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1. WSTĘP 

 

Szanowni Państwo 

 

Oddajemy w Państwa ręce drugą edycję Raportu o stanie gminy, tym razem za rok 2019 (na 

podstawie art. 28 aa ust. 1 ustawy z dnia 08.03.1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 poz. 

506)). Raport ten jest podstawą do udzielenia mi wotum zaufania przez Radę Miejską w Kluczborku, 

jednakże powinien on być przede wszystkim źródłem ważnych informacji dla wszystkich 

mieszkańców. Mam też nadzieję, że wraz ze wzrostem świadomości o działaniach podejmowanych 

w gminie wzrośnie też zaangażowanie naszych mieszkańców w życie społeczne, kulturalne, 

edukacyjne czy sportowe Kluczborka.  

Bez wątpienia można stwierdzić, że rok 2019 był bardzo udany dla naszej gminy. Mnogość 

inwestycji (zaprezentowanych w filmie „Inwestujemy w Gminę Kluczbork”) a także atrakcyjnych 

wydarzeń kulturalnych czy sportowych z pewnością cieszy nas wszystkich. Co najważniejsze, w 

naszej małej ojczyźnie wciąż udaje nam się w zgodzie i wzajemnym szacunku pracować dla 

wspólnego dobra. To wielka wartość, która daje nam ogromną siłę. 

Jedną z najbardziej wyczekiwanych inwestycji roku 2019 była budowa kładki pieszo – 

rowerowej na Zbiorniku „Kluczbork”. Już w pierwszym dniu od oddania do użytku stała się ona 

celem wielu wycieczek i w zasadzie cały czas pozostaje ulubionym, a czasem wręcz obowiązkowym 

punktem spaceru, czy wycieczki rowerowej nad zbiornik. Ta kładka, oprócz tego, że dopełnia blisko 

3,5 kilometrową ścieżkę wokół zbiornika, to nadaje też uroku całemu otoczeniu, co często widzimy 

na wielu fotografiach publikowanych przez mieszkańców Kluczborka i odwiedzających nas 

turystów. Oprócz niej przy zbiorników wybudowaliśmy parking na 60 samochodów oraz nową 

ścieżkę rowerową prowadzącą z Kluczborka. 

Kolejne ścieżki pieszo – rowerowe powstały przy ul. Fabrycznej i Sikorskiego oraz w 

Kuniowie, wyremontowaliśmy ul. Powstańców Śląskich i Różaną. Nowego blasku nabrał też Park 

Dzierżona, gdzie przeprowadziliśmy daleko idącą i potrzebną rewitalizację. Wyremontowaliśmy też 

Aleję Wodną i alejki na cmentarzu, a także dach na Hali OSiR. W ramach Kluczborskiego Budżetu 

Obywatelskiego powstał parking przy ul. Cybisa oraz Kluczborskie Centrum Lekkoatletyczne. 

Przeprowadziliśmy też mniejsze lub większe remonty we wszystkich placówkach oświatowych 

naszej gminy, boisko przy szkole numer 5 zostało całkowicie odnowione, a przy niektórych 

przedszkolach powstały nowe place zabaw. Inwestycji nie zabrakło też w sołectwach naszej gminy: 

wyremontowaliśmy Salę Wiejską w Łowkowicach, powstało nowe oświetlenie uliczne w Kuniowie, 

nowa pompownia wody w Kraskowie, a na boiskach w Kujakowicach, Ligocie Dolnej i Kuniowie 

zainstalowaliśmy nowe piłkochwyty. 

W poprzednim roku kontynuowaliśmy także programy, w ramach których dofinansowaliśmy 

wymiany starych kotłów węglowych na nowe, proekologiczne ogrzewanie. Posadziliśmy też kilkaset 

nowych drzew, co także przyczynia się do poprawy jakości powietrza. W roku 2019 kwotą ponad 

trzystu dwudziestu tysięcy złotych dofinansowaliśmy remonty zabytkowych budynków 

zarządzanych przez wspólnoty mieszkaniowe, czego piękne efekty wszyscy możemy podziwiać. 

Dla dalszego rozwoju gospodarczego Gminy Kluczbork niezwykle ważna była kontynuacja 

prac nad rozbudową naszej podstrefy WSSE „Invest-Park”, przy ul. Wołczyńskiej, na terenie 

dawnego tartaku. Cieszymy się, że pierwszy inwestor (przedsiębiorca z Kluczborka) już zbudował 

tam swoją halę. 

Uruchomienie autobusowej Komunikacji Gminnej jest kolejnym ważnym przedsięwzięciem 

zeszłego roku. Jak na razie kursuje jedna linia łącząca Gotartów z ul. Fabryczną, a w przedłużonych 

kursach również z Kraskowem i Ligotą Dolną. O tym, że istnieje ważna potrzeba społeczna takiej 

komunikacji możemy przekonać się niemal codziennie, szczególnie w dniach nauki szkolnej, ale 

korzystają z niej też osoby dojeżdżające do pracy czy też chcące dojechać w inne miejsca. Bardzo się 

cieszymy, że ta linia autobusowa funkcjonuje i służy naszym mieszkańcom. Mamy nadzieję, że z 
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czasem coraz więcej kluczborczan przekona się do korzyści jakie daje komunikacja autobusowa i 

zostawi swoje samochody w domach, na parkingach, dzięki czemu natężenie ruchu w naszym 

mieście, a co za tym idzie hałasu i zanieczyszczeń, zostanie zredukowane. 

W poprzednim roku kontynuowaliśmy prace nad dwiema, bardzo dużymi inwestycjami, które 

zostały zakończone już w roku 2020: ostatnim odcinkiem Obwodnicy Kluczborka i rewitalizacją 

terenów poprzemysłowych przy ul. Pułaskiego. Obwodnica, tak bardzo potrzebna naszemu miastu, 

po trzynastu latach budowy (choć prace koncepcyjne rozpoczęły się już w roku 2003), w kwietniu 

tego roku została oddana do użytku, ale to właśnie w roku 2019 wykonano najwięcej prac. Podobnie 

w przypadku terenów za kinem „Bajka”, rok 2019 był czasem wytężonych prac budowlanych, ale już 

od początku tego roku teren ten zaczyna tętnić życiem. 

W niniejszym Raporcie chcemy się skupić na kilku ważnych kwestiach, które dotknęły 

naszego codziennego życia w sposób szczególny. Bowiem to właśnie w roku 2019 wprowadziliśmy 

w życie nowe zasady segregacji śmieci, zgodnie z nowymi wytycznymi, ale też wprowadziliśmy 

ważne zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Bardzo dużo wydarzyło się 

też w oświacie: likwidacja gimnazjów oraz ogromne inwestycje jakie poczyniliśmy zmieniły obraz 

naszej edukacji. Ogromna ilość wydarzeń kulturalnych, sportowych i społecznych również wymaga 

podkreślenia i docenienia. Jednym z ciekawszych i ważniejszych wydarzeń było świętowanie, przy 

wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego, piętnastej rocznicy wstąpienia Polski do Unii 

Europejskiej. Bardzo cieszę się z tego, że tak wiele osób świętowało z nami ten dzień na kluczborskim 

Rynku (food-truck’i, koncerty, bieg, gry, zabawy, liczne atrakcje i doskonała pogoda).  

Cieszy też aktywność naszych mieszkańców i organizacji pozarządowych, ponieważ w ten 

sposób rozwój naszej małej ojczyzny jest jeszcze dynamiczniejszy. Wiele wydarzeń w naszej gminie 

jest dziełem wolontariuszy, którzy poświęcają swój czas dla wspólnego dobra. Niesamowita 

mobilizacja naszej społeczności podczas zbiórki pieniędzy na leczenie Patryka Radwańskiego była 

potwierdzeniem, że w Kluczborku mieszkają niezwykli ludzie. Natomiast za swoją działalność 

proobywatelską Stowarzyszenie Regionu Kluczborskiego „Kobietom Mammograf” oraz Gmina 

Kluczbork otrzymały zaszczytną nagrodę „Super Samorząd 2019”. 

W kwietniu zeszłego roku zaprezentowaliśmy tez nowe logo Kluczborka, które znajduje się 

na pierwszej stronie i w nagłówkach niniejszego raportu. Prosta forma, nawiązanie do pszczół i miodu 

są głównymi jego cechami. Będzie ono wykorzystywane we wszelkich materiałach i publikacjach 

dotyczących wydarzeń, akcji, inicjatyw itd. w naszej gminie. Nie zastępuje ono herbu, który tym 

samym nabiera bardziej oficjalnego charakteru. 

Szanowni mieszkańcy Kluczborka oraz Radni, zachęcam do lektury niniejszego Raportu i do 

merytorycznej debaty na temat poruszanych w nim kwestii. Mam też nadzieję, że praca jaką na co 

dzień wykonujemy, zostanie przez Państwa pozytywnie oceniona. Raport ten powstaje w okresie 

epidemii koronawirusa. Ten trudny czas pokazuje nam, że tylko zgodne i wspólne działanie przynosi 

pozytywne efekty i wzbudza w nas wiele pozytywnych cech. Zatem zachęcam Państwa do aktywnego 

udziału w życiu naszej gminy i wspólnej pracy na jej rzecz, ponieważ razem możemy naprawdę wiele. 

 

Z wyrazami szacunku, 

 

Jarosław Kielar 

Burmistrz Miasta Kluczborka 

 

 

 

 

 



Raport o stanie Gminy Kluczbork 
 

6 
 

2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY 

 

2.1. POŁOŻENIE I POWIERZCHNIA 

 
 

 

źródło: UM Kluczbork źródło: UM Kluczbork źródło: UM Kluczbork 

 

Gmina Kluczbork położona jest na północnych krańcach województwa opolskiego. Wraz z 

sąsiednimi gminami: Byczyną, Wołczynem i Lasowicami Wielkimi tworzy powiat kluczborski. 

Gmina Kluczbork zajmuje obszar 217 km2 i dzieli się na miasto Kluczbork oraz 23 sołectwa.  

Kluczbork leży nad rzeką Stobrawą, prawym dopływem Odry, na starym szlaku solnym, który 

prowadził z Krakowa do Wrocławia. To węzeł komunikacyjny, w którym przecinają się szlaki 

transportowe łączące Górny Śląsk z Wielkopolską i Pomorzem Zachodnim oraz z Dolnym Śląskiem, 

a także Śląsk Opolski z Ziemią Łódzką.  

 

2.2. WŁADZE LOKALNE I GMINNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE  

W wyborach powszechnych na terenie gminy Kluczbork wybierany jest burmistrz i 21 radnych Rady 

Miejskiej. Burmistrz Kluczborka wskazał dwóch swoich zastępców. Rada Miejska wybrała ze swego 

grona Przewodniczącego i dwóch jego zastępców. Radni miejscy pracują w 6 komisjach. Zadania 

Gminy realizowane są przez Urząd Miejski, jednostki organizacyjne oraz instytucje kultury. 

- KULTURA 

Gmina Kluczbork działalność w zakresie kultury prowadzi poprzez swoje jednostki organizacyjne. 

W szczególności są to: Kluczborski Dom Kultury, Muzeum im. Jana Dzierżona, Miejska i Gminna 

Biblioteka Publiczna w Kluczborku, Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Kino „Bajka”. Do 

podstawowych zadań tych jednostek należy prowadzenie edukacji kulturalnej i społecznej dzieci, 

młodzieży i dorosłych, popularyzacja i promocja twórczości artystycznej ze wszystkich dziedzin 

sztuki, prowadzenie i wspieranie zespołów artystycznych, promowanie, wspieranie i realizowanie 

projektów aktywizujących i integrujących społeczność lokalną, prowadzenie własnych zespołów 

artystycznych, nawiązanie, rozwijanie i aktywne prowadzenie międzynarodowych kontaktów w 

zakresie wymiany kulturalnej oraz wymiany dzieci, młodzieży i dorosłych, prognozowanie, 

planowanie i rozwój wszystkich form kultury fizycznej i sportu przy współpracy ze specjalistycznymi 

organizacjami społecznymi jak również współdziałanie w rozwoju wychowania fizycznego dzieci i 

młodzieży w szkołach, organizowanie imprez rekreacyjno-sportowych. Wszystkie te działania 

skierowane są do mieszkańców miasta i Gminy Kluczbork, a zakresem oddziaływania obejmują 

również mieszkańców powiatu kluczborskiego. 
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- Kluczborski Dom Kultury jest samorządową instytucją kultury, której celem jest organizowanie 

życia kulturalnego mieszkańcom w sposób interdyscyplinarny i popularyzacja kultury. 

Najważniejsze wydarzenia artystyczne i kulturalne organizowane przez KDK to: Międzynarodowy 

Festiwal Piosenki „Kluczborskie Trele”, Międzynarodowy Festiwal Folkowy „Taneczna Fiesta”, 

Meeting Muzyczny „Letnia noc z bluesem i rockiem”, Ogólnopolski Plener Malarski, Festiwal Tańca 

„Baw się razem z nami”, Festiwal Big Bandów, Wojewódzki Festiwal Piosenki Dziecięcej „Wesołe 

Nutki”, Spotkania kolędowe „Przed wigilią”. 

 

- Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna od 2001 pełni zadania biblioteki powiatowej. Oprócz 

działalności podstawowej, upowszechniania czytelnictwa, Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w 

Kluczborku prowadzi bogatą działalność informacyjną, edukacyjną i kulturalną, organizując 

spotkania autorskie, wystawy, konkursy, lekcje biblioteczne, pogadanki i wykłady. Promuje 

lokalnych twórców i współpracuje z instytucjami kulturalnymi, oświatowymi i wychowawczymi, 

organizacjami pozarządowymi, Radami Sołeckimi. Przy bibliotece działa Dyskusyjny Klub Książki. 

 

- Muzeum gromadzi, konserwuje, opracowuje i udostępnia dobra kultury z terenu Ziemi 

Kluczborskiej i północnej Opolszczyzny. W muzeum funkcjonują działy: archeologii, historii i 

etnografii ze szczególnym uwzględnieniem pszczelarstwa. Odrębną kolekcję stanowią zbiory 

dzierżonowskie – zespół pamiątek po księdzu Janie Dzierżonie (1811-1906), twórcy nowoczesnego 

pszczelarstwa i patronie muzeum. W kluczborskiej placówce gromadzona jest ikonografia 

pszczelarska, dokumentacja fotograficzna dotycząca muzeum i regionu, dokumenty życia 

współczesnego, pomocnicze zbiory wystawiennicze. Muzeum prezentuje szereg wystaw czasowych 

o różnorodnej tematyce, opierając się na zbiorach własnych oraz wypożyczonych z innych muzeów 

i instytucji. Wizytówką muzeum jest wystawa stała Pszczelarstwo dawne i nowe, eksponowana w 

salach II piętra, prezentująca dzieje hodowli pszczół od czasów najdawniejszych do współczesności 

oraz dwie wystawy plenerowe: Ule figuralne w pawilonie przed budynkiem oraz Ule na skwerku 

zaaranżowanym w 2006 roku. 

- CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ. W wyremontowanym i oddanym do użytku w 2016r. 

kinie „Bajka” jest widownia na 180 miejsc. Z przodu przed fotelami są zostawione 4 miejsca dla 

niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. Można tam też podziwiać odrestaurowany stary 

projektor filmowy. Premiery najnowszych filmów to coś, na co czekają widzowie. Kino „Bajka” to 

miejsce filmu, muzyki i teatru. Nowoczesne nagłośnienie, profesjonalne oświetlenie i garderoby, 

których nie powstydziłby się dobry teatr to atuty tej placówki. 

 

- SPORT 

- Do głównych zadań Ośrodka Sportu i Rekreacji należy prognozowanie, planowanie i rozwój 

wszystkich form kultury fizycznej i sportu przy współpracy ze specjalistycznymi organizacjami 

społecznymi jak również współdziałanie w rozwoju wychowania fizycznego dzieci i młodzieży w 

szkołach, organizowanie imprez rekreacyjno-sportowych. 

Główna siedziba OSiR-u znajduje się na terenie hali widowiskowo-sportowej przy ul. Mickiewicza 

10 w Kluczborku. Stąd koordynuje się zajęcia na samej hali, ale także na pozostałych obiektach 

sportowych: kampusie STOBRAWA, krytej pływalni czy Ośrodku Turystyczno-Wypoczynkowym 

w Bąkowie (basen i kamping). 
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Kampus STOBRAWA dzięki bogatej infrastrukturze tworzy doskonałe warunki do trenowania, 

wypoczynku i rekreacji zarówno w sezonie letnim, jak i zimowym. Obiekt zapewnia kompleksową 

obsługę zgrupowań sportowych poprzez zakwaterowanie, wyżywienie i zapewnienie bazy sportowej. 

Baza ta spełnia wymogi sportu wyczynowego i charakteryzuje się wysokim standardem. Kryta 

pływalnia to miejsce zajęć lekcyjnych dla kluczborskich uczniów, treningów UKS Junior oraz 

rekreacji dla pozostałych mieszkańców. 

 

- EDUKACJA 

- Do głównych zadań realizowanych przez Administrację Oświaty należą: wykonywanie kompetencji 

organu prowadzącego jednostki organizacyjne (tj. przedszkola i szkoły gminne) oraz realizacja 

obsługi jednostek organizacyjnych w zakresie finansowo-księgowym, administracyjnym, 

inwestycyjno–remontowym i organizacyjnym. 

Ten „zewnętrzny wydział edukacji” organizuje oświatę w gminie Kluczbork. 

 

- Szkoła Muzyczna I stopnia im. Stanisława Moniuszki 

Do szkoły uczęszcza około 150 uczniów w wieku od 6 do 18 lat, którzy uczą się gry na fortepianie, 

skrzypcach, gitarze, akordeonie, perkusji, trąbce, flecie, klarnecie, puzonie, saksofonie i tubie. 

 

- POMOC SPOŁECZNA 

Efektywna realizacja usług społecznych i ich sprawne funkcjonowanie wymaga dopasowania oraz 

dostosowania działań z wielu obszarów do rzeczywistych potrzeb mieszkańców gminy. Usługi 

społeczne w Gminie Kluczbork przyczyniają się do zwalczania dyskryminacji, zapewnienia 

równości płci, poprawy warunków życia, tworzenia równych szans dla wszystkich i uczestnictwa w 

życiu społecznym.  

 

- Ośrodek Pomocy Społecznej  

Kluczową instytucją przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu na terenie gminy Kluczbork jest 

Ośrodek Pomocy Społecznej. Celem działalności jest organizowanie i wykonywanie zadań z zakresu 

pomocy społecznej, w szczególności poprzez doprowadzenie do życiowego usamodzielnienia 

potrzebujących osób i rodzin i zintegrowanie ich ze środowiskiem. Do zadań pomocy społecznej 

należy przyznawanie i wypłacanie świadczeń, prowadzenie pracy socjalnej, rozwój i prowadzenie 

niezbędnej infrastruktury socjalnej czy rozwijanie nowych form pomocy. 

Gminny OPS wypłaca świadczenia z następujących obszarów działania: 

• Pomoc społeczna 

• Świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów 

• Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus) 

• Dobry start (300 dla ucznia) 

• Jednorazowe świadczenie (Za życiem) 

• Fundusz alimentacyjny 

• Dodatek energetyczny 

• Stypendia i zasiłki szkolne 

• i nowy Program "Mama 4+" 

 

http://www.kluczbork.opsinfo.pl/swiadczenia,pomoc_spoleczna,0,0,0,ops_kluczbork,0.html
http://www.kluczbork.opsinfo.pl/swiadczenia,swiadczenia_rodzinne,0,0,0,ops_kluczbork,0.html
http://www.kluczbork.opsinfo.pl/swiadczenia,swiadczenie_wychowawcze,0,0,0,ops_kluczbork,0.html
http://www.kluczbork.opsinfo.pl/swiadczenia,dobry_start,0,0,0,ops_kluczbork,0.html
http://www.kluczbork.opsinfo.pl/swiadczenia,jednorazowe_swiadczenie_za_zyciem,0,0,0,ops_kluczbork,0.html
http://www.kluczbork.opsinfo.pl/swiadczenia,fundusz_alimentacyjny,0,0,0,ops_kluczbork,0.html
http://www.kluczbork.opsinfo.pl/swiadczenia,dodatek_energetyczny,0,0,0,ops_kluczbork,0.html
http://www.kluczbork.opsinfo.pl/swiadczenia,stypendia_i_zasilki_szkolne,0,0,0,ops_kluczbork,0.html
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OPS jest również miejscem składania wniosków i odbioru dokumentów do działającego w gminie 

programu „Kluczbork dla Rodziny +” („karta Rodziny+”). Karta ta przyznaje uprawnionym 

mieszkańcom system ulg oraz zniżek. 

OPS w Kluczborku prowadzi również działania skierowane do kluczborskich rodzin, ze szczególnym 

uwzględnieniem zagrożenia zjawiskiem przemocy. Kluczborski OPS, zapraszając wykonawców, 

realizuje szereg specjalistycznych usług opiekuńczych obejmujących rehabilitację w warunkach 

domowych dla osób, które wymagają rehabilitacji fizycznej i usprawniania organizmu, 

zamieszkujących na terenie Gminy Kluczbork. 

 

- ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY  

ŚDS w Kluczborku z filią w Kuniowie jest gminną placówką dziennego pobytu dla młodzieży i osób 

dorosłych, niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi. ŚDS realizuje zadania zlecone Gminie 

określone ustawą o pomocy społecznej oraz określone w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego. 

Całokształt działalności sprowadza się do szeroko rozumianej rehabilitacji społecznej, która daje 

możliwość włączenia uczestników w życie społeczne.  

Misją domu jest stworzenie społecznego wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które mają 

poważne trudności w życiu codziennym i wymagają zorganizowanej pomocy. 

Dlatego prowadzone jest postępowanie wspierająco-aktywizujące, którego celem jest 

usamodzielnianie uczestników poprzez uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do 

samodzielnego życia, zwłaszcza kształtowanie umiejętności zaspakajania podstawowych potrzeb 

życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności zawodowej, 

leczenia i rehabilitacji. 

Postępowanie wspierająco-aktywizacyjne jest zindywidualizowane, oparte na elastycznym, 

dostosowanym do potrzeb psychofizycznych uczestnika, za jego akceptacją (lub akceptacją jego 

opiekuna) rocznym planie. Do osiągnięcia wyznaczonych celów stosuje się indywidualne, grupowe 

lub zespołowe formy pracy. Podopieczni mają do dyspozycji terapię zajęciową (w pracowni 

plastycznej, plastyczno-rzemieślniczej, ceramicznej w elementami pracowni stolarskiej, 

komputerowej czy kulinarnej), ruchową czy gabinet stymulacji polisensorycznej. W filii ŚDS w 

Kuniowie działają pracownie: artystyczna pn. "Cztery pory roku", krawiecka i rękodzieła 

Artystycznego, pracownia małej poligrafii, pracownia artystyczna "Złota jesień". Prowadzona jest 

również terapia ruchowa. 

W ŚDS prowadzone są także treningi umiejętności społecznych, które obejmują umiejętności ze 

wszystkich sfer życia potrzebnych do samodzielnego funkcjonowania (trening umiejętności 

samoobsługi, higieniczny, prania czy prasowania, trening budżetowy oraz gospodarczo-techniczny 

bądź trening reperacji odzieży). 

Ważnym aspektem rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych jest wyuczenie i rozwijanie 

potrzeb konstruktywnego spędzania czasu wolnego, poprzez udział w: zajęciach teatralnych, 

muzycznych, śpiewie, choreoterapii, radosnej kinezjologii, przeglądaniu prasy, grach stolikowych, 

oglądaniu programów edukacyjnych, oglądaniu zdjęć, słuchaniu muzyki, ciastoterapii, zajęć z 

wykorzystaniem internetu, imprezach integracyjnych, wyjściach oraz wycieczkach. 

 

- POZOSTAŁE JEDNOSTKI 

- Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych (MZOK) 

Do zadań MZOK należy w szczególności: 
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- Zarząd i administracja budynkami, budowlami i terenami komunalnymi oraz ogródkami 

działkowymi, 

- Zarząd targowiskami i parkingami miejskimi, 

- Wykonawstwo awaryjnych robót remontowo-budowlanych na potrzeby własne, 

- Zlecanie, nadzór i dokonywanie odbioru robót remontowo-budowlanych na zarządzanych i 

administrowanych obiektach, 

- Zarząd nad ciepłownictwem komunalnym, 

- Utrzymanie czystości na terenach gminnych, w parku miejskim i lesie komunalnym, 

- Pielęgnacja zieleni na terenach gminnych, w parku miejskim oraz lesie komunalnym. 

 

- STRAŻ MIEJSKA 

Straż Miejska ma na celu przede wszystkim ochronę spokoju i porządku w miejscach publicznych, a 

także ochronę obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej. Ma też czuwać nad 

porządkiem i kontrolować ruch drogowy (w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym, 

o wiele mniejszym niż policja). Współdziała z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i 

zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz 

innych miejscowych zagrożeń. Do momentu przybycia właściwych służb, zabezpiecza miejsca 

przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia – albo miejsc zagrożonych takim 

zdarzeniem – przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, a także ustala 

wstępnie świadków zdarzenia. Często współdziała z organizatorami i innymi służbami w ochronie 

porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych. Informuje społeczność lokalną o stanie i 

rodzajach zagrożeń, a także inicjuje i uczestniczy w działaniach mających na celu zapobieganie 

popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziała w tym zakresie 

z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi. Poza tym konwojuje 

dokumenty, przedmioty wartościowe lub wartości pieniężne dla potrzeb gminy.  

 

- Urząd Stanu Cywilnego (USC) to jednostka organizacyjna wchodząca w skład urzędu gminy, 

powołana ustawą Prawo o aktach stanu cywilnego do rejestracji zdarzeń dotyczących urodzeń, 

zawieranych związków małżeńskich i zgonów. 

 

2.3 SOŁECTWA 

Na terenie Gminy Kluczbork funkcjonują 23 jednostki pomocnicze (sołectwa): 

- Bażany 

- Bąków 

- Biadacz 

- Bogacica 

- Bogacka Szklarnia 

- Bogdańczowice 

- Borkowice 

- Czaple Stare 

- Gotartów 

- Krasków 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Gmina
https://pl.wikipedia.org/wiki/Prawo_o_aktach_stanu_cywilnego
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- Krzywizna 

- Kujakowice Dolne 

- Kujakowice Górne 

- Kuniów 

- Ligota Dolna 

- Ligota Górna 

- Łowkowice 

- Maciejów 

- Nowa Bogacica 

- Smardy Dolne 

- Smardy Górne 

- Unieszów 

- Żabiniec 

 

Najliczniejszym pod względem ludności sołectwem jest Bogacica, a najmniejszym Unieszów. 

Spośród 23 wiosek 3 to tzw. wsie tematyczne (Maciejów - „Miodowa Kraina”, Borkowice – wieś 

drewna i lasu oraz Bogacica – wieś pól i łąk). Wieś tematyczna na nowo kształtuje osobowość 

mieszkańców, ich stosunku do samych siebie, jak i swoich sąsiadów, a w dalszej kolejności do 

miejscowości, która w końcu okazuje się atrakcyjna pod każdym względem. Tereny wiejskie 

zamieszkuje 1/3 mieszkańców gminy (ok. 13 tys. osób). 

 
źródło: www.wikipedia.org 
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3. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO 

3.1 GOSPODARKA ODPADOWA NA TERENIE GMINY KLUCZBORK 

Od 1 stycznia 2019r. w Gminie Kluczbork uległy zmianie zasady selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych. Zasadnicza zmiana polegała na tym, że selektywna zbiórka odpadów „u 

źródła” została podzielona na 5 frakcji. Odpady odbierane są z pojemników / worków z odpowiednim 

oznaczeniem i kolorystyką, czyli: 

• żółty, z napisem „Metale i tworzywa sztuczne” z przeznaczeniem na odpady z metali  

i tworzyw sztucznych oraz opakowań wielomateriałowych, 

• niebieski, z napisem „Papier” z przeznaczeniem na odpady z papieru i tektury, 

• brązowy, z napisem „Bio” z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji  

(kuchenne i zielone), 

• zielony, z napisem „Szkło” z przeznaczeniem na odpady zbierane łącznie ze szkła białego 

i kolorowego, 

• czarny z przeznaczeniem na odpady komunalne zmieszane. 

W 2019r., w drodze przetargu nieograniczonego, został wyłoniony Wykonawca, z którym 

podpisano umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości z terenu Gminy Kluczbork. Umowa została zawarta na okres 4 lat. Umowę podpisano 

z firmą FB Serwis S.A. z siedzibą w Warszawie. Od 2019r. obowiązują także nowe stawki opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. Stawki opłaty były ustalone na podstawie danych 

wynikających z przeprowadzonego postępowania przetargowego. Z uwagi na to, że system musi być 

samofinansujący się to stawki opłat muszą być ustalone na takim poziomie, aby w całości pokryć 

koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami.  

Ponadto od 2019r. w Gminie Kluczbork obowiązuje zniżka dla osób posiadających Kartę 

Dużej Rodziny w wysokości 5 zł / osobę. Zniżka przysługuje osobom, które zbierają odpady w sposób 

selektywny. Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące w 2019r. 

kształtowały się następująco: 

• dla nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy: 

- jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 15,00 zł 

miesięcznie od jednego mieszkańca; 

- jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 10,00 zł 

miesięcznie od każdego członka rodziny posiadającego Kartę Dużej Rodziny; 

- jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 30,00 zł 

miesięcznie od jednego mieszkańca. 

• Dla  nieruchomości niezamieszkałych, na których odpady będą zbierane i odbierane w 

sposób selektywny: 

- za jednokrotne opróżnienie pojemnika na odpady zmieszane i odpady ulegające 

biodegradacji wynoszą: 

o 60 l (0,06 m³) –12 zł, 

o 120 l (0,12 m³) –21 zł, 

o 240 l (0,24 m³) –38 zł, 

o 360 l (0,36 m³) –58 zł, 

o 660 l (0,66 m3) –104 zł,  

o 1100 l (1,1 m³) –170 zł.  

- za jednokrotne opróżnienie pojemnika na odpady z papieru i tektury, tworzyw 

sztucznych i metali oraz szkła wynoszą: 

o 60 l (0,06 m³) –1 zł, 

o 120 l (0,12 m³) –2 zł, 

o 240 l (0,24 m³) –3 zł, 
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o 360 l (0,36 m³) –4 zł, 

o 660 l (0,66 m3) –8 zł, 

o 1100 l (1,1 m³) –12 zł. 

- Stawki opłaty za jednokrotne opróżnienie pojemnika na odpady zmieszane w 

przypadku braku selektywnej zbiórki wynoszą: 

o 60 l (0,06 m³) –25 zł, 

o 120 l (0,12 m³) –35 zł, 

o 240 l (0,24 m³) –70 zł, 

o 360 l (0,36 m³) –105 zł,  

o 660 l (0,66 m3) –175 zł, 

o 1100 l (1,1 m³) –280 zł. 

Niestety, stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi sukcesywnie rosną, co jest 

spowodowane przede wszystkim wzrostem kosztów zagospodarowania odpadów komunalnych na 

Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych, na który między innymi składa się 

wzrost opłaty środowiskowej oraz inne koszty. W związku z tym, stawki te wzrosły już w roku 2020. 

Ogólna ilość odpadów komunalnych odebranych/zebranych z terenu Gminy Kluczbork 

w 2019r.  zmalała w stosunku do 2018r. o ok. 9,2% (1 115,6 ton). Wzrosła natomiast ilość odpadów 

zebranych w sposób selektywny o 6,3 punktu procentowego. 

 

Ilość odpadów komunalnych odebranych/zebranych z terenu Gminy Kluczbork w latach  

2018-2019: 

Rok 

Masa zebranych 

odpadów 

komunalnych ogółem 

[Mg] (ton) 

Masa odpadów 

komunalnych 

zebranych 

selektywnie [Mg] 

(ton) 

Udział odpadów 

komunalnych zebranych 

selektywnie w ogólnej masie 

zebranych odpadów [%] 

2018 12 107,0 3 291,5 27,2 

2019 10 991,4 3 681,6 33,5 

 

Ilość przyjętych posegregowanych odpadów w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych  w Gotartowie w 2019r. wzrosła w stosunku do 2018r. o ok. 10,1% (77,8 ton) 

 

Ilość odpadów komunalnych przyjętych w PSZOK w latach 2018-2019: 

Rok Masa przyjętych odpadów ogółem [Mg] (ton) 

2018 716,6 

2019 794,5 

 

Ilość nieruchomości objętych systemem wynosi 5 800 w tym 638 nieruchomości to 

nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gospodarcza. Łączna ilość osób wynikająca 

z deklaracji na dzień 31 grudnia 2019r. wynosiła 28 061. W stosunku do 2018r. liczba mieszkańców 

zmalała o 1,3% (372 osoby).  

