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Kłobuck, dnia, 31 maja 2022 roku 

 

RAPORT O STANIE POWIATU KŁOBUCKIEGO 

ZA 2021 ROKU 

 

WPROWADZENIE 

 

Raport o stanie powiatu to instytucja wciąż stosunkowo nowa, od czterech lat 

posiadająca status normy ustawowej. Obowiązek opracowania i publikacji tego dokumentu 

wprowadzony został na mocy nowelizacji ustaw samorządowych, które weszły w życie 

w styczniu 2018 roku.  

Opracowanie stanowi podstawę do oceny działalności Zarządu Powiatu, gdyż przepis 

art. 12 pkt. 6 a ustawy o samorządzie powiatowym upoważnił bowiem Radę Powiatu do 

rozpatrzenia raportu oraz podjęcia uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia wotum 

zaufania dla Zarządu z tego tytułu za miniony rok. Dokument jest punktem wyjścia do debaty, 

w której udział mogą wziąć zarówno radni powiatowi, jak i mieszkańcy powiatu na zasadach 

określonych w art. 30a ust. 7 i 8 ustawy o samorządzie powiatowym. 

Zarówno poprzednie lata działalności powiatu, jak i ostatni rok 2021, będący 

przedmiotem niniejszego Raportu o stanie powiatu, były okresem trudnych wyborów  

i decyzji, ale także, ponad wszelką wątpliwość,  skutecznych działań nakierowanych na 

rozwój społeczno-gospodarczy w każdej dziedzinie życia naszej społeczności lokalnej.  

W 2021 roku działania Zarządu Powiatu Kłobuckiego ukierunkowane były m.in. na 

przeciwdziałanie negatywnym skutkom zagrożeń wywołanych koronawirusem. Dzięki 

olbrzymiemu wysiłkowi władz powiatu, wszystkich służb, inspekcji i straży, jednostek 

organizacyjnych powiatu udało się zminimalizować skutki epidemii wychodząc naprzeciw 

pojawiającym się zagrożeniom oraz oczekiwaniom społecznym. 

W tym niełatwym okresie, jakim był rok 2021, Zarząd Powiatu starał się realizować 

swoje ustawowe obowiązki na bieżąco i na odpowiednio wysokim poziomie. 
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1. STRUKTURA POWIATU KŁOBUCKIEGO 

 

Powiat Kłobucki jest jednym spośród 17 powiatów ziemskich oraz 19 powiatów 

grodzkich w województwie śląskim i jednym z 380 powiatów w kraju. 

Powiat obejmuje łącznie 9 gmin: 2 gminy miejskie oraz 7 gmin wiejskich. Gminy 

miejskie to: Kłobuck i Krzepice. Gminy wiejskie to: Lipie, Popów, Miedźno, Opatów, Panki, 

Przystajń i Wręczyca Wielka. 

Powiat Kłobucki zajmuje obszar 889 km2, na którym zamieszkuje 83 984 

mieszkańców, z czego 50,8% stanowią kobiety, a 49,2% mężczyźni. W latach 2002-2021 

liczba mieszkańców zmalała o 1,1%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,5 lat i jest 

porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa śląskiego oraz porównywalny 

do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu 

kłobuckiego w 2050 roku wynosi 74 833, z czego 38 029 to kobiety, a 36 804 mężczyźni. 

Powiat Kłobucki posiada swoje symbole sztandar, herb, baner, flagę i pieczęci będące 

trwałym elementem tożsamości wspólnoty samorządowej, symbolizujące więź historyczną, 

kulturową i społeczną mieszkańców powiatu.  

Powiat Kłobucki nieprzerwanie od 1999 roku jest członkiem Związku Powiatów 

Polskich, a od 1 grudnia 2008 roku Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielony 

Wierzchołek Śląska. Ponadto Powiat Kłobucki  na mocy uchwały nr 46/VI/2019  Powiat 

Kłobucki przystąpił do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów oraz zgodnie z uchwałą 

nr 57/VIII/2019 z dnia 26 września 2019 roku  przystąpił do stowarzyszenia o nazwie 

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego z siedzibą 

w Częstochowie  zrzeszającego 34 gminy i powiaty z obszaru Subregionu Północnego, 

a którego głównym celem  jest współdziałanie na rzecz efektywnego wykorzystywania 

środków unijnych w perspektywie finansowej na lata 2021-2027. 

W Powiecie Kłobuckim funkcjonują następujące jednostki organizacyjne: 

1. Dom Dziecka w Kłobucku 

2. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Krzepicach 

3. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Waleńczowie 

4. Dzienny Dom „Senior +” w Kłobucku 

5. Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych 

w Kłobucku 
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6. Środowiskowy Dom Samopomocy w Krzepicach 

7. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku 

8. Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kłobucku 

9. Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku 

10. Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku 

11. Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku 

12. Zespół Szkół Nr 1 w Kłobucku 

13. Zespół Szkół Nr 2 w Kłobucku 

14. Zespół Szkół Nr 3 w Kłobucku 

15. Zespół Szkół w Krzepicach 

 

 

2. FINANSE POWIATU 
 

Budżet Powiatu na 2021 rok zakładał dochody w kwocie 77.322.073 zł. oraz wydatki 

w kwocie 85.888.541 zł. 

W 2021 roku budżet ulegał zmianom i związane to było głównie z zaplanowanymi 

inwestycjami. 

Faktyczne wykonanie dochodów wyniosło 77.558.843,18 zł. 

 

Struktura zrealizowanych dochodów przedstawia się następująco: 

✓ dotacje 15.024.320,26 zł. 

✓ subwencje 27.725.590,00 zł. 

✓ pozostałe dochody 34.808.932,92 zł. 
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Ogółem wydatki zostały zrealizowane w kwocie 77.830.065,01 zł w tym: 

- wydatki bieżące stanowiły 68.459.516,86 zł. 

- wydatki majątkowe stanowiły 9.370.548,15 zł. 

 

 

 

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco: 

• Transport i łączność (jest to grupa wydatków, na którą składają się drogi publiczne 

wojewódzkie, drogi publiczne powiatowe oraz funkcjonowanie Powiatowego Zarządu 

Dróg) 9.725.144,94 zł. 
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• Działalność usługowa (w szczególności realizacja zadań z zakresu geodezji 

i  kartografii) 1.252.270,89 zł. 

• Administracja publiczna (w szczególności funkcjonowanie Starostwa Powiatowego 

i Rady Powiatu Kłobuckiego) 11.820.881,57 zł. 

• Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (w szczególności dotacja dla 

Komendy Powiatowej PSP) 6.637.377,50. 

• Oświata i wychowanie (w szczególności funkcjonowanie Zespołów Szkół nr 1,2,3 

w Kłobucku oraz Zespołu Szkół w Krzepicach) 25.536.097,37 zł. 

• Ochrona zdrowia (w szczególności składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz dotacja 

w wysokości 130.000,00 zł dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku na 

dofinansowanie zakupu urządzeń do ćwiczeń oporowych kończyn dolnych, na 

wymianę uszkodzonego utwardzenia terenu przy Ośrodku Zdrowia w Kamyku oraz na 

dofinansowanie modernizacji elewacji budynku Przychodni Rejonowej w Krzepicach) 

2.444.754,89 zł. 

• Pomoc społeczna (m.in. funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Kłobucku, Dziennego Domu „Senior +” oraz Środowiskowego Domu Samopomocy 

w Krzepicach) 1.647.057,35 zł. 

• Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (m.in. funkcjonowanie Powiatowego 

Urzędu Pracy w Kłobucku, Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dankowicach II 

i w Hutce) 3.658.723,23 zł. 

• Edukacyjna opieka wychowawcza (m.in. funkcjonowanie Powiatowej Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Kłobucku, świetlic szkolnych oraz dotacja dla 

Młodzieżowego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kukowie) 3.519.517,42 zł. 

• Rodzina (rodziny zastępcze, działalność placówek opiekuńczo wychowawczych) 

6.367.198,04 zł. 

• Kultura fizyczna (utrzymanie boiska Orlik w Krzepicach oraz wydatki majątkowe 

związane z realizacją inwestycji polegającej na budowie hali sportowej przy ZS nr 1 w 

Kłobucku) 3.952.144,85 zł 
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• Pozostałe wydatki (rolnictwo i łowiectwo, leśnictwo, górnictwo i kopalnictwo, 

turystyka, gospodarka mieszkaniowa, obrona narodowa, wymiar sprawiedliwości, 

obsługa długu publicznego, gospodarka komunalna i ochrona środowiska, kultura 

i ochrona dziedzictwa narodowego oraz różne rozliczenia) 1.268.896,96 zł. 

 

 
 

Ogółem zadłużenie Powiatu na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosło 8.653.351,78 zł . 

W 2021 roku spłacono 2.055.095,00 zł rat kapitałowych od zaciągniętych w latach ubiegłych 

zobowiązań, natomiast z zaplanowanych 4.654.803 zł kredytu, uruchomiono jedynie 

2.098.468,27 zł kredytu z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie zadań 

europejskich. 

3. EDUKACJA 
 

Reforma edukacji prowadzona od 2017 roku spowodowała m.in. wydłużenie cyklu 

kształcenia w liceach ogólnokształcących i technikach przez co poziom zatrudnienia 
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w szkołach, dla których powiat kłobucki jest organem prowadzącym utrzymywany jest na 

stałym poziomie. 

Rok 2021 był dla szkolnictwa rokiem trudnym z uwagi na sytuację pandemiczną w kraju, 

która miała negatywny wpływ na edukację młodych ludzi, trudno bowiem wyegzekwować 

systematyczność w nauce. Dodatkowo wielu młodych ludzi boryka się z problemami 

emocjonalnymi. Izolacja społeczna budzi frustrację, depresję, lęki o zdrowie własne  

i bliskich. 

Zagrożone są wyniki zdawalności egzaminów zewnętrznych ze względu na zdalne 

nauczanie, pomimo wielkiego zaangażowania nauczycieli. Nie wszyscy uczniowie  

i słuchacze uczestniczyli w zajęciach zdalnych, jak i w konsultacjach prowadzonych na 

terenie szkół. 

3.1 Profile kształcenia 

 

Powiat Kłobucki jest organem prowadzącym dla czterech Zespołów Szkół: Zespołu 

Szkół Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Kłobucku, Zespołu Szkół Nr 2 im. ks. Jana Długosza 

w Kłobucku, Zespołu Szkół Nr 3 w Kłobucku oraz Zespołu Szkół w Krzepicach. Powiat 

prowadzi także Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Kłobucku. 

W Zespole Szkół Nr 1 w Kłobucku funkcjonują trzy typy szkół: I Liceum 

Ogólnokształcące, które kształci uczniów w profilu mundurowym (oddziały ogólnopolicyjne 

i strażackie), humanistycznym i akademickim, pod patronatem Wydziału Infrastruktury 

i Środowiska Politechniki Częstochowskiej; Technikum Nr 1, które kształci w zawodach: 

technik budownictwa, technik ekonomista, technik usług fryzjerskich, technik informatyk, 

technik logistyk, technik mechanik (CNC), technik pojazdów samochodowych, technik 

grafiki i poligrafii cyfrowej, technik żywienia i usług gastronomicznych; oraz Branżową 

Szkołę I stopnia Nr 1, która z kolei kształci w takich zawodach jak: kucharz, operator 

obrabiarek skrawających, mechanik pojazdów samochodowych i monter zabudowy, ślusarz 

i robót wykończeniowych w budownictwie. 

Drugą szkołą jest Zespół Szkół Nr 2, który posiada następujące typy szkół: Technikum 

Nr 2 kształcące w zawodach: technik handlowiec, technik żywienia i usług gastronomicznych, 

technik technologii żywności, technik spedytor, technik geodeta, technik agrobiznesu, technik 

reklamy, technik księgarstwa; Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2, kształcąca młodzież o statusie 

młodocianych pracowników, w oddziałach wielozawodowych w systemie dualnym. W szkole 

działa także Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych. W roku szkolnym 2020/2021 Powiat 
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Kłobucki uruchomił w „kłobuckiej dwójce” branżową szkołę II stopnia, która kształci 

w zawodach: technik handlowiec oraz technik żywienia i usług gastronomicznych na 

podbudowie branżowej szkoły I stopnia w systemie stacjonarnym. 

Następną szkołą, dla której Powiat Kłobucki jest organem prowadzącym jest Zespół 

Szkół Nr 3, w skład którego wchodzi III Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza 

Kosińskiego kształcące w klasach o profilu: biologiczno-chemicznym, ekonomicznym, 

prawniczo-dziennikarskim, mundurowym oraz politechnicznym; a także Technikum Nr 3, 

które kształci w zawodzie technik organizacji turystyki. 

Kolejną szkołą jest Zespół Szkół w Krzepicach, w którym funkcjonują trzy typy szkół. 

Liceum im. Władysława Broniewskiego, które kształci w oddziałach o profilach 

akademickim, politechniczno-ekonomicznym pod patronatem Szkoły Głównej Handlowej, 

medyczno-przyrodniczym pod patronatem naukowym Śląskiego Centrum Chorób Serca 

w Zabrzu oraz humanistyczno-prawnicza i sprawnościowa z elementami ratownictwa 

i wolontariatu – obie pod opieką naukową Uniwersytetu Śląskiego i Opolskiego. W szkole 

funkcjonuje także Technikum, które kształci w zawodach technik ekonomista i technik 

handlowiec oraz Branżowa Szkoła I stopnia, kształcąca w oddziałach wielozawodowych. 

