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UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ 

 
Numer uchwały Data podjęcia Tytuł 

XXXIX/585/2021 22 grudnia 2021 
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych dla Gminy Kluczbork na 2022 rok . 

XXXIX/586/2021 22 grudnia 2021 
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Kluczbork na 
lata 2022 – 2024 

XXXIX/587/2021 22 grudnia 2021 
w sprawie zmiany uchwały nr XIV/235/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 listopada 
2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wspar-
cia mieszkańców gminy Kluczbork. 

XXXIX/588/2021 22 grudnia 2021 
w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty 
należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny. 

XXXIX/589/2021 22 grudnia 2021 w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków. 

XXXIX/590/2021 22 grudnia 2021 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej. 

XXXIX/591/2021 22 grudnia 2021 
w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kluczbork na lata 2021-2024 z 
perspektywą do roku 2028” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko Programu 
Ochrony Środowiska dla Gminy Kluczbork na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028” 

XXXIX/592/2021 22 grudnia 2021 w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 r. 

XXXIX/593/2021 22 grudnia 2021 
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowa-
dzania ścieków na terenie Gminy Kluczbork 

XXXIX/594/2021 22 grudnia 2021 podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej 

XXXIX/595/2021 22 grudnia 2021 podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 r. 

XXXVIII/567/2021 30 listopada 2021 w sprawie zasad udzielania stypendiów Burmistrza Miasta Kluczborka, 

XXXVIII/568/2021 30 listopada 2021 w sprawie nadania nazwy dla ulicy na terenie wsi Ligota Zamecka 

XXXVIII/569/2021 30 listopada 2021 w sprawie opłaty targowej 

XXXVIII/570/2021 30 listopada 2021 
w sprawie zmiany uchwały nr LIV/532/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 września 
2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kluczbork 
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Numer uchwały Data podjęcia Tytuł 

XXXVIII/571/2021 30 listopada 2021 w sprawie zmiany Statutu Kluczborskiej Młodzieżowej Rady Miejskiej 

XXXVIII/572/2021 30 listopada 2021 
w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Kluczbork w 
zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu 

XXXVIII/573/2021 30 listopada 2021 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości 

XXXVIII/574/2021 30 listopada 2021 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości 

XXXVIII/575/2021 30 listopada 2021 w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłaty diet dla radnych Rady Miejskiej w Kluczborku 

XXXVIII/576/2021 30 listopada 2021 w sprawie określenia zasad przyznawania diet i zwrotu kosztów podróży dla sołtysów 

XXXVIII/577/2021 30 listopada 2021 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Kluczborka 

XXXVIII/578/2021 30 listopada 2021 
w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVI/563/21 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 paź-
dziernika 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania 
wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kluczbork 

XXXVIII/579/2021 30 listopada 2021 
w sprawie projektu zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na tere-
nie Gminy Kluczbork 

XXXVIII/580/2021 30 listopada 2021 
w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu wraz z oddaniem w użytkowanie wie-
czyste udziałów w gruncie 

XXXVIII/581/2021 30 listopada 2021 
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy dzierżawy na okres 15 lat 

XXXVIII/582/2021 30 listopada 2021 w sprawie zmian po stronie dochodów i wydatków 

XXXVIII/583/2021 30 listopada 2021 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej 

XXXVIII/584/2021 30 listopada 2021 
w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty 

XXXVII/564/2021 9 listopada 2021 
w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki SIM Opolskie spółka z ograniczona odpowie-
dzialnością. 

XXXVII/565/2021 9 listopada 2021 w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków 

XXXVII/566/2021 9 listopada 2021 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej 

XXXVI/543/2021 27 października 2021 zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kluczbork, 

XXXVI/544/2021 27 października 2021 
wyrażenia opinii dotyczącej podwyższenia stawek czynszu w mieszkaniowym zasobie Gminy 
Kluczbork, 

XXXVI/545/2021 27 października 2021 
wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czy-
telnictwa 2.0. na lata 2021-2025”, 

XXXVI/546/2021 27 października 2021 
uchylenia uchwały Nr XXX/458/21 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 29 marca 2021 r. w 
sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane 
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 

XXXVI/547/2021 27 października 2021 nadania honorowego tytułu "Zasłużony dla Kluczborka" 

XXXVI/548/2021 27 października 2021 określenia stawek podatku od nieruchomości, 

XXXVI/549/2021 27 października 2021 podatku od środków transportowych, 

XXXVI/550/2021 27 października 2021 
zmiany uchwały Nr VI/114/19 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków 
przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegó-
łowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania, 

XXXVI/551/2021 27 października 2021 
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kluczborka 
– część południowa, 

XXXVI/552/2021 27 października 2021 
zmiany uchwały w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty, 

XXXVI/553/2021 27 października 2021 
zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania de-
klaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, 

XXXVI/554/2021 27 października 2021 

zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych od-
padów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie od-
padami komunalnymi, 

XXXVI/555/2021 27 października 2021 
zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy Kluczbork, 

XXXVI/556/2021 27 października 2021 
uchylenia uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 
na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele re-
kreacyjno – wypoczynkowe, 



Raport o stanie Gminy Kluczbork w 2021 roku  

Strona | 16

Numer uchwały Data podjęcia Tytuł 

XXXVI/557/2021 27 października 2021 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują 
mieszkańcy, 

XXXVI/558/2021 27 października 2021 
przyjęcia Programu Współpracy Gminy Kluczbork z organizacjami pozarządowymi na rok 
2022, 