Całkowity koszt funkcjonowania systemu gospodarki odpadami  w 2019r. wynosił: 

7 675 251,69 zł z czego 62,4% stanowi odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów 

komunalnych, a 28,6% odbiór i zagospodarowanie odpadów selektywnie zebranych (w tym 

prowadzenie PSZOK).  
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4. OŚWIATA I WYCHOWANIE 

 
4.1 PLACÓWKI OŚWIATOWE I KADRA PEDAGOGICZNA, WYDATKI NA OŚWIATĘ 

W STOSUNKU DO SUBWENCJI OŚWIATOWEJ, LICZBA DZIECI I UCZNIÓW 

W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH 

 

 W Gminie Kluczbork w 2019 r. funkcjonowało 9 przedszkoli (w tym 3 oddziały w szkołach 

podstawowych), 7 szkół podstawowych oraz Szkoła Muzyczna I Stopnia. 

Wydatki na oświatę i wychowanie w 2019 r. zamknęły się kwotą 56 103 438,83 zł. 

Największa część wydatków przypadła na wynagrodzenia osobowe, to jest 42 037 708,07 zł. 

Pozostałe wydatki to kwota 11 568 695,85 zł. Środki jakie Gmina Kluczbork przeznaczyła na 

finansowanie oświaty to 26 027 298,94 zł co oznacza, że Gmina w omawianym okresie w 46,39 % 

partycypowała w wydatkach oświatowych. Szczegóły przedstawia Tabela nr 1. 

Wysokość części subwencji oświatowej dla gminy uzależniona jest od liczby uczniów 

przeliczeniowych otrzymanej przez zastosowanie zróżnicowanych wag dla wybranych kategorii 

uczniów i rodzajów szkół oraz wskaźnika korygującego, uwzględniającego stopnie awansu 

zawodowego nauczycieli. 

Część oświatowa subwencji ogólnej stanowi najistotniejsze źródło finansowania wydatków 

publicznych na oświatę i wychowanie. Jak wynika z Tabeli nr 1 subwencja oświatowa w roku 2019 

wynosiła 26 786 977,00 zł co stanowi 47,75 % wydatków oświatowych Gminy Kluczbork. 

Na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego uczniów objętych 

wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 

lat, jednostka samorządu terytorialnego otrzymuje dotację celową z budżetu państwa, która może być 

wykorzystywana na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją tych zadań. 

Wysokość dotacji jest obliczana jako iloczyn kwoty rocznej, która w 2019r. wynosiła 1 403,00 zł (na 

rok na dziecko) oraz liczby uczniów, którzy w roku bazowym (tj. 2018) kończą 5 lat lub mniej, 

w placówkach wychowania przedszkolnego, ustalonej na podstawie danych bazy Systemu Informacji 

Oświatowej (SIO) wg stanu na dzień 30 września 2018 roku. Gmina Kluczbork otrzymała dotację 

celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na rok 

2019 w kwocie 1 154 669,00 zł. 

Uczniowie szkół podstawowych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły 

podstawowej mają prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub 

materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu 

kształcenia ogólnego, określonych w ramowych planach nauczania ustalonych dla tych szkół. Gmina 

Kluczbork otrzymała dotację celową z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki i 

materiały ćwiczeniowe w kwocie 222 230,06 zł. 

Pozostałe środki pozyskane przez gminę stanowią kwotę  1 899 369,84 zł.
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Tabela 1. Zestawienie wydatków na poszczególne jednostki oświatowe  Gminy Kluczbork za rok 2019 

l.p. Jednostka 
Wydatki na 

wynagrodzenia 

osobowe  

Pozostałe 

wydatki  
Razem wydatki  

W roku 2019 

Przyznana 

subwencja 

oświatowa na 

2019 rok  

Dotacja 

przedszkolna 
Dotacja 

podręcznikowa 

Projekty 

unijne/wymiana 

młodzieży/”Umiem 

pływać” 

Łącznie środki 

otrzymane na 

oświatę  

Środki Gminy 

przeznaczone 

na 

finansowanie 

oświaty 

% udział 

środków 

Gminy w 

wydatkach  

1 
PP Nr 1  

w Kluczborku 
1 202 502,55 348 478,31 1 550 980,86 186 045,00 134 688,00   320 733,00 1 230 247,86 79,32  

2 
P.P Nr 2  

w Kluczborku 
3 229 007,77 594 393,64 3 823 401,41 1 170 495,00 195 017,00   1 365 512,00 2 457 889,41 64,29  

3 
PP Nr 5  

w Kluczborku 
1 787 379,21 636 629,34 2 424 008,55 229 311,00 179 584,00   408 895,00 2 015 113,55 83,13  

4 
PP Nr 7  

w Kluczborku 
2 093 257,61 456 838,24 2 550 095,85 168 738,00 119 255,00   287 993,00 2 262 102,85 88,71  

5 
P.P Nr 8  

w Kluczborku 
1 883 906,38 436 773,94 2 320 680,32 187 083,00 228 689,00   415 772,00 1 904 908,32 82,08  

6 P.P. w Bogacicy  1 267 144,20 464 662,57 1 731 806,77 160 950,00 115 046,00   275 996,00 1 455 810,77 84,06  

 Razem przedszkola 11 463 197,72 2 937 776,04 14 400 973,76 2 102 622,00 972 279,00   3 074 901,00 11 326 072,76 78,65  

7 OP w Bąkowie 458 631,99 82 026,03 540 658,02 23 364,00 36 478,00   59 842,00 480 816,02 88,93  

8 
OP w Kujakowicah 

D.  
235 588,63 78 338,06 313 926,69 107 473,00 53 314,00   160 787,00 153 139,69 48,78  

9 OP w Kuniowie 273 219,69 74 466,78 347 686,47 37 382,00 54 717,00   92 099,00 255 587,47 73,51  

 
Razem oddziały 

przedszkolne 
967 440,31 234 830,87 1 202 271,18 168 219,00 144 509,00   312 728,00 889 543,18 73,99  

10 
PSP Nr 1  

w Kluczborku  
3 695 415,28 531 453,50 4 226 868,78 3 568 769,00  36 697,21 29 564,66 3 635 030,87 591 837,91 14,00  

11 
PSP Nr 2  

w Kluczborku  
5 953 203,40 1 015 741,64 6 968 945,04 5 486 884,00  73 378,80  5 560 262,80 1 408 682,24 20,21  

12 
PSP Nr 5 z OI  

w Kluczborku  
7 356 184,93 1 101 699,72 8 457 884,65 5 884 321,00  52 925,40 71 953,37 6 009 199,77 2 448 684,88 28,95  

13 
PSP z OP  

w Bąkowie 
1 209 775,06 354 732,45 1 564 507,51 1 223 582,00  7835,85  1 231 417,85 333 089,66 21,29  
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14 
PSP 

w Bogacicy 
2 985 113,88 561 739,91 3 546 853,79 2 386 082,00  17 477,49 11 557,49 2 415 116,98 1 131 736,81 31,91  

15 
PSP w z OP w 

Kujakowicah D. 
2 271 135,17 465 392,83 2 736 528,00 1 460 592,00  11261,25  1 471 853,25 1 264 674,75 46,21  

16 PSP w Kuniowie  1 169 216,74 314 932,56 1 484 149,30 1 341 849,00  7608,15  1 349 457,15 134 692,15 9,08  

17 Szkoła Muzyczna  1 538 750,93 264 306,43 1 803 057,36 1 574 182,00    1 574 182,00 228 875,36 12,69  

18 CAL 389 943,99 1 001 945,44 1 391 889,43      1 391 889,43 100,00  

19 AO Kluczbork 2 468 337,66 1 873 511,69 4 341 849,35   2 205,61 1 786 294,32 1 788 499,93 2 553 349,42 58,81  

20 
Pomoc materialna 

dla uczniów  
  12 893,99     12 893,99 0,00 -  

21 
Doskonalenie 

nauczycieli  
  119 086,79     0,00 119 086,79 100,00  

22 
Pozostała 

działalność 
1 025,60  1 025,60     0,00 1 025,60 100,00  

23 
Dowożenie uczniów 

do szkół  
568 967,40 910 632,77 1 479 600,17     0,00 1 479 600,17 100,00  

24 Dotacja dla PODN    45 548,00     0,00 45 548,00 100,00  

25 Dotacja dla NP    444 340,00 85 090,00 37 881,00   122 971,00 321 369,00 72,33  

26 
Dotacja dla 

Niepublicznej SP 

Katol.w Biadaczu 
  105 154,36 93 928,00  2 371,05  96 299,05 8 855,31 8,42  

27 
Dotacja dla Szkoły 

STO 
  1 266 651,85 1 336 193,00  10 469,25  1 346 662,25 -80 010,40 -  

28 
Dotacja dla 

Gimnazjum STO  
  74 664,00 74 664,00    74 664,00 0,00 -  

29 
Zwrot kosztów za 

przedszkola 
  36 577,92     0,00 36 577,92 100,00  

30 
Dotacja dla 

niepublicznych 

żłobków 
  392 118,00     0,00 392 118,00 100,00  

 RAZEM 42 037 708,07 11 568 695,85 56 103 438,83 26 786 977,00 1 154 669,00 222 230,06 1 899 369,84 30 076 139,89 26 027 298,94 46,39  
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Średni koszt utrzymania ucznia oraz oddziału w gminie obrazuje Tabela nr 2. 

Tabela 2. Średni koszt utrzymania ucznia oraz oddziału w odniesieniu do wydatków za 2019 

rok. 

l.p. Jednostka 

Liczba 

uczniów 

/ dzieci  

Liczba 

oddziałów  

Liczba 

etatów 

pedagogiczn

ych  

Liczba 

etatów 

niepedagog

icznych  

Razem wydatki  

w roku 2019 

(pomniejszone 

o wydatki 

majątkowe) 

 Roczne 

koszty na 

jednego 

ucznia 

 Roczne 

koszty na 

jeden 

oddział  

1 
PP Nr 1  

w Kluczborku 
139 6 13,12 11,00 1 550 980,86 11 158,14 258 496,81 

2 
PP Nr 2 

w Kluczborku 
193 10 31,64 27,75 3 759 920,92 19 481,46 375 992,09 

3 
PP Nr 5 

w Kluczborku 
181 8 20,09 17,50 2 184 816,54 12 070,81 273 102,07 

4 
PP Nr 7  

w Kluczborku 
198 5 (3*) 13,76 25,75 2 550 095,85 12 879,27 510 019,17 

5 
PP Nr 8  

w Kluczborku 
204 9 17,00 18,50 2 296 863,94 11 259,14 255 207,10 

6 

PP w Bogacicy  

z OZ w 

Bażanach  

113 5 11,36 12,75 1 731 806,77 15 325,72 346 361,35 

  
Razem 

przedszkola 
1 028 43 106,97 113,25 14 074 484,88 13 691,13 327 313,60 

7 
PSP Nr 1  

w Kluczborku  
467 22 42,67 7,00 4 226 868,78 9 051,11 192 130,40 

8 
PSP Nr 2  

w Kluczborku  
720 33 67,09 17,65 6 968 945,04 9 679,09 211 180,15 

9 
PSP Nr 5 z OI  

w Kluczborku  
648 33 88,56 15,50 8 457 884,65 13 052,29 256 299,53 

10 
PSP z OP  

w Bąkowie 
86 8 15,04 3,00 1 564 507,51 18 191,95 195 563,44 

12 
PSP  

w Bogacicy 
237 13 36,62 8,63 3 546 853,79 14 965,63 272 834,91 

13 

PSP w 

Kujakowicach 

D 

 z OP w  KD  

i Łowkowicach  

145 9 27,05 10,75 2 736 528,00 18 872,61 304 058,67 

14 
PSP  

w Kuniowie  
88 7 14,59 4,50 1 484 149,30 16 865,33 212 021,33 

15 
Szkoła  

Muzyczna  
144 0 20,70 4,75 1 803 057,36 12 521,23 0,00 

  
Razem szkoły 

podstawowe 
2 535 125 312,32 71,78 30 788 794,43 12 145,48 246 310,36 

16 OP Baków 31 2 1,98 4,00 540 658,02 17 440,58 270 329,01 

18 
OP 

Kujakowice D 
61 3 3,78 0,00 313 926,69 5 146,34 104 642,23 

19 OP Kuniów 47 2 2,55 1,50 347 686,47 7 397,58 173 843,24 

  

Razem 

oddziały 

przedszkolne 

139 7 8,31 5,50 1 202 271,18 8 649,43 171 753,03 

  

RAZEM 

WYDATKI W 

2019 ROKU  

3 702 175 427,60 190,53 46 065 550,49 12 443,42 263 231,72 

* dzieci do lat 3 – oddziały wczesnoprzedszkolne 
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Baza danych: Liczba dzieci według stanu wykazanego w Systemie Informacji Oświatowej na 

dzień  30.09.2018. Liczna etatów pedagogicznych i niepedagogicznych wg stanu zatrudnienia 

na dzień 30.09.2018 wg Systemu Informacji Oświatowej na rok szkolny 2018/2019 

 

Jak wynika z tabeli, liczba etatów pedagogicznych wynosi 427,60 natomiast liczba etatów 

niepedagogicznych to 190,53. Analizując wskazaną tabelę należy pamiętać, że omawiane dane 

szczegółowe zostały zaczytane z SIO na dzień 30.09.2018r. zgodnie z systemem naliczania 

subwencji oświatowej na rok 2019 r. 

 

4.1.1 Placówki oświatowe i kadra pedagogiczna (stan na 30.09.2019.) 
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PSP nr 1  

w Kluczborku 
  1 2 7 38 48   1,11 2,17 7,13 38,85 49,25 

PSP nr 2  

w Kluczborku 
1 4 11 8 57 81 0,95 4,43 11,19 8,96 54,85 80,37 

PSP Nr 5 z OI 

w Kluczborku 
1   7 16 58 82 0,11   4,91 16,27 63,95 85,24 

PSP  

w Bogacicy 
      2 35 37       2,06 33,78 35,84 

PSP z OP 

w Kuniowie 
  1 1 4 16 22   1,11 1,09 3,03 12,13 17,36 

PSP z OP  

w Kujakowicach 

Dolnych 

    3 2 23 28     3,31 2,10 21,95 27,36 

PSP z OP w Bąkowie  

i POZ w Biadaczu 
  1 1 7 16 25   0,96 0,80 5,39 11,62 18,77 

PP Nr 1  

w Kluczborku 
  3 1 6 5 15   2,92 1,04 3,08 4,04 11,09 

PP nr 2 z OI 

w Kluczborku 
  1 7 7 19 34   1,00 6,11 6,73 18,43 32,27 

PP nr 5w Kluczborku  

z OZ w Kraskowie  

i Ligocie Dolnej 

1   1 10 7 19 0,17   0,07 8,26 7,01 15,51 

PP Nr 7 z GWzOP 

w Kluczborku 
      5 7 12       3,19 6,52 9,71 

PP nr 8 w Kluczborku  

z OZw Ligocie Górnej  

i Smardach Górnych 

    3 5 11 19     2,10 3,22 11,14 16,46 
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PP w Bogacicy  

z OZ w Bażanach 
1 2 3 6 5 17 0,31 2,04 2,13 4,20 2,17 10,85 

Razem 4 13 40 85 297 439 1,54 13,58 34,91 73,61 286,44 410,08 

 

4.1.2.  Liczba dzieci i uczniów w poszczególnych jednostkach oświatowych (stan na 

30.09.2019.) 

⚫ Przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: 

Jednostka - nazwa 

l.
 w

y
ch

o
w

an
k
ó
w

 

l.
 o

d
d
zi

ał
ó
w

  

Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi im. Bł. Jana 

Pawła II w Kuniowie (w oddziałach przedszkolnych) 
46 2 

Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi im. M.Kopernika 

w Kujakowicach Dolnych (w oddziałach przedszkolnych) 
63 3 

Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Bąkowie i 

Przedszkolnym Oddziałem Zamiejscowym w Biadaczu 
26 2 

Publiczne Przedszkole Nr 1 w Kluczborku 140 6 

Publiczne Przedszkole nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Czesława 

Janczarskiego w Kluczborku 
195 10 

Publiczne Przedszkole nr 5 im. Marii Konopnickiej w Kluczborku z 

Oddziałami Zamiejscowymi w Kraskowie i Ligocie Dolnej 
186 8 

Publiczne Przedszkole Nr 7 z Grupą Wczesnoprzedszkolną z Opieką 

Pielęgniarską 
123 5 

Publiczne Przedszkole nr 8 im. Kubusia Puchatka w Kluczborku z Oddziałami 

Zamiejscowymi w Ligocie Górnej i Smardach Górnych 
199 9 

Publiczne Przedszkole w Bogacicy z Oddziałem Zamiejscowym w Bażanach 124 5 

Razem 1102 50 

 

⚫ Szkoły podstawowe (ark. org. szk. 30.09.2019):  

Liczba uczniów i oddziałów w szkołach podst. prowadzonych przez Gminę Kluczbork  

Jednostka - nazwa 

liczba uczniów wg.  klas 

ra
ze

m
 l

. 
u
cz

n
ió

w
 

O
d
d
z.

 s
zk

o
ln

y
ch

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1  

im. Jana Dzierżona w Kluczborku 
42 63 47 25 59 81 63 66 446 21 

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2  

im. Janusza Korczaka w Kluczborku 
119 95 71 35 153 134 86 76 769 34 
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Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5  

z Oddziałami Integracyjnymi im. Emilii 

Plater w Kluczborku 
61 72 81 18 109 86 81 61 569 28 

Publiczna Szkoła Podstawowa  

w Bogacicy im. Bohaterów II Brygady 

Pancernej 
34 27 28 18 35 35 23 26 226 13 

Publiczna Szkoła Podstawowa  

z Oddziałami Przedszkolnymi  

im. Bł. Jana Pawła II w Kuniowie 
12 13 18   16 14 7 5 85 7 

Publiczna Szkoła Podstawowa  

z Oddziałami Przedszkolnymi  

im. M.Kopernika w Kujakowicach D. 
18 13 17 8 23 24 10 21 134 8 

Publiczna Szkoła Podstawowa  

z Oddziałem Przedszkolnym  

w Bąkowie i Przedszkolnym  

Oddziałem Zamiejscowym w Biadaczu 

10 8 7 9 16 15 10 13 88 8 

RAZEM: 296 291 269 113 411 389 280 268 2317 119 

 

⚫ Liczba wychowanków i uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego 

(30.09.2019.): 

 
uczn. 

szk. 

podst. 

wychowankowie oddz. przedszk. i przedszkoli 

Jednostka - nazwa 0 1 2 3 4 5 6 7 8 
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Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. 

Jana Dzierżona w Kluczborku 
  1 1 2 1 0 0 0 1 6           

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. 

Janusza Korczaka w Kluczborku 
  1 2 1 2 1 1 0 0 8           

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z 

Oddziałami Integracyjnymi im. Emilii 

Plater w Kluczborku 

  7 8 5 5 10 6 9 4 54           

Publiczna Szkoła Podstawowa w 

Bogacicy im. Bohaterów II Brygady 

Pancernej 

  0 0 1 0 1 1 0 0 3           

Publiczna Szkoła Podstawowa z 

Oddziałami Przedszkolnymi im. Bł. Jana 

Pawła II w Kuniowie 

  0 0 0   0 0 0 0 0 0   0   0 

Publiczna Szkoła Podstawowa z 

Oddziałami Przedszkolnymi im. 

M.Kopernika w Kujakowicach Dolnych 

  0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0   0 

Publiczna Szkoła Podstawowa z 

Oddziałem Przedszkolnym w Bąkowie i 

Przedszkolnym Oddziałem 

Zamiejscowym w Biadaczu 

  0 0 0 0 0 0 0 1 1 0       0 

Razem w szkołach podst. i oddz. 

przedszk. 
0 9 11 10 8 12 8 10 6 74 0 0 0 0 0 



Raport o stanie Gminy Kluczbork 
 

21 
 

Publiczne Przedszkole Nr 1 w Kluczborku                     0   0 0 0 

Publiczne Przedszkole nr 2 z Oddziałami 

Integracyjnymi im. Czesława 

Janczarskiego w Kluczborku 

                    5 4 13 8 30 

Publiczne Przedszkole nr 5 im. Marii 

Konopnickiej w Kluczborku z Oddziałami 

Zamiejscowymi w Kraskowie i Ligocie 

Dolnej 

                    0 0 0 0 0 

Publiczne Przedszkole Nr 7 z Grupą 

Wczesnoprzedszkolną z Opieką 

Pielęgniarską 

                    0 0 0 0 0 

Publiczne Przedszkole nr 8 im. Kubusia 

Puchatka w Kluczborku z Oddziałami 

Zamiejscowymi w Ligocie Górnej i 

Smardach Górnych 

                    0 0 0 0 0 

Publiczne Przedszkole w Bogacicy z 

Oddziałem Zamiejscowym w Bażanach 
                    0 0 0 0 0 

Razem w przedszkolach                     5 4 13 8 30 

 

4.1.3 Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych 

Pojęcie specjalnych potrzeb edukacyjnych i wychowawczych odnosi się do tej grupy 

uczniów, która nie może podołać wymaganiom powszechnie obowiązującego programu 

edukacyjnego. Mają oni znacznie większe trudności w uczeniu się niż ich rówieśnicy. Są w 

stanie kontynuować naukę, ale potrzebują pomocy pedagogicznej w formie specjalnego 

programu nauczania, specjalnych metod, dostosowanych do ich potrzeb, możliwości, 

ograniczeń. 

W systemie oświaty uczeń niepełnosprawny to uczeń posiadający orzeczenie o 

potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający działający w publicznej 

poradni psychologiczno – pedagogicznej. Określenie „kształcenie specjalne” związane jest ze 

stwierdzeniem przez zespół orzekający, że dziecko, ze względu na swoje problemy ze 

zdrowiem czy dysfunkcje intelektualne, wymaga specjalnej organizacji nauki i metod pracy. 

Na terenie Gminy Kluczbork w 2019r. do szkół podstawowych i przedszkoli 

uczęszczało 102 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Każde 

dziecko miało zapewnioną realizację zaleceń określonych w orzeczeniu. Gmina Kluczbork 

zapewnia również uczniom niepełnosprawnym bezpłatny transport specjalnie 

przystosowanymi samochodami, wyposażonymi w windy do wózków inwalidzkich. Gmina, 

zgodnie z podjętą uchwałą, gwarantuje bezpłatny pobyt w publicznych przedszkolach dla 

wszystkich dzieci niepełnosprawnych. Każda placówka w gminie, do której uczęszczały dzieci 

niepełnosprawne stworzyła im optymalne warunki do ich bezpiecznego funkcjonowania. 

 

4.2 WYNIKI EGZAMINÓW W POSZCZEGÓLNYCH PLACÓWKACH 

OŚWIATOWYCH  

 

4.2.1 Wyniki egzaminów w oddziałach gimnazjalnych w szkołach podstawowych: 

SZKOŁA 

  

Część 

humanistyczna 

Część 

matematyczno-

przyrodnicza 

Część językowa 

j pol. 

 

historia 

 

matem. 

 

przyrodn. 

 

Język niem. jezyk ang. 

podst. rozsz. podst. rozsz. 
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 Oddziały gimnazjalne  

PSP w Bogacicy 
60,50 55,80 39,90 55,90 58,70 87,70 88,40 - 

Oddziały gimnazjalne  

PSP Nr 2 w Kluczborku  
53,00 51,00 34,00 48,00 67,00 63,00 66,00 44,00 

Oddziały gimnazjalne  

PSP w Kujakowicach D. 
59,00 56,00 39,30 55,20 65,60 72,20 76,40 61,30 

Oddziały gimnazjalne  

PSP Nr 5 w Kluczborku  
56.00 53.40 37.30 47.40 44.00 - 67.10 48.10 

 gmina 60,00 56,00 40,00 50,00 56,00 63,00 73,00 57,00 

 województwo 60,00 56,00 40,00 48,00 62,00 59,00 69,00 52,00 

 
4.2.2 Wyniki egzaminów w klasach ósmych szkół podstawowych: 

Wyniki egzaminu ósmoklasisty (w proc.) w 2019r.  

szkoła j. polski matematyka j. niem. j.ang. 

PSP Nr 1 60,19 35,14 50,00 55,53 

PSP Nr 2 62,58 42,02 32,50 59,73 

PSP Nr 5 64,00 50,00 36,00 65,00 

PSP w Bąkowie 47,00 43,00 40,00 38,00 

PSP w Bogacicy 65,00 54,20 56,50 77,20 

PSP w Kujakowicach Dln 73,40 46,80 75,10  75,10 

PSP w Kuniowie 75,63 56,94 77,38 72,38 

 gmina 64,00 45,00 55,00 63,00 

 województwo 61,00 44,00 55,00 59,00 

 

 

4.3 PROGRAMY EDUKACYJNE REALIZOWANE W JEDNOSTKACH 

OŚWIATOWYCH GMINY KLUCZBORK W ROKU 2019 

4.3.1 Projekty realizowane w Gminie Kluczbork: 

⚫ Kluczborska Szkoła Ćwiczeń 

Nr POWR. 02.10.00-00-5016/18 pn. Kluczborska Szkoła Ćwiczeń  w ramach konkursu Nr 

POWR.02.10.00-IP.02-00-005/18 pn.  Wsparcie tworzenia sieci szkół ćwiczeń: wsparcie 

wysokiej jakości systemu oświaty w województwie opolskim poprzez utworzenie modelu 

Kluczborskiej Szkoły Ćwiczeń ( KszC) w 3 publicznych szkołach podstawowych 

w Kluczborku ( PSP1, PSP2, PSP5), które funkcjonują w projekcie jako szkoły wiodące. 

W projekcie zaplanowane są działania, w których nauczyciele, studenci i uczniowie rozwiną 

kompetencje kluczowe, umiejętności psychopedagogiczne oraz metodyczne niezbędne na 

rynku pracy. Projekt  zapewnia praktyczne doskonalenie nauczycieli w nowe formy i metody 

kształcenia, w tym metody nauczania przyjazne mózgowi. Projekt jest realizowany 

w następujących szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kluczbork: PSP 1 w 

Kluczborku, PSP 2 w Kluczborku, PSP 5 w Kluczborku, PSP w Bąkowie, PSP w Bogacicy, 

PSP w Kujakowicach Dolnych i PSP w Kuniowie oraz w PSP w Roszkowicach, PSP 

w Biskupicach i PSP w Byczynie. 

Projekt realizowany w okresie od 1.04.2019r. Do 31.03.2021 r. 

Wartość projektu: 1 346 948,55zł. 

⚫ Nowoczesna edukacja  w Gminie Kluczbork 
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Projekt realizowany w ramach Poddziałania Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Wsparcie kształcenia ogólnego w okresie 

15.10.2018-15.12.2019.Projekt służy podniesieniu kompetencji kluczowych i umiejętności 

uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy oraz poprawie sytuacji edukacyjnej uczniów 

i uczennic o specjalnych potrzebach edukacyjnych (478K, 502M) w szkołach podstawowych 

na terenie Gminy Kluczbork poprzez objęcie ich dodatkowymi zajęciami i terapią. Działania 

projektowe zakładają również stworzenie w szkołach warunków do nauczania przedmiotów 

przyrodniczych metodą badań i eksperymentów oraz do wykorzystania narzędzi TIK 

w nauczaniu przedmiotowym. Kadra szkół (78K, 10M) nabędzie nowe kompetencje 

dydaktyczne związane z nauczaniem przedmiotów przyrodniczych oraz wykorzystaniem TIK 

w pracy dydaktycznej, jak również z zakresu pedagogiki specjalnej. 

Wartość projektu 887 371,87zł. 

⚫ Gmina Kluczbork podnosi jakość edukacji przedszkolnej. 

Cel projektu: podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Kluczbork. Potrzeby 

dzieci wiążą się z realizacją rozwoju indywidualnego, intelektualnego i emocjonalnego, 

zgodnie z prawami człowieka, dziecka oraz obowiązującymi  w Polsce zapisami ustawowymi. 

Ze względu na potrzebę wyrównywania szans dzieci działania projektowe kierowane są 

w części do dzieci z rodzin z grupy defaworyzowanej.  Dodatkowo wspierany jest rozwój dzieci 

w zakresie kompetencji matematycznych, przyrodniczych, informatycznych, co pozwoli od 

małego kształtować zainteresowania będące podstawą do późniejszego zdobywania 

kwalifikacji poszukiwanych na rynku pracy. Szkolenia dla kadry dydaktycznej mają charakter 

uzupełniający wobec wsparcia dzieci. Doskonalenie kadry służy kształtowaniu systemu 

wartości i postaw zawodowych, przygotowujących do pracy z dziećmi ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi,  w tym rozpoznawania i zaspakajania indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym oraz rozpoznawania ich  

indywidualnych możliwości psychofizycznych oraz czynników środowiskowych  

wpływających na ich funkcjonowanie. Jednocześnie przedszkola doposażone zostały w 

pomoce dydaktyczne celem efektywnego realizowania edukacji przedszkolnej oraz 

nowoczesne place zabaw. 

Czas realizacji: 15 maja 2019r.-14.05.2021r. 

Wartość projektu łącznie: 1 629 545,44 zł. 

 

4.3.2 Realizacja programów edukacyjnych w poszczególnych jednostkach oświatowych. 

 

Publiczna szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kujakowicach Dolnych. 

⚫ Trzymaj Formę -celem Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!” 

jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród 

młodzieży szkolnej i ich rodzin poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia 

i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór 

jednostki. Program był realizowany   w klasach V-VIII. Program "Trzymaj Formę!" 

pomaga rozwijać zainteresowania uczniów i kształtuje ich prozdrowotne nawyki, 

propagując  zdrowy styl życia o unikalnym, dwukierunkowym podejściu: 

propagującym zbilansowane odżywianie połączone z regularną aktywnością fizyczną. 

⚫ Zachowaj Trzeźwy Umysł - to kampania o charakterze  profilaktyczno-edukacyjnym, 

podejmująca  problem profilaktyki uzależnień. Celem kampanii jest promowanie 

konstruktywnych postaw, zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych dla dzieci 
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i młodzieży zachowań prospołecznych, jako alternatywy wobec wielu patologii, 

szczególnie picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz stosowania przemocy. 

Kampania realizuje cele poprzez ścisłą współpracę z samorządami lokalnymi w całym 

kraju. Każdego roku do szkoły, trafiają zestawy edukacyjne w postaci różnorodnych 

wydawnictw profilaktycznych, adresowanych do dzieci, rodziców i nauczycieli.   

⚫ Owoce i warzywa w szkole - działania edukacyjne stanowią obok udostępniania 

dzieciom owoców, warzyw i produktów mlecznych jeden z głównych elementów 

Programu dla szkół. Dzięki nim dzieci uczą się zasad zdrowego odżywiania, w Szkoły 

podstawowe uczestniczące w Programie dla szkół zobowiązane są zrealizować co 

najmniej dwa działania edukacyjne w semestrze zgodnie z zakresem i katalogiem 

określonym przez Ministra Edukacji Narodowej. 

⚫ „Szkolny Klub Sportowy” – Opolskie -Program stanowi narzędzie stymulowania 

podejmowania aktywności fizycznej w szczególności wśród dzieci i młodzieży 

o mniejszej sprawności fizycznej, rzadziej podejmujących aktywność fizyczną w czasie 

wolnym, nieobjętych regularnymi formami aktywności fizycznej, np. treningami w 

klubie sportowym. 

Celem programu:  stymulowanie i kształtowanie nawyku podejmowania aktywności 

fizycznej przez dzieci i młodzież;  poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz 

jakości życia dzieci i młodzieży, w tym profilaktyka nadwagi i otyłości;  promocja 

zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży;  zwiększenie oferty 

ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży;  

stymulowanie podejmowania aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży mniej 

aktywnych i mniej sprawnych fizycznie, ze szczególnym uwzględnieniem dziewcząt;  

tworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych dzieci 

i młodzieży; optymalizacja wykorzystania lokalnej infrastruktury sportowej, w tym 

infrastruktury przyszkolnej;  promocja różnorodnych sportów wśród dzieci i młodzieży; 

wsparcie kadr pracujących z dziećmi i młodzieżą w obszarze sportu. 

Publiczne Przedszkole w Bogacicy z Oddziałem Zamiejscowym w Bażanach. 