3.2  Liczba uczniów w podziale na poszczególne szkoły oraz trendy w tym zakresie 

 

Liczba uczniów w roku szkolnym 2021/2022 wg stanu na dzień 30 września 2021 roku: 

 

SZKOŁA NAZWA SZKOŁY LICZBA UCZNIÓW 

Zespół Szkół Nr 1  

w Kłobucku 

I  Liceum Ogólnokształcące 76 

Technikum Nr 1 508 

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 166 

RAZEM Zespół Szkół Nr 1 w Kłobucku 750 

Zespół Szkół Nr 2  

w Kłobucku 

Technikum Nr 2 104 

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 2 176 

LO dla Dorosłych 35 

RAZEM Zespół Szkół Nr 2 w Kłobucku 317 

Zespół Szkół Nr 3  

w Kłobucku 
III Liceum Ogólnokształcące 373 

RAZEM Zespół Szkół Nr 3 w Kłobucku 373 

Zespół Szkół w Krzepicach Liceum Ogólnokształcące 316 

Branżowa szkoła I stopnia 52 

RAZEM Zespół Szkół w Krzepicach 368 

OGÓŁEM  1808 
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Nabór na rok szkolny 2021/2022 wg stanu na dzień 30 września 2021 roku: 

 

SZKOŁA NAZWA SZKOŁY LICZBA UCZNIÓW  

Zespół Szkół Nr 1  

w Kłobucku 

I  Liceum Ogólnokształcące 22 

Technikum Nr 1 124 

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 32 

RAZEM Zespół Szkół Nr 1 w Kłobucku 178 

Zespół Szkół Nr 2  

w Kłobucku 

Technikum Nr 2 19 

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 2 36 

LO dla Dorosłych 24 

RAZEM Zespół Szkół Nr 2 w Kłobucku 79 

Zespół Szkół Nr 3  

w Kłobucku 
III Liceum Ogólnokształcące 98 

RAZEM Zespół Szkół Nr 3 w Kłobucku 98 

Zespół Szkół w Krzepicach Liceum Ogólnokształcące 85 

Branżowa szkoła I stopnia 25 

RAZEM Zespół Szkół w Krzepicach 110 

OGÓŁEM NABÓR 465 
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Technikum
31%

Liceum 
Ogólnokształcące

44%

Szkoła Branżowa I 
Stopnia

20%

Liceum 
Ogólnokształcące 

dla Dorosłych
5%

NABÓR NA ROK SZKOLNY 2021/2022 WEDŁUG TYPU SZKOŁY

 

 

Od kilku lat zmianie ulega trend na kontynuowanie nauki w liceach 

ogólnokształcących. Zwiększył się również nabór do technikum. 
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3.3 Wyniki nauczania 

 

Do egzaminu maturalnego w maju 2021 roku przystąpiło 195 tegorocznych 

absolwentów szkół ponadpodstawowych z terenu Powiatu Kłobuckiego, w tym 119 

absolwentów liceów ogólnokształcących, 67 absolwentów techników, 9 słuchaczy liceum dla 

dorosłych.  

Zdawalność egzaminu maturalnego w sesji majowej w powiecie kłobuckim wyniosła 

75,38%. Według danych OKE w Jaworznie, które uwzględniają również wyniki 3 osób, które 

w poprzednim roku nie przystępowały do egzaminu maturalnego, średnia wyniosła 74%, co 

dało nam 5 miejsce na 36 powiatów i miast na prawach powiatu. Przez dwa poprzednie lata 

Powiat Kłobucki zajmował 1 miejsce.  

W sesji sierpniowej (poprawkowej) 2021 roku do matury poprawkowej przystąpiło 

31 osób. Uprawnieni do zdawania egzaminu maturalnego w sesji poprawkowej byli jedynie 

uczniowie, którzy nie zaliczyli jednego przedmiotu. Egzamin poprawkowy zaliczyło 

21 zdających, co daje 67,74%, natomiast egzaminu poprawkowego nie zdało 10 zdających, co 

z kolei daje wynik 32,26%.  

Oprócz egzaminu maturalnego uczniowie techników i branżowych szkół I stopnia, dla 

których Powiat Kłobucki jest organem prowadzącym, przystąpili do egzaminów 

zawodowych. W Powiecie Kłobuckim byli to uczniowie z następujących szkół: Zespołu 

Szkół Nr 1 w Kłobucku, Zespołu Szkół Nr 2 w Kłobucku i Zespołu Szkół w Krzepicach. 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie pozwala na porównanie poziomu wiedzy  

i umiejętności uczniów, słuchaczy i absolwentów określonego typu szkół zawodowych  

w całym kraju, w zakresie kwalifikacji właściwych dla danego zawodu, niezależnie od 

systemu kształcenia. 

Do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie mogli przystąpić: 

• uczniowie branżowych szkół I stopnia, uczniowie techników, słuchacze szkół 

policealnych, 

• osoby, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy, 

• osoby zdające egzamin zawodowy eksternistyczny oraz absolwenci. 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie przeprowadzono w dwóch sesjach: 

- I sesja od stycznia do lutego 2021 roku, 

- II sesja od czerwca do lipca 2021 roku 
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Zdawalność egzaminów zawodowych w technikach wyniosła 88 %, a w szkołach branżowych 

I stopnia wyniosła 75 %. 

  

3.4 Informacja o programach/projektach/strategiach  

 

Zespół Szkół Nr 1 w Kłobucku 

1. Realizacja projektu „Europejski staż gwarancją sukcesu zawodowego” w ramach 

programu PO WER - 28 sierpnia 2021 roku 65 uczniów i 6 nauczycieli wyjechało na 

praktyki zawodowe do Grecji,  po powrocie w dniu 19 października zorganizowano 

uroczyste podsumowanie projektu, uczniowie otrzymali certyfikaty Europass. 

2. Szkoła otrzymała Akredytację w programie ERASMUS+ w sektorze „Kształcenie 

i Szkolenie Zawodowe” na lata 2021 – 2027, akredytacja upoważnia do uproszczonej 

procedury ubiegania się o fundusze europejskie na realizację projektów praktyk i staży. 

3. Napisano nowy wniosek w sprawie praktyk w Grecji dla uczniów kształcących się  

w zawodach: technik mechanik, technik pojazdów samochodowych, technik logistyk, 

technik – projekt został zaakceptowany i będzie realizowany w 2022 r. 

4. Projekt „Aktywna Tablica 2020 – 2024” - rządowy program rozwijania szkolnej 

infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii 

informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – w ramach wyposażenia każda ze 

szkół funkcjonujących w ZS Nr 1 otrzymała po 2 ekrany dotykowe (łącznie 6 sztuk), 

zorganizowano sieć współpracy międzyszkolnej, nauczyciele prowadzili lekcje otwarte z 

wykorzystaniem narzędzi TIK, lekcje zarejestrowano podając link w komunikatorze 

Teams. 

5. Szkoła uczestniczyła w Programie Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów 

(PISA). 

6. Europejski Dzień Języków – zorganizowano ciekawe zajęcia językowe, kulturoznawcze 

dla uczniów przygotowane przez uczniów różnych klas i nauczycieli. Warsztaty językowe 

z wykorzystaniem TIK „Dzień czytania w języku niemieckim – Bajki Goethe Institut”. 

7. Udział w projekcie „E-meet my class” - w ramach projektu odbywały się zajęcia online z 

uczniami z Czech i Kazachstanu. 

8. Spotkania z przedstawicielami Fundacji Kościuszkowskiej nt. „Kultura i geografia 

Stanów Zjednoczonych” zajęcia dla uczniów prowadzone przez amerykańskich 

nauczycieli na platformie Zoom. 
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9. Udział w facebookowym projekcie „Baczyński” - w związku z ogłoszeniem przez Sejm 

RP Rokiem Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. 

10. Udział w Narodowym Czytaniu. 

11. Udział w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025. 

12. Realizacja projektu „Gdy gaśnie pamięć ludzka dalej mówią kamienie” - organizator 

Kuratorium Oświaty w Katowicach.  

13. Udział w Akcji MEN „Szkoła Pamięta” 

14. Udział w Ogólnopolskiej Akcji „BohaterON” w Twojej szkole”. 

15. Udział w przedsięwzięciu „Poznaj Polskę” (wrzesień – grudzień 2021): 

16. Udział w akcjach charytatywnych: 

− „Wizyta Św. Mikołaja na Kresach 2021”, 

− „We Are Family” - w ramach Międzynarodowego Dnia Dobroczynności   

obchodzonego 5 września na rzecz Nadrenii w Niemczech, 

− „Szkoło Pomóż i Ty”, 

− „Pola Nadziei”, 

− „Góra Grosza”, 

− Świąteczna zbiórka żywności, 

− Obchody Międzynarodowego Dnia Wolontariusza” - udział młodzieży w spotkaniu 

promującym ideę wolontariatu. 

17. Realizacja innowacji pedagogicznych: 

− z języka polskiego - „Magia teatru” 

− z matematyki - „Likwidujemy bariery, rozwijamy kompetencje matematyczne” 

− z ekonomii - „Działalność przedsiębiorstwa” 

− z przedmiotów gastronomicznych - „Odkrywamy nowe potrawy i smaki  - kuchnie 

różnych narodów” 

18. Akcje plastyczne: 

− „Poznajmy bliżej twórczość Władysława Sebyły”,  

− „Galeria Walentynkowa”,   

− „Litera symbol słowa”, 

− „Uroki naszej przyrody” - z okazji Dnia Ziemi,  

− „Żółte żonkile” - akcja edukacyjno-plastyczna,  

− „Integracja na wesoło”,  

− „Autoportret naszej grupy” - warsztaty plastyczne,  
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− „Impresje jesienne” - akcja plastyczno-fotograficzna,  

− „Mój Belfer”, 

− Plakat „Narodowe Czytanie - G. Zapolska „Moralność Pani Dulskiej”, 

− „HIV/AIDS – chcę wiedzieć więcej” (zakładki profilaktyczne) – akcja profilaktyczna. 

 

Zespół Szkół Nr 2 w Kłobucku 

1. Realizacja wniosku Zespołu Szkół Nr 2 w Kłobucku o numerze 2020-1-PL01-KA102-

079020 pt. Pierwszy krok do kariery, który został pozytywnie rozpatrzony przez FRSE. 

Uczniowie wyjechali na staże zawodowe do Torremolinos w Hiszpanii. Udział szkoły 

w Europejskim Uniwersytecie Latającym (CEO) – Europejski Uniwersytet Latający to 

praktyczne "lekcje" dla młodzieży zainteresowanej tematyką europejską, poprzez które 

informuje się ich, że Unia Europejska ma wpływ na funkcjonowanie wielu obszarów 

naszego codziennego życia; uświadamia się uczniom, że oni sami mogą mieć kluczowy 

wpływ na decyzje i rozwiązania realizowane w ramach życia we wspólnocie europejskiej. 

2. Realizacja w ramach współpracy z Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości 

innowacyjnego programu edukacji finansowej pt. „Moje finanse”, skierowanego do 

młodzieży celem poszerzania ich wiedzy.  

3. W dniach 22-28 marca 2021 roku uczniowie szkoły uczestniczyli w Światowym Tygodniu 

Pieniądza, który organizował Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) w ramach 

międzynarodowej kampanii z zakresu edukacji finansowej Global Money Week (GMW); 

hasło tegorocznej edycji brzmiało „Zadbaj o siebie. Zadbaj o swoje pieniądze”, które 

podkreślało konieczność budowania finansowej odporności przy jednoczesnym dbaniu o 

zdrowie w obecnej sytuacji na świecie. 

4. Realizacja programu „Aktywna Tablica”.  

5. Realizacja programu „Poznaj Polskę”. 

6. Realizacja projektu ZUS „Lekcje z ZUS” 

7. Realizacja ogólnopolskiego profilaktycznego programu w zakresie  przeciwdziałania 

uzależnieniom od alkoholu, tytoniu i innych środków  psychoaktywnych –  „ARS czyli 

jak dbać o miłość?”. 

8. Realizacja wojewódzkiego programu profilaktyczno - edukacyjnego „Podstępne WZW” 

w zakresie profilaktyki wirusowego zapalenia wątroby. 

9. Realizacja wojewódzkiego programu profilaktyczno - edukacyjnego „Znamię! Znam je?”  

w zakresie profilaktyki czerniaka. 
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10. Realizacja wojewódzkiego programu profilaktyczno - edukacyjnego „HIV/AIDS – Wiem, 

nie boję się, toleruję”. 

11. Udział szkoły w akcji społecznej „Różowa Skrzyneczka” w celu zapobiegania zjawisku 

ubóstwa menstruacyjnego oraz zapewnienia powszechnego dostępu do bezpłatnych 

środków higienicznych na czas menstruacji. 

12. Cykliczna realizacja akcji charytatywnej „Góra Grosza” . 

13. Cykliczna realizacja akcji charytatywnej „Święty Mikołaj na Kresach”. 

14. Organizacja i realizacja akcji charytatywnej na rzecz chorego dziecka. 

 

Zespół Szkół Nr 3 w Kłobucku 

1. Realizacja Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji 

uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 

2020-2024 – „Aktywna tablica” – edycja 2021.  

2. Realizacja Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. – edycja 2021.  

3. Przystąpiono do realizacji Przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę” – 

edycja 2021. 

4. Zrealizowano projekt: „Gdy gaśnie pamięć ludzka dalej mówią kamienie…13 grudnia 

1981 r. PAMIĘTAMY!” .  

5. Udział w akcji „Szkoła pamięta”.  

6. Udział szkoły w projekcie realizowanym przez Powiat Kłobucki Ocalić od zapomnienia 

– pamięci bohaterskich Obrońców Śląska, współfinansowanym ze środków Ministra 

Obrony Narodowej. 

7. Realizacja projektu „Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej” we współpracy 

ze Stowarzyszeniem Nowe Horyzonty i MOK w Kłobucku.  

8. Udział szkoły w Ogólnopolskim programie edukacyjnym „Lekcje z Temidą” – 

Ogólnopolski Program Przeciwdziałania Przyczynom Przestępczości skierowany do 

dzieci i młodzieży realizowany we współpracy z Fundacją ALTUM – Instytut Analiz 

Strategicznych. Szkoła otrzymała Certyfikat „Lekcje z Temidą”. 

9. „Projektanci edukacji. Od pomysłu do projektu” – udział w  10. edycji Ogólnopolskiego 

konkursu dla kreatywnych uczniów i nauczycieli, organizowanego przez wydawnictwo 

Nowa Era. Szkoła otrzymała Certyfikat „Dobrze zaPROJEKTowna Szkoła ’2021”. 

10. Realizacja projektu edukacji cyfrowej "Lekcja:Enter” skierowanego do nauczycieli  

i nauczycielek oraz kadry kierowniczej szkół. 
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11. Realizacja wewnątrzszkolnego projektu „Europejski Dzień Języków Obcych” – poznanie 

różnorodności kulturowej Europy poprzez prezentacje obyczajów, tradycji, historii i 

sztuki państw europejskich. 

12. Realizacja wewnątrzszkolnego projektu „Wrażliwi na słowa” - kącik poezji i prozy 

młodych – rozwijanie i propagowanie talentów uczniów szkoły  

13. Realizacja projektu edukacji patriotycznej dla uczniów klas mundurowych -współpraca 

(od października 2015r.) z Fundacją Byłych Żołnierzy i Funkcjonariuszy Sił Specjalnych 

"Szturman" w Lublińcu.  

14. Z okazji obchodów Święta Niepodległości włączono się w Projekt Ministerstwa Edukacji 

i Nauki „Szkoła do hymnu”. 

15. Realizacja Programu „Aktywny powrót do szkoły – WF z AWF” przez Szkolny Klub 

Sportowy. 

