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WSTĘP

Prograni Współpracy z organizacjanii pozarządowymi jest podstawowym dokiunentem opracowywairym
przez jednostki samorządu terv-tonalnego ()st), kiory określa obszan', zasady oraz fomiy współpracy Gminy
Kluczbork z organizacjanii pozarządowymi, a także zawiera \vykaz zadań pńontetowych, będących podstawą
do dysponowania środkami publiczn\Tni, przeznaczom-mi na finansowanie lub dofinansowanie zadań
publicznych, pozostających we właściwości samorządu Gminy, a realizowanych przez organizacje
pozarządowe.

Zgodnie z art. 5 a ust. 3 ustany z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poż\-tku publicznego
i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. póz. 1057) oraz Uchwałą XFV/237/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia
27 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Khiczbork
z organizacjami pozarządowymi na rok 2020, organ wykonawcz\r jednostki samorządu tetytońalnego nie
później niż do dnia 31 maja każdego roku, jest zobowiązany przedłożyć organowi stanowiącemu jst
sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni. Sprawozdanie jest także publikowanie w BIP.

W Rocznym Programie Współpracy Gminy Kluczbork z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami \'>r\'mienionymi w art.3 iist.3 ustawy o działalności poż^-tku publicznego i o wolontariacie w roku
2020, określony zostaj sposób oceny realizacji Programu, wraz z następującymi wskaźnikami:

l) liczba projektów aktów nomłat}^;nych poddanych konsultacjom z organizacjami pozarządowymi i
innymi podmiotami Programu, w dziedzinach dotyczących działalności statiitowej tych podmiotów,

2) liczba ogłoszonych przez Gminę otwartych koiikureów ofert na realizację zadań publicznych,
3) liczba ofert złożonych przez organizacje pozarządowe i inne podniioty do ot\vartych konkursów ofert

na realizację zadań publicznych,
4) liczba ofert, które nie otrzymały dotacji,
5) liczbę organizacji pozarządowych, które otrzynialy dofinansowanie z budżetu Gnuny na realizację

zadań publicznych,
6) liczbę organizacji pozarządowych, które zwróciły się do gminy Kluczbork o wsparcie lub powierzenie

realizacji zadań publicznych z pominięciem otwartych konkursów ofert,
7) wysokość środków finansowych i liczba umów zawartych w tn'bie tz\v. małych grantów,
8) wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom pozarządowym na realizację zadań

publicznych w danym roku budżetow}'m.

Działalność organizacji pozarządowych w roku 2020 została dość mocno ograniczona przez pandemię
koronawimsa. Mimo szeregu pojawiających się obostrzeń epidemicznych, gmina Kluczbork wspierała
organizacje pozarządowe finansowo oraz pozafmansowo. Organizacje realizujące projekty zlecone przez gminę
Kluczbork dokonały ich wen'fikacji i wprowadziły konieczne zmiany polegające m. in. na odwołaniu,
zawieszeniu lub przesunięciu w czasie zaplanowanych działań, wprowadzeniu w miejsce zawieszonych -
nowych działań, w tym realizacji „on line". Wsz;7stkie zgłaszane problemy NGO rozpatn'wane były
indvmdualnie. Stowarzyszenia mające siedzibę w Kluczborskim Ratuszu uz}rskaly z\volnienie z opłat
czynszow\'ch. Ograniczenia epidemiczne dotknęły główme projektów z zakresu kultiir\' i sportii rekreac}'jnego.
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FORMY WSPÓŁPRACY

Współpraca Gminy Kluczbork z podmiotanii Prograniu w roku 2020 obejmowała zarówno fomię
finansową, jaki i pozafinansową.