⚫ Program: Czyste powietrze wokół nas. Autorem programu przedszkolnej edukacji 

antynikotynowej jest Główny Inspektor Sanitarny. Program stanowi pierwsze ogniwo 

w cyklu programów antytytoniowych, w wychowaniu zdrowotnym dziecka – pierwszy 

etap nabywania wiedzy na temat szkodliwości dymu tytoniowego. Łączy się to również 

z poznawaniem sposobów radzenia sobie w tych sytuacjach codziennych, w których 

dziecko narażone jest na szkodliwe dla niego zwyczaje osób palących. Postawa obronna 

wobec zjawiska palenia tytoniu, którą uda się wykształcić u dziecka w wieku 

przedszkolnym, może owocować przez całe życie. Adresatami programu są dzieci w 

wieku 5 – 6 lat, uczęszczające do przedszkoli, rodzice i opiekunowie. Cele  główne 

programu:wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na 

dym tytoniowy, zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w 

sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub, gdy dorośli palą przy 

nich tytoń 

⚫ Program: Ogólnopolski program edukacji zdrowotnej Akademia Aquafresh - 

edycja IX. Program promujący profilaktykę stomatologiczną, wdrażający do 

prawidłowej higieny jamy ustnej. Program objęty jest patronatem honorowym 

Polskiego  Towarzystwa Lekarskiego. Cele programu: uczenie dzieci prawidłowego 

mycia ząbków już od pierwszych lat życia, budowanie świadomości potrzeby 

utrzymania higieny jamy ustnej 
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⚫ Program: Kubusiowi przyjaciele natury: Program „Kubusiowi Przyjaciele Natury”                             

to największy ogólnopolski program edukacyjny o tematyce ekologicznej dla 

przedszkoli. W ramach realizacji programu, najmłodsi poznają zasady dbania 

o środowisko naturalne, aktywnego wypoczynku i odżywiania. Uczą się segregować 

odpady, wybierać odpowiednie formy ruchu oraz rozpoznawać korzyści jakie płyną ze 

spożywania warzyw i owoców. Cel programu: zachęcanie najmłodszych do dbania 

o środowisko naturalne, uczenie szacunku dla przyrody, ale także kształcenie dobrych 

nawyków w zakresie odżywiania oraz aktywnego spędzania czasu i ruchu. 

⚫ „Szkolny Klub Sportowy” – Opolskie -Program stanowi narzędzie stymulowania 

podejmowania aktywności fizycznej w szczególności wśród dzieci i młodzieży o 

mniejszej sprawności fizycznej, rzadziej podejmujących aktywność fizyczną w czasie 

wolnym, nieobjętych regularnymi formami aktywności fizycznej, np. treningami w 

klubie sportowym. 

Celem programu:  stymulowanie i kształtowanie nawyku podejmowania aktywności       

fizycznej przez dzieci i młodzież;  poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz 

jakości życia dzieci i młodzieży, w tym profilaktyka nadwagi i otyłości;  promocja 

zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży; zwiększenie oferty 

ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży;  

stymulowanie podejmowania aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży mniej 

aktywnych i mniej sprawnych fizycznie, ze szczególnym uwzględnieniem dziewcząt. 

Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Bąkowie i POZ w Biadaczu. 

⚫ Szkolny SKS 2019 - Program Szkolny Klub Sportowy to działanie systemowe 

skierowane do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. SKS ma na celu 

stworzenie przestrzeni do dodatkowej aktywności fizycznej, realizowanej w formie 

zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia 

wychowania fizycznego w danej szkole. Stanowi także motywacje do podejmowania 

aktywności fizycznej, skupiając się  w szczególności na dzieciach i młodzieży o 

mniejszej sprawności fizycznej, rzadziej podejmujących aktywność fizyczną w czasie 

wolnym oraz nieobjętych regularnymi formami aktywności fizycznej, np. treningami w 

klubie sportowym. Zajęcia na terenie szkoły były prowadzone w wymiarze 2 godzin 

tygodniowo. Od stycznia 2019 do końca roku szkolnego dla 1 grupy, od września do 

końca grudnia dla 2 grup. Wartość tego programu to ok.  to – 5 000,00 zł. 

⚫ Kampania edukacyjno-profilaktyczna “Zachowaj trzeźwy umysł”. Hasło kampanii 

2019 to "Chce mi się chcieć! - czyli o przeciwdziałaniu wyuczonej bezradności. Główne 

cele: wzbudzenie wśród uczniów motywacji do działania i osiągania celów, edukacja 

uczniów w obszarze samopoznania w zakresie talentów, zainteresowań, pasji, 

ograniczenie podejmowania przez dzieci i młodzież zachowań ryzykownych, 

kształtowanie wśród uczniów oraz ich rodziców umiejętności dostrzegania własnych 

zalet, mocnych stron i ograniczeń, wspieranie działalności wychowawczej szkół i 

placówek oświatowych. W ramach kampanii organizowane były zajęcia prowadzone 

przez pedagoga, rozdawane  materiały edukacyjne oraz odbyły się 2 konkursy: 

plastyczno - literacki “Ja za 20 lat” i konkurs zespołowy “Między marzeniem a planem” 

Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi im. Bł. Jana Pawła II                                 

w Kuniowie 

⚫ Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych pn. „Bioróżnorodność 

Opolszczyzny z lotu ptaka” oraz wzmocnienie edukacji ekologicznej. Projekt  

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 
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ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-

2020. Celem projektu jest podniesienie świadomości mieszkańców Opolszczyzny w 

aspekcie bioróżnorodności województwa opolskiego. Założeniem projektu jest 

generowanie przez nauczycieli „efektu kaskady,” czyli przekazywania zdobytej wiedzy 

i prowadzenie edukacji ekologicznej wśród dzieci i młodzieży , które nie brały udziału 

w projekcie. 

⚫ Szkolny Klub Sportowy – decyzja nr 49 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 22 

października 2018 roku w sprawie ogłoszenia Programu. Celem projektu jest 

popularyzacja aktywnego i zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży poprzez 

dostęp do nieodpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych. 

Publiczne Przedszkole Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Czesława Janczarskiego 

w Kluczborku 

⚫ Międzynarodowy projekt edukacyjny „ Mały Miś w świecie wielkiej literatury”. 

Celem głównym projektu jest rozwijanie i promowanie czytelnictwa we współpracy 

ze żłobkami, przedszkolami, szkołami podstawowymi, szkołami specjalnymi, 

szkolnymi świetlicami, bibliotekami szkolnymi w całej Polsce i za granicą. 

Wartość programu: zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom - 

uświadomienie roli czytelnictwa w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków 

czytelniczych; tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji 

zadań stawianych przez nauczyciela; wprowadzenie dziecka w świat literatury; 

budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną; 

przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych; propagowanie praw 

dziecka; kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego; rozwijanie 

samodzielności, kreatywności i innowacyjności u dzieci; rozwijanie kompetencji 

cyfrowych dzieci i nauczycieli; kształtowanie postaw patriotycznych u dzieci; 

włączenie w życie przedszkola rodziców oraz przedstawicieli środowiska lokalnego; 

promocja przedszkola; rozwijanie współpracy między nauczycielami. 

⚫ „Kubusiowi Przyjaciele Natury” to jeden z największych ogólnopolskich programów 

edukacyjnych dla przedszkoli poświęcony tematyce ekologicznej, organizowany przez 

markę Kubuś. 

Jego celem jest proekologiczna edukacja dzieci i zachęcenie je do ruchu już od 

najmłodszych lat. Dzieci biorą udział w zajęciach tematycznych, podczas których uczą 

się troszczyć o środowisko naturalne, poznają podstawowe zasady ekologii i dowiadują 

się, dlaczego warto jeść owoce i warzywa oraz poznają korzyści płynące z ruchu. 

⚫ Projekt edukacyjny „Sprintem do Maratonu” - realizowany we współpracy 

z czasopismem „Bliżej Przedszkola” popularyzuje biegi wśród dzieci, zachęca do 

zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania czasu, w tym czasu na świeżym powietrzu, 

wyrównuje szansę wszystkich dzieci na wyrabianie nawyków podejmowania w życiu 

dorosłym aktywności fizycznej,kształtuje społeczeństwo zdrowe i świadome wpływu 

aktywności fizycznej na zdrowie człowieka – nie tylko fizyczne ale i psychiczne. W 

ramach realizacji projektu nasze przedszkolaki uczestniczyły w piątej edycji biegu w 

maju 2019r. 

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2  im. Janusza Korczaka w Kluczborku. 
⚫ Szkółka kolarska. Programu Ministerstwa Edukacji Narodowej i PZKoL . Wdrażanie 

kolarstwa w młodszych grupach wiekowych, szukamy nowych olimpijczyków. Zajęcia 

doskonalące bezpieczna jazdę na rowerze, udział w wyścigach krossowych. 
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⚫ Sztuczna Inteligencja I - programowanie w szkołach OPOLSKIEGO NUTS-3. 

Uczniowie podczas zajęć z nauczycielami poznawali tajniki świata cyfrowego, uczyli 

się współpracować w grupie, rozwijali swoje zainteresowania a przede wszystkim 

ciekawie spędzali czas. Do pobudzania kreatywności na zajęciach zostały użyte 

narzędzia służące do nauki programowania w tym również te służące do pracy poza 

środowiskiem komputerowym. Niezwykłe były też zajęcia z trenerem- panem 

Adamem, który przyjeżdżał do nas z robotami. Był Photon, Dash i Dot, Ozoboty i 

Vernie- te interaktywne zabawki edukacyjne  wspierały dzieci w rozwoju 

podstawowych umiejętności z zakresu programowania i elektroniki. Pomagały w 

rozwoju kreatywności, zdolności logicznego myślenia oraz poznaniu podstaw 

programowania. Wszystko zakończyło się bezpłatnym wyjazdem do Zaczarowanego 

Świata - Centrum Nauki i Eksperymentu, podczas którego dzieci doświadczyły 

niesamowitych wrażeń. 

⚫ iTeatr TVP dla Szkół iTeatr TVP daje uczniom możliwość uczestniczenia w 

wyjątkowych spektaklach teatralnych w najmniejszych nawet miejscowościach w 

Polsce. Projekt oparty jest na idei promowania i przybliżania teatru poprzez realizacje 

transmisji spektakli z teatrów w całej Polsce wszędzie tam, gdzie dostęp do ich oferty 

jest ograniczony. Odbiorcami comiesięcznych transmisji teatralnych na żywo, 

realizowanych przy wsparciu każdego z 16 ośrodków regionalnych Telewizji Polskiej, 

są uczniowie szkół i placówek oświatowych różnego szczebla, oddalonych od 

wielkomiejskich ośrodków kulturalnych i artystycznych (ze wsi i małych miasteczek) 

bez łatwego dostępu do oferty wydarzeń teatralnych. W ramach projektu iTeatr spektakl 

na żywo odbierany jest w tym samym czasie przez kilkadziesiąt tysięcy uczniów z 

całego kraju za pośrednictwem kodowanej transmisji internetowej. Udział wszystkich 

szkół w projekcie jest przy tym całkowicie bezpłatny. iTeatr TVP był realizowany w 

klasie 6c w roku szk. 2018/2019.  Uczniowie w jego ramach obejrzeli 24.05.2019r. 

transmisję spektaklu na żywo Kasieńka z Teatru Miniatura w Gdańsku. 

Spektakl jest historią dwunastoletniej Kasieńki, którą opowiada ona sama i jej nowego 

życia za granicą, które rozpoczyna wraz z mamą w Wielkiej Brytanii. Wyruszają 

z Gdańska do Coventry na Wyspach w poszukiwaniu ojca, który wyjechał tam do pracy 

i słuch po nim zaginął. Kasieńka trafia do nowego mieszkania, zaczyna chodzić do 

nowej szkoły. Z powodu słabszej znajomości języka czuje się traktowana gorzej niż 

rówieśnicy. Ale nawet w tym obcym na początku i wrogim miejscu Kasieńka próbuje 

walczyć o siebie, a to, co daje jej siłę, to odkryta pasja. 

Po spektaklu w ramach zajęć na godzinie wychowawczej poruszane były tematy: 

eurosieroctwa, znaczenia rodziny  dla młodego człowieka, lobbing, relacje pomiędzy 

przyjaciółmi, pasje.  

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Dzierżona w Kluczborku. 

⚫ Projekt "Sztuczna Inteligencja I - programowanie w szkołach Opolskiego NUTS-

3". Projekt był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 

2014-2020 z Działania nr 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji 

cyfrowej". Okres realizacji projektu: od 01.09.2017-31.12.2019. Celem projektu jest 

rozwój i wzrost kompetencji nauczycieli publicznej edukacji wczesnoszkolnej w 

zakresie nauczania programowania oraz zajęcia praktyczne z programowania dla 

uczniów klas 1-3 publicznych szkół podstawowych.  

⚫ Projekt Odkrywcy Sekretów Nauki – wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół 

podstawowych województwa opolskiego współfinansowanego ze środków Unii 
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Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2017-2020. 

⚫ Projekt „Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych pn. ,,Bioróżnorodność 

Opolszczyzny w ujęciu wodnym, czyli H20 dla BIO”. Projekt jest współfinansowany 

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 -2020. Cele projektu, 

to informacja i wzrost kompetencji na temat: 

⚫ Erasmus Plus projektu pt. ‘L-oratory Projekt współfinansowany ze środków Komisji 

Europejskiej, KA219 - Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół. Cele projektu to 

:podniesienie poziomu oraz jakości pracy szkoły, podniesienie kompetencji 

zawodowych pracowników szkoły, realizacja mobilności zagranicznych pracowników 

szkoły, wdrożenie rozwiązań/wiedzy zdobytych w trakcie mobilności zagranicznych 

realizowanych w ramach projektu.. 

Publiczne Przedszkole nr 5 z Oddziałami Zamiejscowymi w Kraskowie i Ligocie Dolnej. 
⚫ „Czyste Powietrze Wokół Nas” program przedszkolnej edukacji antynikotynowej 

organizowany przez Państwową Inspekcję Sanitarną pod honorowym 

patronatem  Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Zdrowia. Program adresowany był 

do dzieci w wieku 5 - 6 lat, uczęszczających do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych 

w szkołach oraz ich rodziców i opiekunów. Jego założeniem była ochrona dzieci przed 

szkodliwym wpływem dymu tytoniowego. 

⚫ "Kubusiowi przyjaciele natury"  to ogólnopolski program edukacyjny dla 

przedszkoli poświęcony tematyce ekologicznej, organizowany przez markę Kubuś. 

Dzięki programowi nauczyciele i dzieci zyskali dostęp do bezpłatnego pakietu 

profesjonalnych materiałów edukacyjnych przygotowanych przez metodyków, z 

ukierunkowaniem na rozwijanie u dzieci kreatywność i samodzielne myślenie oraz 

przyswajanie wiedzy poprzez zabawę.  

⚫ „Zdrowo jem, więcej wiem" Konkurs był częścią prozdrowotnego programu 

edukacyjnego „Aktywnie po zdrowie” prowadzonego przez Fundację Banku Ochrony 

Środowiska. Dzięki bogatej, wieloaspektowej i spójnej formule projekt doskonale 

wpisywał się w podstawy programowe Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Kluczborku. 

⚫ Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej – comiesięczne projekcje ciekawych 

i wartościowych filmów, które poprzedzone są multimedialną prelekcją, nie tylko na 

temat wiedzy o filmie, ale o wartościach takich jak n. tolerancja, różnice kulturowe, 

uzależnienia, agresja itp. Projekcja filmów odbywają się w kinie Bajka w Kluczborku, 

dla klas 6 – 8, które przystąpiły do programu. 

⚫ Dzień Ziemi – corocznie organizowany w naszej szkole Dzień Ziemi. Wszystkie klasy 

są zaangażowane w organizację tego dnia – odbywają się prelekcje, gry terenowe, 

konkursy plastyczne i wiedzy w ramach edukacji i kształtowania postaw 

proekologicznych. 

⚫ 5 razy dziennie warzywa i owoce – coroczna akcja oparta na programie kształtowania 

postaw proekologicznych oraz zdrowego stylu życia. Programem objęte są wszystkie 

klasy. Podczas finału organizowane są konkursy plastyczne, wiedzy o zdrowym 

odżywianiu, kulinarne (przygotowanie zdrowych kanapek i sałatek owocowych lub 

warzywnych). 
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⚫ .Dzień Wody – program ma na celu kształtowanie postaw proekologicznych. Dla 

najmłodszych klas odbyła się gra na terenie szkoły, zebrano dowolne datki, które 

przekazano dla fundacji PAH w ramach akcji „Studnia dla Sudanu”. Przeprowadzono 

prelekcje na temat właściwego używania wody. 

⚫ Trzymaj Formę – program realizowany każdego roku w naszej szkole w ramach 

współpracy z Państwową Stacją Sanitarną. To program promujący zdrowy styl życia, 

propagujący zbilansowane odżywianie połączone z regularna aktywnością fizyczną. 

Program realizowany w klasach 6-8, w ramach którego realizowane są prelekcje 

i ogólnopolski konkurs. 

⚫ Szkoła Promująca Zdrowie – ogólnopolski program realizowany od kliku lat w naszej 

szkole. Program polega na podnoszeniu świadomości w obszarze zdrowego stylu życia 

poprzez podejmowanie przez szkołę szeregu różnych działań jak np. organizowanie 

akcji „Bicie rekordu w resuscytacji krążeniowo-oddechowej” – współpraca i szkolenie 

z fundacją WOŚP, prowadzenie szkoleń dla wychowawców, dzieci i rodziców na temat 

cukrzycy, nowotworów skóry itp. 

⚫ Spójrz Inaczej – programy 7,8,9,10 to programy realizowane od kilku lat w naszej 

szkole, które dotyczą przeciwdziałaniu agresji i przemocy w szkole. Programy 

realizowane przez pedagoga i psychologa oraz wychowawców klasowych, w klasach 4 

– 8. W ramach tego programu przeprowadzane są prelekcje w klasach, gry i zabawy w 

klasach – integrujące zespół klasowy, pogadanki z funkcjonariuszami policji oraz 

psychologami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. 

⚫ Program dla szkół – ogólnopolski program realizowany przez KOWR ( Krajowy 

Ośrodek Wsparcia Rolnictwa), który został połączony z dwóch poprzednich programów 

„Mleko w szkole” oraz „owoce w szkole”. W ramach programu uczniowie klas 1 – 5 

otrzymują bezpłatnie przetwory mleczne oraz owoce i warzywa przez 10 tygodni. 

Uczniowie mają spożywać produkty w szkole, w ramach zdrowego trybu życia, 

natomiast nauczyciele mają obowiązek przeprowadzić odpowiednie prelekcje na temat 

odpowiedniego odżywania się. Realizacja tego programu jest połączona w naszej szkole 

z programem „5 razy dziennie warzywa i owoce”, „Szkoła promująca zdrowie”. 

Publiczna szkoła Podstawowa w Bogacicy. 

⚫ SKS- Szkolny Klub Sportowy :Zajęcia sportowe miały na celu ogólny rozwój fizyczny 

uczniów oraz doskonalenie indywidualnych umiejętności dziewcząt i chłopców z 

zakresu piłki siatkowej i tenisa stołowego. Na zajęciach promowany był zdrowy tryb 

życia, aktywność ruchowa, podniesienie świadomości prozdrowotnej dzieci. Zajęcia 

realizowane były w wymiarze 2 godzin tygodniowo w ciągu całego roku. Efekty udziału 

uczniów w zajęciach to znaczna poprawa rozwoju fizycznego uczniów zarówno w 

zakresie motoryki jak i gier zespołowych. Ponadto na zajęciach podnoszono treści z 

zakresu zdrowego, aktywnego spędzania wolnego czasu, higieny osobistej oraz 

bezpieczeństwa w trakcie uprawiania sportu.  

⚫ „Bioróżnorodność Opolszczyzny w ujęciu wodnym, czyli H2O dla BIO” Zajęcia 

miały charakter warsztatowy realizowany w Opolu. Na zajęciach uczniowie realizowali 

i zapoznawali się z elementami przyrody , środowiska przyrodniczego, szeroko 

rozumianej ekologii , możliwych działań proekologicznych. Dowiadywanie się o 

znaczeniu środowiska przyrodniczego dla życia współczesnego człowieka. Ponadto w 

ramach projektu zrealizowano zajęcia warsztatowe dla rodziców uczniów klas V i VI o 
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tematyce proekologicznej. Także wicedyrektor szkoły oraz 2 nauczycieli brało udział w 

szkoleniach- warsztatach z zakresu Bioróżnorodność Opolszczyzny. 

 

4.4 STYPENDIA, DOFINANSOWANIA I POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 

 

W roku szkolnym 2019/20, na podstawie wniosków złożonych w sprawie przyznania 

pomocy uczniom w ramach Rządowego programu pomocy uczniom pn. Wyprawka szkolna 

2019 r., w Gminie Kluczbork udzielono w/w pomocy w formie dofinansowania do zakupu 

podręczników szkolnych dla 45 uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat 

Kluczborski. Kwota tego dofinansowania wyniosła 12 893,99 złotych. Uczniowie szkół, dla 

których organem prowadzącym jest Gmina Kluczbork nie są objęci w/w programem pomocy. 
Ponadto, Burmistrz Miasta Kluczborka przyznał w 2019 roku miesięczne stypendia dla 

wybitnych uczniów naszej gminy na łączną kwotę 22 200 zł. Oprócz tego, podczas Dni Kluczborka, 

wręczono jednorazowe stypendia dla 17 uczniów ze szkół gminnych, na łączną kwotę 5 100 zł. 

Natomiast 11 listopada wręczono nagrody promocyjne dla 26 osób promujących Gminę Kluczbork, na 

łączną kwotę 15 500 zł. 

 

4.5 DOWÓZ UCZNIÓW 

 

Jednostką odpowiedzialną za przewozy uczniów, wychowanków i dzieci 

przedszkolnych z terenu Gminy Kluczbork jest Administracja Oświaty w Kluczborku. 

Przewozy wykonywane są dziewięcioma pojazdami następującego typu: 

• samochód osobowy (8+1 miejsc) - 5 szt. (przystosowane do przewozu osób na 

wózkach inwalidzkich). 

• autobus / bus (14 + 1) - 2 szt. 

• autobus (28 + 1) - 1 szt. (przystosowany do przewozu osób na wózkach 

inwalidzkich). 

• samochód osobowy (8+1 miejsc) - 1 szt. (przystosowane do przewozu osób na 

wózkach inwalidzkich), w dyspozycji Publicznego Przedszkola Nr 2 w Kluczborku. 

Obsługą transportową objęte jest miasto Kluczbork oraz sołectwa Gminy Kluczbork. 

Dane dotyczące jednostek, do których wykonywane są przewozy oraz liczba przewożonych 

uczniów. 

Lp Nazwa jednostki Ilość 

przewożonych 

n/sprawnych 

ogółem 

Ilość 

przewożonych 

n/sprawnych 

na wózkach 

inwalidz. 

Ilość 

przewożonych 

dodatkowo ( 

art 39 ust 2  

Prawo 

Oświatowe ) 

 

 

Uwagi 

 

1 PP Nr 2  

w Kluczborku 

19  1 2 Podst: Orzeczenia o 

niepełnosprawności i 

potrzebie kształcenia 

specjalnego 

Art 39  ust 4  Prawo 
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Oświatowe  

2 PSP Nr 5  

w Kluczborku 

17   Podst: Orzeczenia o 

niepełnosprawności i 

potrzebie kształcenia 

specjalnego 

Art 39  ust 4  Prawo 

Oświatowe  

3 Specjalny 

Ośrodek 

Szkolno-

Wychowawczy  

w Kluczborku 

27 5  Podst: Orzeczenia o 

niepełnosprawności i 

potrzebie kształcenia 

specjalnego 

Art 39  ust 4  Prawo 

Oświatowe  

4 PSP  

w Kujakowicach 

Dolnych 

  27 Przewozy uczniów i 

dzieci przedszkolnych z 

miejscowości gdzie nie 

ma transportu 

publicznego ( Gotartów i 

Przysiółek Krzywizna , 

Maciejów) 

5 PSP  

w 

Bogacicy 

  17 Przewozy uczniów z 

miejscowości gdzie nie 

ma transportu 

publicznego ( Kreżel, 

Czape St, Czaple Wolne) 

6 PSP Nr 2 

w Kluczborku 

1  9 Przewozy uczniów z 

miejscowości gdzie nie 

ma transportu 

publicznego ( Kluczbork 

ul. Strzelecka, Leśna) 

7 PSP Nr 1 

w Kluczborku 

  10 Przewóz z Czapli Wol. 

oraz z Nowej Wsi na 

podst. zgody Burmistrza 

m. Kluczborka  

8 PP Nr 8 O.P  

w Ligocie 

Górnej 

  4 Dzieci 6-cio letnie z 

Kluczborka ( brak 

wolnych miejsc w m. 

Kluczbork) 

9 PP Nr 5 O.P  

w Ligocie Dolnej 

  1 Dzieci 6-cio letnie ze 

Szklarni Bog.- brak 

wolnych miejsc w P. 

Bogacica 

10 P.S.P w 

Kujakowicach 

Dolnych   O.P w 

Łowkoaicach 

  3 Dzieci 6-cio letnie z 

Krzywizny 

11 Katolicka 

Niepubliczna 

  9 podst. zgody Burmistrza 

m. Kluczborka 
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Szkoła 

Podstawowa w 

Biadaczu  

12 Niepublicznej 

Szkoły 

Podstawowej 

Specjalnej w 

Kup 

5    Przewóz do NSOSW w 

Kup 

4 uczniów z Gm. 

Kluczbork oraz 1 z Gm. 

Wołczyn - porozumienie 

13 Ośrodek 

Szkolno-

Wychowawczy   

w Uszycach 

2   W tym przewóz 1 n/spraw 

z Gm. Wołczyn 

2 razy w tygodniu - 

porozumienie 

14 Środowiskowy 

Dom 

Samopomocy w 

Kluczborku 

14    Przewóz n/sprawnych do 

Kuniowa 14 osób, 

do ŚDS z terenu 

Kluczborka 

 RAZEM 85 ( 6 ) 82  

OGÓŁEM          167    osoby       / w tym 6 na wózkach inw. Ilość osób przewożonych 

dziennie tj. dowóz 

poranny i powrót do m. 

zamieszkania  

 

Dowóz uczniów świadczony jest również w ramach umowy o świadczenie usług 

publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego, zawartej pomiędzy Gminą 

Kluczbork, Powiatem kluczborskim i PKS Kluczbork Sp. z o.o. z dnia 23.12.2016. Zawarta 

umowa nakłada na PKS Kluczbork Sp. z o.o. obowiązek zapewnienia opieki w trakcie 

wszystkich wykonywanych przewozów do jednostek oświatowych. Usługa dowozu uczniów 

świadczona jest na 11 liniach, które są również dostępne dla indywidualnych pasażerów. 

Zamówiona usługa polega na wykupie biletów miesięcznych dla uczniów. Wartość 

zakupionych biletów w 2019 roku to 638.000 zł brutto. 

Jako dodatkowe przewozy Administracja Oświaty w Kluczborku wykonuje dowóz 12 

grup (ok. 22-25 osób) na pływalnię, a także okazjonalnie na zawody sportowe, wycieczki, do 

kina, biblioteki itp. według zamówień z jednostek. 

 

4.6 WSKAŹNIK „UPRZEDSZKOLNIENIA” I „UŻŁOBKOWIENIA” 

 

Roczniki 

Liczba dzieci 

(dane z wydziału 

meldunkowego) 

Liczba dzieci 

w przedszkolach i 

oddziałach przedszkolnych 

w szkołach podstawowych 

% dzieci 

korzystających                        

z przedszkoli 

2012  
(dzieci odroczone od 

304 10 —— 
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obowiązku szkolnego) 

2013 289 285 99% 

2014 314 291 93% 

2015 276 264 96% 

2016 269 238 88% 

2017 
(dzieci 2,5 letnie 

w szczególnie 

uzasadnionych 

przypadkach 

przyjmowane do 

przedszkoli )  

303 18 6% 

 

 Gmina Kluczbork zapewnia miejsca w przedszkolach publicznych dla  1106 dzieci. 

Ofertę edukacyjną zwiększają działające w gminie dwa niepubliczne przedszkola ”Agatka” 

i ”Tęczowa Dolina” do których uczęszcza 67 przedszkolaków. 

 Dla dzieci do 3 roku życia gmina prowadzi grupy wczesnoprzedszkolne, które 

funkcjonują w Publicznym Przedszkolu Nr 7 w Kluczborku, dysponując ponad 70 miejscami. 

Uzupełnieniem tej oferty są działające na terenie gminy niepubliczne żłobki „Pod jabłonką”, 

„Baśniowy Zakątek”, Centrum Radosnej Edukacji „Piąteczka”, do których uczęszczało 84 

dzieci, a które oferują jeszcze wolne miejsca . 
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5. KULTURA 

5.1 DZIAŁALNOŚĆ MUZEUM IM. JANA DZIERŻONA W KLUCZBORKU  

 

Muzeum im. Jana Dzierżona jako muzeum regionalne gromadzi, konserwuje, 

opracowuje i udostępnia dobra kultury z terenu Ziemi Kluczborskiej i płn. Opolszczyzny w 

zakresie archeologii, historii i etnografii ze szczególnym uwzględnieniem pszczelarstwa. Dział 

Archeologii obejmuje zabytki pozyskane głównie z własnych badań wykopaliskowych – od 

środkowej epoki kamienia do okresu średniowiecznego – pochodzące przede wszystkim z 

terenów gmin Kluczbork, Byczyna, Wołczyn. Dział Etnografii gromadzi zabytki kultury 

ludowej Ziemi Kluczborskiej i terenów przyległych oraz historii pszczelarstwa w Polsce, ze 

szczególnym uwzględnieniem Śląska. Do najcenniejszych zabytków należy tzw. barć 

odrzańska, datowana na X w., oraz dawne ule pniowe i figuralne. Dział historii gromadzi 

zabytki archiwalne i dokumenty związane z regionem oraz wytwory kultury materialnej 

minionych okresów historycznych, w tym broń białą i palną, wyroby rzemiosła cechowego, 

meble, numizmaty. Oddzielną kolekcję stanowią zbiory dzierżonowskie – zespół pamiątek po 

ks. Janie Dzierżonie (1811-1906), twórcy nowoczesnego pszczelarstwa i patronie Muzeum. 

Ponadto w muzeum gromadzone są dokumenty dotyczące aktualnych wydarzeń w regionie, 

pomocnicze zbiory wystawiennicze oraz dokumentacja fotograficzna dotycząca muzeum  

i regionu.  

Muzeum współpracuje z innymi muzeami, stowarzyszeniami i instytucjami. Opracowuje 

scenariusze wystaw, teksty informacyjne, udostępnia zdjęcia m.in. na tablice informacyjne  

(np. w Parku Dzierżona w Kluczborku), udostępnia zbiory i materiały do wystaw (np. wystawa 

w Rynku z okazji 30. rocznicy wyborów z czerwca 1989 r. przygotowana przez UM 

Kluczbork), odpowiada na kwerendy. 

 

5.1.1. DZIAŁALNOŚĆ OŚWIATOWA  

 

• Frekwencja 

W 2019 r. Muzeum w Kluczborku zwiedziło 5405 osób, w tym 156 grup zorganizowanych 

(łącznie 3269 osób). Oprowadzono 209 grup – 3983 osób.  

Działalność oświatowa muzeum prowadzona jest w oparciu o wystawę stałą oraz wystawy 

czasowe, które przygotowywane są ze zbiorów własnych albo wypożyczone z innych muzeów, 

instytucji i stowarzyszeń. Tematyka wystaw jest bardzo różnorodna, bo są to m.in. wystawy 

przedstawiające historię i kulturę narodową, różne dziedziny sztuki, twórczość plastyczną  

i pasje mieszkańców miasta i regionu, a także kulturę i sztukę innych krajów oraz wystawy 

przyrodnicze. W 2019 roku prezentowano: 

 

• Wystawy: stała i plenerowe: 

- stała „Pszczelarstwo dawne i nowe”; 

- plenerowe: „Ule” i „Ule figuralne” na skwerku za budynkiem i w pawilonie przed 

wejściem do muzeum; 

 

• 17 wystaw czasowych: 

- „Ozdoby choinkowe”, wystawa pokonkursowa, własna; 

- „Życie sportowe w niewoli niemieckiej w latach 1939-1945”, wystawa ze zbiorów 

Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach; 

- „Domasław – nekropolia arystokracji z wczesnej epoki żelaza VIII-VI w. p. n. e”, 

wystawa ze zbiorów Zespołu Archeologicznych Badań Ratowniczych przy Ośrodku 
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Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza Instytutu Archeologii 

i Etnologii PAN Oddział we Wrocławiu przy współpracy z Muzeum Archeologicznym 

Oddz. Muzeum Miejskiego Wrocławia; 

- „Panoramy Kluczborka”, wystawa ze zbiorów własnych; 

- „60 lat Muzeum w Kluczborku”, wystawa pokonkursowa plakatu, własna; 

- „Sercem malowane – twórcze pasje kobiet XVII edycja” i „Dr Maria Skibniewska 

1900-1985”, wystawy współorganizowane ze Stowarzyszeniem Regionu 

Kluczborskiego Kobietom - Mammograf; 

- „Witamy w nanoświecie” i „Doświadczalnia”, wystawy interaktywne przygotowane 

przez Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Maius i Zakład Dydaktyki 

Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego; 

- „Okruchy przeszłości… Zapomniany urok kuchennej makatki”, wystawa ze 

zbiorów własnych; 

- „Miasto w muzeum, muzeum w mieście”, wystawa ze zbiorów własnych 

przygotowana w związku z jubileuszem 60-lecia muzeum; 

- „Tatusiu, kiedy wrócisz? Polskie rodziny w latach II wojny światowej”, wystawa 

ze zbiorów Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach; 

- „Fantastyczny świat kwiatów i kolorów”, wystawa obrazów Danuty Kommander; 

- „Dawni kluczborczanie w obiektywie”, wystawa własna muzeum; 

- „Świat kobiety. Ślązaczka w rodzinie, kulturze i społeczeństwie (1850-1940)”, 

wystawa ze zbiorów Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu oraz zbiorów własnych; 

- „Kluczbork i okolice”, wystawa pokonkursowa zorganizowana z Publiczną Szkołą 

Podstawową nr 2 w Kluczborku; 

- „Egzotyczne szopki bożonarodzeniowe”, wystawa ze zbiorów Muzeum Misyjno-

Etnograficznego Księży Werbistów w Pieniężnie. 