XXXVI/559/2021 27 października 2021 przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, 

XXXVI/560/2021 27 października 2021 zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków, 

XXXVI/561/2021 27 października 2021 zmiany w wieloletniej prognozie finansowej, 

XXXVI/562/2021 27 października 2021 Kluczborskiego Budżetu Obywatelskiego, 

XXXVI/563/2021 27 października 2021 
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowa-
dzania ścieków na terenie Gminy Kluczbork 

XXXV/533/2021 29 września 2021 umorzenia wierzytelności, 

XXXV/534/2021 29 września 2021 umorzenia wierzytelności, 

XXXV/535/2021 29 września 2021 umorzenia wierzytelności, 

XXXV/536/2021 29 września 2021 umorzenia wierzytelności, 

XXXV/537/2021 29 września 2021 
wyrażenia opinii dot. wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) oraz wkładu pieniężnego do 
Spółki z o .o. „EKO-REGION” z siedzibą w Bełchatowie w zamian za objęcie udziałów w 
spółce, 

XXXV/538/2021 29 września 2021 
uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Klucz-
bork 

XXXV/539/2021 29 września 2021 Kluczborskiego Budżetu Obywatelskiego 

XXXV/540/2021 29 września 2021 zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków 

XXXV/541/2021 29 września 2021 zmiany w wieloletniej prognozie finansowej, 

XXXV/542/2021 29 września 2021 
powołania Komisji d/s Wsi, Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Ochrony Środo-
wiska oraz ustalenia jej składu osobowego 

XXXIV/520/2021 30 sierpnia 2021 
zmiany uchwały w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyzna-
czenia inkasentów, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów; 

XXXIV/521/2021 30 sierpnia 2021 zmiany uchwały w sprawie inkasa podatków; rolnego, leśnego i od nieruchomości; 

XXXIV/522/2021 30 sierpnia 2021 
zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy 
na terenie Gminy Kluczbork; 

XXXIV/523/2021 30 sierpnia 2021 
zmiany uchwały Nr III/18/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie 
powołania Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Miejskiej oraz ustalenia jej 
składu osobowego; 

XXXIV/524/2021 30 sierpnia 2021 
zmiany uchwały Nr III/19/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 12 grudnia 20218 r. w sprawie 
powołania Komisji d/s Wsi, Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Ochrony Środo-
wiska oraz ustalenia jej składu osobowego; 

XXXIV/525/2021 30 sierpnia 2021 
rozpatrzenia wniosku mieszkańca Gminy Kluczbork dotyczącego kontroli prawidłowości przy-
znania dotacji; 

XXXIV/526/2021 30 sierpnia 2021 
zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania de-
klaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej; 

XXXIV/527/2021 30 sierpnia 2021 
przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy 
Kluczbork; 

XXXIV/528/2021 30 sierpnia 2021 określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Kluczbork na rok szkolny 2021/2022; 

XXXIV/529/2021 30 sierpnia 2021 Kluczborskiego Budżetu Obywatelskiego; 

XXXIV/530/2021 30 sierpnia 2021 zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków; 

XXXIV/531/2021 30 sierpnia 2021 zmiany w wieloletniej prognozie finansowej; 

XXXIV/532/2021 30 sierpnia 2021 
wyrażenia zgody na utworzenie spółki Odrzańsko-Stobrawska Społeczna Inicjatywa Mieszka-
niowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

XXXIII/504/2021 30 czerwca 2021 podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania; 

XXXIII/505/2021 30 czerwca 2021 
podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kluczbork za 
2020 wraz ze sprawozdaniem z wykonaniem budżetu Gminy Kluczbork za 2020 r.; 
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Numer uchwały Data podjęcia Tytuł 

XXXIII/506/2021 30 czerwca 2021 podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Kluczborka. 

XXXIII/507/2021 30 czerwca 2021 w sprawie przyznania dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Biadaczu; 

XXXIII/508/2021 30 czerwca 2021 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Kluczborka część północna; 

XXXIII/509/2021 30 czerwca 2021 
w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Kluczborka część południowa; 

XXXIII/510/2021 30 czerwca 2021 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości; 

XXXIII/511/2021 30 czerwca 2021 w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu; 

XXXIII/512/2021 30 czerwca 2021 
w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki pod firmą Odrzańsko - Stobrawska Spo-
łeczna Inicjatywa Mieszkaniowa 

XXXIII/513/2021 30 czerwca 2021 
w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju 
Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej " Odrzańsko - Stobrawskiej 
Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Kluczborku” 

XXXIII/514/2021 30 czerwca 2021 
w sprawie zasad, trybu przyznawania, pozbawiania i wysokości stypendiów sportowych dla 
osób fizycznych; 

XXXIII/515/2021 30 czerwca 2021 
w sprawie określenia wzorów: wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji 
o dochodach gospodarstwa domowego; 

XXXIII/516/2021 30 czerwca 2021 w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków; 

XXXIII/517/2021 30 czerwca 2021 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej; 

XXXIII/518/2021 30 czerwca 2021 w sprawie zatwierdzenie rocznego skonsolidowanego bilansu Gminy Kluczbork za rok 2020; 

XXXIII/519/2021 30 czerwca 2021 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/431/21 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 stycznia 
2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Kluczbork na prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru za-
bytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji; 

XXXII/493/2021 26 maja 2021 nadania nazwy dla ulicy na terenie wsi Ligota Zamecka; ( Azaliowa) 