Współpraca obejmowała działania takie jak:
l) zlecaiiie organizacjom pozarzadow^'m oraz podniiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy

o dzialałności pożytku publicznego i o wolontariacie, zadań publicznych, poprzez wspieranie takich
zadań, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji;

2) wzajemne infomiowanie się o planowanych kiemnkach działalności i współdziałanie w celu
zharmonizowania tych kierunków;

3) konsultowanie z organizacjami pozarządonr\?mi oraz umymi podmiotami, odpowiednio do zakresu ich
działania, projektów aktów nomiatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych
organizacji;

4) tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i micjatyw?n\Tn, złożonych z przedstawicieli
organizacji pozarządowych, iruiych podmiotów oraz przedstawicieli właściv\7ch organów administracji
publicznej;

5) współpraca przy poz\-skiwaniu środków finansowych z innych źródeł;
6) pomoc w nawiązywaniu kontaktów regionalnych, ponadregionalnych i międz5'narodo\\ych;
7) udostępnianie, w miarę możliwości, pomieszczeń należących do Gminy;
8) obejmowanie patronatem Bumiistrza Miasta Kluczborka inicjat\'w realizowanych przez organizacje

pozarządowe i inne podmioty;
9) współpraca z mediami - rozpowszechnianie infomiacji;
10) realizacja projektów i przedsięwzięć mających na celu aktywizację mieszkańców gminy Kluczbork

i pockiiesienie poziomu współpracy orgaiiizacji pozarządowych z samorządem terytonalm'm.
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TRYB KONKURSOWY

Podstawon7\'m tn'bem zlecania zadań w roku 2020, w -nyniku którego wjbierane są organizacje
pozarządowe realizujące projekty z określonego obszaru tematycznego, był otwarty konkurs ofert.

W roku 2020 Gmina Kluczbork ogłosiła 6 otwartych konkursów ofert, obejmujących zadania w
następujących obszarach:

l. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury' i dziedzictwa narodowego (2 konkursy)
2. upowszeclmianie sportu (l konkurs)
3. pomoc społeczna (2 konkursy)
4. ekologia i ochrona z\vierząt (ł konkurs).

Tabela l. Ilość oferl. skladamfl! w alwtWyctt konkw.wch ofert w poc.kiaU' mi poszczególne obsswy tematyczni',

l.p. j Konkurs

ł Rozwój kultury 2020

2

3

Rozwój kultun'
orkiestry dęte 2020
Upowszechnianie
sportu 2020

I 4

I 5

f 6

j Pomoc społeczna
i wolontariat senioralny
I 2020
i Pomoc i ochrona
zwierząt 2020
Pomoc społeczna -
ciepły posiłek dla
podopiecznych OPS
2021

SUMA

Liczba l Liczba i Liczba ofert, ; Realizacja
złożonych podpisanych ; które nie ; zadania
ofert l umów otrzymały

dofinansowania
202024

l

l

l

36

1 I

8

o

l

o

l

l

l

24

o

8

4

o

o

o

i 32

2020

2020

2020

2020

2021

Uwagi

z uwagi na
obostrzenia

COVID-19 dot.
imprez

kiiltiirataych,
dotacje nie

zostały
przyznane

przeprowadzono

z uwagi na
obostrzeiiia

COVID-19 dot.
imprez

sportowy di,
dotacje me

zostały
prz^'znane

przeprowadzono

przeprowadzono

Realizacja w
2021 r.
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KONKURSY OFERT 2020 - REALIZACJA 2020

W roku 2020 przeprowadzono 6 konkursów, z czego 5 dotycwło zadań realizowanych w roku 2020.

W konkursach dotyczących zadań realizowanych w 2020 roku złożono 35 ofert, w kton'ch łączna kwota o
jaką ubiegały się organizacje n-\Tiiosła 338 970 zł.

Pandemia CO VID-19 znacząco n-płynęla na możliwość realizowania niekton'ch projektów. W trakcie
prowadzenia procedun'" konkursowej dotyczącej upowszechniania sportu oraz rozwoju kultiin', wprowadzone
zostały restrykcje i obostrzenia epidemiczne, m.in. zakaz zgromadzeń, organizacji imprez itd. W związku z
zaistniałą s\'tuacją oraz brakiem możliwości przewidzenia rozwoju dalszej s\rtuacji epidemicznej,
stowarz^-szenia nie otrz\'mały dofinansowania na złożone w konkurach projekty'. Jednocześnie zostały
poinfonnowane, że w przypadku złagodzenia restn-kcji, możliwe będzie ogłoszeni następnego konkursu ofert,
bądź ubiegania się o dofinansowanie projektów w irmych trybach np. małych grantów.