 

• Lekcje muzealne  

Przygotowywane są głównie do prezentowanych wystaw czasowych. Większość lekcji 

przygotowywanych i prowadzonych jest przez pracowników merytorycznych Muzeum jednak 

czasami zapraszamy do współpracy osoby z zewnątrz. W 2019 r. roku były 4 tematy takich 

lekcji, w których wzięły udział 34 grupy zorganizowane – 764 osoby: 

- „Obrazy – czytanie przez oglądanie” 

- „Dzieje Kluczborka” 

- „Kubizm i twórczość Pabla Picasso” 

- „Tatusiu, kiedy wrócisz? Polskie rodziny w latach II wojny światowej” – lekcje   

prowadzone w oparciu o wystawę czasową, prowadzone przez p. dr Ewelinę Klimczak, 

pracownika Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu. 

Ważnym elementem w działalności edukacyjnej muzeum są pokazy, konkursy czy też 

warsztaty plastyczne. Zawsze są one związane tematycznie z naszą działalnością, z regionem, 

z prezentowanymi wystawami bądź też świętami i wydarzeniami.  

 

• Warsztaty plastyczne 

Poszerzają wiedzę i umiejętności manualne uczestników. Prace, które wykonują zabierają 

ze sobą do domu. W 2019 r. łącznie przygotowaliśmy 6 tematów takich zajęć, w których wzięły 

udział 74 grupy zorganizowane – 1471 osób: 
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- warsztaty wykonywania świec z węzy (do wystawy stałej „Pszczelarstwo dawne i 

nowe”); 

- warsztaty wykonywania miniaturowych naczyń z gliny (do wystawy czasowej 

„Domasław– nekropolia arystokracji z wczesnej epoki żelaza VIII-VI w. p. n. e); 

- wielkanocne warsztaty plastyczne; 

- „Makatka – nie taka zwykła szmatka” (do wystawy czasowej – „Okruchy 

przeszłości… Zapomniany urok kuchennej makatki”); 

- warsztaty bożonarodzeniowe (do wystawy czasowej „Egzotyczne szopki 

bożonarodzeniowe”); 

- warsztaty „Kubi-sztuka” połączone z lekcją muzealną i prezentacją multimedialną 

poświęconą kubizmowi i wybranej twórczości Pabla Picasso. 

 

• Pokazy i warsztaty wykonywania pisanek techniką batikową 

Cykliczne zajęcia przed świętami wielkanocnymi, prowadzone przez członkinię 

Stowarzyszenia Twórców Ludowych dla osób indywidualnych. Odbywają się w niedzielę,  

by wszyscy zainteresowani mogli wziąć w nich udział. W 2019 r. z takich zajęć skorzystały  

22 osoby. 

 

• „Ferie w muzeum” i „Wakacje w muzeum”  

Podczas ferii zimowych i wakacji wychodzimy z propozycjami zajęć plastycznych dla 

dzieci  

i młodzieży. Na ferie oferta obejmowała 2 zajęcia – 57 osób, w wakacje 4 zajęcia – 71 osób.  

 

• Niedzielne warsztaty rodzinne 

W 2019 r. przedstawiona była także oferta niedzielnych warsztatów dla rodzin, odbyły się  

2 spotkania, udział wzięło 16 osób. 

 

• Warsztaty podczas Nocy Muzeów  

Warsztaty plastyczne jako jedna z atrakcji w ofercie Nocy Muzeów 2019. Udział wzięło ok. 80 

osób. 

 

• Konkursy 

W związku z obchodzonym jubileuszem 60-lecia Muzeum, ogłoszony został, dla dzieci 

szkół podstawowych i młodzieży szkół średnich, konkurs plastyczny na projekt plakatu „60 lat 

Muzeum w Kluczborku”. Udział w konkursie wzięło 85 osób z 12 szkół i instytucji. Prace 

zostały zaprezentowane na wystawie pokonkursowej, a laureaci nagrodzeni. 

 

5.1.2. WYDARZENIA  

• Wernisaże i rozdania nagród w konkursach 

W 2019 r. odbyło się 7 wernisaży, w których wzięło udział 412 osób: 

- 26 lutego wernisaż wystawy pokonkursowej, wręczenie nagród i podsumowanie 

konkursu plastycznego na projekt plakatu „60 lat Muzeum w Kluczborku”, ogłoszonego 
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dla dzieci szkół podstawowych i młodzieży szkół średnich w związku z jubileuszem 

Muzeum. 

- 3 marca wernisaż wystaw czasowych: „Sercem malowane – twórcze pasje kobiet” 

XVII edycja i „Dr Maria Skibniewska 1900-1985”; 

- 6 marca otwarcie czasowych wystaw interaktywnych:  „Witamy w nanoświecie”  

i „Doświadczalnia”; 

- 16 maja miała miejsce uroczystość 60-lecia Muzeum połączona z otwarciem wystawy 

czasowej „Miasto w muzeum, muzeum w mieście” oraz prezentacją książki „Kluczbork. 

Szkice z dziejów miasta”. (Publikacja do nabycia w muzeum.) 

- 16 października wernisaż wystawy Danuty Kommander „Fantastyczny świat kwiatów  

i kolorów”; 

- 20 października wernisaż i wręczenie nagród przyznanych w konkursie „Kluczbork  

i okolice” organizowanym przez PSP nr 2 w Kluczborku. 

- 29 października otwarcie wystawy czasowej „Świat kobiety. Ślązaczka w rodzinie, 

kulturze i społeczeństwie (1850-1940)”. 

 

• Noc Muzeów 

18 maja (sobota) Muzeum brało udział w ogólnopolskiej inicjatywie Noc Muzeów 2019 – 

Muzeum było czynne dla zwiedzających w godz. 18:00 – 22:00. Oferta obejmowała bezpłatne 

zwiedzanie wystaw, prelekcję zegarmistrza Jana Nawrota dot. unikatowego mechanizmu 

zegara z ok. 1600 r., degustację miodu z Pasieki Zarodowej w Maciejowie, warsztaty plastyczne 

wykonywania makatek „Makatka – nie taka zwykła szmatka” oraz „Pamiątka z Muzeum”,  

tj. stemplowanie własnej koszulki lub torby nabytej w muzeum, gdzie jako stempel służył właz 

kanałowy z herbem Kluczborka. W Nocy Muzeów wzięło udział 246 osób. 

• Spotkania autorskie 

W 2019 r. odbyły się dwa spotkania autorskie i promocje książek związanych z Kluczborkiem 

bądź też jego mieszkańcami. Łącznie udział w nich wzięło 15 osób. 

- „Sławni – zapomniani” – książka Teresy Zielińskiej, która jeden z rozdziałów 

poświęciła Bronisławowi Gniazdowskiemu, artyście związanemu z Kluczborkiem  

i muzeum; 

- „Kluczbork. Szkice z dziejów miasta”- publikacja Janiny Baj. 

• Europejskie Dni Dziedzictwa 

27 edycja pod hasłem „Polski splot” – wstęp bezpłatny, frekwencja 27 osób. 

 

5.1.3. WYDATKI NA KULTURĘ 
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• Muzealia 

W 2019 r. łączny koszt poniesiony na zakup i konserwację muzealiów – 6 927,00 zł. 

Do księgi wpływu muzealiów wpisano 43 pozycje, w tym 10 zakupów za kwotę 3 927,00 zł.  

Dzięki otrzymanej pieniężnej Nagrodzie Marszałka Województwa Opolskiego za 

Wydarzenie Muzealne Roku 2018, za wystawę „Okruchy przeszłości… W drodze do 

niepodległej” (5 000 zł), możliwe było zakupienie do zbiorów wilkomu czeladników cechu 

rzeźników z Kluczborka z 15.02.1904 r. 

 

Odebrano ze specjalistycznej pracowni zabytkowy mechanizm zegara wieżowego  

z ok. 1600 r. Zapłacono drugą ratę za konserwację – 3 000,00 zł (całość 7 000,00 zł). 

 

Stan muzealiów na 31.12.2019 r. – 6129 zabytków. 

• Wystawa stała i plenerowe  

Koszty poniesione z utrzymaniem skwerku za budynkiem muzeum, pawilonu przed 

budynkiem, konserwacja uli na wystawach  – 1 193,16 zł. 

• Wystawy własne i współorganizowane  

Łączny koszt organizacji (zakup materiałów do aranżacji, wydruk plakatów, plansz, itp.)  

– 5 698,90 zł. 

• Wystawy wypożyczone  

Łączny koszt organizacji (koszty wypożyczenia wystaw, transport, zakup materiałów 

aranżacyjnych, wydruk plakatów, itp.) – 4 134,89 zł 

• Pokaz i warsztaty wykonywania pisanek techniką batikową 

Łączny koszt organizacji – 130,00 zł 

• Warsztaty plastyczne 

Łączny koszt organizacji – 2 115,24 zł 

 

Co do zasady, Raport o stanie Gminy powinien zawierać tylko podstawowe dane, ponieważ 

szczegółowe rozliczenia zawiera Sprawozdanie z wykonania budżetu, stanowiące podstawę do 

udzielenia Burmistrzowi absolutorium. 

 

 

5.2.DZIAŁALNOŚĆ KLUCZBORSKIEGO DOMU KULTURY 

 

5.2.1. ZESPOŁY  ZAINTERESOWAŃ  KLUCZBORSKIEGO  DOMU KULTURY: 

• Studio Taneczne – 11 grup -  133 osoby. 

Zespół tańca nowoczesnego i współczesnego: 

- grupa średnio zaawansowana „Agat I”– 14 os. 

- grupa początkująca „Agat II”– 12 os. 

- grupa średnio zaawansowana „Agat III” – 6 os. 
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- grupa baletowa „Demi” – 8 os. 
- grupy przedszkolne „Roztańczone maluchy” 

I - 4-6 lat – 12 os. 
II - 3 latki -1 os. 
III- 4-6 lat – 13 os. 

- „Mini-Śmieszki” -11 os. 

- „Śmieszki” – 13 os. 

- step amerykański – 5 os. 

- mażoretki – 24 os. 

 

• Studio muzyczne – 6 grup - 136 osób 

- Studio Piosenki - 11 os. 

- zespół wokalny „Powróćmy jak za dawnych lat” - 12 os. 

- zespół estradowy Big Roll Band – 24 os. 

- Młodzieżowa Orkiestra Dęta Łowkowice – 45 os. 

- Młodzieżowa Orkiestra Dęta – Bażany  - 40 os. 

- młodzieżowy zespół muzyczny – 4 os. 

 

• Zespół kabaretowy „Klub pod czarcim pazurem” – 16 osób 

 

• Studio Plastyczno – Ceramiczne – 4 grupy – 51 osób 

- grupa dziecięca – 12 os. 

- grupa młodzieżowa - 6 os. 

- grupa dorosłych – 23 os. 

- „Wesołe nożyczki” - zajęcia plastyczno-techniczne – 10 os. 

 

5.2.2. IMPREZY O CHARAKTERZE CYKLICZNYM (12) 

 

- „ Świąteczno Noworoczny koncert kolęd” 

- „Wesołe nutki” - Wojewódzki Festiwal Piosenki Dziecięcej 

- „ Baw się razem z nami” 

- „ Kluczborskie Trele” - Międzynarodowy Festiwal Piosenki 

- „ Ogólnopolski Plener Malarski”   

- „Mój pierwszy krok i następny” - spotkania  taneczne - „ Letnia noc z bluesem i rockiem” - 

Meeting muzycznym 

-  Coroczna Wystawa poplenerowa profesjonalnych  artystów plastyków i amatorskiej grupy 

twórczej  Vena 

- Wystawy autorskie członków grupy Vena 

- „Jazz nad Stobrawą” - cykliczna impreza jazzowa połączona z warsztatami muzycznymi 

- „Wojewódzkie Mikołajkowe spotkania taneczne” 

- „Przed wigilią” -  spotkanie kolędowe 

 

5.2.3. IMPREZY I WYDARZENIA  ARTYSTYCZNE (88) 

 

 Kluczborski Dom Kultury jest organizatorem i współorganizatorem szeregu 

przedsięwzięć  

o charakterze artystycznym. Są nimi koncerty, przeglądy i konkursy organizowane w KDK, ale 

też poza siedzibą placówki. Od stycznia do grudnia 2019 zorganizowano lub 

współorganizowano  następujące imprezy: 

- koncerty – 29 
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- przeglądy, konkursy, festiwale – 9 

- przedstawienia – 11 

- warsztaty – 31 

- wystawy – 8 

 

5.2.4. IMPREZY DODATKOWE – OBSŁUGA TECHNICZNA 

  

  Szczególną uwagę zwraca się na środowisko dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych  

i wakacji. Z uwagi na ograniczone  możliwości instytucji kultury określone odrębnymi 

przepisami, wszystkie zajęcia artystyczne   prowadzone są w formie warsztatowej. 

 

• Ferie zimowe 2019 odbyły się pod hasłem „W zdrowym ciele zdrowy duch” - plan 

warsztatów: 

- „Na straganie” - warsztaty plastyczno-techniczne 

- „Tańce połamańce” - warsztaty taneczno-ruchowe dla najmłodszych 

- „Bądź w formie” - warsztaty taneczne 

- „Jarzynowy teatrzyk” - warsztaty teatralne 

- „Bananowy song” - warsztaty wokalne 

- „Plastyczny koktail” - warsztaty plastyczne i ceramiczne 

- „Jestem bezpieczny” - zajęcia udzielania pierwszej pomocy 

- „Kuchcikowo” - surówki i sałatki dla Jacka i Agatki 

- „Owocowy karnawał” - zabawa taneczna dla dzieci 

 

• Wakacje 2019 r. 

Warsztaty: 

- 03.07-04.07.2019 -  Warsztaty taneczne dla dzieci szkolnych „Słoneczne inspiracje na 

wakacje”. 

- 08.07–10.07.2019 - Warsztaty wokalne dla dzieci i młodzieży „Truskawkowy Sorbet”.  

- 23.07-25.07.2019 - Warsztaty plastyczno-techniczne dla najmłodszych „Kolorowy zawrót 

głowy”. 

- 29.07-31.07.2019 -  Warsztaty plastyczne dla dzieci szkolnych „Fabryka fantastycznych 

pomysłów” 

- 29.07-31.07.2019 - Warsztaty z wikliny papierowej dla młodzieży i dorosłych prowadzone 

przez uczestniczkę grupy twórczej VENA. 

- 31.07-01.08.2019 - Warsztaty ruchowo taneczne dla najmłodszych „Witajcie w naszej bajce” 

- 19.08-20.08.2019 -  Warsztaty stepu amerykańskiego i tańca towarzyskiego dla 

najmłodszych. 

- 26.08.2019 - Letnie warsztaty stepu amerykańskiego dla dzieci, młodzieży i dorosłych 

- 28.08.2019 - Letnie warsztaty tańca towarzyskiego dla dzieci, młodzieży i dorosłych 

 

Imprezy plenerowe dla dzieci: 

- 02.07.2019 - „Artystyczne podwórko pod chmurką - Hawaje” 

- 17.07.2019 - „Artystyczne podwórko pod chmurką – Indiańska wioska” 

- 09.08.2019 - „Wesoły skwerek” 

- 21.08.2019 - „Artystyczne podwórko pod chmurką -Dziki zachód”. 

  
5.2.4. REALIZACJA PLANU IMPREZ ZA OKRES OD STYCZNIA   DO GRUDNIA 

2019R. 

• KONCERTY 
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- 06.01.2019 –  „XIV Świąteczno–Noworoczny Koncert Kolęd”. Gospodarzem Koncertu 

była Parafia pod wezwaniem  MBWW w Kluczborku. W koncercie udział wzięły 

zespoły  

z terenu Miasta i Gminy Kluczbork. W programie przygotowanym przez KDK 

zaprezentowała się  Orkiestra Dęta z Łowkowic, Orkiestra Dęta z Bażan,  zespół 

dziecięcy ŚMIESZKI oraz dzieci i młodzież ze Studia Piosenki,  zespół śpiewaczy 

„Powróćmy jak za dawnych lat” i zespół śpiewaczy „Kobietom Mammograf”. 

Wystąpiły również chóry: ARSIS  z parafii pod wezwaniem MBWW prowadzony przez 

Jakuba Ferdka, oraz Corda-Cordi z parafii NSPJ prowadzony przez Agatę Dębską. 

Program obejrzało  około 800 osób. 

- 10.01.2019 – Noworoczny Koncert dla Związku Nauczycielstwa Polskiego. W 

koncercie wystąpiły dzieci i młodzież ze Studia Piosenki oraz zespół „Powróćmy jak za 

dawnych lat” oraz zespół wokalno-instrumentalny z Kujakowic. W programie 

zaprezentowano Noworoczną poezję oraz kolędy i pastorałki. Program obejrzało 80 

osób. 

- 13.01.2019 – Koncert Kolęd w Kościele Parafialnym w Łowkowicach. W koncercie 

udział wzięła Orkiestra Dęta Łowkowice.  Bogaty, świąteczny program artystyczny 

skierowany był przede wszystkim do mieszkańców Łowkowic i okolic. Program 

wysłuchało 300 osób. 

- 24.02.2019 – Koncert bluesowy, w którym wystąpił  pochodzący z Buenos Aires, 

gitarzysta  

i wokalista Jose Luis Pardo.  Muzyk wystąpił w towarzystwie Łukasza Gorczycy, 

znanego  

w środowisku instrumentalisty oraz perkusisty Tomasza Dominika. W koncercie 

wykonano utwory instrumentalne oraz instrumentalno-wokalne, w których można było 

podziwiać niespotykany głos  wokalisty.  W koncercie udział wzięło 40 osób. 

- 12.05.2019 – Koncert Orkiestry Dętej z Łowkowic skierowany do społeczności 

Kluczborka  

i okolic. W programie można było usłyszeć charakterystyczne utwory marszowe jak też 

różne style muzyczne zaaranżowane specjalnie dla orkiestry dętej. Koncertu wysłuchało 

200 osób.    

- 18.05.2019 - Opolski Dzień dla Rodziny oraz 15 lecie Polski w Unii Europejskiej.  Z 

okazji przypadających rocznic Powiat Kluczborski zorganizował dla mieszkańców 

Miasta i Gminy plenerowy Koncert. W  programie artystycznym udział wzięli wokaliści  

oraz grupy taneczne z Kluczborskiego Domu Kultury. Rozstrzygnięto też Konkurs 

Plastyczny „15 lat Powiatu w Unii Europejskiej, w którym udział wzięły dzieci z gminy 

Kluczbork. Laureatom wręczono nagrody i wyróżnienia.  Licznie zgromadzonej 

publiczności zagrała też Orkiestra Dęta z Łowkowic. Imprezę uświetnił  Kluczborski 

Bieg Nocny, w którym udział wzięli mieszkańcy Kluczborka i gminy oraz biegacze z 

innych polskich miast. Dużym zainteresowaniem cieszyła się również  Noc Muzeów.  

W imprezie udział wzięło 2000 osób. 

- 19.05.2019 – Koncert Orkiestry Dętej z  Łowkowic, Orkiestry Dętej z Bażan. W ramach 

współpracy artystycznej między orkiestrami zespoły KDK dały koncert w  Borkach 

Wielkich. Parada orkiestr i przemarsz oraz sam koncert cieszył się ogromnym 

zainteresowaniem mieszkańców. Program obejrzało około 1000 osób. 

- 19.05.2019 – W ramach współpracy artystycznej Orkiestra Dęta z Łowkowic wzięła 

udział w Paradzie Orkiestr Dętych w Białej koło Prudnika. Odbiorcami imprezy byli 

mieszkańcy okolicznych miejscowości. Paradę obejrzało  1000 osób. 

- 24.05.2019 – W ramach IX Festiwalu Tańca „Baw się razem z nami” odbył się  „Koncert 

dla mamy i taty”. W programie artystycznym udział wzięli młodzi artyści z 
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Kluczborskiego Domu Kultury. Dzieci przedstawiły układy taneczne, wiersze i 

piosenki. Program obejrzało 90 osób. 

- 26.05.2019 – Międzywojewódzki Przegląd Orkiestr Dętych  w Radłowie. W Rewii 

udział wzięło 11 orkiestr dętych z całej Polski. Zespoły KDK zajęły czołowe miejsca. 

Orkiestra Dęta z Łowkowic I m-ce, a Orkiestra Dęta z Bażan II m-ce. W koncertach 

uczestniczyła szeroka rzesza odbiorców, około 1500 osób. 

- 30–31.05.2019 – Koncert w Iwano-Frankowsku / Ukraina /. Na zaproszenie Fundacji 

Polsko-Ukraińskiej do Iwano-Frankowska pojechał Big-Roll-band z KDK. Zespół 

estradowy  przedstawił bogaty program artystyczny, który obejrzało 500 osób. 

- 31.05.2019 - Koncert Margarity Tsoukarelas. Piosenkarka wystąpiła podczas 

pierwszego Festiwalowego dnia.  Zaprezentowała piosenki musicalowe i filmowe. Nie 

zabrakło również popularnych piosenek soul. Artystka dała się poznać jako 

energetyczna, pełna profesjonalizmu i scenicznego wdzięku postać,  dzięki której 

Festiwal nabrał jeszcze większego kolorytu. Koncertu wysłuchało 70 osób. 

- 02.06.2019 - „Dzieci – Dzieciom”. Koncert plenerowy zorganizowany dla wszystkich 

chętnych odbiorców na Stadionie MKS w Kluczborku. W bogatym programie 

artystycznym udział wzięły dzieci z Kluczborskiego Domu Kultury, które tańcem i 

piosenką uświetniły uroczystość.   Program obejrzało  ponad 1500 osób. 

- 09.06.2019 – „Opolskie Szmaragdy”. Na zaproszenie Marszałka Województwa 

Opolskiego  

w Koncercie Galowym udział wzięli młodzi wokaliści ze Studia Piosenki 

Kluczborskiego Domu Kultury. Dzieci zaprezentowały specjalnie przygotowany 

program artystyczny  

i wystąpiły z piosenkami ludowymi jako zespół „Sie śpiewa”. Licznie zgromadzona 

publiczność / około 800 osób /nagrodziła piosenkarzy gromkimi brawami. 

- 16.06.2019 – Przegląd Orkiestr Dętych – Leśnica 2019. W Przeglądzie udział wzięło 15 

orkiestr w tym dwie orkiestry z KDK. Zespoły KDK wygrały sobie uznanie komisji i 

czołowe miejsca. Orkiestra Dęta z Łowkowic I m-ce, a Orkiestra Dęta z Bażan II m-ce.  

W koncertach uczestniczyła szeroka rzesza odbiorców, około 2000 osób. 

- 21.06.2019 – „Dni Kluczborka”. W programie artystycznym wystąpiły dzieci z sekcji 

zainteresowań Kluczborskiego Domu Kultury. Na scenie było tanecznie i śpiewnie. 

Publiczność nagradzała występujących gromkimi brawami. Koncert obejrzało około 50 

osób. 

- 29.06.2019 – Parafia MBWW w Kluczborku – Festyn Rodzinny.  W Koncercie udział 

wzięły dzieci ze Studia Piosenki  Kluczborskiego Domu Kultury, które zaprezentowały 

się jako zespół „Sie śpiewa”. Młodzi wokaliści zaprezentowali najnowszy repertuar, 

piosenki ludowe. Program obejrzało około 200 osób. 

- 29.06.2019 – XV Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych w Jeseniku / Czechy /. Na 

zaproszenie organizatorów Festiwalu Orkiestra Dęta z Łowkowic wzięła udział w 

paradzie orkiestr i Jubileuszowym Koncercie w Jeseniku. W programie uczestniczyło 

15 orkiestr, które reprezentowały różne strony świata ale też i różne style muzykowania 

charakterystyczne dla kraju, z którego pochodzą. Koncert cieszył się ogromnym 

zainteresowaniem, obejrzało go 2000 osób. 

- 30.06.2019 - Parafia MBWW w Kluczborku – Festyn Rodzinny.  W Koncercie udział 

wzięła  Orkiestra Dęta z Łowkowic, która zaprezentowała bogaty program artystyczny. 

Koncertu wysłuchało 200 osób. 

- 07.09.2019 – XII Meeting muzyczny „Letnia noc z bluesem i rockiem” 2019. W 

koncercie wzięły udział; trzy zespoły muzyczne. 

o  „HONKER” z Kędzierzyna - Koźla zaproponował zgromadzonej publiczności 

typowo rockowe brzmienie. Wszystkie proponowane utwory były autorskimi 
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kompozycjami. Wokalista w sposób czytelny  i profesjonalny przekazywał 

klimat i treści utworów. Zespół zagrał w składzie: Henryk Vogt – gitara, 

Krzysztof Wojciechowski – perkusja, Radosław Góra – bas, Dawid Biełas – 

śpiew. 

o Lester Kidson to kolejny muzyk występujący na muzycznej scenie muzycznego 

meetingu. Tym razem oprócz bluesa zaproponował klimatyczne ballady, 

którymi podbił serca publiczności. 

o Na zakończenie wieczoru zagrał charyzmatyczny „Grzegorz Kapołka Trio”. 

Muzycy w składzie: Grzegorz Kapołka-gitara, Alan Kapołka–perkusja, Dariusz 

Ziółek–bas zagrali bluesowe instrumentalne opowieści prezentując przy tym 

ogromne możliwości techniczne i niezwykłą muzyczną wrażliwość. 

Koncert odbył się w kameralnym gronie 30 osób, co nie przeszkodziło odbiorcom w wyjątkowo 

udanej zabawie. 

- 21.09.2019 - „Dbam o Serce do kochania” - koncert promujący zdrowy tryb życia 

zorganizowany prze Kluczborski  Powiat. W bogatym programie artystycznym udział 

wzięły dzieci ze studia piosenki oraz studia tanecznego,  Program obejrzało 300 osób. 

- 16.10.2019 – Dzień Edukacji Narodowej. W programie artystycznym wystąpiły dzieci 

ze Studia Piosenki, zespół „Sie śpiewa”. Dzieci wykonały zabawne ludowe piosenki i 

złożyły okolicznościowe  życzenia. Program obejrzało 100 osób. 

- 06.11.2019 – Koncert „Jak wielką moc posiada śpiew” - w ramach artystycznej 

współpracy między Kluczborskim Domem Kultury a Fundacją Na Rzecz Dzieci i 

Młodzieży  PIASTUN z Opola odbył się koncert  grupy wokalnej z Ukrainy. 

Odbiorcami koncertu była młodzież ze szkół średnich gminy Kluczbork, około 120 

osób. 

- 11.11.2019 - „Nie bój się chcieć” - Koncert z okazji 101 Rocznicy Odzyskania prze 

Polskę Niepodległości. W programie artystycznym zaprezentowały się dzieci i młodzież 

z Kluczborskiego Domu Kultury, uczestnicy zajęć wokalnych i tanecznych. Program 

obejrzało 800 osób. 

- 12.11.2019 -  „Nauczmy się żyć obok siebie” - Koncert z okazji Święta Listopadowego, 

zorganizowany przez KDK dla uczniów Szkoły Nr 6 w Kluczborku. Koncert obejrzało 

120 osób. 

- 14.11.2019 – Koncert bluesowy muzyka pochodzącego z Argentyny – Daniela De Vita. 

Koncertu wysłuchało 50 osób. 

- 21.11.2019 – Koncert Andrzejkowy dla pensjonariuszy i zaproszonych gości 

Stobrawskiego Centrum Seniora, W programie artystycznym zaprezentowali się 

uczestnicy studia tanecznego i wokalnego działającego przy KDK. Koncertu 

wysłuchało 120 osób. 

- 15.12.2019 - „Przed Wigilią” - przedświąteczny koncert dla społeczności lokalnej 

w wykonaniu dzieci i młodzieży z sekcji zainteresowań Kluczborskiego Domu Kultury 

oraz zespołu estradowego Big-Roll-Band. „Opowieść Wigilijną” przygotowaną 

specjalnie na ten wyjątkowy czas przedstawiły dzieci na co dzień uczestniczące w 

zajęciach wokalnych 

i tanecznych. Program obejrzało 120 osób. 

- 21.12.2019 – „Wigilia dla samotnych” - Szkoła Podstawowa nr 5 w Kluczborku. 

W  świątecznym koncercie  wystąpiły dzieci z sekcji zainteresowań Kluczborskiego 

Domu Kultury prezentując kolędy, pastorałki i zimowe choreografie. Program obejrzało 

około 200 osób. 

 

5.2.5. PRZEGLĄDY, KONKURSY, FESTIWALE 
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• WEWNĘTRZNE - ORGANIZOWANE W  KLUCZBORSKIM DOMU 

KULTURY 

 

- 22.03.2019 – X Wojewódzki Festiwal Piosenki Dziecięcej „Wesołe Nutki”. Na scenie 

wystąpiło  90 młodych wokalistów w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym. 

Wszystkie dzieci, które zaśpiewały na festiwalu otrzymały w pamiątkowe dyplomy 

i nagrody rzeczowe.  W Festiwalu uczestniczyło 120 osób. 

- 03.04.2019 - Konkurs plastyczny dla najmłodszych „Ja i moja Rodzina”. W konkursie 

przeznaczonym dla dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych udział wzięło 22 

uczestników. Jury w dwóch kategoriach wiekowych przyznało nagrody i nagrody 

specjalne. W Konkursie udział wzięło 40 osób. 

- 31.05.2019 – 01.06.2019 – XIII Międzynarodowy Festiwal Piosenki  „Kluczborskie 

Trele – 2019”. W Konkursie udział wzięło 51 uczestników. Na zaproszenie KDK 

Przyjechali goście z Ukrainy  i Litwy. Wokalne popisy oceniało profesjonalne jury w 

składzie: Aleksandra Czysta, Lester Kidson, Anna Jurksztowicz, Lidia Stanisławska i   

Margarita Tsoukarelas. Nagrody dla zwycięzców ufundowane zostały przez liczną 

grupę sponsorów. W pierwszym Festiwalowym dniu wystąpiła jurorka  Margarita. 

Tsoukarelas. Drugi dzień festiwalu zakończył się Koncertem Galowym w wykonaniu 

laureatów Festiwalu. Odbiorcami Koncertu Galowego było 100 osób. 

- 27.09 – 29.09.2019 – I Festiwal „Siódme poty teatru”. W ramach wydarzenia odbyło 

się 

9 spektakli teatralnych, na które wstęp był bezpłatny. Festiwal poprzez wyraz 

artystyczny wpływać miał na lokalnego odbiorcę i zaznajomić  z różnymi formami 

teatru. Po spektaklach aktory w klubie artystycznym „Labirynt” spotykali się z widzami, 

opowiadali 

o spektaklu, genezie, przesłaniu   i odpowiadali na pytania odbiorców sztuki.   

Przedstawienia obejrzało około 450 osób 

- 25.11.2019 – Rozstrzygnięcie Gminnego Konkursu Plastycznego dla  dzieci w wieku 

przedszkolnym. „Mój pluszowy miś” . Na Konkurs wpłynęło 71 prac wykonanych 

w różnych technikach plastycznych. Wszystkie dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy 

i upominki rzeczowe. Zabrane prace posłużyły do przygotowania wystawy 

pokonkursowej. 

- 06.12.2019 - „Mój pierwszy krok i następny” - zabawa Mikołajowa w ramach spotkań 

tanecznych.  W trakcie spotkania  zaprezentowano  11 układów choreograficznych. 

Odbyły się również gry i zabawy dla dzieci. W imprezie udział wzięło 80 osób. 

 

• ZEWNĘTRZNE – wyjazdowe 

 

- 07.04.2019 – V Powiatowy Przegląd Zespołów Tanecznych INSPIRATION - Byczyna 

2019. W Konkursie udział wzięły zespoły taneczne z Kluczborskiego Domu Kultury. 

W tanecznych programach wystąpi Demi,  Pettit Demi i Agat II Agat III. Dzieci 

wytańczyły nagrody: Pettit Demi – II m-ce; Demi – I m-ce; Agat  II– III m-ce; Agat III 

– I m-ce 

- 28.04.2019 – Dobrzeń Wielki – II Festiwal Sztuki Tanecznej „Pląsowadła”. W 

konkursie udział wzięły dzieci z  grupy Baletowej Mini Demi i Zespołu Tańca 

Nowoczesnego AGAT I. KDK zaprezentował również dwa układy  solowe. Grupy 

wytańczyły następujące  miejsca: Mini Demi – II m-ce oraz główną nagrodę – Puchar 

Wójta Gminy Dobrzeń Wielki za najlepszy zespół taneczny; Agat I – II m-ce; Tańce 

solowe – II i III m-ce.  W Konkursie wzięło udział ponad  500 tancerzy. 
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- 14 – 15. 06.2019 – Chrząstowice – Taneczne Mistrzostwa Opolszczyzny „Czasem 

Zakręceni”.  W Konkursie udział wzięły zespoły taneczne Kluczborskiego Domu 

Kultury  

i zdobyły następujące nagrody: Mini Demi – V m-ce, Agat I – IV m-ce, Solówki- 

wyróżnienie i III m-ce. W Konkursie wzięło udział ponad  około 1200 tancerzy. 