16. Organizacja Szkolnego Koła Wolontariatu. 

17. Uczniowie i ich opiekunowie oraz pracownicy szkoły aktywnie włączają się w akcję  

Ministra Edukacji i Nauki  „Razem na Święta”. 

18. Udział w Akcji „Wizyta Świętego Mikołaja na Kresach” organizowanej przez 

Towarzystwo Patriotyczne „Kresy” w Częstochowie 

19. 30 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

20. Udział młodzieży w akcji charytatywnej na rzecz wsparcia chorej Agatki Kuberskiej 

(zbiórka finansowa w szkole, sprzedaż pączków, z których dochód przekazano na 

wsparcie leczenia dziewczynki oraz wykonanie układu tanecznego przez uczniów szkoły 

wspierającego ogólnopolską zbiórkę na rzecz leczenia dziecka). 

21. Udział w Ogólnopolskim Programie Profilaktyki Czerniaka.  

22. Realizacja ogólnopolskiego profilaktycznego programu w zakresie  przeciwdziałania 

uzależnieniom od alkoholu, tytoniu i innych środków  psychoaktywnych –  „ARS czyli 

jak dbać o miłość?”. 

23. Realizacja wojewódzkiego programu profilaktyczno - edukacyjnego „Podstępne WZW” 

w zakresie profilaktyki wirusowego zapalenia wątroby. 

24. Realizacja wojewódzkiego programu profilaktyczno - edukacyjnego „HIV/AIDS – 

Wiem, nie boję się, toleruję”. 

25. Organizacja w miesiącu wrześniu zajęć integracyjnych  dla uczniów klas pierwszych na 

terenie Nadleśnictwa w Kłobucku oraz dla wszystkich uczniów po powrocie z nauki 

zdalnej. 
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26. Realizacja całorocznego projektu  „Dziś uczeń – jutro student” dla maturzystów, 

mającego na celu zwiększenie szans edukacyjnych i życiowych uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych. 

27. Realizacja projektu „Bezpieczne bankowanie” we współpracy PKO BP oddział 

w Kłobucku. 

28. Udział w programie „Bezpieczni w sieci”  realizowanym przez Śląski Urząd Wojewódzki 

w Katowicach. 

29. Organizacja zajęć profilaktycznych z zakresu tematyki uzależnień, alkoholu, narkotyków, 

dopalaczy, papierosów, e-papierosów, cyberprzemocy oraz odpowiedzialności prawnej 

nieletnich – we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Kłobucku. 

30. Organizacja na terenie szkoły wielu innych imprez i wydarzeń, w tym mających na celu 

integrację młodzieży po okresie nauki z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość.  

31. Organizacja, we współpracy z Powiatową Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną  

w Kłobucku warsztatów dla rodziców, młodzieży oraz nauczycieli, poświęconym 

obszarom, które wymagają szczególnej uwagi i wsparcia w czasie pandemii oraz 

związanych z nią izolacji i nauki zdalnej po powrocie do szkoły. 

 

Zespół Szkół w Krzepicach 

Szkoła w 2021 roku realizowała następujące programy i projekty: 

1. Przystąpienie do ogólnopolskiego programu profilaktyki czerniaka edycja 2021/2022. 

2. Polsko- Niemiecko - Ukraińska wymiana młodzieży w Krzyżowej. 

3. Podstępne WZW. 

4. Znamię, znam je – profilaktyka czerniaka.   

5. Wybierz życie – pierwszy krok –profilaktyka raka szyjki macicy.  

6. Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo. 

7. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa.  

8. Program CEO kształtujący nawyk czytania książek i promujący czytelnictwo wśród 

młodych ludzi pod nazwą „PoczytajMy”. 

9. „Czytaj PL” - UPOLUJ SWOJĄ KSIĄŻKĘ. II edycja projektu „Honorowy Patronat nad 

nim objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej.  

10. Udział w ogólnopolskiej akcji czytelniczej „ Jak nie czytam, jak czytam”.  

11. Wirtualne Targi Książki  "BookTarg". 

12. Sztab WOŚP.  

13. Ogólnopolska akcja „Szlachetna Paczka”. 
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14. Udział w akcji Mikołajki w Hospicjum w Częstochowie.  

15. Współorganizowanie akcji mikołajkowej dla Szpitala Onkologicznego dla dzieci 

”Przylądek Nadziei” we Wrocławiu.  

16. Europejski Dzień Języków Obcych. 

17. Akcja „Sprzątanie świata”.  

18. Akademia Przedsiębiorczości. 

19. Udział w projekcie „Łączyła ich Niepodległa. Obywatele II Rzeczpospolitej  

w Auschwitz” organizowanym przez Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz 

i Holokauście.  

20. Uczestnictwo w projekcie lokalnym „Spotkanie ze skarbami regionu” młodzież brała 

udział w serii wykładów dotyczących historii lokalnej . 

21. Realizacja projektu filmowy Shortcut „Małe historie wielkie sprawy” w klasie 2bp, 

projekt oparty na europejskich filmach krótkometrażowych. Tematem przewodnim  

w bieżącym roku jest hasło "Moja wspólnota, moje miejsce", który łączy elementy 

społeczne z filmowymi.  

22. Realizacja projektu dla młodzieży z Pracowni Efektu Domina : „Wiem i działam”.  

23. Przystąpienie do projektu „Aktywna tablica 2020”. 

24. Projekt Oby Młodzież dla uczniów Branżowej Szkoły I stopnia „Szanuj wodę, dbaj  

o zieleń” – program CEO. 

 

3.5  Szanse i zagrożenia 

 

Reforma edukacji w 2017 roku stworzyła szanse na utrzymanie zatrudnienia na 

dotychczasowym poziomie, dzięki wydłużeniu cyklu kształcenia w liceum 

ogólnokształcącym i technikum. 

Sytuacja panującej pandemii stworzyła szansę na zakup nowego sprzętu do nauki 

zdalnej, który pomaga w jak najbardziej efektywny sposób przekazywać wiedzę uczniom. 

Nauczyciele ogromnie wzbogacili swój warsztat pracy, wciąż poszukują nowych, 

skutecznych form i metod pracy. Zakupiony podczas pandemii nowoczesny sprzęt 

multimedialny pomaga w bardziej efektywny sposób przekazywać wiedzę uczniom. Dzięki 

wielu szkoleniom organizowanym w tym trudnym czasie nauczyciele ogromnie wzbogacili 

swój warsztat pracy. 
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Umożliwienie przez Ministerstwo Edukacji i Nauki prowadzenia w szkołach zajęć 

wspomagających, integracyjnych, realizacja wielu projektów edukacyjnych (np. Poznaj 

Polskę) pozytywnie wpływa  na odbudowę relacji rówieśniczych. Po okresie zdalnego 

nauczania młodzież chętniej angażuje się w pracę szkoły (np. dni otwarte), a także chętniej 

uczestniczy na zajęciach (100% frekwencja). 

Zagrożone są wyniki zdawalności egzaminów zewnętrznych ze względu na zdalne 

nauczanie, pomimo wielkiego zaangażowania nauczycieli. Nie wszyscy uczniowie  

i słuchacze uczestniczą w zajęciach zdalnych, jak i w konsultacjach prowadzonych na terenie 

szkół. Należy również uwzględnić możliwości edukacyjne przyszłych absolwentów. Powstałe 

w okresie pandemii zaległości w nauce niekorzystnie wpływają na wyniki nauczania. 

Sytuacja epidemiczna w kraju nie wpływa korzystnie na edukację młodych ludzi – 

trudno wyegzekwować systematyczność w nauce, wielu młodych ludzi boryka się 

z problemami emocjonalnymi – izolacja społeczna budzi frustracje, depresje, lęki o zdrowie 

własne i bliskich. 

Kolejnym zagrożeniem jest ewentualność niskiego naboru do tutejszych szkół, co jest 

efektem niżu demograficznego.  

Poważnym zagrożeniem jest coraz mniejszy wkład państwa w finansowanie oświaty. 

Samorządy ponoszą ogromne koszty w związku z prowadzeniem placówek oświatowych na 

swoim terenie – rosnące koszty płac, koszty utrzymania budynków itp., natomiast z roku na 

rok subwencja oświatowa jest coraz niższa, mimo zwiększającej się liczby uczniów. 

 

4. OPIEKA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA 

 

Pomoc psychologiczna–pedagogiczna dla mieszkańców realizowana jest przez Powiatową 

Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. 

W 2021 roku przyjęto 1284 klientów na terenie Poradni - wykonano 1111 diagnoz 

psychologicznych, 1036 diagnoz pedagogicznych,  482 diagnozy  logopedyczne,  90 diagnoz 

procesów integracji sensorycznej, udzielono 61 porad bez badań, 171 dzieci objętych było 

systematyczną indywidualną terapią logopedyczną (on-line i stacjonarnie),  25 terapią 

psychologiczną, 75 dzieci terapią integracji sensorycznej, u 57 dzieci wykonano 

screeningowe badania słuchu.  
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W 2021 roku wydano 126 orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, 27 orzeczeń 

o potrzebie nauczania indywidualnego, 2 orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno – 

wychowawczych, 26  opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, 438 opinii 

psychologiczno - pedagogicznych, 37 informacji o wynikach diagnozy.   

Kolejny rok kontynuowała pracę grupa terapeutyczna podnosząca kompetencje społeczne 

dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera  (trening umiejętności społecznych w 2 przedziałach 

wiekowych). Spotkania odbywały się on-line i stacjonarnie od październiku 2021 roku. 

Ponadto na terenie szkół i przedszkoli powiatu kłobuckiego różnego rodzaju pomocą 

i wsparciem objęto : 

− badania przesiewowe logopedyczne 306 dzieci,   

− badania przesiewowe psychologiczno – pedagogiczne 136 dzieci, 

− zajęcia warsztatowe „Trening koncentracji uwagi " 135 uczniów, 

− zajęcia warsztatowe  „Klasa to nie samotna wyspa”  - 395 uczniów, 

− zajęcia warsztatowe „My wszyscy w naszej klasie" - 135 uczniów,  

− zajęcia warsztatowe „Integracja grupy" - 138 uczniów, 

− zajęcia warsztatowe „Budowanie zespołu klasowego (po powrocie z nauki zdalnej)” - 

67 uczniów, 

− zajęcia warsztatowe „Budowanie więzi rówieśniczych” - 53 uczniów, 

− zajęcia warsztatowe  aktywizujące wybór kształcenia i zawodu (on-line) – 

88 uczniów, 

− zajęcia warsztatowe „Agresywnie czy asertywnie" - 59 uczniów, 

− zajęcia warsztatowe „Motywacja podstawą sukcesu" - 26 uczniów, 

− zajęcia warsztatowe „Kilka słów o uzależnieniu"  (on-line)  - 771 uczniów, 

− zajęcia warsztatowe „Kilka słów o uzależnieniu" (stacjonarnie)- 129 uczniów, 

− zajęcia warsztatowe „Razem możemy więcej” – 36 uczniów, 

− zajęcia warsztatowe „Nie nietolerancji" - 131 uczniów, 

− zajęcia warsztatowe „Cyberprzemoc" - 44 uczniów, 

− zajęcia warsztatowe dotyczące sposobów radzenia sobie z konsekwencjami izolacji - 

16 uczniów, 

− zajęcia warsztatowe „Szacunek i współpraca podstawą sukcesu klasy"  - 18 uczniów, 

− zajęcia psychoedukacyjne  (on-line)  - 45 uczniów, 

− zajęcia socjoterapeutyczne – 26 uczniów. 
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Na terenie szkół i placówek udzielano także pomocy rodzicom dzieci i młodzieży. 

Pomoc ta miała formę indywidualnych konsultacji - Stacjonarne Punkty Konsultacyjne (ZS-P 

Miedźno, SP Truskolasy, SP Bór Zajaciński, SP Starokrzepice, SP nr 1 w Krzepicach, SP nr 2 

w Krzepicach, SP Przystajń, SP Węglowice, ZS-P Ostrowy, ZS-P Parzymiechy, ZS-P 

Lindów, SP Zajączki Drugie, ZS nr 2 w Kłobucku, ZS nr 3 w Kłobucku, POW Waleńczów, 

oddział przedszkolny Piła I, przedszkole Truskolasy), a w związku z sytuacją pandemii 

niekiedy (od grudnia 2020 roku) przybiera inną formę - Telefoniczne Punkty Konsultacyjne. 

Z tej formy pomocy korzystają:  ZSP Miedźno, ZSP Ostrowy, SP Kuleje, SP Truskolasy, SP 

Kalej, SP Węglowice, GZSP nr 1 Popów, GZSP nr 2 Wąsosz Górny, GZSP nr 4 Więcki, 

GZSP nr 5 Zawady, GZSP nr 3 Rębielice Królewskie, SP Panki, SP Konieczki, SP 

Aleksandrów, Przedszkola w Pankach i Konieczkach, SP nr 1 Krzepice, SP Kuźniczka, ZS 

Krzepice, SP Przystajń, SP Bór Zajaciński, ZSP Lindów, SP Waleńczów, SP Złochowice, SP 

nr 1 w Kłobucku, SP nr 2 w Kłobucku, ZS Nr 2 w Kłobucku , ZS Nr 3 w Kłobucku, SP w 

Białej, SP w Libidzy, ZS-P w Łobodnie. 

W roku  2021 odbyły się ponadto : 

− indywidualne porady dla rodziców po badaniach przesiewowych,  

− pogadanka/szkolenie „Jak wspierać rozwój emocjonalny dzieci" (stacjonarnie) dla 18 

rodziców, 

− prelekcja „Adaptacja dzieci w szkole,  przeciwdziałanie emocjonalnym skutkom 

pandemii” dla 20 rodziców, 

− on-line „Prawidłowe relacje między dzieckiem a rodzicem”  dla 37 rodziców, 

− on-line „Nagradzać czy karać”  dla 36 rodziców, 

− on-line „Wpływ relacji w rodzinie na funkcjonowanie dziecka w okresie dorastania” 

dla 24 rodziców, 

− on-line „Wpływ multimediów na funkcjonowanie dziecka”  dla  25 rodziców. 

Systematycznym wsparciem otoczeni są także nauczyciele i wychowawcy szkół 

powiatu kłobuckiego.  