W wyniku procedur konkursowych przeprowadzonych w 2020 roku, dofinansowaiiie otrz\'maly 3 projekty,
które realizowane były w 2020 r., na łączną kwotę 100 000 zł. Z uwagi w s\'tuację pandemiczną 32 oferty nie
otrzymało dofinansowania.

Taheta 2. Środki finiwsowc pfzezm.tczom' ł:<a zc.ulamci n'atisowaiii' w 3030 r. (PfoccdwY twnkw.sfmc pfzepwwacisono w foku 2020}.
r l.p. Konkurs Kwota

wnioskowana
przez NGO

Kwota
prz\-znana

Kwota
wykorz\'stana przez
organizacje

l Rozwój kultury 2020 198 737 o o

2
3

Rozwój kultura - orkiestn' dęte 2020 80000 80000 80000
Upowszechnianie sportu 2020 40233 o o

4 Ponioc społeczna - wolontariat
senioralny 2020

10000 10000 10000

5 Pomoc i ochrona zwierząt 2020 10000 10000 10000

338 970 100 000 100 000
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UMOWY ZAWARTE PRZED RQKIEM.2020

W roku 2020 obo\\'iąz\'\vały 4 umowr\', dla których procedur)' konkursowe zostały przeprowadzone w latach
wcześniej sz^'-ch.

Tabela 3. Unifrwy n'alizowaw w rc./kłi 2030, dla kton'ch pnHwtwy konkw.wwe prseprowadzoiw \v kiłach wczesfwe] szych..

1.P. Konkurs [Organizacja Kwota
wnioskowana
przez NGO

Kwota
prz;-znana

Kwota
wykorzystana przez
organizacje

l Pomoc społeczna
2020-2021
(umowa 2-1etoia)

|Caritas Diecezji
[Opolskiej

350 000 350 000 350 000

2 Pomoc społec2ana
2020-2021
(umowa 2-1etnia)

|Hospicjum Ziemi
|Kluczborskiej Sw. Ojca
iPio

84000 84000 84000

3 Pomoc społeczna -
ciepły posiłek dla
podopiecznych OPS

iCaritas Diecezji
Opolskiej

85000 85000 85000

4 Profilaktyka
antyalkoholowa -
udzielanie rodzinom,
w kton'ch w\'stępiyą
problemy
alkoholowe pomocy
psychospołecznej i
pramiej

[Stowarz\'szenie
liniej atyw Społecznych
FABRYKA ZML^N

50000 50 000 50000

ISUMA 569000 569000 569 000

Łącznie na umowy, dla któn-ch procedur\r konkursowe zostah' przeprowadzone przed rokiem 2020
wydatkowano kwotę 569 000 zł.
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DOTACJE UDZIELONE POZA TRYBEM KONKURSOWYM

DOTACJE SPORTOWE

Na podstawie uchwały NR IV/30/10 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 29 gmdnia 2010 r. w sprawie
określenia wamnków i tr\'bu fmansowania zadania własnego Gminy Kluczbork w zakresie tworzenia wamnków
sprzyjających roz\vojowi sportu (Dz. Urz. Woj. Opols. 2011, Nr 14, póz. 150), pTzyznano dotacje klubom
sportowym:

Tabela 4. ll'ykaz umów - doidcje sp<.W<mr w 2021) rokii.

l.p. l Klub sportowy Dyscyplina sportowa Kwota dotacji
w 2020 r.

l Miejski Klub Sportowy Piłka nożiia 425 000,-
2 Klub Sportom- LZS BLYSS Kujakowice Tenis stołowy 35 000,-