 

• PRZEDSTAWIENIA 

 

- 28.02.2019 – „Pan Magiczny”. Spektakl iluzjonistyczny dla dzieci przedszkolnych 

i szkolnych. Iluzjonista prezentował sztuki magiczne a następnie na zaproponowanych 

warsztatach uczył dzieci prostych sztuczek . W przedstawieniu udział wzięło 70 dzieci. 

- 09.04.2019 – „Bajkoczytanie”.  Spotkanie z Elżbietą Bednarczyk, autorka 

wierszowanych bajek dla najmłodszych dzieci. Uczestnikami spotkania były dzieci z 

kluczborskich przedszkoli i klas początkowych szkół podstawowych. Podczas dwóch 

spotkań dzieci wysłuchały bajek i opowieści o innych krajach.  W imprezie udział 

wzięło 240 osób. 

- 27.09-29.09.2019 - „Siódme poty Teatru”. W ramach Festiwalu odbyło się 9 spektakli 

o różnej tematyce skierowanych do starszej młodzieży i osób dorosłych. Odbiorcami 

bezpłatnych przedstawień było  około 450 osób. 

 

• WARSZTATY 

 

- 28.01-08.02.2019 – Ferie zimowe „W zdrowym ciele zdrowy duch”. W ramach dni 

otwartych prowadzony był cykl zajęcia warsztatowych  dla dzieci i młodzieży szkolnej 

/ 9 warsztatów /. Na zakończenie ferii odbyła się zabawa karnawałowa – bal 

przebierańców.  

W feriach udział wzięło 50 dzieci. 

- 28.02.2019 – Pan Magiczny – warsztaty  iluzjonistyczne. Udział wzięło 50 osób. 

- 15.05.2019 - „Jak być wyborcą a nie tylko zagłosować?”. Organizatorem warsztatów 

było Stowarzyszenia 61 z portalem społecznościowym – Mam prawo wiedzieć. 

Tematyka spotkania obejmowała zakres wiedzy na temat wyborów do Parlamentu 

Europejskiego, oraz kompetencje Unii. W 3 warsztatach  udział wzięli uczniowie szkół 

średnich – 100 osób. 

- 03.07-04.07.2019 -  Warsztaty taneczne dla dzieci szkolnych „Słoneczne inspiracje na 

wakacje”. W ramach otwartych zajęć dzieci uczestniczyły w poznawaniu tańców 

integracyjnych i animacyjnych  z elementami stretchingu i gimnastyki artystycznej. 

W warsztatach uczestniczyło 20 dzieci. 

- 8.07–10.07.2019 – Trzydniowe Warsztaty wokalne dla dzieci i młodzieży 

„Truskawkowy Sorbet”. Podczas zajęć dzieci nauczyły się piosenek różniących się od 

siebie  tempem, rytmem i tematyką. Zapoznały się z tajnikami prawidłowego śpiewu. 

W otwartych zajęciach warsztatowych udział wzięło 35 osób. 

- 23.07-25.07.2019 – Warsztaty plastyczno-techniczne dla najmłodszych „Kolorowy 

zawrót głowy”. Podczas trzech warsztatowych dni dzieci wykonywały przestrzenne 

prace plastyczne inspirowane latem, udział wzięło 35 osób. 

- 29.07-31.07.2019 – Warsztaty z wikliny papierowej dla młodzieży i dorosłych 

prowadzone przez uczestniczkę grupy twórczej VENA. Uczestnicy warsztatów 

zapoznali się z techniką wykonywania różnych przedmiotów dekoracyjnych i 

użytkowych. W warsztatach udział wzięło  30 osób. 

- 26.08.2019 – Letnie warsztaty stepu amerykańskiego. W roztańczonych zajęciach 

udział wzięły dzieci szkolne, 6 osób. 
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- 28.08.2019 – Letnie warsztaty tańca towarzyskiego dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 

Udział wzięło  6 osób. 

- 24.09.2019 – Warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży w ramach Dni Otwartych 

Kluczborskiego Domu Kultury. Udział wzięło 15 osób. 

- 27.11.2019 – W ramach Europejskich Dni Dziedzictwa „Nasza Przeszłość Naszą 

Przyszłościową” odbył się  cykl warsztatów / 4 / dla młodzieży szkolnej ukazujący 

piękno przemijających rzemiosł / zdobienie pierników, malowanie na drewnie 

przedmiotów użytkowych, wykonywanie ozdób z wikliny i wikliny papierowej/. 

Warsztaty rozpoczęła prezentacja multimedialna przedstawiająca początki rzemiosł na 

ziemiach kluczborskich. 

W warsztatach wzięło udział 120 osób. 

 

• WYSTAWY 

 

- Styczeń  / luty 2019 - „Zaczytany dom kultury” w ramach projektu wystawa promująca 

przesłane prze NCK publikacje / pozycje książkowe i tytuły muzyczne /. Wystawę 

obejrzało 300 osób. 

- 25.01.2019 – Wernisaż wystawy malarskiej Grupy Twórczej „VENA” pt. „Polskie 

Kwitnące”. Tematyka prac było piękno naszych rodzimych pól i łąk.  Wystawę 

obejrzało 200 osób. 

- 25.04.2019 – Wystawa autorska Danuty Ryńcy pt. „W błękicie”. Tematem prac były 

pejzaże zatopione w błękicie i jego odcieniach. Autorka prac jest członkiem grupy 

twórczej WENA działającej przy KDK.  Wystawę obejrzało 300 osób. 

- 24.05-30.06.2019 – Konkurs skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym promująca 

wartości rodzinne i ich znaczenia w życiu małego człowieczka. Wystawa pokonkursowa 

dziecięcych prac pt. „Ja i moja rodzina”. Wystawę obejrzało 300 osób. 

- 01.09 – 08.09.2019 – XI Ogólnopolski Plener Malarski „Kluczbork w Europejskim 

Gwiazdozbiorze Opolszczyzny”.W plenerze udział wzięło dziecięciu artystów 

profesjonalnych z całej Polski oraz dziesięciu nieprofesjonalnych z regionu opolskiego. 

W czasie 7- dniowego pleneru powstało 40 prac malarskich inspirowanych pięknem 

naszego miasta i okolic. Wystawę poplenerową rozpoczęła grupa malarzy, która przy 

wtórze gitary zaśpiewała piosenkę dotyczącą wszystkich uczestników pleneru, do której 

słowa napisali sami uczestnicy. Następnie głos zabrała dyrektor Kluczborskiego Domu 

Kultury oraz zaproszeni goście.      Wystawę można było oglądać przez okres trzech m-

cy w Klubie Artystycznym KDK - „Labirynt”  w Kluczborku. Wystawę obejrzało około 

300 osób. 

- 25.11.2019 -  „Mój pluszowy miś” - wystawa pokonkursowa nadesłanych prac. 

Wystawę obejrzało 120 osób. 

- 27.11.2019 – Otwarcie wystawy fotograficznej w ramach Europejskich Dni 

Dziedzictwa „Nasza Przeszłość Naszą Przyszłościową”. Prezentowane zdjęcia artysty 

Łukasza Turka przedstawiały Kluczbork w różnych artystycznych odsłonach. Wystawę 

obejrzało 300 osób. 

- 18.12.2019 – Wernisaż wystawy Grupy Twórczej WENA - „W barwach jesieni”.  

Podczas wystawy swoje prace o tematyce jesiennej prezentowali dorośli uczestnicy 

zajęć plastycznych KDK. W otwarciu wystawy wzięło udział 50 osób. 

 

• OBSŁUGA  IMPREZ – WSPÓŁORGANIZACJA 

 

- 06.01.2019 – XII Świateczno-Noworoczny Koncert Kolęd. Nagłośnienie dla 

występujących wykonawców. 
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- 10.01.2019 – Koncert kolędowy dla ZNP w Kluczborku. 

- 24.01.2019 – PP nr 1 w Kluczborku  - „Dzień Babci i dziadka”  obsługa techniczna 

i nagłośnienie imprezy. 

- 13.03.2019 – Bieg tropem wilczym. 

- 13.02.2019 – Przedszkole w Bażanach – przegląd dziecięcych zespołów, nagłośnienie. 

- 07.03.2019 – Festiwal tańca dla dzieci „Balerina”, nagłośnienie. 

- 09.03.2019 – Ligota Górna – Dzień kobiet. 

- 17.05.2019 – Gra plenerowa z okazji 15 lecia powiatu w UE, udostęp0nienie 

pomieszczeń KDK, obsługa techniczna imprezy. 

- 23.05.2019 – Powiatowy Konkurs Poezji Śpiewanej PSP nr 5.   Obsługa techniczna, 

nagłośnienie, światła – KDK. 

- 02.06.2019 – „Dzieci – Dzieciom”-  impreza organizowana przez Urząd Miasta dla 

Dzieci 

z okazji ich święta. W programie artystycznym wystąpiły dzieci z artystycznych 

zespołów tanecznych i wokalnych KDK.  Program obejrzało około  1000 osób. 

- 04.06.2019 – XXX lecie Pierwszych Wolnych Wyborów.  W mini programie 

artystycznym wystąpiła wokalistka ze studia Piosenki KDK deklamując na podkładzie 

muzycznym III Etiudy E- dur Fryderyka Chopina  wiersz Jadwigi Has „Mój serdeczny 

kraj”. Etiudy wysłuchało około 50 osób. Nagłośnienie i obsługa techniczna KDK. 

- 16.06.2019 – Piknik Rodzinny DPS – Obsługa techniczna 

- 12.09.2019 – Piknik w kapeluszach , nagłośnienie. 

- 21.09.2019 – Dzień Emeryta OSiR, nagłośnienie 

- 16.10.2019 – Dzień Edukacja Narodowej, nagłośnienie 

- 11.11.2019 -  Obsługa techniczna imprezy z okazji 101 Rocznicy Odzyskania 

Niepodległości 

- 15.11.2019 – Spotkanie z poezją, organizator PSP nr 5 , obsługa techniczna 

- 27.11.2019 – „Nasza przeszłość naszą przyszłością”, prezentacja multimedialna 

przedstawiająca początki rzemiosł na ziemiach kluczborskich, obsługa techniczna 

- 21.12.2019 – Wigilia dla samotnych, Szkoła Podstawowa nr 5 w Kluczborku, obsługa 

techniczna 

 

5.2.6. DZIAŁALNOŚĆ  KLUBOWA 

 

• Klub Artystyczny - „Labirynt”   

- miejsce aktywności lokalnej 

- warsztaty tematyczne i okolicznościowe podczas organizowanych imprez artystycznych 

- warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych i letnich wakacji 

- wystawy poplenerowe  XI Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego „Kluczbork w 

Europejskim Gwiazdozbiorze Opolszczyzny” : „Polskie kwitnące”, „W błękicie”, 

- próby zespołów artystycznych 

- czytelnia - „Poczytaj i zostaw” 

- „Fabryka zabaw dla dzieci”, podczas dni wolnych od nauki szkolnej 

 

• Klub „Za  Sceną” 

- miejsce aktywności lokalnej 

- zajęcia artystyczne w ramach grup zainteresowań (Studio plastyczne, Studio Piosenki, zespół 

estradowy Big-Roll-Band) 

- zespoły muzyczne 

- warsztaty rękodzielnicze                                                                   
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5.3.DZIAŁALNOŚĆ CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ 

 

Centrum Aktywności Lokalnej (CAL) w Kluczborku od 1 stycznia 2019 roku działa jako 

samodzielna jednostka gminna na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku. CAL 

realizuje zadania na rzecz społeczności lokalnej Miasta i Gminy Kluczbork z zakresu integracji 

społecznej, działalności edukacyjnej, oświatowej i kulturalnej. Tworzenia wzorów i 

kształtowanie nawyków zdrowego sposobu spędzania wolnego czasu, poprzez integrację dzieci 

i młodzieży oraz osób dorosłych różnych środowisk, w tym także seniorów i osób z 

niepełnosprawnościami. W strukturę CAL wchodzi Kino ”Bajka”. 

W 2019 roku w ramach statutowej działalności jednostki zorganizowane zostały projekcje 

audiowizualne, koncerty, przedstawienia, projekty edukacyjno – kulturalne, profilaktyczne 

oraz konferencje z wykorzystaniem wielofunkcyjnej sali audiowizualnej.  

Kluczborską salę kinową łącznie odwiedziło 89 603 osoby, które wzięły udział w 1 539 

wydarzeniach / seansach / spektaklach itp. a wypracowany przychód wyniósł 1 135 526 zł. 

(informacje z raportów kasowych, nieuzupełnione danymi frekwencyjnymi z wydarzeń 

organizowanych prze podmioty zewnętrze), przy budżecie wynoszącym 1 392 889 zł. 

• Dystrybucja filmowa  

Wyświetlonych zostało 181 tytułów filmowych (śr. 3,5 tytułu na dzień) w trakcie 1 426 

seansów (śr.27,4 seansów w tygodniu), w których udział wzięło  78 973 widzów (średnio 55 

os./ seans). Wpływy do kasy ze sprzedanych biletów na seanse filmowe wyniósł                             

1 066 826 zł (dane z raportów kasowych). 

Centrum Aktywności Lokalnej w celu rozbudzenia i zaspokojenia potrzeb zainteresowań 

kulturalnych mieszkańców naszej gminy organizował cyklicznie specjalne seanse filmowe tj.: 

−  Kino Kobiet  - zrealizowanych zostało 7 seansów filmowych w których udział wzięło 753 

widzów. Podczas wydarzenia  puszczane były filmy o tematyce kobiecej (komedie 

romantyczne, dramaty itp.). Przed seansem filmowym prezentowane                      są 

okoliczne firmy posiadające ciekawą ofertę skierowaną dla kobiet. Promujemy w ten 

sposób lokalnych przedsiębiorców oraz pasjonatów. Dodatkową atrakcją jest gra 

„Szczęśliwy Fotel”, który polega na losowaniu nagród tematycznie skierowanych dla pań.  

− Pieluchowa Bajka – zrealizowanych zostało 5 seansów, w których udział wzięło 33 

widzów. Podczas takich seansów są puszczane filmy o różnej tematyce dla 

rodziców/opiekunów z dziećmi, w związku z czym podczas seansu jest odpowiednio 

zapalone światło i ściszony dźwięk. 

− Kino Konesera -  zrealizowanych zostało17 seansów, w których udział wzięło 815 

widzów. Podczas seansów puszczane są filmy wybitnych reżyserów, produkcje 

nagrodzone na  międzynarodowych i polskich festiwalach filmowych. 

− Pokazy filmowe dla dzieci w czasie strajków nauczycieli  – zrealizowanych zostało 21 

seansów, w których udział wzięło  998 widzów. Podczas wydarzenia puszczane były filmy 

dla dzieci, które posiadały czas wolny od szkoły,  a rodzice nie byli wstanie zapewnić im 

opieki. 

 

• . Realizacja Kart Kluczbork dla Seniora /Kluczbork dla Rodziny 

  

Wspierając działania socjalne Gminy Kinie Bajka realizowany jest program Kluczbork 

dla Seniora /Kluczbork dla Rodziny, z którego w roku 2019 skorzystało 5 611 osób. 
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• Wydarzenia  

Centrum Aktywności Lokalnej posiada szeroki wachlarz ofert, czego dowodzi 

zorganizowanie 63 wydarzeń:  spektakli, koncertów, konferencji i projektów edukacyjnych. 

Spektakle Koncerty Inne 

Księżniczka i Rycerz 

Teatr Dobrego Słowa 

Warszawa  

Ekumeniczny Koncert Kolęd 7 Ogólnopolski Festiwal 

Animacji O!PLA 

Cudowna Terapia 

 Teatr Miejski Leszno  

Karnawałowy Koncert 

Jazzowy 

Kino plenerowe „Bajka pod 

gwiazdami” 

Szalone Nożyczki 

Wrocławski Teatr Komedii  

Koncert dla dzieci "Wiosna 

w muzyce" 

Piknik "Opolski dzień 

rodziny - Kluczbork 15 lat 

UE 

Gdzie jest miłość? 

Teatr Pantomimy Wrocław  

Retransmisje Koncertu 

Andre Rieu 

Projekt Happy Bus 

Domówka 

Teatr Polonia Warszawa 

Retransmisja opery "Śpiąca 

Królewna" 

Projekt Kinobus 

Don Kichot projekt Teatr 

Polska Instytut Teatralny im 

Raszewskiego Warszawa 

Koncert charytatywny 

"Jagoda i przyjaciele" 

Bezpłatne pokazy filmowe  

dla Nauczycieli 

Kuuki 

CK Zamek Poznań  

Koncert TRE VOCI & 

Darek Tarczewski 

Kabaret Pod Wyrwigroszem 

Kolacja dla Głupca 

Wrocławski Teatr Komedii  

Sylwester z operetką i 

szampanem 

Pierwszy przegląd adaptacji 

Olgi Tokarczuk 

Pszczółka Maja 

Teatr Bajlandia Cieszyn 

Czeski  

Opera na ekranie: Cyrulik 

Sewilski 

Projekt Bardzo Młoda 

Kultura .Opolskie Eduko „Ja 

+Europa=wolność” 

Wieczór z Mikołajem  II Kluczborskie Spotkania 

Teatralne - warsztaty i 

konferencja 

Spektakle Edukacyjne: 

Narodowy Teatr Edukacji  

I inne  

 Zajęcia edukacyjne dla 

rodzin  

 

 

• Współpraca 

W 2019 r CAL współpracował z wieloma jednostkami organizacyjnymi Gminy i Powiatu, 

gminnymi instytucjami kulturalnymi oraz innymi instytucjami w zakresie organizacji wydarzeń 

kulturalnych, takimi jak: 

− Kluczborski Dom Kultury i Młodzieżowy Dom Kultury, 

− Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku, 

− Komenda Powiatowa Policji, 

− Komenda Powiatowej Straży Pożarnej, 

− Narodowy Bank Polski, 

− Szkoły podstawowe  i średnie, 

− Przedszkola,  

− Gminna Szkoła Muzyczna I stopnia, 
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− Biblioteka Miejska i Biblioteka Pedagogiczna, 

− Parafia Ewangelicko-Augsburska, 

− Hospicjum Ziemi Kluczborskiej Św. Ojca Pio, 

− Zakład Karny w Kluczborku, 

− Domy Dziecka, 

− Stowarzyszenie Emaus, 

− Stowarzyszenie Oczami zwierząt, 

− Stowarzyszenie rodzin i przyjaciół osób z zaburzeniami psychicznymi Nadzieja, 

− Stowarzyszenie Parasol, 

− Fundacja Happy Kids, 

 

 W roku 2019 działalność i wyniki osiągane w dziedzinie rozpowszechniania kultury 

zostały docenione przez niezależne instytucje, dzięki czemu Kino Bajka zostało włączone do 

Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych. 

 

 

5.4. DZIAŁALNOŚĆ MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ 

 

 5.4.1. WYDATKI NA KULTURĘ 

Dotacja Gminy Kluczbork w 2019 roku wyniosła 766 000,00 zł, natomiast dotacja Powiatu 

Kluczborskiego przyznana na pełnienie zadań biblioteki Powiatu Kluczborskiego wyniosła 40 

126,00 zł. 

 

5.4.2. DZIAŁALNOŚĆ MiGBP 

 

W 2019 r. MiGBP prowadziła działalność podstawową – gromadzenie, opracowanie, 

udostępnianie zbiorów (książki, czasopisma, zbiory audiowizualne, zbiory elektroniczne, 

dokumenty życia społecznego) oraz działalność informacyjną, edukacyjną, kulturalną i 

promocyjną. Obok udostępniania książek w postaci tradycyjnej, biblioteka zapewniła 

możliwość wypożyczenia audiobooków, muzyki na płytach CD i filmów na DVD, umożliwiła 

również czytelnikom dostęp do katalogu on-line a także korzystanie z e-booków poprzez 

bezpłatny dostęp do czytelni on-line - Ibuk Libra, w ramach uczestnictwa w Konsorcjum 

Opolskich Bibliotek Publicznych. 

W 2019 r. biblioteka zrealizowała 2 zadania ze środków zewnętrznych: 

 

• Zadanie pod nazwą „Plan B – Młodzieżowa Strefa Kreacji i Inspiracji”. Całkowity 

koszt zadania wyniósł 5 504,05 zł, a kwota dofinansowania wyniosła 5 000,00 zł i 

została pozyskana z Fundacji LOTTO. Celem zadania było stworzenie w bibliotece 

strefy dla młodzieży, zakup zestawu komiksów oraz organizacja warsztatów 

komiksowych, fotograficznych i plastycznych. Efektem warsztatów była wystawa 

prac w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży, data zakończenia zadania: 31.07.2019 r.  

• Zadanie pod nazwą „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”. 

Całkowity koszt zadania wyniósł 58200,00 zł, a kwota dofinansowania wyniosła 

23280,00 zł i została pozyskana w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy 

Program Rozwoju Czytelnictwa” z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego, data zakończenia zadania: 30.11.2019 r. 

 

Biblioteka w 2019 r. pozyskała grant w wysokości 10 000,00 zł w programie „Moje 

miejsce na Ziemi” Fundacji ORLEN i jest w trakcie realizacji zadania pod nazwą „Wkręć się  
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w bibliotekę na kołach!”. Przewidywany całkowity koszt zadania to 10 000,00 zł. Celem 

zadania było stworzenie mobilnej biblioteki na rowerze cargo. W 2020 r. biblioteka na kołach 

odwiedzi przedszkola, szkoły oraz miejsca plenerowe, gdzie mieszkańcy Kluczborka spędzają 

czas wolny – np. park, zalew, Rynek, ze szczególnym uwzględnieniem seniorów i osób 

niepełnosprawnych mieszkających w Domu Pomocy Społecznej i w Stobrawskim Centrum 

Seniora. Bibliotekarze zaprezentują ciekawe i wartościowe książki dla różnych grup 

wiekowych. Mobilna biblioteka umożliwi również prezentację teatrzyku kamishibai (pochodzi 

on z Japonii i był transportowany właśnie na rowerze) i teatrzyku pacynek. Planowana data 

zakończenia zadania: 14.06.2020 r. 

Pozyskane i zrealizowane projekty pozwoliły na rozszerzenie oferty bibliotecznej dla 

mieszkańców Gminy Kluczbork. 

 

5.4.3. STATYSTYKI CZYTELNICTWA 

 

W kluczborskiej bibliotece znajduje się ponad 110 000 woluminów, co daje nam wynik 3250 

woluminów na 1000 mieszkańców. Natomiast wypożyczeni zarejestrowano ponad 103 000, co 

daje nam średni wynik 2950 wypożyczeń na 1000 mieszkańców. 

 

5.4.4. ORGANIZACJA IMPREZ I WYDARZEŃ PRZEZ MiGBP 

 

Biblioteka (łącznie z filiami) zorganizowała: 

- 78 lekcji bibliotecznych i zajęć edukacyjnych (np.: „Bezpieczni na wakacjach”, „Woda – 

źródło życia”, „Planeta Twórczego Myślenia”, „Historia Kluczborka”, „Wojna oczami 

dziecka”, „Polscy laureaci literackiej Nagrody Nobla”, „Plotka”, „Jak powstało pismo”, 

„Szopki bożonarodzeniowe”),  uczestniczyło w nich 1195 uczniów i dzieci przedszkolnych; 

- 18 zajęć warsztatowych dla dzieci i osób dorosłych, 206 uczestników; 

- „Ferie w Bibliotece” – zajęcia dla dzieci w czasie ferii zimowych (28 stycznia – 1 lutego), 

grupa 15 uczestników brała udział w różnorodnych zajęciach i aktywnościach, np. tworzenie 

makiety delty Nilu i piramid, historia pisma, zabawy kreatywne i muzyczne, budowanie wież z 

makaronu i pianek, zabawa z chustą i piłeczkami, zabawy z kodami i szyframi, gry planszowe, 

budowa domina z książek. 

- 30 wykładów i pogadanek, np. „Życie i twórczość Stanisława Wyspiańskiego”, „Wybory 

moralne w twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego”; 663 uczestników; 

- 11 wystaw, które obejrzało 1419 osób; 

- 7 spotkań autorskich, w których uczestniczyło 278 osób; 

- 123 spotkania w ramach głośnego czytania, w tym 78 spotkań dla dzieci przedszkolnych  

i 45 dla dorosłych (bibliotekarze odwiedzają mieszkańców Domu Pomocy Społecznej oraz 

Stobrawskiego Centrum Seniora w Kluczborku, dostarczają książki, czasopisma i czytają 

zainteresowanym osobom); 

- 58 spotkań dla czytelników w bibliotece (współpraca z Polskim Towarzystwem Kulturalnym, 

Klubem Aktywnych Kobiet, Projektem Kierunek Zdrowie, organizacjami zrzeszającymi 

seniorów na terenach wiejskich, harcerzami, grupami nieformalnymi), 512 uczestników; 

- 90 wystawek i gazetek; 

- przyjęliśmy 22 wycieczki z przedszkoli i szkół (463 uczestników). 

• Spotkania autorskie: 

- spotkanie poświęcone zmarłemu kluczborskiemu poecie Juliuszowi Gabryelowi 

(marzec, 25 uczestników); 

- z Zofią Stanecką, autorką książek dla dzieci, w tym popularnej serii „Basia”;  

- z Grażyną Ochenkowską, autorką książki „Zapach czerwonych róż”, spotkanie odbyło 

się w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki (wrzesień); 
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- z Maciejem Płazą, pisarzem i tłumaczem, spotkanie odbyło się w ramach projektu 

„Zaczytane opolskie” (październik); 

- z Iwoną Derkowską, kluczborską poetką (październik, 70 uczestników); 

- z Lidią Czyż, autorką powieści opartych na prawdziwych wydarzeniach i z bohaterką 

jej książki „Pozostała tylko nadzieja” Idą Hrdličkovą (listopad, 58 uczestników); 

- z Wojciechem Chmielarzem, jednym z najbardziej popularnych i cenionych autorów 

kryminałów, spotkanie odbyło się w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki (listopad, 45 

uczestników); 

- ze Stasią Budzisz, autorką książki reportażowej na temat Gruzji, organizatorem 

spotkania była Gmina Kluczbork (grudzień, 30 uczestników) 

• Wystawy: 

- wystawa fotografii Reginy Baranowskiej „Kluczbork jakiego nie znacie” (styczeń - 

luty); 

- „W obiektywie Bogusława Szybkowskiego” ze zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki 

Publicznej w Opolu (marzec); 

- malarstwo Jolanty Uchańskiej, młodej artystki z Byczyny (maj); 

- wystawa „Sercem malowane - Kluczbork w kwiatach” (czerwiec; głównym 

organizatorem jest Stowarzyszenie Regionu Kluczborskiego Kobietom-Mammograf); 

- wystawa „Igłą malowane” – haftowane obrazy Elwiry Barabasz (lipiec – sierpień); 

- „Z huculskiej skrzyni” ze zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu 

(październik); 

- „W jesiennym nastroju” – malarstwo Andrzeja Felisiaka (listopad) 

• Pozostałe imprezy: 

- przedstawienie „Pchła Szachrajka” w wykonaniu uczniów Publicznej Szkoły 

Podstawowej Nr 5 w Kluczborku (luty); 

- „Przegląd Poezji Śpiewanej”, skierowany do uczniów szkół podstawowych Powiatu 

Kluczborskiego (marzec, 69 uczestników); 

- rajd rowerowy „Odjazdowy Bibliotekarz”, doroczne wydarzenie dla miłośników 

książki, bibliotek i rowerów, połączone z akcją bookcrossingu (maj, 40 uczestników); 

- Narodowe Czytanie polskich nowel (wrzesień); 

- Noc Bibliotek pod hasłem „Znajdźmy wspólny język” (październik, ok. 150 

uczestników). Dla uczestników wieczornej imprezy promującej czytelnictwo  

i bibliotekę przygotowano szereg atrakcji: „Upoluj książkę” – poszukiwanie książek 

ukrytych na terenie Kluczborka (30 książek odnaleziono w  niecałe dwie godziny); 

spotkanie z psim psychologiem, nocny maraton gier planszowych, giełdę płyt 

winylowych, zajęcia plastyczne, pokaz filmu dla dzieci „Ptyś i Bill”. 

- Mikołajki z Książką, spotkanie dla dzieci i rodziców w klimacie świątecznym 

(grudzień).  

 

5.4.5. FREKWENCJA NA IMPREZACH I WYDARZENIACH 

ORGANIZOWANYCH PRZEZ MiGBP 

 

Ogółem w ramach działalności kulturalno-oświatowej (397 wydarzeń) bibliotekę 

odwiedziło 7109 osób. Największą frekwencję miała Noc Bibliotek, wystawy oraz spotkanie 

autorskie z Iwoną Derkowską, Lidią Czyż, Wojciechem Chmielarzem. 
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6. SPORT I REKREACJA 

 

6.1.DZIAŁALNOŚĆ OSiR 

 

Ośrodek zarządza obiektami rekreacyjnymi i sportowymi na terenie gminy Kluczbork: 

 

- Kryta pływalnia o wymiarach niecki basenu 8m x 25m, która posiada także brodzik 

do nauki pływania o wymiarach 3,5m x 8m oraz dwie sauny fińskie. 

- Hala widowiskowo-sportowa na ok. 500 miejsc siedzących oraz wymiarach parkietu 

28,5m x 40m i powierzchni 1949 m2. 

- Kompleks boisk sportowych wraz z szatniami i zapleczem socjalnym, o wymiarach 

boiska do piłki nożnej: 30m x 62m i powierzchni 1860m2 oraz boiska do koszykówki 

i siatkówki o wymiarach 19,1m x 32,1m i powierzchni 613,11m2. 

- 9 boisk trawiastych należących do Ludowych Zespołów Sportowych 

- Ośrodek Turystyczno-Wypoczynkowy w Bąkowie przeznaczony do wypoczynku 

letniego mieszkańców miasta i Gminy Kluczbork. Ośrodek posiada 52 miejsca 

noclegowe w murowanych domkach 3 i 4-osobowych, pole namiotowe dla 100 osób, 

29 stanowisk na przyczepy kempingowe z przyłączami energii elektrycznej i TV, 

kuchnię turystyczną, sanitariaty z umywalkami i prysznicami oraz miejsce 

parkingowe. Na terenie ośrodka znajduje się: basen kąpielowy o wymiarach: 50m x 

20m i głębokości 140-190m, brodzik o wymiarach: 20m x 10m, boiska: do piłki 

siatkowej, siatkówki plażowej, koszykówki; kort do tenisa ziemnego, zalew wodny 

utworzony na rzece Stobrawa o pow. 3 ha ze sprzętem pływającym (kajaki, rowery 

wodne), plac zabaw dla dzieci, park linowy, pole paintballowe oraz Centrum 

Szkoleniowo-Konferencyjne "EKOTUR". 

- Zbiornik retencyjny z funkcją rekreacyjno-wypoczynkową w Ligocie Górnej 

posiadający miejsce przeznaczone do kąpieli, dwa stanowiska pod prysznice oraz 

wypożyczalnię sprzętu wodnego (prywatna firma). 

- Wojewódzki Kampus Sportowo-Rekreacyjny Stobrawa - interdyscyplinarna baza 

sportowo – rekreacyjna dla zawodników, drużyn, młodzieży oraz mieszkańców nie 

tylko z Kluczborka lecz również z całego regionu, jego powierzchnia wynosi 12 ha,  

a w jego skład wchodzą: 

- Internat sportowy, w którym znajduje się 37 miejsc noclegowych w pokojach 1,2 i 3 

osobowych. Każdy pokój wyposażony jest w pełny węzeł sanitarny (kabina 

prysznicowa, suszarka do włosów), łóżka, TV sat, internet, klimatyzację oraz 

wentylację. Internat posiada także kuchnię z wyposażeniem, stołówkę oraz salę 

konferencyjną na około 30 osób. 

- Hala sportowa, która dzieli się na trzy strefy funkcjonalne: pierwsza  

o powierzchni użytkowej 1564m2, wymiary parkietu sportowego 23m x 41,8m i 

powierzchni 964m2. Druga strefa to pomieszczenia o funkcji sportowej: zespół szatni 

wraz z pełnym węzłem sanitarnym, pokój trenerów z własnym odrębnym węzłem 

sanitarnym, pomieszczenia przeznaczone do badań wydolnościowych i 

fizjologicznych oraz pomieszczenia odnowy biologicznej (sauna, jacuzzi, siłownia 

oraz gabinet masażu). Trzecia strefa to pomieszczenia o funkcji techniczno-

administracyjnej w skład których wchodzą pomieszczenia biurowe, socjalne oraz sala 

konferencyjna. Powierzchnia zabudowy hali przed remontem wynosiła 1574,46 m2 

natomiast po rozbudowie 1746,12 m2, wysokość budynku to 10,69 m. Budynek hali 

jest dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. 
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- Pawilon sportowy - położony przy stadionie piłkarsko – lekkoatletycznym  

o powierzchni 508 m2.  Pawilon stanowi zaplecze sportowo – socjalne dla ekip 

kompleksu sportowego, posiada szatnie z pełnym węzłem sanitarnym oraz salę 

konferencyjną na 50 osób. 