XXXII/494/2021 26 maja 2021 nadania nazwy dla ulicy na terenie wsi Ligota Zamecka; (Jaśminowa) 

XXXII/495/2021 26 maja 2021 nadania nazwy dla ulicy na terenie wsi Ligota Zamecka; (Liliowa) 

XXXII/496/2021 26 maja 2021 przyznania dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuniowie; 

XXXII/497/2021 26 maja 2021 
wyrażenia zgody na udzielenie 99% bonifikaty w latach 2021-2022 od ceny nieruchomości 
zbywanej w wyniku uwzględnienia roszczeń wynikających z art. 209a ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami; 

XXXII/498/2021 26 maja 2021 wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości; 

XXXII/499/2021 26 maja 2021 
uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 
kanalizacyjnych będących w posiadaniu Spółki Wodociągi i Kanalizacja „HYDROKOM” Sp. z 
o.o. na okres od 01.06.2021 roku do 31.12.2024 roku dla Gminy Kluczbork; 

XXXII/500/2021 26 maja 2021 zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków; 

XXXII/501/2021 26 maja 2021 zmiany w wieloletniej prognozie finansowej; 

XXXII/502/2021 26 maja 2021 
przyjęcia trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Klucz-
bork do 2030 roku; 

XXXII/503/2021 26 maja 2021 
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kluczborskiemu na realizację zadania „Zaszczepie-
nie populacji rocznika 2015 przeciwko meningokokom typu C”; 

XXXI/478/2021 28 kwietnia 2021 
zmiany uchwały Nr LIV/532/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 września 2018 r. w 
sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kluczbork; 

XXXI/479/2021 28 kwietnia 2021 

zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych od-
padów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie od-
padami komunalnymi.; 

XXXI/480/2021 28 kwietnia 2021 
wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości 
stawki tej opłaty,; 

XXXI/481/2021 28 kwietnia 2021 
zmiany uchwały w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez 
gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospo-
darowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi.; 

XXXI/482/2021 28 kwietnia 2021 
uchylenia uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 
na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,; 
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XXXI/483/2021 28 kwietnia 2021 
zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania de-
klaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,; 

XXXI/484/2021 28 kwietnia 2021 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek 
letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe; 

XXXI/485/2021 28 kwietnia 2021 wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości: 

XXXI/486/2021 28 kwietnia 2021 
wyrażenia opinii dot. wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu ) oraz wkładu pieniężnego do 
Spółki z o . o „EKO-REGION” z siedzibą w Bełchatowie w zamian za objęcie udziałów w 
spółce; 

XXXI/487/2021 28 kwietnia 2021 
zmiany nazwy Kluczborskiego Domu Kultury z siedzibą w Kluczborku na Centrum Kultury w 
Kluczborku oraz nadania statutu; 

XXXI/488/2021 28 kwietnia 2021 zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków; 

XXXI/489/2021 28 kwietnia 2021 zmiany w wieloletniej prognozie finansowej; 

XXXI/490/2021 28 kwietnia 2021 
zmiany uchwały Nr III/19/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie 
powołania Komisji ds. Wsi, Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Ochrony Środo-
wiska oraz ustalenia jej składu osobowego; 

XXXI/491/2021 28 kwietnia 2021 
przystąpienia Gminy Kluczborku do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełno-
sprawnej” – edycja 2021 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. 

XXXI/492/2021 28 kwietnia 2021 
przystąpienia Gminy Kluczborku do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 
2021 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego; 

XXX/447/2021 29 marca 2021 
przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Kluczbork na 2021 rok; 

XXX/448/2021 29 marca 2021 
przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy za-
bytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków (By-
czyńska 6); 

XXX/449/2021 29 marca 2021 
przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy za-
bytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków ( By-
czyńska 16); 

XXX/450/2021 29 marca 2021 
przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy za-
bytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków ( Ja-
giellońska 5); 

XXX/451/2021 29 marca 2021 
przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy za-
bytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków ( Ja-
giellońska 9); 

XXX/452/2021 29 marca 2021 
przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy za-
bytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków ( Ko-
chanowskiego 5); 

XXX/453/2021 29 marca 2021 
przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy za-
bytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków ( Ko-
nopnickiej 20); 

XXX/454/2021 29 marca 2021 
przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy za-
bytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków 
(Krakowska 14); 

XXX/455/2021 29 marca 2021 
przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy za-
bytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków ( 
Krakowska 35); 

XXX/456/2021 29 marca 2021 
dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisa-
nym do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków ( pl. Niepodle-
głości 3); 

XXX/457/2021 29 marca 2021 
przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy za-
bytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków ( Pa-
rafia Ewangelicko-Augsburska Gdacjusza 1); 

XXX/458/2021 29 marca 2021 
przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy za-
bytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków (Pił-
sudskiego 2); 

XXX/459/2021 29 marca 2021 
przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy za-
bytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków 
(Sienkiewicza 25); 

XXX/460/2021 29 marca 2021 
przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy za-
bytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków ( 
Waryńskiego 10); 

XXX/461/2021 29 marca 2021 
przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy za-
bytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków ( 
Zamkowa 3); 

XXX/462/2021 29 marca 2021 
przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy za-
bytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków ( 
Wolności 25); 
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XXX/463/2021 29 marca 2021 
przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy za-
bytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków ( 
Waryńskiego 12); 