3 Uczniowski Klub Sportowy BASZTA Piłka rcczna 3 000,-

4 Uczniowski Klub Sportów MICKIEWICZ Piłka siatkowa
mężczyzn

400 000,-

5 Uczniowski Klub Sportowy STOBRAWA Kolarstwo 15 000,-

6 Uczniowski Klub Sportowy JUNIOR Ph'wanie 12 000,-
7 Kluczboreki Klub Karate Karate 35 000,-

8 Uczniowski Klub Sportowy JEDYNKA Piłka siatkowa kobiet 25 000,-

9 Gniinny Związek „Ludowe Kluby Sportowe,, Piłka nożna, szachy,
tenis stołowy, skat

190 000',-

10 Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Bogdańczowice Piłka nożna kobiet ł O 000,.

11 Uczniowski Klub Sportom' MICKIEWCZ Piłka siatkowa
mężczyzn

550 000,-

l 700 0001-

Łącznie w 2020 roku przeznaczono na zadania realizowane przez kluby sportowe kwotę l 700 000 zł.

..MAŁE GRANTY^ (tn-b pozakonkursowy)

W 2020 roku złożono 4 oferty w tzw'. tn-bie „małych grantów" (na podstawie art. 19a usta\v\' o działalności
pożytku publicznego i o wołontariacie). Dofinansowanych zostało 4 oferty, na lączną kwotę 14 100 zł

Tabela 5. Wykaz ofert zf.ożonych w nybit'. ts\v. "malycfi giwiKw" w roku 3020,

l.p. [ Organizacja |T\'tuł zadania

l

2

Stowarzyszenie Wsi
Bogatal anta

ISposób na nudę

Akademia Świadomości
AHIMSA

jJoga na trawie

3

4

3. Towarz\-sftvo Przyjaciół
Dzieci

(Rękodzielnicze inspu-acje począfkiem
twórczości małych artystów

4. Związek Harcerstwa
Rzecz^'pospolitej
SUMA

|Km-s zastępowych Excalibur

Kwota dotacji

600

3500

5 000

5 000

14 100
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OCHRONA PRZECIWPOŻAROWĄ

Na podstawie ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej oraz uchwał
o dotacjach celowych prwznano środki następuj ąc^-m Ochotnicwm Strażom Pożarnym:

l. Ochotnicza Straż Pożarna w Kujakowicach Dolnych - dotacja celowa na zakup specjalistycznych
bojowych ubrań strażackich - 5 000,- zł,

2. Ochotnicza Straż Pożarna w Kaniowie - dotacja celowa na zakup specjalistycznych bojowych ubrań
strażackich - 10 000,- zł,

3. Ochotnicza Straż Pożarna w Biadaczu - dotacia celowa na zakup fabr\'cznie nowego samochodu
pożarniczego typu GBA - 200 000,- zł.

Łącznie na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej przekazano w rok-u 2020 kwotę 215 000 zł.

ZESTAWIENIE DOTACJI REALIZOWANYCH PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
W ROKU 2020

Wszystkie ofert\' (niezależnie od tn-bu dofinasowania) złożone przez stowarzyszenia na realizację zadań w 2020
r., opiewały na łączna kwotę 2837 070 zł. Gmina Kluczbork dofinansowała ok. 91.58 % powyższej kwoty, czv'li
przekazała stowarz\'szeniom na realizację 26 projektów łączą kwotę w wysokości 2 598 100,00 zL

Rysmu'k 1. Obszar trmuty'cziiy orcis wysoko'ic smdków fiMW.wvycti pfzckdzwiych orgMiiStfcfdm p<s(it'St{(fovym przs'z GmiKe
Ktiiczhork na ffs'.iltSdttf proft'ktow w f<7ktt 2030.

pomoc
społeczna

g. 700 000^,^1 529 000

ochrona
p.póz.

215 000

profilaktyka
antyalkoh.

60000

84 10013

bćltrdna
zwierząt
10000
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lahela 6. IVykaz pmjt'ku'w {iqfntfinsowanych fn-zez Gmmf K.lvcshork w tvkv 3020.