W roku 2021 w Poradni kontynuowała swoją działalność "Sieć samokształcenia  

i samodoskonalenia dla pedagogów szkolnych" - uczestniczyło w niej regularnie 20-30 

pedagogów szkolnych z terenu powiatu kłobuckiego. Kontynuowała swe spotkania "Sieć 

samokształcenia i samodoskonalenia dla logopedów szkolnych", "Sieć samokształcenia 

i samodoskonalenia dla nauczycieli współorganizujących kształcenie uczniów z autyzmem, 

w tym z zespołem Aspergera”, "Sieć samokształcenia i samodoskonalenia dla 
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tyflopedagogów szkolnych”, "Sieć samokształcenia i samodoskonalenia dla surdopedagogów 

szkolnych”. Rozpoczęła swoją działalność "Sieć samokształcenia i samodoskonalenia dla 

dyrektorów szkół podstawowych powiatu kłobuckiego”- uczestniczyło w niej 29 dyrektorów 

szkół podstawowych z terenu powiatu kłobuckiego. Spotkania odbywały się stacjonarnie lub 

on-line w zależności od sytuacji epidemicznej i wprowadzanych obostrzeń.   

Pracownicy Poradni udzielali indywidualnych porad i konsultacji, uczestniczyli  

w opracowywaniu IPET-ów w szkołach  i  posiedzeniach zespołów do spraw pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej oraz szkolili Rady Pedagogiczne:  

− „Podnoszenie kompetencji nauczycieli w zakresie reintegracji grup rówieśniczych” 

dla 49 nauczycieli, 

− „Multimedia a prawidłowe funkcjonowanie młodzieży i dorosłych w obliczu zdalnego 

nauczania" (on-line)  dla  39 nauczycieli, 

− „Jak pracować z uczniem z zespołem Aspergera" dla 23 nauczycieli.    

W dniach 6-9 kwietnia 2021 roku Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna  

w Kłobucku przyłączyła się do obchodów Światowych Dni Świadomości Autyzmu. 

Pracownicy Poradni w tych dniach pełnili dyżury, przyjmowali zainteresowanych rodziców 

i nauczycieli oraz  opracowali i zamieścili na stronie Poradni materiały związane z tym 

tematem.   

W dniach 15 i 22 maja 2021 roku  odbył się cyklicznie już   "Dzień otwarty". 

W minionym roku szkolnym poświęcony był zmianom związanym z ponad rocznym okresem 

pandemii - „Rok z koronawirusem – jego wpływ na zachowania,  postawy oraz dobrostan 

dzieci i młodzieży”. Przyjął on formę konsultacji stacjonarnych, telefonicznych oraz  

materiałów on-line umieszczonych na stronie internetowej Poradni. 

W związku z powrotem dzieci do szkół w maju i czerwcu 2021 roku zintensyfikowano 

działania w zakresie wsparcia  środowiska szkolnego po powrocie do szkoły. 

W dniach 24 -25 maja 2021 roku pracownicy podjęli działania w zakresie 

zintensyfikowania współpracy ze szkołami i placówkami w  diagnozowaniu potrzeb uczniów, 

rodziców i podejmowania działań wspierających uczniów po powrocie do szkoły. 

Na podstawie analizy uzyskanych danych opracowano tematykę i realizację działań 

w zakresie realizacji zajęć reintegracyjnych w szkołach.  Zgodnie z zapotrzebowaniem 

zgłaszanym przez szkoły odbyło się kilka spotkań i zajęć warsztatowych w szkołach. 

W dniach 11 czerwca 2021 roku  oraz 15 czerwca 2021 roku przeprowadzono warsztaty on-

line na platformie ZOOM dla rodziców ukierunkowane na wspieranie uczniów 
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przeżywających trudności po doświadczeniach związanych z pandemią „Warsztaty dla 

rodziców uczniów przeżywających trudności po doświadczeniach związanych z pandemią”.  

We wrześniu 2021 roku Poradnia została zobowiązana przez Kuratorium do 

opracowania Planu wsparcia szkół w zakresie udzielania pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej w roku szkolnym 2021/2022. W ramach realizacji tego Planu od września 

2021 roku m.in: 

− opracowano narzędzia diagnozujące potrzeby szkół w zakresie sposobów radzenia 

sobie ze skutkami izolacji, budowania i odbudowywania więzi rówieśniczych, 

integracji i wzmacniania sfery emocjonalno–społecznej, budowania motywacji do 

nauki, 

− przeprowadzono spotkania, konsultacje z pedagogami szkolnymi w zakresie 

określenia potrzeb szkół w tym zakresie. Na podstawie uzyskanych danych 

opracowano tematykę i harmonogram działań, 

− opracowano scenariusze zajęć i przekazano je do szkół (wg potrzeb), a także 

umieszczono je na stronie Poradni, 

− wskazano koordynatorów, którzy są odpowiedzialni za kontakt z dyrektorami szkół 

w zakresie współpracy, 

− opracowano odrębną ofertę skierowaną wyłącznie do rodziców i udostępniono ją za 

pośrednictwem  szkół rodzicom, 

− zaplanowano cykl spotkań dla rodziców realizowanych poprzez platformę ZOOM, 

poświęcony  obszarom, które wymagają szczególnej uwagi i wsparcia w czasie 

pandemii oraz związanych z nią izolacji i nauki zdalnej,  

− odbyły się już następujące spotkania: w październiku 2021 roku „E- uzależnienia - 

profilaktyka”, w grudniu 2021 roku „Budowanie motywacji do nauki”, 

− utworzono na stronie internetowej Poradni zakładkę z najczęściej zadawanymi 

pytaniami rodziców skierowanymi do specjalistów Poradni z odpowiedziami, które 

zebrano za pośrednictwem pedagogów i psychologów szkolnych. 

Pracownicy podnosili swoją wiedzę i kompetencje, uczestniczyli w następujących 

szkoleniach: wszyscy pracownicy ukończyli szkolenie „Uczeń  generacji Z” (on-line), 

„Poradnia psychologiczno – pedagogiczna a skonfliktowani rodzice, czyli konsekwencje 

ograniczenia władzy rodzicielskiej, orzeczenie rozwodu, konkubinat a udzielenie pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej” (stacjonarnie), „Uczeń w matni sieci ( stacjonarnie), „Nowe 

spojrzenie na motywację uczniów do nauki” (on-line). Dyrektor uczestniczyła w szkoleniach: 
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„Izolacja społeczna-więzi, depresja, przemoc, wsparciei interwencja”, warsztat-szkolenie” 

Odpowiedzialność prawna i społeczna Poradni Psychologiczno–Pedagogicznych 

i Specjalistycznych w zakresie  wydawania orzeczeń i opinii, a obowiązek zgodnego  

z zaleceniami i prawem organizowania kształcenia specjalnego i pomocy psychologiczno- 

pedagogicznej dla ucznia ze SPE przez placówki oświatowe JST”, Sieci dyrektorów poradni 

psychologiczno – pedagogicznych METIS (on-line), Sieci dyrektorów poradni 

psychologiczno – pedagogicznych przy WSB Dąbrowa Górnicza (on-line), „Autyzm. 

Codzienność… Szkoła bez barier- Inkluzja w praktyce” (on-line), spotkaniu  informacyjno – 

konsultacyjnym pt. „Promowanie nowego modelu kształcenia i nowych standardów 

wczesnego wspomagania rozwoju. Podnoszenie jakości działania WOKRO na rzecz 

kompleksowej pomocy małemu dziecku i jego rodzinie” (on-line); konferencjach: „Jak 

przetrwać pandemię i nie zwariować”  (on-line),  „Zaburzenia emocjonalne dzieci i młodzieży 

w kontekście pandemii”, „Dziecko z wadą wzroku w szkole” oraz Konferencji informacyjno 

– konsultacyjnej dla pracowników poradni psychologiczno – pedagogicznych „Projektowe 

zmiany oparte na modelu edukacji dla wszystkich” (on-line). 

Psycholog ukończyła Studium Interwencji Kryzysowej oraz webinar „Trening Umiejętności 

Społecznych- sposoby na integrację grupy”  (on-line) . Terapeuta SI ukończyła szkolenie 

„Instruktorski kurs masażu dzieci metodą Shantala” (stacjonarnie). Tyflopedagog przeszkoliła 

się uczestnicząc w następujących szkoleniach (on-line): „Zaburzenia mowy u dzieci w wieku 

przedszkolnym i wczesnoszkolnym”, „Neurodydaktyka i neuroedukacja – jak wykorzystaćją 

do zmian w nauczaniu”, „Poznać zrozumieć, uczyć dziecko z autyzmem”, konferencji on-line 

„Widzenie, dziecko- telefony”, „Ze świata offline do świata online. Czego potrzebuje 

nauczyciel”, „Ruchy oczu”. 

Poradnia realizuje zadania wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-

opiekuńczego w Powiecie Kłobuckim w ramach realizacji rządowego programu 

kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. W 2021 w ramach tego działania objęto 

opieką 62 dzieci i przepracowano z nimi 502,5 godzin.  

Pracownik Poradni jest członkiem Zespołów Interdyscyplinarnych w Gminie Panki, 

Kłobuck, Opatów  i Krzepice – w Krzepicach pełni funkcję przewodniczącego tego Zespołu, 

w Kłobucku pełni funkcję w zastępstwie przewodniczącego Zespołu. 

W maju 2021 roku dyrektor w imieniu Powiatowej Poradnia Psychologiczno – 

Pedagogicznej w Kłobucku podpisała porozumienie z Uniwersytetem Jagiellońskim 

o współpracy w ramach projektu "NeuroSmog: wpływ zanieczyszczeń na rozwijający się 
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mózg”. Projekt ten jest unikatowym - na skalę nie tylko Polski, ale i Europy – 

przedsięwzięciem podejmowanym przez specjalistów z obszaru psychologii, epidemiologii, 

neurobiologii i inżynierii środowiska. Realizują go naukowcy i praktycy  

z Instytutu Psychologii i Instytutu Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 

Instytutu Ochrony Środowiska w Warszawie oraz psychologów-praktyków z Polski 

Południowej. Projekt wspierany jest przez międzynarodowy zespół epidemiologów oraz 

konsultantów w dziedzinie psychologii klinicznej. Zyskał także akceptację śląskiego 

kuratorium oświaty. 

W ramach umów ze szkołami wyższymi zorganizowano praktyki dla 3 studentów.  

Rok 2021 był nadal trudnym czasem z uwagi na stan pandemii i konieczności 

dostosowania działań Poradni do sytuacji epidemicznej, ograniczeń i ogólnej sytuacji 

wynikającej z różnego rodzaju ograniczeń, nowych zadań do realizacji bez zwiększania 

kadry. Nadal obserwujemy, że systematycznie zwiększa się zapotrzebowanie na pomoc 

psychologiczno – pedagogiczną i różne formy wsparcia. Ujawniają się coraz bardziej 

różnorodne problemy, szczególnie w zakresie zdrowia psychicznego po okresie nauki zdalnej 

i izolacji społecznej. 

 

5. OCHRONA ZDROWIA 
 

Rok 2021 zdominowany był „walką” z pandemią COVID-19. Dla Zespołu Opieki 

Zdrowotnej w Kłobucku oznaczało to dodatkowe obciążenie zarówno w sferze zadaniowej,  

jak i finansowej. W strukturach Szpitala Rejonowego w Kłobucku od 2020 roku działał 

Oddział Covidowy, co wymagało przystosowania technicznego do leczenia pacjentów 

wymagających intensywnej tlenoterapii. Jednym z elementów tych działań było wykonanie 

instalacji tlenowej w oddziale oraz zbiornika do magazynowania ciekłego tlenu, który został 

usytuowany przy szpitalu. Inwestycję przeprowadzono w grudniu 2020 roku, natomiast przez 

cały 2021 rok prowadzenie tlenoterapii (tlen, transport, dzierżawa zbiornika, dzierżawa butli) 

wymagało nakładu 245 797,79 złotych. Ponadto prowadzenie Oddziału Covidowego wiązało 

się z zakupem leków dedykowanych do leczenia COVID-19. Dodatkowo zaistniała 

konieczność zakupu testów antygenowych, środków ochronnych dla personelu, środków 

sanitarnych, medycznego i niemedycznego sprzętu jednorazowego użycia na łączną kwotę  

659 663,03 złotych. 
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  W 2021 roku kontynuowano wykonanie testów w kierunku COVID-19 zarówno dla 

potrzeb diagnostyki szpitalnej, jak i pacjentów ambulatoryjnych. Wykonano 6768 testów PCR 

oraz 3429 testów antygenowych. Od września 2021 roku wprowadzono również możliwość 

testowania w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2 w poradniach ogólnych poprzez 

doposażenie ich w zakupione testy antygenowe. Już od 28 grudnia 2020 roku rozpoczęto 

szczepienia przeciwko COVID-19 dla personelu medycznego w Szpitalu Rejonowym  

w Kłobucku, które kontynuowano dla poszczególnych grup branżowych zgodnie  

z Narodowym Programem Szczepień jak i społeczeństwa rozszerzając listę punktów 

szczepień Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku o poradnie ogólne na terenie powiatu 

kłobuckiego – łącznie 10 punktów szczepień. Od maja 2021 roku zorganizowano również 

dwa punkty szczepień masowych – w Szpitalu Rejonowym w Kłobucku oraz w remizie 

strażackiej w Krzepicach. Ponadto ZOZ Kłobuck organizował punkty wyjazdowe podczas 

imprez masowych. W 2021 roku personel Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku wykonał  

56 393 szczepień przeciwko COVID-19.  

          W 2021 roku kontynuowano programy zapoczątkowane pod koniec 2020 roku 

związane z opieką medyczną nad pacjentami z COVID-19 pozostającymi w leczeniu 

ambulatoryjnym: zainicjowany w powiecie kłobuckim jako pierwszy w Polsce program 

PULSOKSYMETR PLUS wykorzystujący pulsoksymetry zakupione przez Zespół Opieki 

Zdrowotnej w Kłobucku i Starostwo Powiatowe w Kłobucku oraz ogólnopolski  program 

PULSOCARE wchodzący w skład  Domowej Opieki Medycznej (DOM) wykorzystujący 

system teleinformatyczny monitorujący poprzez pulsoksymetry stan zdrowia pacjentów 

w izolacji. 

     Ponadto, pomimo pandemii i związanych z nią ograniczeń sanitarnych, udało się 

wdrożyć i prowadzić programy służące profilaktyce schorzeń i poprawie stanu zdrowia 

społeczeństwa. W dniu 31 lipca 2021 roku miała miejsce inauguracja programu zdrowotnego 

pn.„Profilaktyka 40 PLUS” z udziałem delegacji Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ na 

pikniku zdrowotnym przy Szpitalu Rejonowym w Kłobucku. Głównym celem programu była 

promocja badań profilaktycznych i zdrowego stylu życia, obszarów zaniedbanych w 2020 

roku z powodu obniżonej zgłaszalności do lekarzy w związku z pandemią koronawirusa. 