- Stadion Miejski o wymiarach boiska 106m x 69m oraz powierzchni 2776 miejsc 

siedzących w tym 500 w sektorze gości, posiada szatnie meczowe z pełnym węzłem 

sanitarnym, pomieszczenia trenerów, sędziów, medyczne, salę konferencyjną dla 

mediów, sztuczne nawodnienie płyty boiska, monitoring oraz ogrodzony parking. 

- Stadion piłkarsko-lekkoatletyczny to obiekt spełniający wymogi PZPN do 

rozgrywania meczów IV ligi, wymiary boiska 104m x 65m, ilość miejsc siedzących 

200 i 500 stojących. 

- Pełnowymiarowe boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią, które znajduje się  

w bezpośrednim sąsiedztwie stadionu miejskiego. Płyta boiska o wymiarach 102 m x 

64 m z zamontowanymi piłkochwytami o wysokości 5m. 

- Boisko wielofunkcyjne ze sztuczną trawą to nowoczesny obiekt o wysokim 

standardzie pokryty elastyczną nawierzchnią poliuretanową, boisko ma wymiary 30m 

x 50m jest ogrodzone i monitorowane. Obiekt jest wielofunkcyjny przystosowany do 

gry w koszykówkę, siatkówkę, piłkę nożną i piłkę ręczną ma charakter otwarty  

i ogólnodostępny. 

- Boiska treningowe trawiaste trzy ogólnodostępne o doskonale utrzymanej 

nawierzchni trawiastej z wyposażeniem treningowym.  

- Korty tenisowe - na terenie kampusu znajduje się 6 kortów, z czego 4 należą do 

prywatnego właściciela wraz ze szkółką tenisową i wypożyczalnią sprzętu 

sportowego.   

 

 

6.2. ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNYCH, SPORTOWYCH, 

TURYSTYCZNYCH I EDUKACYJNYCH W 2019 ROKU 

 

Lp Nazwa imprezy / wydarzenia Dokładna data i miejsce 

imprezy / wydarzenia 
Pełna nazwa organizatora 

1.  UKS „Mickiewicz” Kluczbork  

Mecze o Mistrzostwo  

I liga polska w piłce siatkowej 

mężczyzn 

styczeń - grudzień 2019 / 

Hala OSiR 

UKS „Mickiewicz” Kluczbork 

Gmina Kluczbork 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w 

Kluczborku 

2.  Mecze o Mistrzostwo Polski III 

Ligi w Piłce Nożnej 

Marzec - listopad 2019 / 

Stadion Miejski w 

Kluczborku 

Miejski Klub Sportowy w 

Kluczborku 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w 

Kluczborku 

3.  XVI edycja Halowej Ligi Piłki 

Nożnej o Puchar Burmistrza 

Miasta Kluczborka 

styczeń – luty 2019 /Hala 

OSiR, Hala 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w 

Kluczborku 
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4.  Koncert Noworoczny z   

udziałem   solistów   Polskiej  

Opery  Kameralnej 

05.01.2019 /Hala OSiR Ośrodek Sportu i Rekreacji w 

Kluczborku 

 

5.  Ferie zimowe w Gminie 

Kluczbork 

 

28.01 – 10.02.2019 / Obiekty 

OSiR-u Kluczbork 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w 

Kluczborku 

Gmina Kluczbork 

6.  Koncert Walentynkowy 

„Zakochany świat muzyki” 

14.02.2019 / Hala OSiR Ośrodek Sportu i Rekreacji w 

Kluczborku 

 

7.  VII edycja Bieg Pamięci 

Żołnierzy Wyklętych Tropem 

Wilczym 

03.03.2019 / Stadion Miejski 

w Kluczborku, ul. Sportowa 

7 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w 

Kluczborku 

Gmina Kluczbork  

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej 

Okręg Kluczbork 

8.  Charytatywny Maraton Zumba 

dla Małgosi 

16.03.2019  /Hala OSiR Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z 

Oddziałami Integracyjnymi im. Emilii 

Plater w Kluczborku 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w 

Kluczborku 

9.  XLVI Międzynarodowy Wyścig 

Kolarski Juniorów Młodszych po 

Ziemi Kluczborskiej i Oleskiej im. 

Mieczysława Godzwona o Puchar 

Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej  

1-3.05.2019 / Kluczbork, 

Wołczyn, Byczyna,  

Ośrodek Sportu i Rekreacji w 

Kluczborku 

UKS Stobrawa Kluczbork 

Gmina Kluczbork  

10.  Opolski Dzień Rodziny 18.05.2019 / Rynek w 

Kluczborku 

Marszałek Województwa Opolskiego 

Gmina Kluczbork 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w 

Kluczborku 

11.  Kluczbork Dzieciom 02.06.2019 / Stadion Miejski 

w Kluczborku 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w 

Kluczborku 

Gmina Kluczbork 

12.  Międzynarodowy Dzień Jogi 21-23.06.2019/ Obiekty 

OSiR-u Kluczbork 

Stowarzyszenia Akademia 

Świadomości "AHIMSA" 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w 

Kluczborku 
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Gmina Kluczbork 

13.  Otwarcie Kąpieliska na 

Zalewie Kluczbork 

22.06.2019 / Zalew 

Kluczbork – plaża 

 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w 

Kluczborku 

14.  Dni Kluczborka 21-22.06.2019 / Stadion KKS 

w Kluczborku 

Gmina Kluczbork  

Ośrodek Sportu i Rekreacji w 

Kluczborku 

15.  JOGA na trawie 29.06 – 31.08.2019 / Park 

Miejski w Kluczborku 

Stowarzyszenia Akademia 

Świadomości "AHIMSA" 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w 

Kluczborku 

Gmina Kluczbork 

16.  Wakacje na sportowo w 

Gminie Kluczbork 

4 lipiec – 19 sierpień 2019 / 

Obiekty OsiR-u Kluczbork 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w 

Kluczborku 

Gmina Kluczbork 

17.  Festiwal baniek mydlanych  02.08.2019 / Kluczborskie 

Błonie 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w 

Kluczborku 

Spółdzielnia Mieszkaniowa 

"Przyszłość" w Kluczborku 

18.  Pożegnanie lata nad Zalewem 

w Kluczborku 

31.08.2019 / Zalew 

Kluczbork – plaża 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w 

Kluczborku 

 

19.  VII Kluczborski Bieg  

Przełajowy „O ZŁOTĄ 

BARĆ” 

22.09.2019 / Stadion Miejski 

w Kluczborku 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w 

Kluczborku 

Gmina Kluczbork 

20.  Stop Narkotykom Kluczbork 04.10.2019 / Hala OSiR Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. 

Adama Mickiewicza w Kluczborku 

Gmina Kluczbork 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w 

Kluczborku 

21.  Obchody Odzyskania 

Niepodległości 

11.11.2019 / Hala OSiR Urząd Miejski Kluczbork 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w 

Kluczborku 
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6.3.KLUBY I SEKCJE SPORTOWE DIAŁAJĄCE NA TERENIE GMINY 

KLUCZBORK 

 

6.3.1. PIŁKA NOŻNA 

- Miejski Klub Sportowy w Kluczborku – 12 sekcji 

- Uczniowski Ludowy Klub Sportowy w Bogdańczowicach (piłka nożna kobiet) 

- Stowarzyszenie Akademia Piłkarska MŁODY MKS Kluczbork 

- Akademia Piłkarska Funball 

 

6.3.2. PIŁKA SIATKOWA 

- Uczniowski Klub Sportowy „Mickiewicz” w Kluczborku 

- Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” w Kluczborku (piłka siatkowa dziewcząt) 

- Fundacja Siatkarska Akademia Rozwoju Mucha Volley 

 

6.3.3. PIŁKA RĘCZNA 

- Uczniowski Klub Sportowy „BASZTA” w Kluczborku 

- Stowarzyszenie Miłośników Piłki Ręcznej „Szczypiorniak” w Kluczborku 

 

6.3.4. SZTUKI WALKI 

- Kluczborski Klub Karate 

- Kluczborska Sekcja Aikido OSA 

- Progres BJJ i MMA Kluczbork (Brazylijskie Jiu Jitsu) 

 

6.3.5. KOLARSTWO SZOSOWE 

- Uczniowski Klub Sportowy "Stobrawa" w Kluczborku 

- Stowarzyszenie Rowerowe „Cyklista” Kluczbork 

 

6.3.6. TENIS ZIEMNY 

- Klub Tenisowy Return w Kluczborku 

- Kluczborskie Towarzystwo Tenisowe 

 

6.3.7. WSPINACZKA 

- Kluczborski Klub Wspinaczkowy „Zawrat” 

 

6.3.8. SZACHY 

- Ludowy Zespół Sportowy „Goniec" w Kluczborku 

 

6.3.9. PŁYWANIE 

- Uczniowski Klub Sportowy „Junior” w Kluczborku 

 

6.3.10. LUDOWE ZESPOŁY SPORTOWE 

Na terenach wiejskich naszej gminy funkcjonuje 11 Ludowych Zespołów Sportowych 

zrzeszonych w Gminnym Związku Ludowych Zespołów Sportowych w Kluczborku. 
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6.4. STATYSTYKI OSÓB UCZĘSZCZAJĄCYCH NA ZAJĘCIA SPORTOWE 

 

6.4.1. UCZNIOWIE SZKÓŁ Z GMINY KLUCZBORK 

 

- zajęcia sportowo – rekreacyjne organizowane w ferie zimowe oraz wakacje: 1 900 

os./rocznie; 

- zajęcia pozalekcyjne: około 1 400 os./rocznie; 

- zawody szkolne gminne i powiatowe: 3 800 os./rocznie; 

- korzystanie z obiektów sportowych OSiR-u (hale, boiska, basen): ok. 11 700 

os./rocznie; 

- inne imprezy (koncerty): ok. 2 000 os./rocznie. 

 

6.4.2. DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM Z GMINY KLUCZBORK 

 

- imprezy sportowo – rekreacyjne: ok. 3 000 os./rocznie; 

- Inne imprezy ( np. dzień dziecka): ok. 2 000 os./rocznie. 

 

6.4.3. OSOBY DOROSŁE 

 

- imprezy sportowo – rekreacyjne: ok. 21 900 os./rocznie; 

- korzystanie z obiektów sportowych OSiR-u (hale, boiska, basen): ok. 7 350 os./ 

rocznie; 

- Inne imprezy (koncerty, kabarety) – 7 500 os./ rocznie. 

 

6.4.4. BASEN ORAZ TERENY REKREACYJNE OŚRODKA TURYSTYCZNO-

WYPOCZYNKOWEGO W BĄKOWIE 

 

• W okresie wakacji 2019 na terenie basenu przebywało: 

- W dniach od poniedziałku do piątku: ok. 400 osób dziennie 

- W weekendy: ok. 1000 osób dziennie 

• Imprezy rekreacyjne: 

- Zlot motocyklistów 20-22.06.2019r.: ok. 1500 osób 

- Festyn (piknik) sportowy 04.08.2019r.: ok. 1000 osób 

• Imprezy Okolicznościowe: 

- Ekotur: 20 imprez na ok. 1000 osób 

- Centrum: 10 imprez na ok. 400 osób 
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7. POMOC SPOŁECZNA 

 

7.1. DZIAŁALNOŚĆ OPS 

Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką budżetową powołaną do realizacji zadań z 

ustawy o pomocy społecznej. Podstawowym przedmiotem działalności ośrodka są zadania 

wynikające z ustawy o pomocy społecznej. Jednak w ośrodku realizowane są zadania z innych 

obszarów zabezpieczenia społecznego, wynikające z innych ustaw, w szczególności w 

zakresie: 

- ustalania i wypłacania świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach 

rodzinnych, 

- prowadzenie zadań związanych z postępowaniem w sprawie przyznania i wypłaty 

świadczenia wychowawczego przewidzianego ustawą o pomocy państwa w wychowaniu 

dzieci, 

- prowadzenie zadań związanych z przyznawaniem świadczeń z funduszu alimentacyjnego 

oraz prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych, 

- prowadzenie zadań związanych z postępowaniem w sprawie przyznania i wypłaty dodatku 

energetycznego przewidzianego ustawą Prawo energetyczne, 

- prowadzenie zadań związanych z postępowaniem w sprawie przyznania i wypłaty 

świadczenia pomocy materialnej dla uczniów z ustawy o systemie oświaty, 

- prowadzenie zadań związanych z postępowaniem w sprawie przyznania świadczeń 

przewidzianych ustawą o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, 

- prowadzenie zadań związanych z postępowaniem w sprawie przyznawania zasiłków dla 

opiekunów na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, 

- potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie ustawy                           o 

świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, 

- prowadzenie zadań związanych z postępowaniem w sprawie przyznawania świadczenia 

dobry start, realizowanego w ramach rządowego programu „Dobry start”, 

- prowadzenie zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, w tym obsługa 

Zespołu Interdyscyplinarnego, 

- wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych oraz prowadzenie placówki wsparcia dziennego, 

- udzielanie oparcia społecznego wynikającego z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, 

- prowadzenie zadań związanych z postępowaniem w sprawie pomocy z powodu klęsk 

żywiołowych, 

a także zadania, wynikające z uchwał Rady Miejskiej w Kluczborku i Zarządzeń Burmistrza 

Miasta Kluczbork. W szczególności programy i projekty społeczne, finansowane ze środków 

własnych jak i dotacji, tj. środków z EU. 

 Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne i zadania zlecone. Budżet ośrodka 

jest podzielony ze względu na finansowanie w/w zadań. Zadania własne są finansowane z 

budżetu gminy i część z nich jest dofinansowana z budżetu państwa a zadania zlecone 

finansowane są z dotacji z budżetu państwa.  
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7.2. ŚWIADCZENIA POMOCY SPOŁECZNEJ W RAMACH ZADAŃ 

WŁASNYCH GMINY 

 Świadczenia udzielane są na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela 

ustawowego albo innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela 

ustawowego. Pomoc społeczna może też być udzielona z urzędu. Podstawą przyznania 

świadczenia jest wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego w 

miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o pomoc. Pracownik socjalny przeprowadzając 

wywiad, bierze pod uwagę indywidualne cechy, sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i 

majątkową osoby samotnie gospodarującej lub osób w rodzinie, mogące mieć wpływ na rodzaj 

i zakres przyznawanej im pomocy. Na podstawie przeprowadzonego wywiadu pracownik 

socjalny dokonuje analizy i oceny sytuacji danej osoby lub rodziny i formułuje wnioski z niej 

wynikające stanowiące podstawę planowania pomocy. Decyzje o przyznaniu lub odmowie 

przyznania świadczenia wydawane są w formie pisemnej.  

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:  

• osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 701 zł (wartość 

obowiązuje od 1 października 2018r.), zwanym kryterium dochodowym osoby samotnie 

gospodarującej, 

• osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 528 zł (wartość obowiązuje 

od 1 października 2018r.), zwanym kryterium dochodowym na osobę w rodzinie 

 

• Świadczenia finansowe z ustawy o pomocy społecznej to:  

 

- zasiłek stały, (zadanie własne dofinansowane); Zasiłek stały przysługuje:  

Pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu 

wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego 

osoby samotnie gospodarującej,  

Pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu 

wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w 

rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.  

Wysokość zasiłku stałego ustala się: 

o w przypadku osoby samotnie gospodarującej w wysokości stanowiącej różnicę 

między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej, a dochodem tej 

osoby, z tym, że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 645 zł (wartość 

obowiązuje od 1 października 2018r.),  

o w przypadku osoby w rodzinie zasiłek stały ustala się w wysokości różnicy 

między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie, a dochodem na osobę w 

rodzinie.  

Zasiłki stałe Liczba osób 

korzystających 

Liczba świadczeń Wydatki w zł 

2017 152 1493 750.218 zł 
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2018 140 1368 689.446 zł 

2019 132 1352 722.395 

 

- zasiłek okresowy, (zadanie własne dofinansowane); Zasiłek okresowy przysługuje 

osobie : samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego 

osoby samotnie gospodarującej;  rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium 

dochodowego rodziny. 

Świadczenie to przyznaje się w szczególności ze względu na: długotrwałą chorobę, 

niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do 

świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. 

Zasiłek okresowy ustala się: 

o w przypadku osoby samotnie gospodarującej – do wysokości różnicy miedzy 

kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, 

z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 418 zł miesięcznie; 

o w przypadku rodziny – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym 

rodziny a dochodem tej rodziny. 

Zasiłki okresowe Liczba osób 

korzystających 

Liczba świadczeń Wydatki w zł 

2017 521 3263 1.199.119 zł 

2018 434 2714 1.004.984 zł 

2019 379 2565 994.253 

 

- zasiłek celowy, (zadanie własne); Zasiłek celowy może być przyznany w celu 

zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej. Świadczenie to można przyznać w 

szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i 

leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych 

remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. Osobom bezdomnym i 

innym osobom niemającym możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów 

o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia może być przyznany 

zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne. 

Prawo do zasiłku celowego przysługuje osobom i rodzinom spełniającym kryterium 

dochodowe. 

Zgodnie z art. 40 ustawy zasiłek celowy może być przyznany niezależnie od dochodu i 

może nie podlegać zwrotowi w przypadku, gdy osoba lub rodzina poniosła straty w 

wyniku zdarzenia losowego, lub gdy osoba lub rodzina poniosła straty w wyniku klęski 

żywiołowej lub ekologicznej.  

Natomiast na podstawie art. 41 ustawy, w szczególnie uzasadnionych przypadkach 

osobie lub rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być 

przyznany: specjalny zasiłek celowy w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio 

kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, który nie podlega 

zwrotowi. 
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Zasiłki celowe 
Liczba osób 

korzystających 
Liczba świadczeń Wydatki w zł w tym: zasiłki                    

celowe specjalne 

2017 856 856 382.892 zł 

2017 114 228 44.564 zł 

2018 553 553 291.943 zł 

2018 134 264 53.803 zł 

2019 557 557 271.801zł 

2019 128 216 54.992zł 

 

- zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie (zadanie własne); Osobie albo 

rodzinie może być przyznana pomoc w formie pieniężnej lub rzeczowej w celu 

ekonomicznego usamodzielnienia. Pomoc w formie pieniężnej w celu ekonomicznego 

usamodzielnienia może być przyznana w formie jednorazowego zasiłku celowego lub 

nieoprocentowanej pożyczki. Pomoc w celu ekonomicznego usamodzielnienia nie 

przysługuje, jeżeli osoba lub rodzina ubiegająca się otrzymała już pomoc na ten cel z 

innego źródła. 

Ośrodek nie udzielał pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w latach 2017, 2018 i 

2019             z uwagi na brak wniosków. 

 

• Świadczenia niefinansowe, przyznawane na zasadach wynikających z ustawy o 

pomocy społecznej to:  

- schronienie, (zadanie własne); Osoba lub rodzina ma prawo do schronienia, jeżeli jest 

tego pozbawiona. Udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego 

miejsca noclegowego w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i 

innych miejscach do tego przeznaczonych. 

Schronienie 

(schroniska dla 

osób bezdomnych) 

Liczba osób 

korzystających 

Liczba świadczeń Wydatki w zł 

2017 20 3166 62.615 zł 

2018 23 3461 102.780 zł 

2019 18 3205 84.512 zł 

 

- ubranie, (zadanie własne); Osoba lub rodzina ma prawo do ubrania, jeżeli jest tego 

pozbawiona. Przyznanie niezbędnego ubrania następuje przez dostarczenie osobie 
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potrzebującej bielizny, odzieży i obuwia odpowiednich do jej indywidualnych 

właściwości oraz pory roku. Ośrodek udziela pomocy na zakup. Pomoc w formie 

rzeczowej udzielana jest w ramach prowadzonego magazynu „Z rączki do rączki” 

prowadzonego przez pracowników socjalnych. W 2019 roku przeniesiono magazyn do 

wyremontowanego i znacznie większego pomieszczenia. Wpłynęło to na zwiększenie 

możliwości gromadzenia odzież oraz poprawiło komfort dla korzystających z 

magazynu. Od stycznia 2020 roku z magazynu korzystają bezdomnie z ogrzewalni.      

Ubranie (magazyn 

„Z rączki do 

rączki”) 

Liczba osób 

korzystających 

Liczba świadczeń Wydatki w zł 

2017 620 - - 

2018 738 - - 

2019 695 - - 

 

- posiłek, (zadanie własne dofinansowane); Osoba lub rodzina ma prawo do posiłku, 

jeżeli jest tego pozbawiona. Pomoc taka może być udzielona doraźnie lub okresowo w 

postaci jednego gorącego posiłku dziennie i przysługuje osobie, która własnym 

staraniem nie może go sobie zapewnić. Posiłki przyznawane są również dzieciom i 

młodzieży w okresie nauki w szkole. 

Posiłki Liczba osób 

korzystających 

Liczba świadczeń Wydatki w zł 

2017 438 60.134 327.613 zł 

2018 451 55.848 356.378 zł 

2019 423 55.395 362.436 zł 

 

- usługi opiekuńcze (zadanie własne), specjalistyczne usługi opiekuńcze (zadanie 

własne); Pomoc w formie usług opiekuńczych, przysługuje osobie samotnej, która z 

powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej 

pozbawiona. Usługi te mogą być przyznane także osobie, która wymaga pomocy 

innych osób, a rodzina, także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni i zstępni 

nie mogą takiej pomocy zapewnić. Usługi opiekuńcze obejmują : pomoc w 

zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez 

lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb 

wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby 

ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.  

Usługi opiekuńcze Liczba świadczeń Wydatki w zł 
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w tym: 

specjalistyczne 

usługi opiekuńcze       

Liczba osób 

korzystających 

2017 130 24.929 358.022 zł 

2017 32 830 11.803 zł 

2018 155 28.264 412.293 zł 

2018 41 899 13.400 zł 

2019 126 27.134 355.486 zł 

2019 23 670 11.822 zł 

 

- praca socjalna, (zadanie własne); Praca socjalna świadczona jest przez pracowników 

socjalnych w ramach obowiązków zawodowych, na rzecz poprawy funkcjonowania 

osób i rodzin w ich środowisku społecznym. Praca socjalna prowadzona jest z 

osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i 

samodzielności życiowej oraz ze społecznością lokalną w celu zapewnienia 

współpracy i koordynacji działań instytucji i organizacji istotnych dla zaspokajania 

potrzeb członków społeczności. 

Praca socjalna Liczba rodzin 

korzystających 

Liczba osób w 

rodzinach 

Wydatki w zł 

2017 866 1.727 -  

2018 816 1.628 -  

2019 769 1.524 -  

 

- poradnictwo specjalistyczne, (zadanie własne); Poradnictwo specjalistyczne, a w 

szczególności prawne, psychologiczne i rodzinne, jest świadczone osobom i 

rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu 

swoich problemów życiowych, bez względu na posiadany dochód. Ośrodek nie 

prowadzi ewidencji poradnictwa. Poradnictwo pracowników socjalnych, 

psychologów, pedagoga czy radcy prawnego wynika z realizacji podstawowych zadań 

i jest nieodłącznym elementem pracy pracowników ośrodka. 

 

- interwencja kryzysowa, (zadanie własne); Interwencja kryzysowa stanowi zespół 

działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin, w tym dotkniętych przemocą, w celu 

zapobiegania lub pogłębiania się występujących dysfunkcji. Pomocą tą obejmuje się 

osoby i rodziny bez względu na posiadany dochód. W ramach takich działań udziela 

się w szczególności poradnictwa specjalistycznego oraz schronienia dostępnego przez 

całą dobę w Ośrodku Interwencji Kryzysowej prowadzonym przez powiat. Ponadto na 

rzecz osób dotkniętych przemocą powołany jest Zespół Interdyscyplinarny, w którym 
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czynny udział biorą pracownicy ośrodka. Ośrodek zapewnia również obsługę 

administracyjną Zespołu Interdyscyplinarnego. 

 

- składki na ubezpieczenie społeczne; Za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w 

związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale 

lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, 

ojcem lub rodzeństwem, ośrodek pomocy społecznej opłaca składkę na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe. Ośrodek nie opłacał składek na ubezpieczenie społeczne z w/w 

tytułu w latach 2017, 2018 i 2019. 

 

- składki na ubezpieczenie zdrowotne, (zadanie własne dofinansowane); Ośrodek 

pomocy społecznej opłaca składkę na ubezpieczenie zdrowotne za osobę pobierającą 

zasiłek stały z pomocy społecznej niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia 

zdrowotnego z innego tytułu, bezdomną wychodzącą z bezdomności niepodlegającą 

obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. W latach 2017, 2018 i 2019 

Ośrodek opłacał składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłki stałe. 

W 2017 w wys. 65.816 zł, w 2018 w wys. 58.141 zł w 2019 w wys. 60.726 zł 

  

- kierowanie do placówek całodobowego pobytu (DPS), (zadanie własne); Osobie 

wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, 

niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można 

zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do 

umieszczenia             w domu pomocy społecznej. Osobę kieruje się do domu pomocy 

społecznej odpowiedniego typu.   

Ponoszenie 

odpłatności za 

osoby 

przebywające w 

DPS 

Liczba osób 

korzystających 

Liczba świadczeń Wydatki w zł 

2017 62 692 1.289.795 zł 

2018 71 708 1.366.294 zł 

2019 68 727 1.559.827 zł 

  

Ponadto od 2018 roku, Ośrodek dysponuje 2 mieszkaniami chronionymi, do których 

skierowano 6 osób a na koniec 2019 roku przebywało 5 osób. Mieszkanie chronione jest formą 

pomocy społecznej przygotowującą osoby tam przebywające, pod opieką specjalistów, do 

prowadzenia samodzielnego życia lub zastępującą pobyt w placówce zapewniającej 

całodobową opiekę. Mieszkanie chronione zapewnia warunki samodzielnego funkcjonowania 

w środowisku, w integracji ze społecznością lokalną.  
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Utrzymanie i ilość 

osób w 

mieszkaniach 

chronionych 

Liczba osób 

korzystających 

Utrzymanie 

całościowe 

(opiekunowie i 

lokale) 

Utrzymanie lokali 

(opłaty za media) 

2018* 5 38.527 zł 9.545 zł 

2019 5 61692 zł 13.209 zł 

* koszty za niepełny rok, gdyż zasiedlano mieszkania do maja 2018r. 

 

7.3. ŚWIADCZENIA POMOCY SPOŁECZNEJ W RAMACH ZADAŃ 

ZLECONYCH 

Do zadań zleconych, realizowanych w Ośrodku Pomocy Społecznej należą: 

- organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu 

zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi; Specjalistyczne usługi 

opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, świadczone w miejscu 

zamieszkania. Osoby z zaburzeniami psychicznymi w większości kierowane są do 

ośrodków wsparcia, tj. do Środowiskowego Domu Samopomocy w Kluczborku. 

Specjalistyczne 

usługi opiekuńcze                         

dla osób z 

zaburzeniami 

psychicznymi 

Liczba osób 

korzystających 

Liczba świadczeń Wydatki w zł 

2017 8 1.087 21.196 zł 

2018 4 546 16.317 zł 

2019 4 369 11.225 

 

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z 

klęską żywiołową lub ekologiczną; Zasiłek celowy może być przyznany w celu 

zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej. Zgodnie z art. 40 ustawy zasiłek celowy 

może być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi w 

przypadku, gdy: osoba lub rodzina poniosła straty w wyniku zdarzenia losowego, oraz 

gdy osoba lub rodzina poniosła straty w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej. 

Zasiłki celowe w 

związku z klęską 

żywiołową 

Liczba osób 

korzystających 

Liczba świadczeń Wydatki w zł 

2017 1 1 6.000 zł 

2018 1 1 6.000 zł 

2019 0 0 0 zł 
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- realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających 

na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój 

specjalistycznego wsparcia; Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania 

wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę 

poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia. 

W 2019 roku realizowano w ośrodku cztery programy:  

- „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, którego celem jest między innymi 

wsparcie gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym w 

zakresie dożywiania dzieci oraz zapewnienie posiłku osobom tego 

pozbawionym; 

- „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w 2019 roku” 

dotyczący dofinansowania kosztów wynagrodzenia asystentów rodziny i 

koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej; 

- „Opieka 75+”. Celem programu jest wsparcie gmin w wypełnianiu zadań 

własnych o charakterze obowiązkowym – świadczeniem usług opiekuńczych 

dla osób w wieku powyżej 75 roku życia; 

- „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych – edycja 2019”. Wsparcie 

finansowego z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób 

Niepełnosprawnych w zakresie świadczenia usług opiekuńczych, w tym 

specjalistycznych usług opiekuńczych osobom niepełnosprawnym w wieku do 

75 r.ż. legitymujących się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, 

jak również orzeczeniem równoważnych oraz dla dzieci do 16 r.ż. z orzeczeniem 

o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub 

długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną 

możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału 

na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. 

Rok Wysokość 

dotacji do 

Programu 

„Posiłek w 

szkole i w 

domu” 

Wysokość 

dotacji do 

Programu 

„Asystent 

rodziny i 

koordynator 

rodzinnej 

pieczy 

zastępczej –

edycja 2019” 

Wysokość 

dotacji do 

Programu 

„Opieka 75+” 

Wysokość dotacji 

do Programu 

„Usługi 

opiekuńcze dla 

osób 

niepełnosprawnych 

– edycja 2019” 

2017 227.249 zł. 76.600 zł 0 zł 0 zł 

2018 224.000 zł 72.412 zł 0 zł 0 zł 

2019 237.163 zł 43.805 zł 52.839 zł 12.852 

 



Raport o stanie Gminy Kluczbork 
 

68 
 

- wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki; Wynagrodzenie za sprawowanie 

opieki wypłaca się w wysokości ustalonej przez sąd. Udzielenie świadczeń w postaci 

wynagrodzenia za sprawowanie opieki nie wymaga przeprowadzenia rodzinnego 

wywiadu środowiskowego oraz wydania decyzji administracyjnej. 

Wynagrodzenia dla 

opiekuna 

Liczba osób 

korzystających 

Liczba świadczeń Wydatki w zł 

2017 2 15 11.100 zł 

2018 4 25 13.211 zł 

2019 3  51 12.548 

 

7.4. OSOBY DŁUGOTRWALE KORZYSTAJĄCE ZE ŚWIADCZEŃ I LICZBA 

OSÓB BEZDOMNYCH 

 Większość klientów ośrodka pomocy społecznej, to osoby długotrwale korzystające ze 

świadczeń. Wynika to przede wszystkim z trudnej sytuacji życiowej tych rodzin. Ze względu 

na powody przyznania pomocy, najwięcej osób korzystających to osoby: długotrwale 

bezrobotne, niepełnosprawne, długotrwale lub ciężko chore, bezradne, wymagające ochrony 

macierzyństwa, a także rodziny niepełne, osoby uzależnione od alkoholu, osoby mające 

trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego. Wsparcie dla rodzin z 

dziećmi, udzielane w ramach programu 500+, spowodowało zauważalną tendencję do 

zmniejsza się liczby osób korzystających z pomocy społecznej. Zmniejsza się również ilość 

przyjętych wniosków, przeprowadzonych wywiadów środowiskowych i wydanych decyzji. 

Obserwujemy również spadek rodzin z dziećmi, wśród korzystających ze świadczeń z pomocy.  

Rzeczywista liczba 

rodzin objętych 

pomocą – 

długotrwale 

Liczba osób którym 

przyznano 

świadczenie 

Liczba rodzin Liczba osób                        

w rodzinach 

2017 1.321 800 1.656 

2018 1.166 793 1.631 

2019 1.113 706 1.428 

 

Dane z obszaru pomocy społecznej 2017 2018 2019 

Liczba przyjętych i 

zweryfikowanych wniosków 

3572 3322 2964 

Liczba przeprowadzonych 

wywiadów środowiskowych 

4059 3862 3392 

Liczba wydanych decyzji 1.321 1.166 1.113 
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Powody przyznania 

pomocy społecznej 

2017 2018 2019 

Liczba 

rodzin 

liczba 

osób                             

w 

rodzinach 

Liczba 

rodzin 

liczba 

osób                             

w 

rodzinach 

Liczba 

rodzin 

liczba 

osób                             

w 

rodzinach 

Ubóstwo 575 1.243 536 1.132 512 1.064 

Sieroctwo 4 5 3 4 4 5 

Bezdomność 33 38 39 44 38 40 

Potrzeba ochrony 

macierzyństwa 

100 442 102 446 79 362 

Bezrobocie 412 1.019 357 871 332 804 

Niepełnosprawność 304 540 312 556 265 439 

Długotrwałą lub 

ciężka choroba 

381 578 402 604 343 490 

Bezradność z 

sprawach 

opiekuńczo-

wychowawczych 

130 445 112 390 107 382 

Przemoc w rodzinie 9 23 10 29 9 23 

Alkoholizm 26 32 27 29 36 43 

Trudności                                        

w przystosowaniu do 

życia po zwolnieniu 

z zakładu karnego 

15 27 16 23 12 14 

 

7.5. ZADANIA OPS W KLUCZBORKU WYNIKAJĄCE Z INNYCH USTAW 

 W Ośrodku Pomocy Społecznej w Kluczborku, realizowane są również inne zadania 

własne gminy, wynikające z innych ustaw niż ustawa o pomocy społecznej, w tym w zakresie: 

wsparcia rodzin mających problemy opiekuńczo-wychowawcze, przeciwdziałania przemocy 

oraz projekty ze środków budżetu państwa i Unii Europejskiej. 