XXX/464/2021 29 marca 2021 
przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy za-
bytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków ( 
Skłodowskiej 2); 

XXX/465/2021 29 marca 2021 przyznania dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuniowie; 

XXX/466/2021 29 marca 2021 przyznania dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bogacicy; 

XXX/467/2021 29 marca 2021 przyznania dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Biadaczu; 

XXX/468/2021 29 marca 2021 
przyznawania przez Gminę Kluczbork stypendium dla studentów kształcących się na kierunku 
lekarskim, pielęgniarskim lub ratownictwo medyczne; 

XXX/469/2021 29 marca 2021 
określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Kluczbork w 2021 
roku; 

XXX/470/2021 29 marca 2021 wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości; 

XXX/471/2021 29 marca 2021 przyjęcia sprawozdania finansowego Kluczborskiego Domu Kultury w Kluczborku; 

XXX/472/2021 29 marca 2021 przyjęcia sprawozdania finansowego Muzeum im. Jana Dzierżona w Kluczborku; 

XXX/473/2021 29 marca 2021 przyjęcia sprawozdania finansowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku; 

XXX/474/2021 29 marca 2021 aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Kluczbork na lata 2016-2023; 

XXX/475/2021 29 marca 2021 
określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina 
Kluczbork, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania 
z przystanków komunikacyjnych; 

XXX/476/2021 29 marca 2021 zmian w budżecie po stronie dochodów, wydatków i przychodów; 

XXX/477/2021 29 marca 2021 zmiany w wieloletniej prognozie finansowej; 

XXIX/434/2021 24 lutego 2021 umorzenia wierzytelności; 

XXIX/435/2021 24 lutego 2021 Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Kluczborku; 

XXIX/436/2021 24 lutego 2021 

zmiany uchwały nr XII/221/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 24 września 2019 r. w spra-
wie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości opłat oraz określenie sposobu pobierania 
opłat za postój pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania na terenie miasta 
Kluczborka; 

XXIX/437/2021 24 lutego 2021 

zmiany uchwały nr XII/220/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 24 września 2019 r. w spra-
wie wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na parkingach w Klucz-
borku, zlokalizowanych na nieruchomościach nie będących drogami publicznymi oraz ustale-
nia sposobu pobierania i stawek tych opłat; 

XXIX/438/2021 24 lutego 2021 
przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Klucz-
borka część południowa; 

XXIX/439/2021 24 lutego 2021 zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok; 

XXIX/440/2021 24 lutego 2021 zgody na udzielenie poręczenia kredytu Spółce "Dolina Stobrawy"; 

XXIX/441/2021 24 lutego 2021 wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego; 

XXIX/442/2021 24 lutego 2021 
zwolnienia i zwrotu opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprze-
daż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie 
Gminy Kluczbork; 

XXIX/443/2021 24 lutego 2021 
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwe-
stowanych wsi Bogdańczowice; 

XXIX/444/2021 24 lutego 2021 zmian po stronie dochodów, wydatków i przychodów ; 

XXIX/445/2021 24 lutego 2021 zmiany w wieloletniej prognozie finansowej; 

XXIX/446/2021 24 lutego 2021 rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 3 stycznia 2021 r. 

XXVIII/416/2021 27 stycznia 2021 
wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Kluczbork do programu powszechnej nauki pływania 
w ramach projektu pn. „Umiem pływać” ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów 
w roku 2021; 

XXVIII/417/2021 27 stycznia 2021 określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie gminy; 
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XXVIII/418/2021 27 stycznia 2021 umorzenia wierzytelności; 

XXVIII/419/2021 27 stycznia 2021 rozpatrzenia petycji z dnia 14 grudnia 2020 r.; 

XXVIII/420/2021 27 stycznia 2021 
zatwierdzenia Planu Pracy na rok 2021 oraz Programów Działalności Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Kluczborku z Filią w Kuniowie; 

XXVIII/421/2021 27 stycznia 2021 zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Kluczborku na 2021 r.; 

XXVIII/422/2021 27 stycznia 2021 zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Kluczborku na 2021 r.; 

XXVIII/423/2021 27 stycznia 2021 
zmiany uchwały Nr XIV/233/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 listopada 2019 r. w 
sprawie ustalenia stawek opłat cmentarnych na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Opol-
skiej w Kluczborku; 

XXVIII/424/2021 27 stycznia 2021 upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej; 

XXVIII/425/2021 27 stycznia 2021 
uchylenia Uchwały Nr XLVI/492/05 z dnia 30.11.2005 r. w sprawie upoważnienia Kierownika 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu 
administracji publicznej; 

XXVIII/426/2021 27 stycznia 2021 ustalenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego w gminie Kluczbork; 

XXVIII/427/2021 27 stycznia 2021 
wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Kluczborskiemu na realizację 
zadania pn.: „Pomoc ofiarom przemocy w sytuacji kryzysowej przebywającym w Centrum In-
terwencji Kryzysowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku”; 

XXVIII/428/2021 27 stycznia 2021 

wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Kluczborskiemu na realizację 
zadania pn.: „Programy psycho-korekcyjne dla dzieci pochodzących z rodzin dotkniętych pro-
blemem uzależnienia od alkoholu realizowane przez Poradnię Psychologiczno -Pedagogiczną 
w Kluczborku” 

XXVIII/429/2021 27 stycznia 2021 
zmiany uchwały Nr IX/167/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenów zainwestowanych wsi Gotartów; 