Uczestnicy pikniku mieli możliwość  pomiaru ciśnienia tętniczego i poziomu glukozy, 

wykonania badań antropometrycznych, elektrokardiogramu, mammografii, uzyskania porady 

dietetycznej, lekarskiej, zaszczepienia się przeciwko COVID-19, edukacji na trenażerach w 

zakresie samodzielnego badania piersi i jąder, jak również skorzystania z pomocy w założeniu 
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profilu zaufanego i Internetowego Konta Pacjenta oraz elektronicznego wypełnienia ankiety 

kwalifikującej do udziału w programie „Profilaktyka 40 PLUS”. 

W 2021 roku w ramach Europejskich Programów Społecznych w Zespole Opieki 

Zdrowotnej w Kłobucku realizowane były 2 programy: 

− Dzienny Dom Opieki Medycznej w Kłobucku – czas realizacji do 31 marca 2022 

roku. W ramach projektu 60 osób skorzystało z pobytu w naszym DDOM. Oprócz 

licznych konsultacji lekarskich, rehabilitacji, zajęć dydaktycznych, terapeutycznych 

pacjenci otrzymali pełne wyżywienie oraz możliwość codziennego transportu 

porannego oraz powrotnego po zajęciach. 

− realizacja w Kłobucku Regionalnego Programu rehabilitacji osób z chorobami 

przewlekłymi układu kostno-stawowego i mięśniowego na lata 2019-2022. 

W związku z sytuacją epidemiologiczną projekt rozpoczął się w czerwcu 2021 roku. 

Na ten moment połowa 375 uczestników skorzystało już z programu; czas realizacji 

do 28 lutego 2023 roku. 

W ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Zespół Opieki Zdrowotnej  

w Kłobucku realizuje projekt pt.: „Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych  

z obszaru e-zdrowia dla ZOZ Kłobuck”. Realizację projektu rozpoczęto w czwartym kwartale 

2021 roku. Czas realizacji do 31 sierpnia 2022 roku. 

W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 w 2021 

roku Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku otrzymał zgodę na refundację projektu pn. 

„Dostawa ambulansu oraz środków ochrony indywidualnej na potrzeby Pogotowia 

Ratunkowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku", w ramach którego zakupiono 

ambulans oraz środki ochrony indywidualnej. Projekt rozliczony poprawnie we wrześniu 

2021 roku. 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku został także grantobiorcą projektu  

pn. „Dostępność Plus dla Zdrowia”, który finansowany jest z Funduszy Europejskich. Zespół 

Opieki Zdrowotnej w Kłobucku otrzymał grant na poprawę dostępności świadczeń dla osób 

ze szczególnymi potrzebami. Obiektem poddanym modernizacji jest Poradnia Ogólna 

nr 2 w Kłobucku. Realizację projektu rozpoczęto w czwartym kwartale 2021, czas realizacji 

do 31 grudnia 2022 roku. 

Dużym problem w 2021 roku, z którym musiał się zmierzyć Zespół Opieki 

Zdrowotnej były braki kadrowe, zarówno lekarzy, pielęgniarek jak i personelu pomocniczego. 

W celu zabezpieczenia pracy i udzielania świadczeń zdrowotnych Zespół ogłaszał konkursy 
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oraz zamieszczał oferty na stronach internetowych. W związku z podjętą uchwałą 

nr 95/XII/2020 z dnia 28 maja 2020 roku przez Radę Powiatu Kłobuckiego w sprawie 

stypendium przyznawanego studentom uczelni medycznych kierunku lekarskiego Zarząd 

Powiatu ogłosił nabór wniosków o przyznanie stypendium dla studentów VI roku studiów 

kształcących się na kierunku lekarskim. W wyniku ogłoszonego naboru przyznano jedno 

stypendium (więcej kandydatów nie przystąpiło do naboru). 

 

 Inwestycje zrealizowane przez Zespół Opieki Zdrowotnej w 2021 roku. 

    
 

 
Budynek Administracji ZOZ 

Kłobuck 

ROK WARTOŚĆ ZŁ DOTACJE 
SUMA DOTACJI ZŁ 

 
Nadbudowa i termomodernizacja 

budynku Administracji ZOZ 

Kłobuck  

2021 

1 015 755,46 zł 
pożyczka  

WFOŚiGW   
189 123,00 zł 

 
    

  

dofinans. 

WFOŚiGW            

Dotacja 

28727,00 

Umorzenie 

51424,70  

80 151,70 zł 

 

 

SUMA 1 015 755,46 zł 

 

 

 

    
 

 

    
 

 
Przychodnia nr 2 w Kłobucku ROK WARTOŚĆ ZŁ DOTACJE SUMA DOTACJI ZŁ 

 
Rozbudowa sieci telefonicznej  w 

Poradni Ogólnej nr 2, oznakowanie 

miejsc postojowych 

2021 16 059,65 zł 

0 

0  

 
  SUMA 16 059,65 zł 

 

 

 

  

  

 

 
Przychodnia Kamyk ROK WARTOŚĆ ZŁ DOTACJE SUMA DOTACJI ZŁ 

 
Wymiana nawierzchni przy 

budynku Ośrodka Zdrowia 
2021 97 297,32 zł 

Gmina 

Kłobuck 
30 000,00 zł 

 
    

  
Powiat 

Kłobucki 
30 000,00 zł 

  
SUMA 97 297,32 zł  60 000,00 zł 
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Przychodnia Specjalist. ROK WARTOŚĆ ZŁ DOTACJE SUMA DOTACJI ZŁ 

 
Dostawa i montaż klimatyzatorów 2021 12 915,00 zł  0 0  

 

 

SUMA 12 915,00 zł 

 

 

 

    
 

 

    

 

 
Pogotowie Ratunkowe ROK WARTOŚĆ ZŁ DOTACJE SUMA DOTACJI ZŁ 

 
Wykonanie prac dekarskich, 

remont myjni karetek 
2021 53 904,75 zł 

  
  

 

 

SUMA 53 904,75 zł 

 

 

 

    
 

 

    
 

 

    
 

 

    
 

       
Przychodnia Krzepice ROK WARTOŚĆ ZŁ DOTACJE SUMA DOTACJI ZŁ 

 
Remontu elewacji budynku 

Przychodni 
2021 140 023,59 zł 

Powiat 

Kłobucki  
40 000,00 zł 

 
Wewnętrzna instalacja gazu oraz 

kotłownia gazowa w budynku 

Przychodni-remont kotłowni 

  133 963,05 zł     

 

 

SUMA 273 986,64 zł  40 000,00 zł 

 

    
 

       
Przychodnia Zajączki ROK WARTOŚĆ ZŁ DOTACJE SUMA DOTACJI ZŁ 

 
Wytworzenie,dostawa i montaż 

kotła EKO MIX G    32 kW 
2021 22 755,00 zł 

  
  

 

 

SUMA 22 755,00 zł 

 

 

 
 

  
 

  
OZ Wręczyca Wielka bud.A ROK WARTOŚĆ ZŁ DOTACJE SUMA DOTACJI ZŁ 

 
Wytworzenie i dostawa kotła EKO 

MIX G 75 kW i wydzielenie 

miejsca na poczekalnię 

2021 56 813,00 zł 

  

  

 

 

SUMA 56 813,00 zł 
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OZ Popów ROK WARTOŚĆ ZŁ DOTACJE SUMA DOTACJI ZŁ 

 
Remont pomieszczeń Ośrodka 

Zdrowia 
2021 140 124,75 zł     

  
SUMA 140 124,75 zł 

 

 

  

   
 

 

    
 

 
OZ Wąsosz Górny ROK WARTOŚĆ ZŁ DOTACJE SUMA DOTACJI ZŁ 

 
Wytworzenie i dostawa kotła EKO 

MIX G 32 kW 
2021 23 308,50 zł 

  
  

 

 

SUMA 23 308,50 zł 

 

 

 

  

 

  

 

 
OZ Rębielice Królewskie ROK WARTOŚĆ ZŁ DOTACJE SUMA DOTACJI ZŁ 

 
Likwidacja przecieku na dachu 

budynku oraz pokrycie bunkra na 

opał papą termozgrzewalną 

2021 1 900,00 zł 

  

  

 

 

SUMA 1 900,00 zł 

 

 

 

    
 

 

   
 

 

    
 

 
Budynek Administracji 

ZOZ Kłobuck 

 

1 015 755,46 zł 

 

 

 
Razem - Gmina Kłobuck –  

 

189 594,83 zł 

 
 

 
Razem - Gmina Krzepice  

 

297 896,64 zł 

 
 

 
Razem – Gmina Popów 

 

165 330,25 zł 

 
 

 
Razem – Gmina Wręczyca 

Wielka 

 

53 013,00 zł 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

  

 
 

 

    
 

 

    
 

 
Łącznie przychodnie, ośrodki zdrowia i pozostałe budynki :  1 721 590,18 
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SZPITALE 

    
 

 
Szpital Rej. Kłobuck 

 

391 409,33 zł 

 
 

 
Zakład Fizjoterapii i 

Kuchnia Szpital Kłobuck 

 

6 014,70 zł 

 

 

 
Szpital Rejonowy Krzepice 

 

75 397,24 zł 

 
 

 

    
 

 

 

suma 472 821,27 zł 

 
 

 

    
 

 

    
 

 
Dofinansowanie 

   
 

 

    
 

 
WFOŚiGW -pożyczka 189 123,00 zł  - dotacja 28 727 ,00 zł – 

umorzenie 51 424,70 zł  
 

 
Gmina Kłobuck – 30 000 zł 

   
 

 
Powiat Kłobuck – 70 000 zł 

   
 

 

    
 

 
W związku z pandemią w 2021 roku realizacja kontraktów miała szczególny przebieg. 

Jego szczególność ma również odzwierciedlenie w wyniku finansowym ZOZ, który za 2021 

rok będzie oscylował w kwocie około 2.700.000 zł zysku. 

Największym zagrożeniem dla funkcjonowania Zespołu Opieki Zdrowotnej jest trudna 

sytuacja kadrowa. Niedobory kadry lekarskiej mogą spowodować ograniczenie dostępności 

do świadczeń medycznych. 

Kolejnym wyzwaniem jest również zapewnienie opieki zdrowotnej dla uchodźców z Ukrainy, 

których na terenie powiatu przebywa około 1000.  
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6. POMOC SPOŁECZNA 

6.1. POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE 

 

W zakresie zadań statutowych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizowało 

zadania z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej (typu rodzinnego 

i instytucjonalnego), pomocy społecznej oraz rehabilitacji. 

 

6.1.1. Wsparcie rodziny i system pieczy zastępczej - rodzinna piecza zastępcza 

 

Na terenie powiatu kłobuckiego wg. stanu na dzień 31.12.2021 roku funkcjonowały 

42 rodzin zastępczych (47 w roku 2020) w tym:  

• 26 rodzin zastępczych spokrewnionych, w których wychowywało się 36 dzieci i osób 

pełnoletnich,  

• 16 rodzin zastępczych niezawodowych, w których wychowywało się 28 dzieci i osób 

pełnoletnich. 

Pomocą finansową w 2021 roku objęto 54 rodzin zastępczych, w których 

wychowywało się 78 dzieci i osób pełnoletnich na łączną kwotę 701.291,72 zł. 

W 2021 roku w Powiecie Kłobuckim działały 2 rodzinne domy dziecka.  Dom jest 

formą rodzinnej pieczy zastępczej, w ramach „możliwości” stanowi zabezpieczenie 

w przypadku konieczności nagłego zabezpieczenia opieki nad dzieckiem (zwłaszcza dziećmi 

małymi). Według stanu na 31 grudnia 2021 roku w rodzinnych domach dziecka przebywało 

11 dzieci. Miesięczna kwota świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w 

Rodzinnym Domu Dziecka wynosi 1.131 zł.  W ciągu roku koszt funkcjonowania rodzinnych 

domów dziecka wyniósł 247.680,27 zł. Na co złożył się:  

• koszt pokrycia kosztów utrzymania dziecka w Rodzinnym Domu Dziecka,  

• pomoc jednorazowa w związku z przyjęciem dzieci, 

• koszt utrzymania domu, 

• koszt wynagrodzeń prowadzącej dom oraz osoby do pomocy. 
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W 2021 roku w pieczy zastępczej poza Powiatem Kłobuckim przebywało łącznie 

7 dzieci i osób pełnoletnich. Koszt pobytu tych osób w pieczy zastępczej poza powiatem 

wynosił 179.078,58 zł. 

W 2021 roku w Powiecie Kłobuckim zamieszkiwało 17 pełnoletnich wychowanków 

rodzin zastępczych, którzy byli objęci pomocą finansową na łączną kwotę 81.298,94 zł. na co 

składało się wypłata świadczenia na kontynuację nauki oraz na usamodzielnienie.   

W związku z ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci z dnia 11 lutego 2016 

roku i związanymi z tym zapisami w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej, każdemu dziecku umieszczonemu w rodzinie zastępczej 

w wieku do 18 roku życia bez względu na dochód przyznano dodatek wychowawczy 

w wysokości 500 zł. W 2021 roku dodatek wychowawczy otrzymało łącznie 80 dzieci na 

łączną kwotę 356.954,87 zł.  

6.1.2. Wsparcie rodziny i system pieczy zastępczej – instytucjonalna piecza zastępcza 

Działania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie polegają tu na wsparciu 

finansowym pełnoletnich wychowanków, czynnościach administracyjnych związanych 

z kierowaniem wychowanków oraz finansowaniem pobytu wychowanka w placówce. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wydaje skierowania do placówek opiekuńczo – 

wychowawczych, a następnie z powiatami, z których pochodzą umieszczani małoletni 

zawierane są porozumienia dot. odpłatności za pobyt dziecka w placówce. W porozumieniach 

tych powiaty zobowiązują się do pokrywania kosztów utrzymania ich dzieci umieszczonych 

w placówkach na terenie powiatu kłobuckiego.  Na usamodzielnienie, kontynuację nauki oraz 

pomoc rzeczową udzielono pomocy finansowej na łączną kwotę – 16.792 zł. w tym :                                                                                     

• pomoc na kontynuację nauki – 1.876 zł,                                                                                                                                    

• pomoc na usamodzielnienie – 14.916 zł. 

 

W roku 2021 wydano 22 skierowania dotyczące umieszczenia w placówkach opiekuńczo – 

wychowawczych na terenie Powiatu Kłobuckiego.  

W związku z wprowadzeniem dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego dla 

niepełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych zostało przyznane 
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i wypłacone świadczenie w wysokości 500 zł dla 57 wychowanków w łącznej wysokości: 

342.264,80 zł.  

