi gminnej. 25 684,02 zł 

Wola Zadybska 
Kol. 

Remont drogi gminnej. 12 253,83 zł 

Wygranka Remont drogi gminnej. 13 969,36 zł 

Wylezin Remont drogi gminnej. 21 125,59 zł 

Zaryte Remont dróg gminnych. 15 341,79 zł 

SUMA 568 627,69 zł 
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PODSUMOWANIE 

 
 
Rok 2021 był rokiem trudnym ze względu na trwającą pandemię koronawirusa.  W dalszym 

ciągu szkoły przez pewien okres funkcjonowały  w formie zdalnej,  ograniczony był dostęp do obiektów 
sportowych oraz instytucji kultury.  

 
Pomimo konieczności wprowadzenia zmian w organizacji pracy Urzędu, obsługa interesantów 

-  z zachowaniem środków ostrożności - odbywała się na bieżąco. Każdy zainteresowany mieszkaniec 
mógł kontaktować się telefonicznie, mailowo oraz osobiście z pracownikami Urzędu, w tym również                     
z Wójtem Gminy. Mimo licznych obostrzeń spowodowanych pandemią był to jednak rok pracowity.  

 
Realizacja zamierzonych przedsięwzięć nie byłaby możliwa, bez zaangażowania wielu osób, 

zaczynając od Państwa Radnych w gestii których leży decyzyjność, sołtysów, pracowników Urzędu 
Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych, liderów lokalnych i społeczników.  

 
Dziękuję Państwu za kolejny rok, myślę, że udanej współpracy.  
 
 
 

O działaniach samorządu informujemy na bieżąco: 
1. na stronie internetowej prowadzonej przez Urząd Gminy Kłoczew www.kloczew.pl 
2. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kłoczew ugkloczew.bip.lubelskie.pl,  
3. na profilu Gminy w mediach społecznościowych http://www.facebook.com/kloczew  
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