XXVIII/430/2021 27 stycznia 2021 
określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowaw-
czych i opiekuńczych prowadzonych przez nauczycieli w przedszkolach i oddziałach przed-
szkolnych na terenie Gminy Kluczbork; 

XXVIII/431/2021 27 stycznia 2021 
określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Kluczbork na prace konserwatorskie, re-
stauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdują-
cym się w gminnej ewidencji; 

XXVIII/432/2021 27 stycznia 2021 zmian w budżecie po stronie dochodów, wydatków i przychodów; 

XXVIII/433/2021 27 stycznia 2021 zmiany w wieloletniej prognozie finansowej; 
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JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE I SPÓŁKI GMINNE 
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REALIZOWANE POLITYKI, PROGRAMY I STRATEGIE 
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KARTA „KLUCZBORK DLA RODZINY +” 
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OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO 
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OŚWIATA I WYCHOWANIE 
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DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA 
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DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA 
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REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH POŻYTKU PUBLICZNEGO 
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Lp. Organizacja Tytuł zadania 

Kwota wniosko-
wana 

Przyznana kwota 
dotacji 

% dofinanso-
wania 

Wartość całego 
projektu 

1 
Akademia Świado-
mości Ahmisa 

Sport i rekreacja ścieżką do 
zdrowia 

4 000,00 zł 4 000,00 zł 97,56 4 100,00 zł 

2 
Fundacja Siatkar-
ska Akademia Roz-
woju Mucha Volley 

Organizacja turniejów mini-siat-
kówki i siatkówki plażowej 

8 500,00 zł 8 500,00 zł 72,65% 11 700,00 zł 

3 
Fundacja Artem Si-
lesiam Promovere 

Letnie Półkolonie w Biadaczu 3 000,00 zł 3 000,00 zł 16,46% 18 220,00 zł 

4 
Towarzystwo Przy-
jaciół Dzieci 

Młody Fotograf 6 000,00 zł 6 000,00 zł 66,67% 9 000,00 zł 

5 
Akademia Piłkarska 
MŁODY MKS 
Kluczbork 

Łączy na boisko – trening piłkar-
ski, udział w zawodach, organi-
zacja turnieju 

6 000,00 zł 6 000,00 zł 54,54% 11 000,00 zł 

6 
Polski Związek 
Emerytów Renci-
stów i Inwalidów 

Spotkania przy muzyce i grillu 5 000,00 zł 5 000,00 zł 78,12% 6 400,00 zł 

7 
Towarzystwo Przy-
jaciół Dzieci 

Razem możemy więcej 10 000,00 zł 10 000,00 zł 100% 10 000,00 zł 

8 
Towarzystwo Przy-
jaciół Dzieci 

Młody kucharz 4 000,00 zł 4 000,00 zł 57,14% 7 000,00 zł 

9 
Polski Związek Nie-
widomych 

Spotkanie opłatkowe z okazji 
Świąt Bożego Narodzenia 

2 100,00 zł 1 833,59 77,78% 2 700,00 zł 

10 
Stowarzyszenie Ro-
dziców, Przyjaciół 
Dzieci i Młodzieży, 

Bądźmy razem 6 000,00 zł 6 000,00 zł 100% 6 000,00 zł 
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Lp. Organizacja Tytuł zadania 
Kwota wniosko-

wana 
Przyznana kwota 

dotacji 
% dofinanso-

wania 
Wartość całego 

projektu 

Osób ze Specjal-
nymi Potrzebami 
przy Publicznym 
Przedszkolu nr 2 z 
Oddziałami Integra-
cyjnymi w Klucz-
borku 

11 
Stowarzyszenie Ini-
cjatyw Społecznych 
„FABRYKA ZMIAN” 

Liderzy Młodzieżowi 10 000,00 zł 10 000,00 zł 98,04% 10 200,00 zł 

12 
Kluczborski Klub 
Wspinaczkowy Za-
wrat 

Wychowanie przez sport. Mi-
strzostwa Województwa Opol-
skiego we Wspinaczce Sporto-
wej. 

5 000,00 zł 5 000,00 zł 85,32% 5 860,00 zł 

13 

Stowarzyszenie Ro-
dzin i Przyjaciół 
Osób z Zaburze-
niami Psychicznymi 
„Nadzieja” 

Aktywni 9 000,00 zł 9 000,00 zł 100% 9 000,00 zł 

14 
Stowarzyszenie 
Klucz do Rozwoju 

Dzień Pluszowego Misia 2 000,00 zł 2 000,00 zł 100% 2 000,00 zł 

15 

Stowarzyszenie Ho-
spicjum Ziemi 
Kluczborskiej Św. 
Ojca Pio 

Paczki świąteczne dla osieroco-
nych dzieci podopiecznych Ho-
spicjum Ziemi Kluczborskiej 

3 000,00 zł 3 000,00 zł 100% 3 000,00 zł 
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BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 

 
 



Raport o stanie Gminy Kluczbork w 2021 roku 

Strona | 83



Raport o stanie Gminy Kluczbork w 2021 roku  

Strona | 84



Raport o stanie Gminy Kluczbork w 2021 roku 

Strona | 85



Raport o stanie Gminy Kluczbork w 2021 roku  

Strona | 86

 
 
 
 



Raport o stanie Gminy Kluczbork w 2021 roku 

Strona | 87

SPRAWY SPOŁECZNE ORAZ ZDROWIE 
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BUDOWNICTWO, ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE  
I INWESTYCJE 
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PROGRAMY OBYWATELSKIE 
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Sołectwo Nazwa zadania 

Wykonanie funduszu 
w 2021 r. 