6.1.3. Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku realizuje zadania z zakresu 

rehabilitacji społecznej zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Zadania te są realizowane ze środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, będących w dyspozycji Powiatu oraz w 

części – w przypadku finansowania działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej ze środków 

Powiatu.  

Na realizację zadań w zakresie rehabilitacji społecznej Powiat Kłobucki w 2021 roku 

wydatkował kwotę: 2.837.455,96 zł, w tym na dofinansowanie do: 

• turnusów rehabilitacyjnych, kwotę w wysokości: 178.611,00 zł.  

• zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, kwotę w wysokości: 

354.386,64 zł.  

• dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, kwotę w wysokości: 

37.526,20 zł. 

• likwidacji barier architektonicznych i w komunikowaniu się, kwotę w wysokości: 

92.129,12 zł.  

• Warsztatów Terapii Zajęciowej przeznaczono kwotę w wysokości 2.169,600 zł, 

z czego 1.952.640 zł pochodziło ze środków PFRON, a 216.960 zł ze środków 

własnych powiatu. Na terenie powiatu funkcjonują dwa warsztaty terapii zajęciowej 

w Hutce, gdzie uczestniczy 50 osób i Dankowicach Drugich, gdzie uczestniczy 45 

osób. WTZ prowadzone są przez TPD Śląski Oddział Regionalny w Katowicach oraz 

przez Śląskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym.  

• w zakresie sportu, kultury i rekreacji osób niepełnosprawnych przyznano i wypłacono 

dofinansowanie dla 4 organizacji na kwotę 5.203,00 zł 
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6.1.4. Realizacja programów 

 

Programy rządowe:  

1) Program „Aktywny samorząd”. W 2021 roku za pośrednictwem Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku, Powiat Kłobucki realizował pilotażowy 

program „Aktywny samorząd” finansowany ze środków PFRON. Celem programu 

była pomoc osobom niepełnosprawnym w zakresie: 

• likwidacji lub ograniczenia bariery transportowej, 

• przygotowania do pełnienia ról społecznych poprzez umożliwienie włączania się 

do społeczeństwa informacyjnego, 

• likwidacji lub ograniczenia bariery w poruszaniu się, umożliwienie uczestnictwa 

w aktywności społecznej albo wzrost lub utrzymanie istniejącej aktywności, 

• umożliwiania pełnienia różnych ról społecznych poprzez zastosowanie elementów 

wspierających zatrudnienie, 

• poprawa szans na rywalizację o zatrudnienie na otwartym rynku pracy przez 

podwyższanie kwalifikacji. 

W ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w 2021 roku udzielono 

wsparcia 45 osobom niepełnosprawnym na kwotę: 200.166 zł.    

 

2) „Program wyrównywania różnic między regionami III”.  

W 2021 roku w Powiecie Kłobuckim za pośrednictwem Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie realizowany był „Program wyrównywania różnic między 

regionami III”. W ramach w/w programu pozyskano dofinansowanie ze środków 

PFRON na zakup schodołazu do budynku Zespołu Szkół w Krzepicach, 

w wysokości 9.845 zł 

   

6.2  PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE 

 

  Na przestrzeni minionego 2021 roku do placówek opiekuńczo-wychowawczych 

przyjęto łącznie 28 dzieci, w tym do Domu Dziecka w Kłobucku - 21, do POW w Krzepicach 

– 5 i do POW w Waleńczowie - 2.  W wieku powyżej 10 roku życia przyjęto 19 dzieci, 

natomiast 9 dzieci poniżej 10 lat. Młodsze dzieci zostały przyjęte w trybie art. 95 ust. 2 
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ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i skierowano je do placówek wraz 

ze starszym rodzeństwem lub na skutek wystąpienia szczególnych okoliczności, 

wymagających pilnego umieszczenia w pieczy zastępczej. 

W 2021 roku łączna liczba dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-

wychowawczych obsługiwanych przez Centrum Administracyjne Obsługi Placówek 

Opiekuńczo-Wychowawczych w Kłobucku, z uwzględnieniem ich rotacji, wynosiła 80 

(w roku 2020 – 71 dzieci). W ramach realizacji zadań określonych w obowiązujących  

w zakresie instytucjonalnej pieczy zastępczej przepisach prawa, pracownicy Centrum 

Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kłobucku  

i obsługiwanych przez nie placówek współpracowali między innymi z właściwymi sądami, 

powiatowymi centrami pomocy rodzinie, organizatorami rodzinnej pieczy zastępczej, 

rodzinami i opiekunami prawnymi dzieci, asystentami rodziny, przydzielonymi do pracy  

z rodzinami dzieci przebywających w placówkach, ośrodkami pomocy społecznej, ośrodkami 

adopcyjnymi oraz ośrodkami, w których przebywali wychowankowie w związku z ich 

indywidualnymi potrzebami rozwojowymi. Podejmowane we współpracy z wymienionymi 

wyżej instytucjami, podmiotami i osobami działania, odpowiednio do ustaleń i wniosków 

dokonanych podczas okresowych ocen sytuacji dzieci i celów długoterminowych określonych 

w planie pomocy dziecku, ukierunkowane były na umożliwienie umieszczonym 

w placówkach dzieciom powrotu do rodziny, umieszczenie ich w rodzinie przysposabiającej, 

rodzinie zastępczej lub przygotowanie ich do usamodzielnienia. W efekcie działań 

podejmowanych na bieżąco podczas pobytu dzieci w pieczy zastępczej w związku z ich 

sytuacją rodzinną, spośród wszystkich  wychowanków przebywających w placówkach, 

w ubiegłym roku 32 dzieci posiadało uregulowaną sytuację prawną, w tym 14 w Domu 

Dziecka w Kłobucku, 7 w POW w Krzepicach, 11 w POW w Waleńczowie. Informacje 

o tych dzieciach na bieżąco przekazywane były do ośrodka adopcyjnego, w celu 

poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających. Spośród wspomnianych wyżej 32 dzieci 

posiadających uregulowaną sytuację prawną,  2 dzieci zostało przysposobionych, a dla 

10 dzieci prowadzona była procedura poszukiwania kandydatów na rodziców adopcyjnych. 

W przypadku 15 dzieci procedura poszukiwania rodzin adopcyjnych nie jest prowadzona 

z powodu braku woli i gotowości nawiązania  przez te dzieci kontaktu z potencjalnymi 

kandydatami na rodziców adopcyjnych lub z powodu nie zakwalifikowania dzieci do adopcji. 

Pozostałych 5 wychowanków z uregulowaną sytuacją prawną osiągnęło pełnoletność. 
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Na przestrzeni 2021  roku instytucjonalną pieczę zastępczą opuściło na stałe i zostało 

skreślonych z ewidencji placówek łącznie 17 wychowanków:  

• 7 dzieci wróciło do rodzin biologicznych, 

• 1 dziecko zostało umieszczone w rodzinie zastępczej, 

• 6 pełnoletnich wychowanków opuściło placówkę w związku z usamodzielnieniem, 

• 3 dzieci zostało umieszczonych w rodzinie adopcyjnej, 

• 4 dzieci zostało przeniesionych do innych placówek obsługiwanych przez CAOPOW 

w Kłobucku. 

Na dzień 31.12.2021 r. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu 

przebywało łącznie 63 dzieci oraz osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy 

zastępczej i pozostawały w tych placówkach na zasadach określonych w ustawie o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej tj.: 

• w Domu Dziecka w Kłobucku przebywało 35 wychowanków,  

• w POW w Krzepicach – 14 wychowanków  

• w POW w Waleńczowie – 14 wychowanków.  

Struktura wiekowa wychowanków na ten moment przedstawiała się następująco:  

• dzieci w wieku poniżej 10 roku życia – łącznie 14, w tym 7 w Domu Dziecka 

w Kłobucku, 3 w POW w Krzepicach i 4 w POW w Waleńczowie, 

• dzieci w wieku powyżej 10 roku życia, które nie ukończyły 18 lat – łącznie 45, w tym 

28 w Domu Dziecka w Kłobucku, 10 w POW w Krzepicach i 7 w POW 

w Waleńczowie, 

• osoby pełnoletnie – łącznie 4, w tym 1 w POW w Krzepicach i 3 w POW 

w Waleńczowie. 
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Większość dzieci w wieku poniżej 10 roku życia przebywających w 2021 roku 

w placówkach obsługiwanych przez Centrum Administracyjne Obsługi Placówek 

Opiekuńczo-Wychowawczych w Kłobucku umieszczonych było w nich wspólnie ze starszym 

rodzeństwem. Ich pobyt w instytucjonalnej pieczy zastępczej odbywał się na zasadach 

określonych w zapisach ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

Wychowankowie placówek, odpowiednio do wieku i indywidualnych potrzebach 

edukacyjnych uczęszczali do przedszkoli oraz szkół ogólnodostępnych różnego szczebla  

w Kłobucku, Waleńczowie, Krzepicach. Część wychowanków, łącznie 16 osób, ze względu 

na ich szczególne potrzeby, objętych było edukacją i wsparciem w szkołach specjalnych na 

terenie Częstochowy i Lublińca, w Punkcie Terapeutyczno-Przedszkolnym w Łobodnie oraz 

w szkołach przy młodzieżowych ośrodkach socjoterapii.   

Przebywające w placówkach dzieci i młodzież brały udział w organizowanych na 

terenie placówek i Centrum różnorodnych zajęciach, w tym wychowawczych, plastycznych, 

muzycznych, rekreacyjno-sportowych, kulinarnych, czytelniczych, profilaktyczno-

edukacyjnych, specjalistycznych, prowadzonych odpowiednio do potrzeb przez pracujące  

z nimi osoby: wychowawców oraz wspomnianych wcześniej specjalistów zatrudnionych  

w Centrum Administracyjnym Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kłobucku, 

zgodnie z ich kompetencjami. 

Rodzaj i forma zajęć oraz wsparcia udzielanego wychowankom uwzględniały ich 

indywidualne potrzeby rozwojowe. Z powodu szczególnych potrzeb, zdiagnozowanych 

deficytów rozwojowych, zaburzeń zachowania i emocji, stanu zdrowia, skutków zaniedbań 

środowiskowych z czasu przed umieszczeniem w pieczy zastępczej, zagrożenia demoralizacją 
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i uzależnieniem od środków psychoaktywnych część wychowanków, poza objęciem opieką 

specjalistów zatrudnionych w Centrum, wymagało dodatkowo wsparcia i opieki ze strony 

specjalistów spoza placówek i Centrum.  

W 2021 roku ponad 20 dzieci wymagało konsultacji, pogłębionej diagnozy i terapii 

w poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz poradni zdrowia psychicznego. Dodatkowo 

wychowankowie objęci byli opieką psychologiczną na terenie placówek w ramach 

nawiązanej w marcu 2021 roku współpracy pomiędzy Centrum Administracyjnym Obsługi 

Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kłobucku a Centrum Rehabilis Sp. z o.o. 

z Siemianowic Śląskich. W ubiegłym roku dzieci otrzymały również wsparcie w formie 

zooterapii. Począwszy od września uczestniczyły w atrakcyjnych zajęciach organizowanych 

w ramach projektu ,,Zooterapia jako wsparcie dzieci pozostających pod opieką placówek 

opiekuńczo-wychowawczych” realizowanego przez Fundację Kuźnia Pomysłów 

z Puszczewa.   

Dzieci i młodzież, na bieżąco, zgodnie z ich potrzebami, miały zapewniony dostęp  

do wskazanej dla nich opieki medycznej.  

Codzienne życie oraz organizacja pracy opiekuńczo-wychowawczej we wszystkich 

placówkach wzorowana była na modelu tradycyjnej rodziny. W celu realizacji zadań 

ustawowych, w tym, w zakresie przygotowania wychowanków do samodzielnego  

i odpowiedzialnego życia, ukształtowania w nich przydatnych w życiu umiejętności 

społecznych i pokonywania trudności napotykanych w życiu zgodnie z zasadami etyki, 

prowadzono z nimi trening umiejętności życiowych.  

W ramach swojej działalności statutowej placówki zapewniły wychowankom 

wypoczynek letni w formie wyjazdu na kolonie letnie do nadmorskiej miejscowości Stegna.  

Wszyscy wychowankowie mieli możliwość rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień 

poprzez udział w zajęciach organizowanych na terenie placówek. Wychowawcy starali się 

również stwarzać dzieciom warunki do aktywności rekreacyjno-sportowej, udziału  

w wydarzeniach i imprezach kulturalno-rozrywkowych oraz formach spędzania czasu 

wolnego poza terenem placówek. Jednak działania te, podobnie jak miało to miejsce w roku 

2020, zdeterminowane były okolicznościami związanymi z pandemią COVID-19. Gdy 

pozwalała na to sytuacja pandemiczna, dzieci uczestniczyły w treningach i zajęciach 

sportowych organizowanych na terenie obiektów sportowych, w tym MOSiR w Kłobucku 

i Klubu MARATON w Waleńczowie. W ramach aktywizacji społecznej i rozwijania 

zainteresowań, przy zachowaniu rekomendowanych środków bezpieczeństwa, 
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wychowankowie uczestniczyli w wycieczkach szkolnych, wyjazdach organizowanych przez 

placówki, konkursach i turniejach. Dzieci i młodzież brały udział między innymi w spektaklu 

Cyrku Korona, Biegu Mikołajkowym w Żytniowie, wyjeździe do Sali Zabaw Lemon 

w Blachowni, do Parku Trampolin ,,Stacja Grawitacja” w Częstochowie, na wystawę prac 

malarskich w WOM w Częstochowie, na mecz drużyny RAKÓW Częstochowa, w Festynie 

Rodzinnym w Nowinach, festynie z okazji Dnia Dziecka w Krzepicach, wycieczce do 

Wrocławia, do ogrodu zoologicznego w Opolu, w spotkaniu z autorką książek dla dzieci – 

Panią Grażyną Makles, w Pieszym Rajdzie w Olsztynie oraz w II edycji akcji ,,Paczka dla 

Dziecka z Domu Dziecka”, w ramach której nagrano z udziałem wychowanków świąteczną 

piosenkę oraz teledysk promujący akcję pod tytułem ,,Świętuj czas”.  