7.5.1. W ramach ustawy o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ośrodek 

zatrudnia asystentów rodziny i pedagoga, prowadzi świetlicę terapeutyczno-

wychowawczą oraz ponosi odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej.  

 

• Na mocy otrzymanego upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach z 

zakresu wspierania rodziny, do wsparcia świadczonego przez asystentów rodziny i 

pedagoga, kierowane są rodziny mające problemy opiekuńczo – wychowawcze. 
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Wsparcie kierowane jest do rodzin zgłaszanych przez pracowników socjalnych za ich 

dobrowolną zgodą lub na podstawie orzeczenia sądu rodzinnego. Asystenci świadczą 

wsparcie zarówno dla rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze, 

jak i dla rodzin starających się o powrót dziecka do rodziny naturalnej.   

Realizacja ustawy o wsparciu rodziny i 

systemie pieczy zastępczej. Wsparcie 

świadczone przez asystentów rodziny. 

2017 2018 2019 

Liczba rodzin objętych wsparcie 57 38 43 

Liczba dzieci w tych rodzinach 122 101 87 

Wydatki  zatrudnienia asystentów rodziny, w 

tym : 

wydatki własne 

128.864 zł 

52.264 zł 

170.540 zł 

98.128 zł 

135.833 zł 

92.028 zł 

Wydatki pokryte z dotacji Budżetu Państwa 

(Program Asystent rodziny i koordynator 

rodzinnej pieczy zastępczej) 

76.600 zł 72.412 zł 43.805 zł 

 

• Działająca w Ośrodku Pomocy Społecznej Świetlica Terapeutyczno Wychowawcza 

„Parasol”, jest placówką wsparcia dziennego dla 30 dzieci. Celem działalności świetlicy 

jest wspieranie rodziny w procesie wychowawczym, szczególnie w zakresie poprawy 

funkcjonowania psychospołecznego dzieci, poprzez objęcie ich w czasie wolnym od 

zajęć szkolnych opieką oraz zajęciami profilaktycznymi, terapeutycznymi, 

rozwojowymi i edukacyjnymi. Działania te skierowane są szczególnie do dzieci: 

− zaniedbanych wychowawczo, 

− pochodzących z grup ryzyka, 

− mających problemy z nauką, zachowaniem, niewykazujących utrwalonych zaburzeń 

zachowania. 

Pracownicy świetlicy współpracują z ośrodkiem kuratorskim przy Sądzie Rejonowym                    

w Kluczborku oraz z pedagogami większości szkół podstawowych z gminy Kluczbork. 

Realizacja ustawy o wsparciu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej. Prowadzenie placówki 

wsparcia dziennego. 

2017 2018 2019 

Liczba miejsc 30 30 30 

Przeciętna liczba umieszczonych dzieci 29 29 26 

Wydatki   151.729 zł 153.706 zł 154.995 zł 

 

• Zgodnie z art. 191 ust 8 i 9 ustawy w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie 

zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce 
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zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej 

ponosi odpowiednio wydatki w wysokości: 

- 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w pierwszym roku pobytu 

dziecka w pieczy zastępczej; 

- 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w drugim roku pobytu 

dziecka w pieczy zastępczej; 

- 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w trzecim roku i następnych 

latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej. 

Następnie, w wyniku zawartego porozumienia z Powiatem Kluczborskim, ustalono zasady 

współfinansowania przez gminę, dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. Zgodnie z art. 

176 pkt 5 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej do zadań własnych gminy 

należy współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, 

placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub 

interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym. 

Realizacja ustawy o wsparciu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej. Ponoszenie opłatności za pobyt 

dzieci w RZ i POW  

2017 2018 2019 

Liczba dzieci umieszczonych w Rodzinach 

zastępczych, za które ponoszono odpłatność. 

36 43 58 

Wydatki  140.599 zł 158.494 zł 181.510 zł 

Liczba dzieci umieszczonych w Placówkach 

opiekuńczo wychowawczych (domach dziecka), 

za które ponoszono odpłatność.  

19 16 13 

Wydatki  179.033 zł 173.109 zł 155.203 zł 

 

7.5.2.  

Do zadań ośrodka w ramach realizacji ustawy o przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

należy realizacja części zadań przypisanych dla ośrodka w uchwalonym Programie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochronie ofiar przemocy oraz obsługa Zespołu 

Interdyscyplinarnego (ZI). Ponadto, pracownicy ośrodka biorą czynny udział w grupach 

roboczych powoływanych przez ZI. 

Zadania do realizacji Programu, wynikają z ustalonych celów, skierowanych na  

przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie oraz ochronę osób doznających przemocy 

w rodzinie, które są sprecyzowane poprzez następujące cele szczegółowe: 

- Rozwijanie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy. 

- Rozwijanie działań mających na celu pomoc osobom doznającym przemocy w 

rodzinie 

- Podejmowanie działań wobec osób podejrzewanych o stosowanie przemocy w 

rodzinie. 



Raport o stanie Gminy Kluczbork 
 

72 
 

- Rozwijanie kompetencji osób realizujących działania z zakresu przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie. 

 

Realizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w  

rodzinie. 

2017 2018 2019 

Ilość otrzymanych Niebieskich Kart 51 57 33 

Ilość powołanych Grup Roboczych 18 22 28 

Ilość zakończonych procedur Niebieskiej 

Karty (dotyczy również procedur wszczętych w 

latach poprzednich) 

37 38 74 

Ilość posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego (ZI) 

 

Ilość posiedzeń Grup roboczych (GR) 

38 

bd 

37 

bd 

17 ZI 

72 GR 

 

7.5.3.  

Ośrodek Pomocy Społecznej pozyskuje środki na realizację zadań własnych z środków 

zewnętrznych, zarówno z budżetu państwa jak i z Unii Europejskiej. 

Środki pozyskane na projekty realizowane w OPS 

w Kluczborku. 

2017 2018 2019 

Projekt partnerski „Nie-sami-dzielni”, 

dofinansowany z środków UE.  

 

95.243,46 zł 99.111,32 zł 92.803,86 zł 

Projekt partnerski „Bliżej rodziny i dziecka”, 

dofinansowany z środków UE. 

 

5.257,86 zł  1.096,19 - 

Projekt partnerski „Razem możemy więcej”, 

dofinansowany z środków UE. 

0,00 zł 8.232,00 zł 12.119,14 zł 

Projekt „ Nowa jakość pomocy społecznej              w 

Gminie Kluczbork” , dofinansowany z środków 

UE. 

0,00 zł 162.0256,59 

zł 

94917,91 zł 

Program „Opieka 75+”, dofinansowanie z budżetu 

państwa. 

 

0,00 zł 28.003,20 zł 52.839,00 zł 

Program „Asystent rodziny i koordynator pieczy 

zastępczej”, dofinansowanie z budżetu państwa. 

 

76.600,00 zł 72.412,00 zł 43.805 zł 
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8. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE 

 
8.1.ZASOBY MIESZKANIOWE GMINY KLUCZBORK 

 

Wielkość zasobu mieszkaniowego Gminy Kluczbork na dzień 31 grudnia 2019 roku 

przedstawia poniższa tabela.  
 

l.p. 
Zasoby 

mieszkaniowe 

Zasoby 

mieszkaniowe 

lokale 

 socjalne 
lokale tymczasowe lokale chronione 

1.  Zarząd MZOK 180 8 423 m2 39 
1 516,29 

m2 
0 0  2 138,34 m2 

2. 
WSPÓLNOTY 

MIESZKANIOWE     
412 19 484 m2 47 

1 691,71 

m2 
2 45,77 m2 0 0 

3.                      RAZEM 592 27 634 m2 86 3 208 m2 2 45,77 m2 2 138,34 m2 

 

Wielkość zasobu mieszkaniowego Gminy Kluczbork na dzień 31 grudnia 2019 r.  

obejmował 592 lokale komunalne, o łącznej powierzchni użytkowej 27 634m2, zlokalizowane w 

213 obiektach budowlanych, z czego 32 obiektami zarządza Miejski Zarząd Obiektów 

Komunalnych w Kluczborku, natomiast 182 obiektami zarządzają zarządy bądź zarządcy 

poszczególnych wspólnot mieszkaniowych, a 5 obiektami zarządza Administracja Oświaty. Na 

łączną liczbę 592 mieszkań, 56 lokali znajduje się na terenach wiejskich. 

Większość budynków będących w zasobie Gminy Kluczbork, wybudowana została przed 

1945 rokiem. W obiektach komunalnych zlokalizowanych jest od 2 do 32 lokali mieszkalnych. 

Wybudowane zostały w technologii tradycyjnej, ze stropami drewnianymi, więźbą dachową 

pokrytą dachówką lub papą, stolarką okienną najczęściej skrzynkową i wyposażone są w większości 

w ogrzewanie piecowe. Wszystkie obiekty posiadają instalację elektryczną oraz wodno - 

kanalizacyjną. Na terenach wiejskich część obiektów podłączona jest do kanalizacji sanitarnej, 

część posiada przyobiektowe oczyszczalnie ścieków lub szamba.  

W 2019 r. zwiększono ilość lokali socjalnych do 86, utrzymuje się również w dyspozycji 2 

pomieszczenia tymczasowe, z przeznaczeniem na przeprowadzenie eksmisji. Od roku 2018 do 

dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku pozostają 2 lokale z przeznaczeniem na 

mieszkania chronione. Przewiduje się w kolejnych latach dalszy wzrost ilości lokali na najem 

socjalny, co podyktowane jest dużym zapotrzebowaniem na takie mieszkania, natomiast wzrost 

liczby pomieszczeń tymczasowych uzależniony będzie od bieżących potrzeb. 

W celu poprawy stanu technicznego lokali i budynków wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu gminy, w roku 2019 wykonano szereg remontów i modernizacji w lokalach 

i budynkach komunalnych: roboty ogólnobudowlane, remonty kominów i pieców, wymiany stolarki 

okiennej i drzwiowej, instalacji wodno - kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, naprawy pokryć 

dachowych, za łączną kwotę 235 879,38 zł. (w tym na remonty 190 032,30 zł; na modernizację 45 

847,08 zł).  

Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych w Kluczborku, jako zarządca obiektów 

komunalnych, samodzielnie podejmuje decyzje w zakresie bieżącej eksploatacji budynków 

obejmującej: 

- Utrzymania w należytym stanie porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynku 

służących do wspólnego użytku oraz jego otoczenia poprzez wywóz nieczystości stałych i 

płynnych, sprzątanie pomieszczeń wspólnego użytkowania, usuwania śniegu, likwidacji 

sopli z dachów, przeprowadzania ewentualnych dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji. 

- Wykonywania bieżącej konserwacji i remontów obiektów i pomieszczeń wspólnego 

użytkowania, naprawy instalacji i urządzeń oraz usuwania awarii i jej skutków, zgodnie z 
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art. 6 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie 

gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. 

- Przeprowadzania okresowych przeglądów technicznych obiektów i lokali zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa budowlanego wraz z typowaniem niezbędnych 

remontów i prowadzenia dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej obiektu. 
 

8.2. DANE DOTYCZĄCE ZADŁUŻENIA 

 

Zadłużenie czynszowe najemców za lokale komunalne w Gminie Kluczbork na dzień 

31.12.2019 r. wynosi 3 090 294,81 zł plus odsetki w kwocie 2 679 656,84 zł.  

MZOK celem wyegzekwowania należności czynszowych kieruje do sądu corocznie ok 

40 - 60 pozwów przeciwko najemcom, aby zabezpieczyć należności wobec Gminy Kluczbork. 

W roku 2019 skierowano do sądu 61 dłużników zalegających z zapłatą czynszu. Kolejnym 

etapem windykacji należności jest egzekucja komornicza. Średnio kierowanych jest do 

Komornika ok 70 najemców rocznie, a w roku 2019 skierowano 69 spraw. 

Ponadto w roku 2019 skierowano do sądu 7 najemców celem orzeczenia eksmisji z 

zajmowanych lokali komunalnych.  

W roku 2019 zawarto 31 porozumień z zadłużonymi najemcami, dającym dłużnikom 

możliwość spłaty zadłużenia czynszowego w ratach. Z 14 zadłużonymi najemcami zawarto 

stosowne umowy umożliwiające odpracowanie należności czynszowych poprzez świadczenie 

rzeczowe i tym samym w roku 2019 zadłużenie czynszowe tych najemców uległo zmniejszeniu 

o łączną kwotę 74 650 zł, w stosunku do roku 2018. 

 

8.3. INFORMACJA O PRZYDZIAŁACH MIESZKAŃ 

 
 

Na dzień 31.12.2019 r. na podstawie Uchwały Rady Miejskiej nr IX/59/03 z późn. zm 

uprawnionych do otrzymania mieszkania gminnego i oczekujących na listach z roku 2013 – 

2019  pozostaje 97 wnioskodawców, w tym na mieszkanie stałe 25, na najem socjalny 72. Na 

listę roku 2020 zakwalifikowano pozytywnie kolejnych 40 wnioskodawców, w tym na listę stałą 

12, a na najem socjalny 28.   

W roku 2019 Społeczna Komisja Mieszkaniowa pozytywnie zaopiniowała przydziały 

mieszkań komunalnych dla 11 uprawnionych, z którymi następnie zawarto umowę najmu, w 

tym na mieszkanie stałe 5 umów, na najem socjalny lokalu 6 umów. 

 

8.4. POZOSTAŁE LOKALE I GRUNTY W ZARZĄDIE MZOK 

 
 

Pod zarządem MZOK Kluczbork pozostają również lokale użytkowe, garaże, komórki 

i dzierżawione grunty, których stan na dzień 31.12.2019 r. przedstawia poniższa tabela. 
 

ROK 
Lokale użytkowe Garaże murowane 

Dzierżawy gruntu 

 (pod garaże blaszaki) 

Komórki 

gospodarcze 
 

szt m2 szt m2 szt m2 szt m2 

2019 50 4 054,53 69 1 469,32 67 1002,75 213 1 773,43 

 

Od 1 października 2014 r. MZOK jest administratorem Cmentarza Komunalnego w 

Kluczborku. Po przejęciu cmentarza przeprowadzono inwentaryzację grobów w terenie oraz 

wprowadzono elektroniczną ewidencję zmarłych. Wprowadzono także internetową 

wyszukiwarkę osób pochowanych wraz z wizualizacją grobów oraz mapą dojścia. Równolegle 

do prowadzonego elektronicznego systemu osób zmarłych oraz miejsc grzebalnych prowadzona 

jest papierowa ewidencja tzw. „Księgi Cmentarne” tj. Księga Osób Pochowanych, Księga 
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Grobów oraz Alfabetyczny Spis Osób Pochowanych za dany rok. Na koniec 2019 r. liczba 

zarejestrowanych zmarłych na Cmentarzu Komunalnym w Kluczborku wynosiła 16 801. 

W 2019 r. zostały przygotowane miejsca do pochówków na urny poprzez wybudowanie 

kolejnego rzędu grobów murowanych urnowych usytuowanych w sektorze 14, w tzw. „sektorze 

urn”. W 2019 r. na cmentarzu została dokonana kompleksowa pielęgnacja drzewostanu na 

części katolickiej wzdłuż całej głównej alei do krzyża. Do głównych realizowanych zadań 

administracji cmentarza należy także codzienna dbałość o utrzymanie porządku: zamiatanie 

alejek, koszenie trawy, wygrabianie liści, sprzątanie śmieci, odśnieżanie, obsługa kaplicy 

cmentarnej. Dodatkowo administracja cmentarza obsługuje dwa przynależne do cmentarza 

parkingi, codziennie wykonywanie są też czynności polegające na redukowaniu kosztów 

związanych z wywozem odpadów komunalnych cmentarza poprzez wyselekcjonowanie 

odpadów biodegradowalnych od pozostałych i ich utylizację we własnym zakresie, co 

powoduję znaczną redukcję kosztów związanych z gospodarką odpadami.  
 

MZOK w 2019 r. administrował również terenami gminnymi, na których realizowane 

były następujące prace: 

- Sprzątanie ulic, chodników, targowisk, parku, lasów komunalnych, 11 placów 

zabaw, terenu zbiornika retencyjnego, cmentarza komunalnego i innych – o łącznej 

powierzchni 755 931m2.  

- Utrzymania 23 słupów ogłoszeniowych, a także ich oplakatowywanie. 

- Utrzymanie czystości i porządku wokół zbiornika retencyjnego, w tym opróżnianie 

koszy betonowych w ilości 36 sztuk oraz utrzymanie małej architektury wokół 

zbiornika. 

- Opróżnianie i dbanie o stan techniczny koszy rozmieszczonych na terenie miasta w 

ilości 132 sztuk, poza terenem 60 sztuk. 

- Utrzymanie czystości na terenie 26 parkingów zlokalizowanych na terenie miasta, 

mających łącznie 985 miejsc parkingowych.  

- Utrzymanie czystości, zieleni niskiej i wysokiej na posesjach mieszkalnych 

stanowiących własność gminy. 

- Partycypacja w kosztach i zarządzaniu nieruchomością wspólną na 182 wspólnotach 

mieszkaniowych.  
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9. ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE 
 

9.1. STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO GMINY 

 

 W celu określenia polityki przestrzennej gminy, w tym lokalnych zasad 

zagospodarowania przestrzennego, rada gminy uchwala studium / zmianę studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. W studium określa się 

zapotrzebowanie na nową zabudowę w perspektywie nie dłuższej niż 30 lat. Ustalenia studium 

są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu lub zmianie miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego. Studium nie jest aktem prawa miejscowego. Zmiana 

studium następuje w trybie, w jakim jest ono uchwalane. 

Gmina Kluczbork posiada aktualne studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego dla całej gminy - uchwała Nr XXVI/230/16 Rady Miejskiej 

w Kluczborku z dnia 12 lipca 2016r. W roku 2019 prowadzone były trzy procedury zmiany 

studium: 

- zmiana dotycząca dwóch terenów położonych we wsi Ligota Dolna z przeznaczeniem 

ich pod zabudowę produkcyjno-usługową; 

- zmiana dotycząca trzech terenów położonych we wsi Gotartów i Kujakowice Dolne, 

Kujakowice Górne, Smardy Dolne z przeznaczeniem ich pod zabudowę mieszkaniową 

jednorodzinną oraz zabudowę usługową; 

- zmiana dotycząca terenu całej gminy Kluczbork (korekta wskaźników 

zagospodarowania terenów, zmiana przeznaczenia dla terenu gdzie zlokalizowany jest 

biurowiec FAMUR- FAMAK S.A. w Kluczborku i terenów we wsi Bogdańczowice po 

stacji ujęcia wody). 

 

9.2. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

 

 W celu ustalenia przeznaczenia terenów, w tym inwestycji celu publicznego oraz 

określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy rada gminy uchwala miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń studium. 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawa miejscowego. Zmiana 

planu następuje w trybie, w jakim jest on uchwalany. Gmina Kluczbork posiada następujące 

aktualne miejscowe plany:    

- miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obejmujące całe tereny 

administracyjne posiadają następujące miejscowości: Kluczbork, Ligota Dolna, Ligota 

Górna i Ligota Zamecka.  

- miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obejmujące tereny zainwestowane 

(tereny obejmujące istniejącą i planowaną zabudowę) posiadają następujące 

miejscowości: Bażany, Bąków, Biadacz, Bogacica, Bogdańczowice, Borkowice, 

Gotartów, Krasków, Krzywizna, Kujakowice Dolne, Kujakowice Górne, Kuniów, 

Łowkowice, Smardy Dolne i Smardy Górne. 

 

  Gmina Kluczbork nie posiada miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

dla następujących miejscowości: Bogacka Szklarnia, Czaple Stare, Czaple Wolne, Maciejów, 

Nowa Bogacica, Unieszów i Żabiniec. 

Obszar gminy Kluczbork objęty obowiązującymi miejscowymi planami 

zagospodarowania przestrzennego wynosi 4596 ha co stanowi 21,18% powierzchni całej 

gminy. W roku 2019 prowadzone były procedury sporządzania / zmiany miejscowego planu: 
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- miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowanych wsi 

Bogdańczowice; 

- miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowanych wsi 

Ligota Dolna; 

- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ligota Górna i 

Zamecka część południowa – zmiany punktowe; 

- zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kluczborka część 

Północna. 

 

 W roku 2019 Rada Miejska w Kluczborku podjęła następujące uchwały w sprawie 

przystąpienia do sporządzania / zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: 

- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kluczbork część 

południowa – uchwała Nr IX/170/19 z dnia 29.05.2019 r.; 

- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 

zainwestowanych wsi Gotartów – uchwała Nr IX/167/19 z dnia 29.05.2019 r.; 

- sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ligota Górna i 

Ligota Zamecka część północna– uchwała Nr IX/171/19 z dnia 29.05.2019 r. 

 

 Została przeprowadzona procedura wyłonienia wykonawcy w/w sporządzania / zmiany 

planu oraz rozpoczęto procedurę planistyczną.  

 

9.3. LOKALIZACJA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO I USTALENIE 

WARUNKÓW ZABUDOWY 

 

 Inwestycja celu publicznego jest lokalizowana w przypadku braku miejscowego planu 

na podstawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zmiana 

zagospodarowania terenu polegająca na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych 

robot budowlanych, a także zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części 

w przypadku braku miejscowego planu, wymaga ustalenia w drodze decyzji o warunkach 

zabudowy. W roku 2019 wydano 2 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: 

- budowa linii energetycznej kablowej podziemnej 15 kV wraz z kanalizacją 

światłowodową we wsi Krasków; 

- rozbudowa linii energetycznej napowietrznej niskiego napięcia i oświetlania ulicznego 

we wsi Unieszów. 

 

Ponadto, w roku 2019 wydano:  

- 30 decyzji o ustaleniu warunkach zabudowy; 

- 4 decyzje o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy; 

- 4 decyzje zmieniające decyzje o warunkach zabudowy. 
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10. INWESTYCJE 
 

10.1. INWESTYCJE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH GMINY 

 

W roku 2019 Gmina Kluczbork na inwestycje przeznaczyła środki finansowe w wysokości  

19 145 486,23 zł, z tego: 

- na inwestycje związane z budową i przebudową dróg  przeznaczono kwotę   

15 765 938,13 zł, co stanowi 82,3 % środków finansowych przeznaczonych na 

inwestycje; 

- na inwestycje związane z  rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich 

przeznaczono kwotę 47 825,98 zł, co stanowi 0,2% środków finansowych 

przeznaczonych na inwestycje; 

- na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Kluczborskiego Budżetu Obywatelskiego 

przeznaczono kwotę 209 202,51 zł, co stanowi 1,1% środków finansowych 

przeznaczonych na inwestycje; 

- na realizację zadania z zakresu infrastruktury technicznej przeznaczono kwotę  

1 642 691,92 zł, co stanowi  8,6 % środków finansowych przeznaczonych na 

inwestycje; 

- na  poprawę  jakości stanu technicznego infrastruktury cmentarza  przeznaczono kwotę 

108 110,74 zł, co stanowi  0,6 % środków finansowych przeznaczonych na inwestycje; 

- na inwestycje związane z uzbrajaniem terenów  przeznaczono  kwotę 443 474,07 zł, co 

stanowi  2,3%  środków finansowych przeznaczonych na inwestycje; 

- na inwestycje związane z budową  oświetlenia ulicznego  przeznaczono kwotę  

311 310,18 zł, co stanowi  1,7% środków finansowych przeznaczonych na inwestycje; 

- na modernizację świetlic wiejskich przeznaczono kwotę 18 999,00 zł, co stanowi 0,1% 

środków finansowych przeznaczonych na inwestycje; 

- na inwestycje związane z obiektami sportowymi  przeznaczono kwotę 597 933,70 zł, 

co stanowi  3,1% środków finansowych przeznaczonych na inwestycje. 

 

 Wydatki na inwestycje drogowe są znacząco wyższe od wydatków na pozostałe 

inwestycje ale jest to związane z otrzymaniem dofinansowania na inwestycje drogowe ze 

środków unijnych oraz ze środków krajowych. 

 

10.1.1. INFRASTRUKTURA DROGOWA 

 

 Infrastruktura  drogowa na terenie gminy obejmowała  167,58 km dróg, zarówno  

zaliczonych do  kategorii  dróg publicznych jak i wewnętrznych. Na terenie gminy dróg 

wiejskich o nawierzchni utwardzonej (64,92km) i gruntowych jest około 130 km, dróg 

miejskich – 37,58 km. 

Stan techniczny dróg gminnych na terenach wiejskich w około 30% wymaga remontu i 

przebudowy w szczególności w miejscowościach: Żabiniec, Smardy Dolne i Górne, Bąków, 

Krasków, Bogacica – Krężel, Biadacz, Maciejów, Łowkowice, Bogdańczowice.  

 

W 2019r. gmina poniosła wydatki na następujące inwestycje i remonty drogowe: 

- budowa miejsc parkingowych  przy ul. Cybisa – w ramach KBO; 

- budowa obwodnicy miasta Kluczborka od ronda na drodze powiatowej DP 1321O do 

ronda przy DK na ul. Byczyńskiej w Kluczborku (ostatni etap); 2019r. gmina  otrzymała 

dofinansowanie w wysokości 5 315 613,88 zł w ramach RPO WO 2014-2020; 

- przebudowa drogi gminnej od drogi krajowej S11 w Gotartowie do ul. XXX- lecia w 

Kujakowicach Górnych; 
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- budowa ścieżek i dróg rowerowych na terenie Gminy Kluczbork wraz z budową 

parkingów PARK&DRIVE; 

- budowa drogi dojazdowej od DK 45 do budynków nr 93b i 101 w  Kuniowie; 

- przebudowa drogi przy ul. Kwiatowej w Kluczborku – przygotowanie dokumentacji; 

- remont ul. Powstańców Śl. i ul. Różanej w Kluczborku. 

 

 Ze środków finansowych w ramach RPO WO 2014-2020  gmina otrzymała w 2019r. 

dofinansowanie w wysokości 3.260.041,71zł na realizację zadania  pn. „Budowa ścieżek i dróg 

rowerowych na terenie Gminy Kluczbork wraz z budową parkingów PARK&DRIVE”. Więce 

szczegółów na ten temat znajduje się w kolejnym podrozdziale, ze względu na zaangażowanie 

środków zewnętrznych. 

 W związku z realizacją  w/w zadań  zwiększyła się długość ścieżek  pieszo-rowerowych 

na terenie gminy Kluczbork o 7 102,33 m, a ilość miejsc parkingowych o 171, w tym 10 miejsc 

dla osób niepełnosprawnych. 

W 2019r. kontynuowano  budowę ostatniego etapu  obwodnicy miasta  Kluczborka od 

ronda na drodze powiatowej DP 1321O do ronda przy DK ul. Byczyńska w Kluczborku. Więcej 

szczegółów na temat tej inwestycji znajduje się w kolejnym podrozdziale, ze względu na 

dofinansowanie ze środków zewnętrznych. 

 

10.1.2. INWESTYCJE ZWIĄZANE Z KANALIZACJĄ SANITARNĄ 

 

W celu umożliwienia  mieszkańcom gminy przyłączenia swoich nieruchomości do sieci 

ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej, gmina ponosi koszty związane z budową przepompowni 

ścieków i przykanalika. Właściciele  nieruchomości ponoszą natomiast koszty budowy 

przyłącza oraz koszty energii elektrycznej zużytej do zasilania przepompowni. W 2019r.  

wybudowano przykanalik wraz z przepompownią ścieków w  Ligocie  Zameckiej. 

 

10.1.3. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 

 

 W 2019r. Gmina Kluczbork zrealizowała zadanie pn. „Budowa kładki pieszo-

rowerowej przy zbiorniku „KLUCZBORK”. Kładka została oddana do użytku 01.08.2019. i od 

samego początku stała się celem wycieczek mieszkańców gminy. Dzięki tej inwestycji ścieżka 

biegnąca wokół zbiornika została ukończona a jej łączna długość wynosi blisko 3,5 km. Koszt 

budowy wyniósł 1 620 080,02 zł. 

 

 10.1.4. CMENTARZ KOMUNALNY 

 

W każdym rocznym budżecie gminy są środki finansowe przeznaczone na budowę 

alejek cmentarnych, zarówno w części nowej jak i starej. W części nowej cmentarza budowane 

są alejki po dokonaniu pochówków wzdłuż alejek ziemnych, a w części starej budowane są 

alejki w miejscach istniejących alejek gruntowych. 

W 2019r. zrealizowano jedną alejkę o nawierzchni z kostki betonowej na części nowej 

cmentarza i jedną na części starej cmentarza. 

 

10.1.5. UZBROJENIE TERENU 

 

W związku z utworzeniem Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przy ul. 

Wołczyńskiej w Kluczborku, gmina w 2019r. wykonała sieć wodociągową i sieć kanalizacji 

sanitarnej dla pierwszej działki, która została kupiona. 
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W 2019r. gmina wybudowała sieć wodociągową i sieć kanalizacji sanitarnej wraz z 

przepompownią ścieków dla osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Ks. Skorupki w 

Kluczborku. 

 

10.1.6. BUDOWA OŚWIETLENIA 

 

Gmina zobowiązana jest do budowy i utrzymania  oświetlenia ulicznego znajdującego 

się na terenie gminy. W budżecie gminy są przeznaczane środki finansowe na budowę 

oświetlenia ulicznego oraz na dowieszanie opraw  oświetleniowych na istniejących słupach 

elektroenergetycznych. W 2019r.  zrealizowano następujące zadania związane z oświetleniem 

dróg: 

- dowieszenie opraw na terenach  gminnych; 

- podświetlenie budynku kościoła parafialnego w Krzywiźnie; 

- budowa oświetlenia ul. Dębowej w Ligocie Górnej; 

- budowa oświetlenia części ul. Witosa w Krzywiźnie; 

- budowa oświetlenia ulicznego w kierunku Zbyszowa ( Bażany); 

- budowa oświetlenia - ul. Polna w Smardach Dolnych; 

- budowa oświetlenia drogi dojazdowej do zbiornika retencyjnego „KLUCZBORK”; 

- budowa oświetlenia przy ul. Jagiellońskiej od 14A do 14F w Kluczborku; 

- budowa oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej z Kuniowa do ul. Sikorskiego w 

Kluczborku; 

- budowa oświetlenia przy ul. Różanej w Kluczborku; 

- budowa oświetlenia w Unieszowie; 

- rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Wolności w Bogacicy. 

 W wyniku realizacji powyższych zadań zostały zamontowane 54 oprawy 

oświetleniowe. Na terenie gminy znajduje się obecnie 3 769 opraw oświetleniowych 

stanowiących własność gminy Kluczbork oraz 258 opraw stanowiących własność spółki 

Tauron Dystrybucja Serwis S.A. 

 

10.1.7. OBIEKTY SPORTOWE 

 

W 2019r. Gmina Kluczbork poniosła wydatki związane z realizacją następujących 

zadań: 

- zakup bramek aluminiowych na tereny boisk wiejskich; 

- montaż piłkochwytów i bramek na terenie boisk wiejskich; 

- Kluczborskie Centrum Lekkoatletyczne – w ramach KBO; 

- spłata rat za budowę oświetlenia Stadionu Miejskiego w Kluczborku. 

 

10.2. INWESTYCJE REALIZOWANE PRZY UDZIALE ŚRODKÓW 

ZEWNĘTRZNYCH 

 

10.2.1. ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH 

 

 Gmina Kluczbork w 2019r. realizowała następujące zadania dofinansowane ze 

środków zewnętrznych :  

• „Budowa obwodnicy miasta Kluczborka od ronda na drodze powiatowej DP 1321 

O do ronda na DK 42 ul. Byczyńska w Kluczborku (ostatni etap)”. 

Inwestycja obejmuje budowę odcinka obwodnicy o łącznej długości 1,37 km z jezdnią o  

szerokości 2x3,25m i obustronnymi poboczami gruntowymi szerokości 2x1,50m. Ponadto 
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projekt zakłada budowę włączeń do zaprojektowanego ronda na skrzyżowaniu DK 42 przy ul. 

Byczyńskiej, budowę wiaduktu drogowego nad torami PKP oraz budowę i przebudowę 

przepustów drogowych, dróg gospodarczych, zjazdów na pola a także budowę kanalizacji 

deszczowej, chodników i ciągu pieszo-rowerowego oraz oświetlenia.  