Bażany 

Artykuły spożywcze i przemysłowe na spotkania integracyjne oraz koszule dla orkiestry 4 884 zł 

Naprawa urządzeń zabawowych, wykaszanie 978 zł 

Wykonanie drewnianej skrzyni, artykuły biurowe i przemysłowe 2 197 zł 

Bąków 

Zakup urządzenia na plac zabaw przy PP 2 000 zł 

Remont kuchni i korytarza 5 495 zł 

Opłata za domenę, zakup i montaż rolet, środków czystości, węgla, art. przemysłowych oraz 
wyposażenie kuchni, cyklinowanie projektu 

18 294 zł 

Zakup książek do bibliotek 500 zł 

Biadacz 

Artykuły spożywcze i przemysłowe na spotkanie integracyjne, wynajem urządzenia zabawo-
wego na spotkanie 

2 574 zł 

Zakup klocków oraz stolika do PP 998 zł 

Zakup paliwa do wykaszania terenów zielonych oraz części wymiennych do sprzętu i na-
prawa, zakup dmuchawy do liści oraz koszy na śmieci, monitoring na placu 

16 972 zł 

Budowa oświetlenia Biadacz-Przybkowice 10 000 zł 

Bogacica 

Montaż studzienki burzowej 1 000 zł 

Zakup pucharów dla hodowców gołębi w ramach nagrody na otwarte spotkania integracyjne 
oraz artykuły spożywcze i przemysłowe 

1 449 zł 

Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego 28 361 zł 

Zakup materiałów i montaż zegara, przycinka gałęzi, zakup farb do malowania bramy 3 317 zł 

Zakup kwiatów do donic, zakup drzwi do sali, środków czystości, wymiana rynien 1 849 zł 

Zakup książek do bibliotek 500 zł 

Bogacka Szklarnia 

Zakup paliwa i usługa wykaszania, zakup nożyc spalinowych, drzewek oraz kamienia oz-
dobnego, naprawa urządzeń zabawowych 

10 858 zł 

Budowa oświetlenia 2 000 zł 

Zakup książek do bibliotek 500 zł 

Bogdańczowice 

Wykaszanie i wygrabianie rowów przydrożnych 4 700 zł 

Wykonanie progów zwalniających 4 000 zł 

Budowa oświetlenia przy drodze gminnej 2 605 zł 

Borkowice 

Zakup oleju, paliwa i nawozów, wycinka drzew, wykaszanie 6 658 zł 

Zakup książek do bibliotek 700 zł 

Czaple 

Artykuły spożywcze i przemysłowe na spotkanie integracyjne 1 099 zł 

Zakup farb, krzewów do nasadzeń, paliwa, siatki oddzielającej teren gminny od prywatnego 1 316 zł 

Wykonanie wiaty z utwardzeniem 11 561 zł 

Zakup zmywarki, przegląd klimatyzacji 1 100 zł 

Gortatów 

Zakup artykułów spożywczych i przemysłowych na spotkanie dla mieszkańców oraz zakup 
materiałów do przygotowania korony dożynkowej 

4 100 zł 

Zakup paliwa, siatki do bramek, materiałów do naprawy furtki, krzewów, części wymiennych 
do kosy, środków przeciw chwastom, usługa ogrodowa, wykonanie oraz montaż tablic infor-
macyjnych, przegląd sprzętu do wykaszania, naprawa stołu tenisowego, naprawa urządzeń 
zabawowych, monitoring 

25 879 zł 
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Sołectwo Nazwa zadania 
Wykonanie funduszu 

w 2021 r. 

Środki czystości, art. przemysłowe, szkolne i biurowe 5 295 zł 

Krasków 

Wykonanie ciągu komunikacyjnego 11 500 zł 

Artykuły spożywcze i przemysłowe na spotkanie integracyjne, animator na spotkaniu 3 789 zł 

Zakup paliwa do wykaszania terenów zielonych, środków wymiennych do sprzętu, art. prze-
mysłowych i ogrodniczych, urządzeń siłowni zewnętrznej, siatki do piłki plażowej 

4 282 zł 

Krzywizna 

Zakup kosiarki samojezdnej (traktorka) 14 500 zł 

Zakup artykułów spożywczych na organizację imprez integracyjnych, wynajem dmuchań-
ców, warsztaty 

2 580 zł 

Umowa na wykaszanie terenów zielonych 3 000 zł 

Zakup paliwa, części wymiennych do kosy 1 990 zł 

Zakup kosza na śmieci, grzejników, lampy solarnej, wyposażenia kuchni, naprawa instalacji 
elektrycznej 

2 499 zł 

Kujakowice Dolne 

Arykuły spożywcze i przemysłowe na spotkanie integracyjne, zakup namiotu oraz zestawów 
biesiadnych, najem dmuchańców 

6 881 zł 

Doposażenie przedszkola 1 000 zł 

Zakup obrzeży, huśtawki, naprawa ławek 3 916 zł 

Abonament za internet, zakup grilla, opału, środków czystości i art. przemysłowych, szkol-
nych 

3 261 zł 

Montaż słupów oświetleniowych na boisku 3 000 zł 

Kujakowice Górne 

Utwardzenie terenu pod wiatą 3 500 zł 

Remont budynku gminnego 695 zł 

Artykuły spożywcze i przemysłowe na spotkanie integracyjne, oprawa muzyczna, wynajem 
dmuchańców, catering 