Wychowankowie, reprezentując swoje placówki i szkoły indywidualnie lub drużynowo  

w konkursach i turniejach, niejednokrotnie osiągali sukcesy, zdobywając nagrody  

i wyróżnienia. Między innymi zajmując IV miejsce w zawodach tenisa stołowego 

w Krzepicach, II miejsce drużynowo w Międzygminnych Mistrzostwach SZS w Tenisie 

Stołowym Chłopców w Lipiu, III miejsce w Turnieju Piłki Nożnej w Miedźnie, IV miejsce 

w XII Międzynarodowych Mistrzostwach Polski Dzieci z Domów Dziecka ,,Nadzieja na 

Mundial” w Warszawie, podczas którego wychowanek Placówki Opiekuńczo-

Wychowawczej w Waleńczowie został wyselekcjonowany do udziału w zgrupowaniu 

sportowym w Ząbkach pod Warszawą, a następnie wybrany do Reprezentacji Polski Dzieci 

z Domów Dziecka w Piłce Nożnej, I i II miejsce w Pucharze Polski w Tenisie Stołowym 

zorganizowanym w Mysłowicach przez Katolickie Stowarzyszenie Sportowe 

Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie, II miejsce na III Będzińskim Turnieju Halowej Piłki 

Nożnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Będzinie oraz 2 statuetki ,,Najlepszego 

Zawodnika” od organizatora imprezy oraz posła na Sejm RP Mateusza Bochenka, tytuł 

,,Króla Strzelców” Halowego Integracyjnego Turnieju Piłki Nożnej w Częstochowie.       

Dzieci umieszczone w placówkach, o ile sąd  nie postanowił inaczej, miały możliwość 

kontaktu z rodzicami i osobami bliskimi. W czasie, gdy pozwalała na to sytuacja związana  

z pandemią zakaźnej choroby COVID-19, kontakty te umożliwiane były w formie spotkań  

na terenie placówek lub urlopowań dzieci w dni wolne od nauki do domów rodzinnych i osób 

bliskich. W okresach obowiązywania obostrzeń i ograniczeń wszyscy wychowankowie mieli 

możliwość kontaktowania się z bliskimi osobami za pośrednictwem telefonów i innych 

środków porozumiewania się na odległość, głównie przy użyciu urządzeń komunikacji 

elektronicznej.  



43 

 

6.3.   DZIENNY DOM ,,SENIOR+” 

 

Czwarta z jednostek obsługiwanych przez Centrum Administracyjne Obsługi Placówek 

Opiekuńczo-Wychowawczych w Kłobucku – Dzienny Dom ,,Senior+” w Kłobucku, 

kontynuując rozpoczętą w 2018r. działalność, realizowała w ubiegłym roku określone 

w ustawie o pomocy społecznej zadania własne powiatu w zakresie prowadzenia 

powiatowych ośrodków wsparcia. Dzienny Dom ,,Senior+” w Kłobucku dysponował w 2021 

roku 20 miejscami. W ramach swojej działalności statutowej świadczył usługi na rzecz 

mieszkańców powiatu kłobuckiego, kobiet i mężczyzn w wieku 60 i więcej lat, nieaktywnych 

zawodowo, samotnych lub żyjących w rodzinach, wymagających pomocy ze względu na 

wiek, swoją sytuację zdrowotną, rodzinną lub inne przyczyny losowe.  

           Uczestnicy Dziennego Domu ,,Senior+”, odpowiednio do ich indywidualnych potrzeb  

i sytuacji zdrowotnej, otrzymywali wsparcie w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, 

w tym w zakresie kompensowania następstw samotności i niesamodzielności spowodowanej 

wiekiem, poprawy stanu psychofizycznego, aktywizacji społecznej, integracji oraz włączenia 

do społeczności lokalnej. Ośrodek, dysponując dobrze wyposażonymi, funkcjonalnymi, 

zaadaptowanymi na jego potrzeby pomieszczeniami, zapewniał seniorom dostęp  

do różnorodnych i atrakcyjnych zajęć, w tym zajęć ze specjalistami prowadzącymi zajęcia 

tematyczne, zajęć o charakterze prozdrowotnym, rehabilitacyjnym, edukacyjnym, 

kulturalnym i rekreacyjnym. Objęte wsparciem Dziennego Domu ,,Senior+” osoby miały 

zapewniony gorący posiłek w postaci dwudaniowego obiadu, a także dostęp do ciepłych  

i zimnych napojów. Miały okazję uczestniczyć w ciekawych spotkaniach, wykładach  

i pogadankach, a także praktycznych warsztatach kulinarnych, plastycznych, muzycznych, 

tanecznych, wokalnych oraz okolicznościowych imprezach. W celu poprawy i utrzymania 

sprawności i wydolności fizycznej organizmu, uczestnicy ośrodka ćwiczyli z wykorzystaniem 

znajdujących się na jego wyposażeniu urządzeń aerobowych, chodzili na spacery plenerowe, 

brali udział w wyjazdach turystyczno-krajoznawczych do okolicznych ośrodków 

turystycznych, a także na Jurę Krakowsko-Częstochowską. Ponadto w ramach rozwijania 

zainteresowań różnymi sferami życia kulturalno-oświatowego, wyjeżdżali do kina, teatru, 

spotykali się z seniorami z innych placówek. Dzienny Dom ,,Senior+” zapewniał swym 

uczestnikom pomoc opiekunów, którzy wspierali ich w rozwiązywaniu codziennych 

problemów i załatwianiu spraw osobistych.  
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Placówka była czynna w ośmiogodzinnym wymiarze, we wszystkie dni robocze, poza 

świętami i dniami ustawowo wolnymi od pracy, z wyjątkiem Wigilii Bożego Narodzenia  

i sylwestra. W 2021 roku z uwagi na pandemię zakaźnej choroby COVID-19 działalność 

Dziennego Domu ,,Senior+” w Kłobucku, podobnie, jak w 2020 roku, miała szczególny, 

specyficzny charakter. W związku z wprowadzonymi w kraju obostrzeniami 

i ograniczeniami, od dnia 21 października 2020r. wstrzymano stacjonarną działalność ośrodka 

wsparcia i stan ten utrzymywał się od początku 2021 roku przez następne miesiące, aż do dnia 

3 maja 2021 roku. Mimo to nie utracono kontaktu z seniorami, szczególnie tymi, którzy mieli 

trudności w samodzielnym funkcjonowaniu. W tym czasie ośrodek prowadził działalność 

pomocową dla swoich uczestników w formie dokonywania zakupów podstawowych 

produktów spożywczych, środków czystości i higieny osobistej oraz leków, które 

organizowane były przez jego pracowników. Seniorzy zgłaszali potrzebę korzystania 

ze wsparcia ośrodka w tym trudnym czasie i wnioskowali o zorganizowanie zajęć bez 

konieczności osobistego uczestniczenia w nich w siedzibie Dziennego Domu ,,Senior+”. 

Osoby, które zgłosiły swój akces do uczestnictwa w zajęciach, podzielono na dwie 

dziesięcioosobowe grupy. Praca zdalna z każdą z grup organizowana była przez pracowników 

ośrodka – opiekuna grupy i rehabilitantkę – naprzemiennie, co drugi dzień. Ponieważ 

seniorzy, z małymi wyjątkami, nie dysponowali dostępem do komputera i nie posiadali 

wiedzy w zakresie jego obsługi, formą komunikacji z nimi były połączenia telefoniczne, 

a także kontakty osobiste w ich miejscu zamieszkania, przy zachowaniu niezbędnych, 

rekomendowanych środków ostrożności, zmniejszających rozprzestrzenianie się wirusa 

SARS-CoV-2. Do obowiązków pracowników ośrodka należał telefoniczny kontakt z każdym 

seniorem w ramach ustalonych grup. W ten sposób uzyskiwano na bieżąco informacje 

o stanie zdrowia, samopoczuciu i aktualnych potrzebach podopiecznych. W trakcie rozmów 

udzielano seniorom wsparcia emocjonalnego i wzmacniano ich poczucie bezpieczeństwa. 

Osobom, które wymagały pomocy organizowano między innymi zakupy, dokonywano opłat 

rachunków, wysyłano przesyłki pocztowe, udzielano pomocy w zgłaszaniu potrzeb lekarskich 

i pielęgniarskich, zgłaszano zapotrzebowanie na usunięcie awarii, które wymagały interwencji 

specjalistów. Jedną z nowych form pracy z seniorami było organizowanie dla nich licznych 

konkursów i zabaw o różnorodnej tematyce, do czego wykorzystywano stronę  ośrodka 

umieszczoną na Facebooku. W miesiącach marcu i kwietniu, ze środków Dziennego Domu 

,,Senior+” zakupiono dla uczestników zestawy różnych artykułów spożywczych. 

Przygotowano też świąteczne paczki żywnościowe, które zostały dostarczone do domu 
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każdego seniora. Podczas korzystnych warunków pogodowych organizowane z niektórymi 

osobami spacery i ćwiczenia ruchowe na świeżym powietrzu. Wszystkie te działania spotkały 

się z dużym zainteresowaniem i uznaniem seniorów.  

          W 2021 roku ilość osób objętych wsparciem Dziennego Domu ,,Senior+” w Kłobucku 

wynosiła: styczeń – 20 osób, luty – 20 osób, marzec – 20 osób, kwiecień – 20 osób, maj – 18 

osób, czerwiec – 16 osób, lipiec – 16 osób, sierpień - 19 osób, wrzesień – 19 osób, 

październik – 21 osób, listopad – 20 osób, grudzień – 20 osób.  

          W celu stworzenia uczestnikom Dziennego Domu ,,Senior+” w Kłobucku warunków 

sprzyjających relaksowi i zagospodarowaniu czasu na świeżym powietrzu, w 2021 roku 

urządzono przy ośrodku ogródek letni. Przedsięwzięcie zrealizowane zostało w oparciu 

o projekt zagospodarowania terenu, obejmowało budowę nawierzchni utwardzonych z kostki 

brukowej, chodnika łączącego dziedziniec budynku z ogródkiem oraz placu pod altanę, 

wykonanie ogrodzenia ogródka oraz budowę drewnianej altany, wyposażonej w stoły i ławki. 

Ogródek letni będzie miejscem spotkań seniorów oraz pozwoli zwiększyć wachlarz 

organizowanych dla nich zajęć.  

 

Realizacja projektów 

W lipcu 2021 roku Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-

Wychowawczych w Kłobucku rozpoczęło realizację projektu współfinansowanego ze 

środków EFS w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 pod nazwą ,,Akademia wysokich 

lotów”, w poddziałaniu 9.1.5, komplementarnego ze zrealizowanym wcześniej, 

współfinansowanym ze środków EFRR projektem pod nazwą ,,Adaptacja budynku po 

Zespole Szkół w Waleńczowie na całodobową placówkę opiekuńczo-wychowawczą do 

14 dzieci”. Projekt dofinansowany jest na podstawie umowy zawartej w kwietniu 2021 roku 

pomiędzy Województwem Śląskim a Powiatem Kłobuckim. Wartość projektu to 

327.350,00zł, dofinansowanie zadań realizowanych w ramach projektu wynosi 278.247,50zł, 

wkład własny 49.102,50zł, w tym niepieniężny 39.800,00zł. Realizacja projektu potrwa do 

końca czerwca 2022r. Jest on skierowany do dzieci i młodzieży wychowującej się 

w instytucjonalnej pieczy zastępczej. Grupą docelową są osoby wykluczone, zagrożone 

ubóstwem i dalszym wykluczeniem społecznym, dzieci w wieku od 13 do 18 roku życia oraz 

osoby dorosłe, które osiągnęły pełnoletność w trakcie pobytu w pieczy zastępczej 

i przebywają w placówkach na zasadach określonych w art.37 ust.2 ustawy z dnia 9 czerwca 
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2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Celem projektu jest wzrost 

zdolności do podjęcia zatrudnienia osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem 

społecznym. Projekt obejmuje zadania w formie pomocy specjalistycznej oraz wiele 

dodatkowych, atrakcyjnych zajęć, organizowanych dla dzieci przebywających w placówkach 

opiekuńczo-wychowawczych. W minionym roku wsparciem w ramach realizowanego 

projektu objętych było łącznie 20 wychowanków trzech obsługiwanych przez Centrum 

placówek opiekuńczo-wychowawczych, tj. Domu Dziecka im. Janusza Korczaka 

w Kłobucku, Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Krzepicach i Placówki Opiekuńczo-

Wychowawczej w Waleńczowie. Uczestnicy projektu brali udział w zajęciach z samoobrony, 

zajęciach informatycznych, zajęciach psychoterapii, czterodniowym obozie przetrwania 

zorganizowanym w Kotlinie Kłodzkiej, podczas którego uczyli się poruszania w terenie 

górskim oraz zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, wizytach studyjnych 

w zakładach pracy i miejscach stwarzających okazję do poznania specyfiki różnych 

zawodów, w tym w jednostce wojskowej w Lublińcu, w Muzeum 303 im. ppłk. pil. Jana 

Zumbacha w Napoleonie, w salonie urody w Częstochowie, w teatrze im. A. Mickiewicza 

w Częstochowie, w szkołach branżowych o kierunkach: fryzjer, krawiec, projektant mody, 

stolarz, tapicer, grafik komputerowy, w zakładzie krawieckim i w warsztatach aktywnego 

poszukiwania pracy. 

Wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych, obsługiwanych przez 

Centrum w ubiegłym roku uczestniczyli również w programie Funduszu Inicjatyw 

Obywatelskich na lata 2021-2030 pod nazwą: ,,Zooterapia jako wsparcie dzieci pozostających 

pod opieką placówek opiekuńczo-wychowawczych”, finansowanym przez Narodowy Instytut 

Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Do udziału w programie 

zaprosiła wychowanków realizująca go Fundacja Kuźnia Pomysłów z Puszczewa. W ramach 

programu uczestniczyli między innymi w pikniku inauguracyjnym, rajdzie rowerowym oraz 

mieli kontakt z alpakami i uczyli się obchodzenia z tymi zwierzętami.  

W ramach rządowego programu ,,Rodzina 500+” w 2021 roku dzieciom 

przebywającym w obsługiwanych przez Centrum Administracyjne Obsługi Placówek 

Opiekuńczo-Wychowawczych w Kłobucku placówkach wypłacano dodatek w wysokości 

świadczenia wychowawczego, określonego w przepisach o pomocy państwa 

w wychowywaniu dzieci, przyznany na podstawie art.113a ustawy o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej. Dodatek przysługiwał wychowankom w wieku do 18 roku życia. 