I. p. Tytuł zadania Oi^anizacja Pozarządowa
Kwota przyznanej
dotacji

l Zadanie z zakresu pomocy społecznej w latach
2018-2019

Caritas Diecezji Oi.wlskiej 350000

2 Zadanie z zakresu pomocy społecznej w latach
2018-2019

Hospicjum Ziemi Kluczborskiej Sw. Ojca Pio 84000

3

4

5

Senior dla seniora Sto'w'ai-zys.enie Wolontariat 50 + „Semor dla
Seniora"

10000

Przygotowywanie posiłków dla podopiecznych
OPS

Caritas Diecezji Opolskiej 85000

Pomsigamy bezdomniakom Stowarzyszenie Pomocy Bezdomnym i
Poraiiconym Zmefzętom - Oczaini Z^rierząt

10000

6 W świecie muzyki i tańca Sto-warzyszeme Miłośników Kultmy i Sztidd
IRYS

80000

7 Joga na trawie Akadeniia Świadomości AI-HMSA 3500
8 Sposób na nudę Stowai-zyszeme Wsi Bogatalanta 600
10 Rękodzielnicze inspiracje początkiem biorczości

mah'ch art\'stów
Towaizystwo Przyjaciół Dzieci 5000

11 Kurs zastęiwwych Excalibur Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej 5000
12 NA TRZEŹWO - Program meloaspektowego

wspierania rodzin z problemem alkoholow^Tn
Stowarzyszeme Inicjatyw Społecznych
..FABRYKA ZMIAN"

50000

13 Miejski Kliib Sportowy 425000

14 Kluczborski Klub Karate 35000
15 Uczniowski Klub Sportów IEDYNKA 25000
16 Uczniowski Klub Sportowy MICKIEWICZ 400000

17 Uczniowski KJlub Sportów STOBRAWA 15000
18
19

ULKS Bogdańczowice 10000
Stowarzyszeme Ludowy Zespół Sportowy
Kujakowice

35000

20

21

Gmimn- Związek .ludowe Zespoh'
Sportowe"

190000

Uczniowski Kliib Sportów JUNIOR 12000

22 Uczniowski Klub Sportów BASZTA 3000
23 UKS MICKIEWICZ 550000
2.4 Zakup nyposażenia ochrony osobistej strażaka -

ubrania bojowe
Ochotoicza Straż Pożarna wKujakowicach
Dolnych

5000

25 Zakup wyposażenia ochrony osobistej strażaka -
ubrania bojowe

Ochotnicza Stt~aż pożania w K.imiowie 10000

26 Zakup fabn'cznie nowego samochodu
pożarniczego typu GBA

Ochotaicza Straż Pożarna w Biadaczu 200 000
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WSPÓŁPRACA O CHARAKTERZE POZAFINANSOWYM:

W roku 2020 Gnilna Kluczbork podpisała umowę ze Stowarz\-szeniem Lokalna Gmpa Działania
„Dolina Stobravw" naprowadzenie doradztwa dla mieszkańców i organizacji pozarządov»ych. Stowarz\'szenia
oraz mieszkańcy gminy korz\rstali z doradztwa bezpłatnie. Umowa obejmowała okres 01.03.2020-31.12.2020.
~r

Zakres doradztwa i szkoleń w roku 2020:
warsztaty z pisania wniosków dla młodej organizacji i gmp nieformalnych - 30.01.2020,
szkolenie „Jak założyć organizację" - 4.02.2020
szkolenie „Jak napisać statut stowarzyszenia" - 6.02.2020
warsztaty „Jak założ\'ć wioskę tematyczną" dla mieszkańców Kraskowa - 10.02.2020,
10.03.2020, 08.04.2020,
doradzt\vo i konsultacje telefoniczne prz\' pisaniu wniosków do FIO - 20.04-13.05.2020;
doradzhvo i konsultacje telefoniczne dotyczące przygotowania i składania wniosków w
konkursie Działaj Lokalnie 2020 - 15.05.2020-15.06.2020;
spotkanie mfomiacyjno-sżkoleniowe on-line dla potencjalnych wnioskodawców w programie
„Działąi lokalnie 2020" 28.05.2020,
szkolenie on line diaNGO realizatorów projektów Kierunek FIOpolskie 17.06.2020,
szkolenie on line dla gmp nieformalnych realizatorów projektów Kienmek FIOpolskie
17.06.2020
promocja wiosek tematycznych.