5 751 zł 

Modernizacja nawierzchni boiska przy szkole 6 000 zł 

Naprawa urządzeń na placu zabaw 438 zł 

Zakup ogrzewacza wody, oleju do ogrzewania sali, środków czystości i art. przemysłowych 3 498 zł 

Oświetlenie boiska 10 971 zł 

Kuniów 

Utwardzenie działki gminnej kostką brukową 19 361 zł 

Budynek gospodarczy wraz z utwardzeniem terenu 9 630 zł 

Doprowadzenie energii elektrycznej do budynku 6 500 zł 

Artykuły spożywcze na spotkanie integracyjne 1 994 zł 

Zakup półek i szafek do przedszkola 4 175 zł 

Wykaszanie terenów zielonych 3 000 zł 

Ligota Dolna 

Wykonanie wpusów ulicznych 4 750 zł 

Artykuły spożywcze i przemysłowe na spotkanie integracyjne, zakup obrusów 2 161 zł 

Doposażenie przedszkola 1 000 zł 

Zakup paliwa do wykaszania terenów zielonych, części wymiennych do kosy, środków 
ochrony roślin, serwis traktora, zakup kosiarki, tablic informacyjnych, przegląd sprzętu do 
wykaszania 

11 720 zł 

Opłata za domenę, malowanie oraz położenie płytek w pomieszczeniu świelicy wiejskiej, za-
kup środków czystości i art. przemysłowych 

6 600 zł 

Zakup oświetlenia na boiska oraz materiałów do pomieszczeń sanitarnych 3 435 zł 

Zakup strojów sportowych oraz obuwia sportowego dla zawodników LZS, zakup sprzętu 5 000 zł 
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Sołectwo Nazwa zadania 
Wykonanie funduszu 

w 2021 r. 

Ligota Górna 

Remont nawierzchni ul. Świerkowej 17 000 zł 

Pokrycie dachu oraz utwardzenie pod wiatą 17 500 zł 

Artykuły spożywcze i przemysłowe na spotkanie integracyjne, catering oraz oprawa mu-
zyczna 

3 996 zł 

Doposażenie przedszkola 1 360 zł 

Zakup paliwa oraz oleju do sprzętu, montaż oświetlenia 493 zł 

Artykuły biurowe, przemysłowe oraz termosy do świetlicy 995 zł 

Zakup obuwia sportowego dla zawodników LZS 1 000 zł 

Łowkowice 

Wykonanie wiaty oraz utwardzenie terenu pod wiatą 12 562 zł 

Artykuły spożywcze i przemysłowe na spotkanie integracyjne, animacje, usługa gastrono-
miczna 

4 366 zł 

Doposażenie OSP 9 961 zł 

Doposażenie przedszkola 1 500 zł 

Umowa na wykaszanie terenów zielonych 1 300 zł 

Naprawa kosiarki, zakup preparatów do utrzymania terenów zielonych, zakup kosiarki 2 249 zł 

Materiały do malowania pomieszczeń świetlicy 510 zł 

Maciejów 

Konserwacja rowu 2 500 zł 

Artykuły spożywcze na spotkanie integracyjne, szkolenie z pierwszej pomocy, warsztaty dla 
mieszkańców 

2 497 zł 

Usługa serwisowa sprzętu do wykaszania, zakup nożyc 1 984 zł 

Malowanie świetlicy, środki czystości 1 391 zł 

Nowa Bogacica 

Zakup paliwa do wykaszania 274 zł 

Budowa oświetlenia 12 000 zł 

Zakup firan do świetlicy 855 zł 

Smardy Dolne 

Zakup mebli do PP 500 zł 

Zakup traktorka 5 000 zł 

Zakup zestawu do piłki plażowej 2 500 zł 

Środki czystości 327 zł 

Smardy Górne 

Artykuły spożywcze i przemysłowe na spotkanie integracyjne 311 zł 

Zakup mebli do przedszkola oraz urządzenia zabawowego na plac zabaw przy przedszkolu 5 400 zł 

Zakup paliwa i żyłki do wykaszania oraz farb do malowania urządzeń zabawowych, wyka-
szanie terenów zielonych 

3 368 zł 

Dokumentacja projektowa na remont świetlicy 15 500 zł 

Zakup farb, środków czystości i art. przemysłowych 498 zł 

Unieszów 

Konserwacja rowu 2 000 zł 

Artykuły spożywcze na spotkanie integracyjne 895 zł 

Zakup mebli do PP w Smardach Górnych 500 zł 

Zakup paliwa oraz części wymiennych do kosiarki, farba do malowania urządzeń zabawo-
wych, wykaszanie 

2 481 zł 
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Sołectwo Nazwa zadania 
Wykonanie funduszu 

w 2021 r. 

Zakup butli gazowej oraz 7 szt. stołów do świetlicy, obrusy, regały, środki czystości 6 640 zł 

Żabiniec 

Utwardzenie terenu oraz dojazd z drogi do wiaty 13 100 zł 

Zakup artykułów spożywczych i przemysłowych na otwarte spotkanie integracyjne 1 703 zł 

Zakup sprzętu przeciwpożarowego dla OSP Bogacica 500 zł 

Zakup paliwa do wykaszania terenów zielonych, materiałów do odnowienia ławek, sadzo-
nek, mieszanki traw oraz usługi wysiewu 

1 581 zł 

Zakup książek do bibliotek 200 zł 
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Paragraf Opis Wartość 

001 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 33 978 986,00 zł 

292 Subwencje ogólne z budżetu państwa 30 890 914,00 zł 

206 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zle-
cone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wy-
chowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 