Realizacja tej kluczowej dla miasta inwestycji ma na celu zapewnienie dogodnego 

dojazdu do terenów inwestycyjnych (Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST-PARK) i 

poprawę bezpieczeństwa wszystkich użytkowników ruchu drogowego korzystających z 

przedmiotowej trasy. 

Realizacja budowy VI, ostatniego etapu budowy obwodnicy miasta Kluczborka od 

ronda w Smardach do ronda na ulicy Byczyńskiej w Kluczborku rozpoczęła się w 2018 r. a 

01.04.2020. została oddana do użytku. Całkowity koszt projektu to 19 775 738,72 zł, z czego 

dofinansowanie zgodnie z umową wynosi: 10 133 910,16 zł, co stanowi 51,24% całości 

kosztów. 

 

• Realizacja strategii niskoemisyjnej na obszarze Subregionu Północnego 

Województwa Opolskiego – Budowa ścieżek rowerowych, dróg rowerowych oraz 

parkingów PARK&DRIVE na terenie Gminy Kluczbork 

 

 Zadanie było realizowane w ramach umowy partnerskiej zawartej pomiędzy Liderem 

Partnerstwa Powiatem Kluczborskim a 14 Partnerami (2 powiaty i 12 gmin). Powiat 

Kluczborski, działając w imieniu partnerów, podpisał umowę o dofinansowanie Projektu w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020. 

Całkowita wartość projektu wynosiła 57 611 463,19 zł, dofinansowanie wyniosło 85% 

wydatków kwalifikowanych. Wartość zadań realizowanych w ramach Projektu przez Gminę 

Kluczbork wyniosła 7 713 237,34 zł a wysokość dofinansowania to 6 556 251,71 zł. Projekt 

zakończony został w listopadzie 2019r. 

 W ramach przedmiotowego projektu Gmina Kluczbork wykonała w zakresie budowy 

ścieżek rowerowych, dróg rowerowych i parkingów PARK & DRIVE na terenie Gminy 

Kluczbork następujące inwestycje: 

• Aleja Pokoju - zadanie zakończone wrzesień 2017r.; 

• Aleja Wodna - ul. Mickiewicza wraz z parkingiem przy ul. Moniuszki (stare 

targowisko), obecnie w realizacji, zakończenie zadania październik 2018r.; 

• Ligota Dolna - przedłużenie istniejącej ścieżki przy DK42 do ul. Przemysłowej wraz z 

oświetleniem, zakończenie zadania  listopad  2018r.; 

• od drogi powiatowej DP1317 do ul. Sikorskiego w Kluczborku zakończenie zadania 

listopad  2018r.; 

• ul. Piłsudskiego do Rynku i od Rynku do ul. Skłodowskiej droga krajowa 45 zadanie 

zakończone wrzesień 2018r.; 

• ścieżka rowerowa od ul. Katowickiej do parkingu przy zbiorniku w Ligocie Górnej wraz 

z budową parkingu oraz oświetlenia zakończenie zadania kwiecień 2019r.; 

• parking PARK & RIDE przy cmentarzu przy ul. Opolskiej w Kluczborku - zadanie 

zakończone wrzesień 2017r. 

 

• „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Bażanach” 

 Celem projektu było podniesienie jakości życia mieszkańców gminy Kluczbork poprzez 

budowę 134 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Bażany. Oprócz tego 

budowa przydomowych oczyszczalni ścieków miała na rozwój społeczno-gospodarczy oraz 

prowadzenia działalności gospodarczej. Projekt pozytywnie wpłynął na ochronę środowiska 
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poprzez uzyskany bezpośrednio po wybudowaniu przydomowych oczyszczalni ścieków, efekt 

ekologiczny, tj. liczbę planowanych odbiorców – 669 osób. Realizacja projektu zakończyła się 

w marcu 2019 roku. Koszt całkowity projektu wyniósł: 3 745 121,96 zł, z czego 

dofinansowanie zgodnie z umową wyniosło: 1 937 415,53 zł. Dofinansowanie pozyskano w 

ramach poddziałania: „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub 

rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną 

i w oszczędzanie energii" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.  

• „Rewitalizacja miasta Kluczborka poprzez podniesienie jakości przestrzeni 

publicznej oraz zapobieganie i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” 

 

 Jest to kompleksowe przedsięwzięcie infrastrukturalne mające na celu ponowne 

ożywienie zdegradowanych obszarów pod względem społecznym i gospodarczym. Liderem 

projektu - odpowiedzialnym za jego przygotowanie i realizację jest Gmina Kluczbork. 

Partnerem nr 1 jest Rzymskokatolicka Parafia pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w 

Kluczborku, natomiast Partnerem nr 2 jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przyszłość” w 

Kluczborku. 

Termin zakończenia zadania to 30 czerwca 2020r. jednak wiele prac związanych z jego 

realizacją odbyło się w roku 2018 i 2019. Całkowity koszt zadania według umowy o 

dofinansowanie ma wynieść 12 283 794,38 zł, z czego 5 461 637,34 zł stanowi dofinansowanie 

w ramach poddziałania „Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji” 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. 

 

• „Elektroniczne usługi publiczne - e-administracja dla Gminy Kluczbork, Powiatu 

Kluczborskiego i Powiatu Oleskiego” 

 

 Projekt uzyskał dofinansowanie z RPO WO 2014-2020 w ramach naboru ogłoszonego 

dla osi priorytetowej X Inwestycje w infrastrukturę społeczną poddziałanie e-usługi 

publiczne. Liderem projektu jest Powiat Kluczborski zaś Gmina Kluczbork obok Powiatu 

Oleskiego jest partnerem projektu. Przedmiotem projektu jest wdrożenie e-usług 

administracyjnych w jednostkach samorządu terytorialnego realizujących projekt oraz 

modernizacja infrastruktury informatycznej tych podmiotów poprzez zakup sprzętu 

komputerowego i oprogramowania. Ponadto w ramach projektu w poszczególnych JST 

wdrożone zostanie oprogramowanie usprawniające pracę urzędów poprzez wprowadzenie 

elektronicznego systemu obiegu dokumentów, elektronicznego rejestru korespondencji oraz 

elektronicznego biura obywatela – platformy e-usług publicznych, umożliwiającej załatwianie 

przez obywateli większości spraw w starostwie powiatowym czy też w urzędzie miejskim 

poprzez Internet, z wykorzystaniem między innymi płatności elektronicznych. Projekt wpłynie 

na poprawę dostępności oraz jakości świadczonych przez samorządy usług, usprawni obsługę 

obywateli i firm, zwiększy dostępność usług publicznych świadczonych on-line. Całkowity 

koszt zadania to 644 100,00 zł, z czego dofinansowanie wynosi 547 485,00 zł. 

 

• „Wzrost jakości usług administracyjnych w Kluczborku, Kędzierzynie-Koźlu, 

Namysłowie, Prudniku” 

 

 Projekt partnerski czterech samorządów, którego liderem jest Gmina Kluczbork. Ma on 

na celu rozbudowę i wdrożenie systemów dziedzinowych stosowanych w Urzędach Miejskich 

w Kluczborku, Kędzierzynie-Koźlu, Namysłowie i Prudniku, które poprawią efektywność 

zarządzania usługami w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzaniu 

nieruchomościami, w szczególności w zakresie gospodarowania lokalami użytkowymi. 
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Zakres dotyczący gminy Kluczbork będzie dotyczył w szczególności wdrożenie 

oprogramowania dziedzinowego z zakresu finansowo księgowego a następnie rozbudowę go o 

funkcjonalności, umożliwiające wystawienie e-usług z zakresu podatków i opłat w ramach, 

których możliwe będzie składanie deklaracji, sprawdzanie należności oraz dokonywanie 

płatności dla podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych, podatku od nieruchomości od 

osób fizycznych i prawnych, podatku od środków transportu a także dokonanie opłaty za 

zezwolenie na sprzedaż alkoholu.  

Ponadto w zakresie zarządzania nieruchomościami, w szczególności w zakresie 

gospodarowania lokalami użytkowymi - zostanie wdrożony system informacji przestrzennej 

wraz z portalem mapowym dostępnym dla mieszkańców i inwestorów, które zasilone zostaną 

w dane wektorowe z zakresu nieruchomości gminnych i gospodarowania lokalami 

użytkowymi.  

W zakresie obu obszarów tematycznych zostaną przeprowadzone szkolenia kadry 

pracowniczej UM Kluczbork a także zakupiono już niezbędny sprzęt komputerowy. Okres 

realizacji projektu od 2019-01-01 do 2021-02-26. Całkowity koszt realizacji projektu to 

950 733,72 zł, z czego dofinansowanie wyniesie 801 278,38 zł. 

 

• „Remont ul. Powstańców Śl. i ul. Różanej w Kluczborku” 

 

Całkowity koszt zadania wyniósł: 2 187 578,14 zł, z czego kwota dofinansowania wyniosła: 

1 088 302,00 zł. Dofinansowanie pozyskano w ramach Funduszu Dróg Samorządowych 

Wojewody Opolskiego. Data zakończenia zadania: 08.11.2019r. 

 

10.2.2. PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY  

 

• Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Kluczborku zrealizowała 2 zadania, a 

były to: 

- Zadanie pod nazwą: „Plan B” – Młodzieżowa Strefa Kreacji i Inspiracji. „Całkowity 

koszt zadania wyniósł 5.504,00 zł a kwota dofinansowania wyniosła 5000,00 zł i 

została pozyskana w ramach konkursu Program Granty organizowanego przez 

Fundację LOTTO. Data zakończenia: 31.07.2019 r. 

- Zadanie pod nazwą: „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”. 

Całkowity koszt zadania wyniósł 58.200,00 zł, a kwota dofinansowania wyniosła 

23.280,00 zł i została pozyskana w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju 

Czytelnictwa”. Data zakończenia: 30.11.2019 r. 

 

• Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizował zadania:  

- „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych „edycja 2019 ” Koszt całkowity 

zadania wyniósł 63000,00 zł, a kwota dofinansowania wyniosła: 12852,00 zł i 

została pozyskana w ramach środków Solidarnościowego Funduszu  Wsparcia Osób 

Niepełnosprawnych.  

- Wsparcie i opieka nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami, a także 

wsparcie dla osób niesamodzielnych w Gminie Kluczbork poprzez organizację 

usług opiekuńczych, wspomaganie wielopłaszczyznowe osoby niesamodzielnej i jej 

otoczenia oraz poprzez podniesienie poczucia bezpieczeństwa. Całkowity koszt 

zadania wyniósł 354099,01 zł, a kwota dofinansowania: 334389,46 zł. 

Dofinansowanie pozyskano w ramach projektu partnerskiego „Nie-Sami-Dzielni. -

rozwój usług społecznych i wspierających osoby niesamodzielne” w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-
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2020, Oś priorytetowa VIII-Integracja społeczna, współfinansowanego z 

Europejskiego Funduszu Społecznego. Data zakończenia: 31.12.2019 r. 

- „Opieka 75+”. Koszt całkowity zadania: 108.000,00 zł, z czego kwota 

dofinansowania wyniosła: 52.839,00 zł i została pozyskana w ramach Programu 

„Opieka75+” Urzędu Wojewódzkiego. Data zakończenia: 31.12.2019r.  

- „Nowa jakość pomocy społecznej w Gminie Kluczbork’’. Koszt całkowity zadania: 

274 648,70 zł i został w całości dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacyjna Rozwój 2014-2020 Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki 

Społecznej. Data zakończenia zadania: 31.08.2019r.  

 

• Administracja Oświaty w Kluczborku zrealizowała zadania: 

- „Śląsk- przyroda i kultura”, którego realizatorem była Publiczna Szkoła 

Podstawowa w Bogacicy. Koszt całkowity zadania wyniósł: 9520,00 zł, z czego 

kwota dofinansowania: 8069,00 zł i została pozyskana w ramach Programu Polsko 

– Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Data zakończenia: 21.11.2019r. 

- „Wiedza interkulturowa i umiejętności językowe jako wsparcie świadomości 

europejskiej”, którego realizatorem była Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. 

Jana Dzierżona w Kluczborku. Całkowity koszt zadania wyniósł: 83016,00 zł i 

został w całości dofinansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) 

z siedzibą w Warszawie w ramach programu Erasmus +.  

Data zakończenia: 02.05.2019r.  

- „Nauka poprzez czytanie”, którego realizatorem była Publiczna Szkoła Podstawowa 

Nr 1 im. Jana Dzierżona w Kluczborku. Całkowity koszt zadania wyniósł: 88456,00 

zł. Kwota dofinansowania wyniosła: 80444,00 zł i została pozyskana w ramach 

programu Erasmus + Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) z siedzibą w 

Warszawie. Data zakończenia: 13.01.2020r. 

 

• Środowiskowy Dom Samopomocy w Kluczborku z filią w Kuniowie zrealizował 

zadanie: 

- Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 5 ustawy 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. 

zm.) związanych z prowadzeniem i rozwojem infrastruktury środowiskowych 

domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2019 roku dla 

Środowiskowego Domu Samopomocy w Kluczborku z filią w Kuniowie. Całkowity 

koszt zadania wyniósł: 80.000,00 zł, z czego kwota dofinansowania: 79.793,77 zł. 

Dofinansowanie uzyskano w ramach dotacji celowej Urzędu Wojewódzkiego na 

finasowanie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 

związanych z prowadzeniem i rozwojem infrastruktury środowiskowych domów 

dla osób z zburzeniami psychicznymi w zakresie rzeczowym. Data zakończenia: 

31.12.2019r.  

 

10.2.3. ZADANIA, NA KTÓRE ZŁOŻONO WNIOSKI O DOFINANSOWANIE 

 

Gmina Kluczbork w 2019r. złożyła wnioski  o środki zewnętrze na realizację następujących 

zadań:  

• „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kraskowie” 

 

Celem planowanej inwestycji jest stworzenie warunków do realizacji funkcji kulturalnej 

świetlicy wiejskiej w Kraskowie poprzez jej modernizację i wyposażenie. Wniosek został 
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złożony we wrześniu 2019 roku do konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa 

Opolskiego w ramach  Programu  Rozwoju  Obszarów  Wiejskich  na  lata  2014-2020 działanie 

„Podstawowe  usługi  i  odnowa  wsi  na obszarach wiejskich”, operacje typu „Inwestycje w 

obiekty pełniące funkcje kulturalne”. Wartość zadania wskazana we wniosku o dofinansowanie 

to 625 894,22 zł, z czego kwota dofinansowania to 398 256,49 zł.  

 

• „Termomodernizacja budynków oświatowych Gminy Kluczbork (Publiczna 

Szkoła Podstawowa nr 2) i Powiatu Kluczborskiego (Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego – od 01.09.2019 r. 

Zespół Szkół Nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego)” 

 

 Projekt partnerski, w którym Liderem jest Gmina Kluczbork a partnerem Powiat 

Kluczborski, w ramach którego każdy z samorządów planuje zrealizować kompleksowe 

przedsięwzięcie z zakresu głębokiej modernizacji energetycznej własnych placówek 

oświatowych.  

Gmina Kluczbork pracom termomodernizacyjnym planuje poddać budynek Publicznej 

Szkoły Podstawowej nr 2 w Kluczborku przy ul. Wolności 19 w Kluczborku, działka nr 112 

ar.m.5. Natomiast Powiat kluczborski zaplanował termomodernizację budynku Zespołu Szkół 

Nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ul. Byczyńskiej 7 w Kluczborku. Wniosek został 

złożony we wrześniu 2019 roku do konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa 

Opolskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na 

lata 2014-2020, Oś III Gospodarka niskoemisyjna; Poddziałanie 3.2.1 Efektywność 

energetyczna w budynkach publicznych. Wartość zadania wskazana we wniosku o 

dofinansowanie to 3 145 769 ,66 zł, z czego kwota dofinansowania to 1 600 000,00zł.  

 

• „Likwidacja indywidualnych, wysokoemisyjnych źródeł ciepła w gminie 

Kluczbork” 

 

 Projekt obejmuje likwidację lub wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w Gminie 

Kluczbork na bardziej ekologiczne rodzaje ogrzewania, zgodnie z preferencjami mieszkańców 

oraz hierarchią wynikającą z możliwych do osiągnięcia efektów ekologicznych. Liczba 

planowanych wymian u indywidualnych użytkowników to 129 szt. Struktura liczbowa 

proponowanych do wymiany źródeł ciepła na terenie miasta i gminy jest zbieżna ze 

wskazaniami zawartymi w regulaminie konkursu dla działania 5.5. w ramach RPO WO, które 

obejmuje: 

- podłączenie do sieci ciepłowniczej lub gazowej; 

- wykorzystanie OZE w postaci pomp ciepła; 

- wymianę na urządzenia gazowe, elektryczne, olejowe  

- wymianę na kotły spełniające wymogi klasy 5 wg normy EN 303-5:2012. 

 

 Beneficjenci końcowi projektu, zgodnie z regulaminem konkursu oraz lokalnymi 

warunkami technicznymi i ekonomicznymi realizacji przyłączeń do nośników sieciowych, 

wybrali ostatecznie wszystkie kierunki. Wniosek został złożony w listopadzie 2019 roku do 

konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Opolskiego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2023, Oś Priorytetowa V 

Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 5.5 Ochrona powietrza 

Wartość zadania wskazana we  wniosku o dofinansowanie to 3 145 769,66 zł, z czego kwota 

dofinansowania to 1 600 000,00zł.  
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• „Ochrona różnorodności biologicznej w Gminie Kluczbork” 

 

 Przedmiotem projektu jest utworzenie plenerowego Centrum Ochrony 

Bioróżnorodności na terenie Ośrodka Turystyczno-Wypoczynkowego w Bąkowie oraz 

przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych i edukacyjnych z zakresu ochrony 

walorów bioróżnorodności.  

Projekt realizowany będzie z udziałem 2 partnerów: Stowarzyszenie Wsi Bogacica 

"Bogatalanta" oraz Polski Związek Wędkarski Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w 

Opolu, którzy to odpowiedzialni będą za przygotowanie oraz przeprowadzenie działań 

informacyjno-promocyjnych i edukacyjnych, których celem będzie popularyzowanie wśród 

mieszkańców wiedzy o potrzebie ochrony zagrożonych gatunków jako istotnego elementu 

biosystemu.  

Lider projektu – Gmina Kluczbork - w zakresie inwestycyjnym projektu wykona prace 

związane z rewitalizacją zbiornika wodnego na terenie OTW Baków oraz modernizacją 

budynku gospodarczo-magazynowego i utworzeniem na ich bazie plenerowego Centrum 

Ochrony Bioróżnorodności, zagospodarowaniem terenu wokół stawu poprzez utworzenie na 

nim stanowisk do obserwacji cennych przyrodniczo zbiorowisk wodnych. Poza działaniami 

inwestycyjnymi gmina będzie realizowała również działania informacyjno-promocyjne i 

edukacyjne. 

Wniosek został złożony do konkursu ogłoszonego  przez Zarząd Województwa 

Opolskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 

2014-2023,  OŚ priorytetowa V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego 

działania 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej. Wartość zadania wskazana we  wniosku o 

dofinansowanie to 1 972 879,49 zł, z czego kwota dofinansowania to 1 676 947,55zł  

 

• „Utworzenie Centrum Edukacji  „Stobrawa”   

 

 Celem operacji jest zwiększenie atrakcyjności i dostępności miejsca rekreacji i 

wypoczynku jakim jest ośrodek turystyczno-wypoczynkowy w Bąkowie, poprzez poszerzenie 

oferty o utworzenie miejsca umożliwiającego prowadzenie różnego rodzaju zajęć 

edukacyjnych w zakresie przyrodniczym. Umowa o przyznanie pomocy została podpisana 20 

listopada 2019r. Wartość zadania wskazana we wniosku o dofinansowanie to 164 260,09 zł, z 

czego kwota dofinansowania to 104 518,00 zł  

  

• „Utworzenie miejsc rekreacji na terenie gminy Kluczbork” 

 

 Celem operacji jest zwiększenie atrakcyjności i dostępności miejsca rekreacji i 

wypoczynku jakim jest ośrodek turystyczno-wypoczynkowy w Bąkowie, poprzez wykonanie 

remontu infrastruktury sportowo-rekreacyjnej tj.: boiska do siatkówki oraz boiska do 

koszykówki a także remontu kortu tenisowego. Ponadto w ramach projektu zamontowane 

zostaną elementy małe architektury w postaci ławek i stołów piknikowych, ławek solarnych z 

możliwością dostępu do dostępem do Internetu,  koszy na śmieci, stacji naprawczych do 

rowerów itp. Umowa o przyznanie pomocy została podpisana 20 listopada 2019r. Wartość 

zadania wskazana we wniosku o dofinansowanie to 493 222,00 zł, z czego kwota 

dofinansowania to 300 426,00 zł  
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11. KLUCZBORSKI BUDŻET OBYWATELSKI 
 

 W roku 2019, w ramach Kluczborskiego Budżetu Obywatelskiego, miast Kluczbork 

zostało podzielone na 3 obszary. W porównaniu do roku 2018 zachowano podział na część 

północną i południową miasta, jednak wyodrębniono dodatkowo obszar Parku Miejskiego. 

 W sumie złożonych zostało 11 wniosków, natomiast 9 zostało zatwierdzonych do 

głosowania. W poniższych tabelach wyszczególnione zostały złożone projekty. 

 

Lp. Nr obszaru Numer identyfikacyjny 

zadania 

Nazwa zadania Wartość 

szacunkowa 

zadania 

brutto 

Uwagi 

1 Obszar nr 1 GM.3020.1.2.2019.MS MAŁE CENTRUM 

SPORTOWO-

REKREACYJNE 

103 880,00 zł  

2 Obszar nr 1 GM.3020.1.3.2019.MS Czyste powietrze dla 

mieszkańców Kluczborka – 

STOP SMOG. 

99 800,00 zł  

3 Obszar nr 1 GM.3020.1.4.2019.MS WIELOFUNKCYJNY 

PLAC ZABAW PRZY UL. 

KOŚCIUSZKI 

120 000,00 zł  

4 Obszar nr 1 GM.3020.1.6.2019.MS Zakup drona z mobilnym 

systemem obserwacji i 

wspomagania analizy 

powietrza 

80 579,00 zł  

5 Obszar nr 1 GM.3020.1.7.2019.MS „Śladami PSICH łapek” – 

zagospodarowanie 

przestrzeni dla 

czworonożnych braci 

mniejszych. 

96 225,66 zł  

Obszar nr 1 RAZEM 500 484,66 zł 

1 Obszar nr 2 GM.3020.1.1.2019.MS Rozbudowa parkingu przy 

ul. Cybisa o kolejne miejsca 

postojowe. 

67 000,00 zł  

2 Obszar nr 2 GM.3020.1.5.2019.MS POKRYCIE BOISKA 

ASFALTOWEGO 

NAWIERZCHNIĄ 

SPORTOWĄ-

MODUŁOWĄ GERFLOR 

SPORT COURT 

PUBLICZNEJ SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ NR 5 Z 

O.I.IM. EMILII PLATER 

W KLUCZBORKU 

125 000,00 zł  

3 Obszar nr 2 GM.3020.1.8.2019.MS BEZPIECZNE PRZEJŚCIA 

DLA PIESZYCH NA 

ULICY CHOPINA 

3 000,00 zł  

4 Obszar nr 2 GM.3020.1.9.2019.MS Budowa chodnika łączącego 

ulicę Ossowskiego z ulicą 

90 000,00 zł  



Raport o stanie Gminy Kluczbork 
 

88 
 

Norwida wraz z budową 

parkingu przy Przedszkolu 

Podstawowym Nr 2 w 

Kluczborku 

Obszar nr 2 RAZEM 285 000,00 zł 

 Obszar nr 3 GM.3020.1.10.2019.MS Rozbudowa placu zabaw na 

terenie Parku Miejskiego w 

Kluczborku. 

50 000,00 zł  

 Obszar nr 3 GM.3020.1.11.2019.MS Zakup i montaż trampolin 

ziemnych w Parku 

Miejskim w Kluczborku. 

49 999,50 zł  

Obszar nr 3 RAZEM: 99 999,50 zł 

WARTOŚĆ  WSZYSTKICH ZADAŃ 885 484,16 zł 

 

WYKAZ WNIOSKÓW ZATWIERDZONYCH DO GŁOSOWANIA  

 

 

 Zespół Konsultacyjny ds. Kluczborskiego Budżetu Obywatelskiego dokonał w dniu 10 

grudnia 2019r. otwarcia urn z kartami do głosowania na zadania zgłoszone do Kluczborskiego 

Budżetu Obywatelskiego na 2020r. Na 9 projektów Kluczborskiego Budżetu Obywatelskiego 

2020 w przewidzianym prawem  terminie zagłosowało łącznie 1451 osób. Z tego: 

- papierowo 337. Karty ważne: 284; karty nieważne: 53; 

- internetowo 1114. 

 Po weryfikacji kart do głosowania i głosów oddanych elektronicznie Zespół 

Konsultacyjny ds. Budżetu Obywatelskiego w dniu 17 grudnia 2019r. stwierdził, że na 

wszystkie projekty oddano łącznie 1398 głosów ważnych. 

Obsz

ar 

Nr 

zadani

a 

Nazwa zadania Orientacyjny 

koszt *2 

1 1.1 Czyste powietrze dla mieszkańców Kluczborka – STOP 

SMOG 

99 800,00 zł 

1.2 Zakup drona z mobilnym systemem obserwacji i 

wspomagania analizy powietrza 

80 579,00 zł 

1.3 Wielofunkcyjny plac zabaw przy ul. Kościuszki 120 000,00 zł 

1.4  „Śladami PSICH łapek” – zagospodarowanie przestrzeni dla 

czworonożnych braci mniejszych 

96 225,66 zł 

2 2.1 Rozbudowa parkingu przy ul. Cybisa o kolejne miejsca 

postojowe 

67 000,00 zł 

2.2 Bezpieczne przejścia dla pieszych na ulicy Chopina 3 000,00 zł 

2.3 Pokrycie boiska asfaltowego nawierzchnią sportowo-

modułową „gerflor sport court” Publicznej Szkoły 

Podstawowej nr 5 z o.i.  

im. Emilii Plater w Kluczborku 

125 000,00 zł 

3 3.1 Rozbudowa placu zabaw na terenie Parku Miejskiego w 

Kluczborku 

50 000,00 zł 

3.2 Zakup i montaż trampolin ziemnych w Parku Miejskim w 

Kluczborku 

49 999,50 zł 
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Wyniki głosowania na projekty Kluczborskiego Budżetu Obywatelskiego 2020 

kształtowały się następująco (kolorem czerwonym oznaczono zwycięskie projekty): 

• OBSZAR 1 

1.1 Czyste powietrze dla mieszkańców Kluczborka – STOP SMOG  137 głosów 

1.2 Zakup drona z mobilnym systemem obserwacji i wspomagania analizy powietrza  108 

głosów 

1.3 Wielofunkcyjny plac zabaw przy ul. Kościuszki 111 głosów 

1.4 „Śladami PSICH łapek” – zagospodarowanie przestrzeni dla czworonożnych braci 

mniejszych 72 głosy 

 

• OBSZAR 2 

 

2.1 Rozbudowa parkingu przy ul. Cybisa o kolejne miejsca postojowe   375 głosów 

2.2 Bezpieczne przejścia dla pieszych na ulicy Chopina  23 głosy 

2.3 Pokrycie boiska asfaltowego nawierzchnią sportowo-modułową „gerflor sport court” 

Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 z o.i. im. Emilii Plater w Kluczborku 471 głosów 

 

• OBSZAR 3 

 

3.1 Rozbudowa placu zabaw na terenie Parku Miejskiego w Kluczborku 28 głosów 

3.2 Zakup i montaż trampolin ziemnych w Parku Miejskim w Kluczborku 73 głosy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Raport o stanie Gminy Kluczbork 
 

90 
 

12. INFORMACJA NA TEMAT UCHWAŁ RADY 

MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU 

 Rada Miejska w Kluczborku jest organem stanowiącym i kontrolnym wybranym na 

pięcioletnią kadencję. Do właściwości Rady Miejskiej należą  wszystkie sprawy pozostające w 

zakresie działania gminy. Są to miedzy innymi: uchwalenie statutu gminy, uchwalenie budżetu 

gminy, uchwalenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, podejmowanie 

uchwał w sprawach podatków i opłat, granicach określonych w odrębnych ustawach. 

Rada Miejska w Kluczborku obraduje na sesjach zwoływanych przez 

Przewodniczącego Rady co najmniej  raz w miesiącu. Termin sesji jej miejsce i porządek obrad 

podaje się do wiadomości mieszkańców na  stronie internetowej www.bip.kluczbork.pl. Radę 

Miejską tworzy 21 radnych. 

W roku 2019 odbyło się 11 sesji, na których podjęto 212 uchwał w tym 9 uchwał 

podlegających konsultacjom społecznym. 

Wszystkie podjęte przez Radę Miejską uchwały zostały w terminie 7 dni od dnia ich 

podjęcia, przekazane do organów nadzoru jakimi są – w zakresie zgodności z prawem 

Wojewoda Opolski, a w zakresie spraw finansowych Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu. 

Uchwały podjęte przez Radę Miejską są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej 

Gminy Kluczbork (www.bip.kluczbork.pl) oraz zostały przekazane do realizacji Burmistrzowi 

Miasta Kluczborka, komórkom organizacyjnym i jednostkom organizacyjnym Gminy 

Kluczbork. 

 
Wykres: Podział podjętych uchwał  

 

 

 

 

 

 

 

 

96%

4%

Podjęte Uchwały w 2019 r. przez 
Radę Miejską w Kluczborku

Podjęte  uchwały w 2019

Uchwały podlegające
konsultacjom społecznym

http://www.bip.kluczbork.pl/
http://www.bip.kluczbork.pl/
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16. PODSUMOWANIE 
 

Gmina Kluczbork to nasze wspólne dobro, o które musimy dbać każdego dnia. Jako 

Burmistrz bardzo się cieszę, że jest wśród nas wiele osób, które angażują się w życie naszej 

Gminy, poświęcając swój cenny czas a często również środki. Dzięki ich pracy, a także dzięki 

rzetelnej i codziennej pracy wielu innych osób w tym Szanownych Radnych i pracowników 

samorządu, nasza Gmina staje się coraz lepszym miejscem do życia. 

 Chciałbym podkreślić, że rok 2019 był czasem bardzo intensywnym pod kątem 

inwestycji. Oczywiście bez wsparcia zewnętrznego, wielu z nich po prostu by nie było, ale już 

ciężką pracą i aktywnym zaangażowaniem musimy wykazywać się sami. Mimo tak wielu prac, 

które udało się wykonać, to zdaję sobie sprawę, że mamy jeszcze wiele do zrobienia, a wiele 

istotnych problemów nadal czeka na rozwiązanie. Z pełną determinacją będziemy pracować, 

żeby budować czy remontować kolejne drogi, żeby stwarzać dobre warunki do prowadzenia 

działalności gospodarczej, żeby komfort życia w naszej gminie sukcesywnie wzrastał. 

Sądzę jednak, że Gmina Kluczbork jest w dobrym stanie, o czym świadczy nie tylko 

treść oddanego w Państwa ręce Raportu, obiektywne fakty, ale też jak najbardziej subiektywne 

odczucia. Niniejszy Raport nie obejmuje, rzecz jasna, wszystkich tematów, którymi zajmuje się 

Gmina, a nadto te kwestie, które są tutaj poruszane opisane są w sposób możliwie zwięzły. 

Myślę jednak, że możemy być dumni z tego co do tej pory udało się osiągnąć 

Ilość inicjatyw, wszelkiego rodzaju działań społecznych, kulturalnych, sportowych, ale 

też gospodarczych i inwestycyjnych jest naprawdę duża. Cieszy dbałość naszych mieszkańców 

o środowisko naturalne, ale też wrażliwość na potrzeby innych. Cieszą sukcesy naszych klubów 

sportowych, ale też osiągnięcia wychowanków naszych szkół i piękne kariery tych, którzy 

pochodzą z naszej kluczborskiej ziemi.  

Oczywiście planów i pomysłów mamy dużo, jednak zawsze (a szczególnie w okresie 

epidemii jak i po jej szczęśliwym zakończeniu) musimy rozważnie gospodarować środkami, 

którymi dysponujemy i roztropnie planować inwestycje. Musimy dostosowywać nasze zamiary 

do środków, jakimi dysponujemy. Nie ulega jednak wątpliwości, że te działania, które 

przyniosły pozytywne efekty będziemy chcieli kontynuować, pozostając otwartymi na nowe 

rozwiązania i możliwości, dzięki którym Kluczbork będzie jeszcze lepszym miejscem do życia. 

Pozwolę sobie jeszcze raz zachęcić Państwa do merytorycznej debaty nad tym 

Raportem, mając nadzieję, że Rada Miejska udzieli mi wotum zaufania. Jednak przede 

wszystkim  i po raz kolejny chciałbym Państwa zachęcić do tego aby być dumnym z 

Kluczborka, z naszych małych ojczyzn i z pasją angażować się w ich rozwój. 

 

Jarosław Kielar 

Burmistrz Kluczborka 

 

 

 

 