Poza doradztwem, organizacje pozarządowe otrzymały od Gminy Kluczbork wsparcie na różnych
polach działalności poszczególnych stowarzyszeń, min.: patronaty honorowe imprez organizowanych przez
Stowarzyszenia, pomoc w codziennym funkcjonowaniu organizacji, użyczanie sal i pomieszczeń należących
do gminy.

KONSULTACJE SPOŁECZNE UCHWAŁ W ROKU 2020

Na podstawie uchwały Nr LII/678/10 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia l września 2010 r. w sprawie
określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządon'>'mi Gmmy Kluczbork i
podmiotaiiii wymienionvini w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności poż\tkii publicznego i o wolontariacie aktów
prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, w roku 2020
przeprowadzono konsultacje społeczne następujących projektów uchwal.

't uhc.la 7. Wykaz kon.nilipwmiych projektów uchwal \y mhu 2030.

l.p. Uchwala

l UCHWAŁA L/490/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zasad
us\-tuowania na terenie Gminy Kluczbork miejsc sprzedaż)' i podawania napojów alkoholowych.

2 UCHWAŁA NR XVIII/295/20 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z 15 kmetnia 2020 r. w
sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Kluczbork.

3 UCHWAŁA NR XVII/278/20 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 26 lutego 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie wybom metody opłat}' za gospodarowanie odpadami
komunalnv-nii oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

4 UCHWAŁA NR XVIU/294/20 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 15 kwietnia 2020
r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli niemchomości,
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{ którzy pozbywają się z terenu niemchomości mecz\'stości ciekłych oraz właścicieli
nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadanii
komunalnymi na rzecz gminy.

5 UCHWAŁA NR X\7II/277/20 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 26 lutego 2020 r.
w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli niemchomości i zagospodarowania tych
odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi.

6 UCHWAŁA NR XXIII/365/20 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 30 września 2020
r. w sprawie określenia temiiniL częstotliwości i tr\'bu uiszczania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.

7 UCHWAŁA NR XXIV/378/20 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 28 października
2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrz\'mania czystości i porządku na terenie Gminy
Kluczbork.

8 UCHWAŁA NR XXW/379/20 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dmą 28 października
2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli niemchomości i zagospodarowania tych odpadów w
zamian za uiszczoną przez właściciela niemchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.

9 UCHWAŁA NR XXIV/379/20 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 28 października
2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunaln\-mi
właścicieli niemchomości zabudowanych bud\rnkami mieszkalm'mi jednorodzinnymi
kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku prz5rdomow7\'m.

10 UCHWAŁA NR XXrV7377/20 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 28 października
2020 r. w sprawie wzom deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właścicieli niemchomości oi-az wamnków i ttybu składania
deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

11
UCHWAŁA NR XXV/388/20 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 25 listopada 2020
r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Kluczbork z organizacjami pozarządowymi
na rok 2021.

12
UCHWAŁA NR XXVIII/431/21 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 27 Ucznia
2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Kluczbork na prace
konserwatorskie .restauratorskie lub roboty budowlane prz}' zab^'tku w'pisan^'m do rejestm
zabytków znajdującym się w gminnej ewidencji.

Sprawozdanie sporządzone przez:
Anetę Birecką
Głómiy Specjalista
WydziąS: Promoqji i Rozwoju Gminy

\Birecka
Wydział Promo(<ji t Rozwoju Gminy l & a

mgr i\ msław Kielar
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