30 402 650,32 zł 

031 Wpływy z podatku od nieruchomości 23 151 868,59 zł 

201 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rzą-
dowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 

16 148 805,58 zł 

049 
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie od-
rębnych ustaw (głównie wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi) 

9 727 964,38 zł 

077 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 6 322 347,25 zł 

275 Środki na uzupełnienie dochodów gmin 5 892 680,00 zł 

069 Wpływy z różnych opłat 5 724 451,78 zł 

203 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 
gmin, związków powiatowo-gminnych) 

3 849 892,50 zł 

002 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 3 586 799,32 zł 

629 
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-
gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 

3 000 000,00 zł 

635 
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów reali-
zacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 

2 858 283,58 zł 

620 
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 
których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 
europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 

2 669 392,39 zł 

075 
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorial-
nego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym 
charakterze 

2 218 111,84 zł 

032 Wpływy z podatku rolnego 1 973 359,22 zł 

050 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 1 886 183,75 zł 
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Paragraf Opis Wartość 

083 Wpływy z usług 1 653 115,41 zł 

218 
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań 
związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 

1 424 634,25 zł 

067 
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania 
przedszkolnego 

906 989,95 zł 

048 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 768 336,22 zł 

034 Wpływy z podatku od środków transportowych 663 247,85 zł 

041 Wpływy z opłaty skarbowej 414 088,75 zł 

055 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 373 024,95 zł 

268 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 347 782,00 zł 

290 
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków 
gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie 
zadań bieżących 

286 281,04 zł 

200 
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 
których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków eu-
ropejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 

283 499,30 zł 

066 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 253 549,35 zł 

035 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 181 046,17 zł 

094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 166 739,18 zł 

217 
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora 
finansów publicznych 

152 520,00 zł 

036 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 136 918,79 zł 

236 
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządo-
wej oraz innych zadań zleconych ustawami 

134 662,56 zł 

033 Wpływy z podatku leśnego 123 951,37 zł 

095 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 108 608,43 zł 

076 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 103 415,44 zł 

047 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 100 697,16 zł 

091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 80 596,92 zł 

233 
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie 
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 

79 999,95 zł 

027 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 79 560,17 zł 

092 Wpływy z pozostałych odsetek 63 108,35 zł 

633 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych 
gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 

46 932,13 zł 

084 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 43 500,13 zł 

232 
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 
między jednostkami samorządu terytorialnego 

41 870,00 zł 

064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 30 199,28 zł 

097 Wpływy z różnych dochodów 18 238,29 zł 

244 
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora 
finansów publicznych 

17 465,03 zł 

204 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej 
opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 

17 390,98 zł 

663 
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane 
na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 

15 000,00 zł 

057 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 10 606,70 zł 
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087 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 9 270,07 zł 

246 
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje 
zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 

9 000,00 zł 

291 
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzysta-
nych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmier-
nej wysokości 

8 055,00 zł 

063 
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z ty-
tułu postępowania sądowego i prokuratorskiego 

7 639,73 zł 

202 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie 
porozumień z organami administracji rządowej 

7 200,00 zł 

096 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 4 445,00 zł 

295 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 2 066,59 zł 

088 Wpływy z opłaty prolongacyjnej 1 478,00 zł 

059 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 400,00 zł 

061 
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfika-
tów i ich duplikatów 

156,00 zł 

040 Wpływy z opłaty produktowej 46,85 zł 

Razem 193 460 023,84 zł 
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3 Ocena ogólna 
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GRUPA PORÓWNAWCZA 
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Nazwa Województwo 

Pieszyce dolnośląskie 

Ząbkowice Śląskie dolnośląskie 

Nakło nad Notecią kujawsko-pomorskie 

Świecie kujawsko-pomorskie 

Łęczna lubelskie 

Świebodzin lubuskie 

Opoczno łódzkie 

Wieluń łódzkie 

Chrzanów małopolskie 

Libiąż małopolskie 

Trzebinia małopolskie 

Olkusz małopolskie 

Wadowice małopolskie 

Kozienice mazowieckie 

Pułtusk mazowieckie 

Wyszków mazowieckie 

Kluczbork opolskie 

Namysłów opolskie 

Nysa opolskie 

Prudnik opolskie 

Strzelce Opolskie opolskie 

Ropczyce podkarpackie 

Łapy podlaskie 

Sokółka podlaskie 

Bytów pomorskie 

Jędrzejów świętokrzyskie 

Końskie świętokrzyskie 

Staszów świętokrzyskie 

Olecko warmińsko-mazurskie 

Gostyń wielkopolskie 

Jarocin wielkopolskie 

Krotoszyn wielkopolskie 
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Nazwa Województwo 

Oborniki wielkopolskie 

Pleszew wielkopolskie 

Rawicz wielkopolskie 

Szamotuły wielkopolskie 

Środa Wielkopolska wielkopolskie 

Śrem wielkopolskie 

Września wielkopolskie 

Choszczno zachodniopomorskie 

Gryfice zachodniopomorskie 
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OCENA OGÓLNA – DEMOGRAFIA 
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OCENA OGÓLNA – BUDŻET 
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OCENA OGÓLNA – INFRASTRUKTURA I GOSPODARKA  
KOMUNALNA 
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OCENA OGÓLNA – EDUKACJA 
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OCENA OGÓLNA – SPRAWY SPOŁECZNE ORAZ ZDROWIE 
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OCENA OGÓLNA – GOSPODARKA  
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