W ubiegłym roku świadczenie zostało wypłacone dla 77 wychowanków, na łączną kwotę 
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342.232,52zł. Środki lokowane były na indywidualnych kontach depozytowych, założonych 

dla dzieci przy placówkach. Część zgromadzonych pieniędzy wykorzystana została 

w ubiegłym roku na zwiększenie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci oraz na 

rozwijanie ich zainteresowań, w tym na sfinansowanie dodatkowego wypoczynku letniego 

wychowanków w nadmorskiej miejscowości Stegna, pokrycie kosztów pobytu na obozie 

sportowym chłopców trenujących grę w piłkę nożną, pokrycie kosztów zakupu dla dzieci 

aparatów ortodontycznych powyżej wysokości limitu przewidzianego w przepisach 

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz zakupienie 

dziecku telefonu komórkowego. Niewykorzystane środki finansowe zgromadzone na kontach 

depozytowych wychowanków którzy opuścili placówki, zostały przekazane odpowiednio: na 

rachunki bankowe wskazane przez osoby, które przejęły faktyczną opiekę nad dziećmi lub na 

konta wskazane przez pełnoletnich, usamodzielniających się wychowanków.    

W ubiegłym roku kontynuowano rozpoczęte w 2019 roku działania, związane  

z dostosowaniem Domu Dziecka w Kłobucku do standardów w zakresie liczby miejsc 

w placówce opiekuńczo-wychowawczej, których nie udało się zakończyć wcześniej, 

w zaplanowanym pierwotnie terminie, na co istotny wpływ miały nieprzewidziane 

okoliczności związane z ogłoszonym w kraju stanem epidemii zakaźnej choroby COVID-19, 

związanymi z tym obostrzeniami i ograniczeniami. Przyczyną wydłużenia się tego procesu 

były również trudności w znalezieniu wykonawcy robót budowlanych w budynku Domu 

Dziecka w Kłobucku, koniecznych do przeprowadzenia w związku z realizacją założeń 

przyjętej koncepcji standaryzacji placówki. Brak zainteresowania potencjalnych 

wykonawców robót ogłoszeniem o zamówieniu publicznym na realizację zadania, wymagało 

podziału zamówienia na części i ponawiania postępowania przetargowego. Prace budowlane 

polegające na przebudowie i remoncie budynku przy ul. 11 Listopada 23 w Kłobucku, 

związane z wydzieleniem w obiekcie samodzielnych lokali, z przeznaczeniem na dwie 

dysponujące 14 miejscami placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz Centrum 

Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, zostały zakończone 

z końcem 2021 roku. Za sprawą wspomnianych wyżej okoliczności utrudniających 

przebudowę i remont obiektu w zaplanowanym terminie, nie udało się zrealizować prac 

polegających na częściowym remoncie dachu budynku oraz przebudowie i rozbudowie 

komunikacji wewnętrznej działki, na której znajduje się budynek. Realizację tych zadań 

przełożono na późniejszy termin. Wykonanie niezbędnych robót budowlanych, wskazanych 

w opracowanej wcześniej dokumentacji projektowo-technicznej, pozwoliło w I kwartale 2022 



48 

 

roku dopełnić formalności związanych z uzyskaniem zgody na użytkowanie budynku, 

ustanowieniem w nim samodzielnych lokali oraz uzyskaniem zezwolenia Wojewody 

Śląskiego na prowadzenie przez Powiat Kłobucki nowej, dysponującej 14 miejscami 

placówki pod nazwą Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza ,,Maja” w Kłobucku, mającej 

siedzibę w lokalu nr 2, w budynku przy ulicy 11 Listopada 23 w Kłobucku. 

W 2021 roku Powiat Kłobucki za pośrednictwem Dziennego Domu ,,Senior+” 

w Kłobucku wykonywał dofinansowane z budżetu państwa zadanie publiczne, realizowane 

w ramach programu wieloletniego ,,Senior+” na lata 2021-2025, Moduł II Zapewnienie 

funkcjonowania placówki ,,Senior+” (edycja 2021). Zadanie polegało na zapewnieniu 

uczestnikom ośrodka wsparcia w celu ich społecznej aktywizacji. Zgodnie z założeniami 

programu Dzienny Dom ,,Senior+” świadczył usługi socjalne, opiekuńcze, edukacyjne, 

kulturalno-oświatowe, aktywizujące ruchowo, społecznie, a także w formie terapii zajęciowej. 

Zadanie realizowane było w okresie od 02.01.2021 roku do 31.12.2021 roku 

Dofinansowaniem objętych było 20 miejsc w ośrodku, dotacja na utrzymanie jednego miejsca 

w placówce wynosiła 400 zł miesięcznie. Środki pochodzące z dotacji przeznaczono na 

częściowe pokrycie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń personelu zaangażowanego 

przy realizacji zadania. Całkowity koszt zadania publicznego, zrealizowanego w ramach 

programu, zgodnie z umową wynosił 189 320 zł, w tym z dotacji 85 440 zł, a z wkładu 

własnego 103 880 zł. Faktycznie poniesione w ramach tego zadania wydatki wyniosły łącznie 

191 679,44 zł, w tym z przyznanej dotacji 82 948 zł, a z wkładu własnego 108 731,44 zł.  

We wrześniu 2021 roku Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-

Wychowawczych w Kłobucku nawiązało współpracę z działającym w Kłobucku 

Stowarzyszeniem Druga Szansa, realizującym projekt pod nazwą ,,Centrum Integracji 

Społecznej szansą rozwoju ekonomii społecznej w Powiecie Kłobuckim – kontynuacja 

działalności CIS”, współfinansowany ze środków EFS w ramach RPO WSL na lata 2014-

2020, w Poddziałaniu 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych 

wykluczeniem społecznym. W efekcie podjętej współpracy, w Centrum zatrudniona została 

jedna osoba na stanowisku ,,konserwator” oraz przyjęto na staż 2 osoby na stanowisku 

,,pokojowa”. Część kosztów związanych z zatrudnieniem konserwatora, doposażeniem jego 

stanowiska pracy oraz stanowisk pracy stażystek, zrefundowanych zostało w ramach projektu 

realizowanego przez Stowarzyszenie Druga Szansa. Konserwator oraz stażystki wsparły 

pracowników Działu Obsługi Centrum w pracach wykonywanych na rzecz jednostek 
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obsługiwanych przez Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-

Wychowawczych w Kłobucku. 

 

6.3.   ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY 

  

Środowiskowy Dom Samopomocy w Krzepicach rozpoczął swoją działalność z dniem  

1 lutego 2021 roku. Powstał on z inicjatywy rodziców uczestników, dla których wcześniej nie 

było odpowiedniej oferty wsparcia na terenie powiatu. Stanowi alternatywę dla dwóch 

działających na terenie powiatu niepublicznych Warsztatów Terapii Zajęciowej, które nie 

przyjmują osób z czterokończynowym porażeniem mózgowym, jak również  

z innymi poważnym dysfunkcjami rozwojowymi.  

Działalność Domu zaplanowano na 5 dni w tygodniu - od poniedziałku do piątku – 

w godzinach 7.00 - 15.00. W tym czasie uczestnicy objęci są zajęciami indywidualnymi 

i grupowymi według indywidualnych potrzeb i możliwości, w jednej z kilku pracowni 

tematycznych: arteterapii, muzykoterapii, sali doświadczania świata oraz gospodarstwa 

domowego. Mają do dyspozycji również salę rehabilitacyjną, wyposażoną w nowoczesne 

sprzęty do usprawniania zaburzonych funkcji ruchowych.  

Cele szczegółowe działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzepicach 

oparte są na trzech głównych  priorytetach: 

➢ kształtowaniu umiejętności społecznych i umiejętności z zakresu samoobsługi  

(w tym usprawnianie wykonywania podstawowych czynności dnia codziennego); 

➢ zapewnieniu uczestnikom wieloaspektowej terapii zajęciowej, rehabilitacji ruchowej 

oraz atrakcyjnych formach zagospodarowania czasu pobytu w ŚDS; 

➢ integrowaniu uczestników z ich środowiskiem lokalnym (w tym – wycieczki poza 

teren Domu, udział w imprezach lokalnych, itp.) 

 

Zajęcia i treningi z uczestnikami prowadzone są przez terapeutów przy wsparciu ich 

asystentów, głównie w pracowniach tematycznych (artetarapii, muzycznej, gospodarstwa 

domowego, kulinarnej, komputerowej, rehabilitacyjnej), jak również poza siedzibą ŚDS. 

Od lipca ur. uczestnicy mogą korzystać również z zajęć na świeżym powietrzu na terenie 

działki rekreacyjnej, na której zbudowana została duża wygodna altana, ustawiono huśtawkę, 

oraz stworzono Ogród Sensoryczny w celu urozmaicenia prowadzonych zajęć.  
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W chwili obecnej ŚDS dostosowany jest na przyjęcie łącznie 20 dorosłych 

uczestników z terenu powiatu kłobuckiego z wszystkich kategorii osób wymienionych  

w rozporządzeniu w sprawie środowiskowych domów samopomocy. Oznacza to,  

że w ramach działalności statutowej ŚDS w Krzepicach przewiduje się prowadzenie  

4 typów Domów, w zależności od kategorii osób, dla których są przeznaczone: 

➢ Dom Typu "A" dla osób przewlekle psychicznie chorych.  

Na dzień 31 grudnia do Domu Typu „A” zakwalifikowanych było  

2 uczestników.  

➢ Dom Typu "B" dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu: 

− umiarkowanym, znacznym i głębokim, 

− lekkim, gdy jednocześnie występują inne zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne. 

Na dzień 31 sierpnia do Domu Typu „B” zakwalifikowany był 1 uczestnik.  

➢ Typ Domu "C" dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności 

psychicznych.  

Na dzień 31 grudnia nie było żadnego uczestnika w Domu Typu „C”. 

➢ Dom Typu "D"- dla osób ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami 

sprzężonymi. 

Na dzień 31 grudnia do Domu Typu „D” zakwalifikowanych było  

17 uczestników, w tym między innymi 1 uczestnik ze spektrum autyzmu  

i 9 uczestników z czterokończynowym porażeniem mózgowym, poruszających się na 

wózkach inwalidzkich.  

Dom Typu "D" realizuje swoje cele poprzez stosowanie różnorodnych, specjalistycznych  

narzędzi potrzebnych do pracy, również z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających 

sposobów porozumiewania się (np. komunikację obrazkową). Zapewnia również odrębne 

pomieszczenie pełniące funkcję pokoju wyciszenia, z którego w każdej chwili uczestnik może 

skorzystać w trudnej dla niego sytuacji wymagającej np. zapanowania nad emocjami.  

Ze względu na znaczne ograniczenia sprawności fizycznej oraz specjalne potrzeby grupy 

uczestników Domu Typu "D" konieczne jest dostosowanie oferowanych oddziaływań 

terapeutycznych i wszelkich zajęć do ich indywidualnych możliwości. W przypadku osób  

z najcięższymi formami niepełnosprawności (np. czterokończynowym porażeniem 

dziecięcym) - udział tych uczestników w niektórych zajęciach ma formę bierną, polegającą na 
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obserwacji i słuchaniu. Główny nacisk w pracy z tą grupą uczestników położony jest na 

stymulację sensoryczną (dotyk, węch, smak, słuch)  oraz naukę korzystania  

z alternatywnych form komunikacji (w przypadku osób z problemami z komunikacją 

werbalną). 

W ramach integracji ze środowiskiem lokalnym w ubiegłym roku ŚDS zorganizował lub brał 

czynny udział w imprezach o charakterze promocyjnym. Były to między innymi: 

− Dzień Otwarty dla przedstawicieli OPS-ów  z terenu powiatu kłobuckiego, 

−  Dzień Rodziny – z udziałem rodziców oraz przedstawicieli zaprzyjaźnionych firm 

i instytucji, 

− uroczyste otwarcie  Ogrodu Sensorycznego na działce rekreacyjnej przy ŚDS  

– z udziałem rodziców, sponsorów, lokalnych władz i przedstawiciela miejscowego 

kościoła, 

−  współudział w imprezach organizowanych przez Miejski  Dom Kultury na rzecz 

mieszkańców Krzepic na placu Rynku Krzepickiego, 

− Piknik Country na terenie działki rekreacyjnej – impreza otwarta dla społeczności 

lokalnej, 

− impreza integracyjna w stadninie koni z udziałem rodziców i sponsorów, 

− udział w Powiatowej Olimpiadzie Specjalnej „Spełniamy Marzenia” w Hutce, 

− udział w Prezentacjach Form Estradowych i Teatralnych Osób Niepełnosprawnych „Dla 

Siebie Nawzajem” w Lublińcu, 

− spotkanie opłatkowe z udziałem rodziców, sponsorów, władz powiatowych. 

 

Środki finansowe na działalność ŚDS 

W 2021 roku  na bieżącą działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzepicach 

pozyskano dotację w wysokości  398.693,75 zł, natomiast Powiat Kłobucki i gminy Powiatu 

kłobuckiego przeznaczyły łącznie kwotę 140.356,11 zł. Dodatkowo na inwestycje (zakup 

i montaż klimatyzatorów) Powiat Kłobucki przekazał kwotę 16.482,00 zł.  

Na dzień 31 grudnia 2021r z usług ŚDS korzystało 20 uczestników.  

W okresie funkcjonowania ŚDS żaden z uczestników nie zrezygnował z pobytu, jak również 

nikt nie został skreślony z ewidencji Domu. 



52 

 

 

 

 

Współpraca z innymi podmiotami: 

W ramach prowadzonej działalności ŚDS w Krzepicach aktywnie współpracuje z dwoma 

lokalnymi stowarzyszeniami: 

− „Pozytywnie Aktywni” z siedzibą w miejscowości Szarlejka  

Dzięki współpracy z w/w stowarzyszeniem otrzymaliśmy pomoc rzeczową w postaci 

nowej zamrażarki o wartości 2.700,00zł, jak również wsparcie w postaci pomocy  

w obsłudze imprez integracyjnych oraz doradztwa w prowadzeniu stowarzyszenia; 

− „Druga Szansa” z siedzibą w Kłobucku 

Dzięki współpracy z w/w stowarzyszeniem otrzymaliśmy pomoc w postaci pracownika, który 

pozostając uczestnikiem CIS „Druga Szansa” realizował praktyczną naukę zawodu w ŚDS 

w ramach programu zajęć warsztatu porządkowo-czystościowego realizowanego w ramach 

projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS.  

 

Ponadto ŚDS nawiązał współpracę: 

− z lokalnymi szkołami (LO w Krzepicach i w Kłobucku, Szkoła Podstawowa 

w Opatowie),  

− Miejskimi ośrodkami Kultury w Krzepicach i w Kłobucku,  

− Bankiem Żywności, 

− sponsorami – osobami fizycznymi i firmami prywatnymi. 

 

Przeważającą większość spośród grona uczestników ŚDS w Krzepicach stanowią 

młodzi ludzie w wieku pomiędzy 25 a 35 rokiem życia, czyli osoby po zakończeniu 

ustalonego prawem okresu edukacji. Z tego powodu zmuszeni byli do pozostania w domach. 

Taka nagła zmiana rytmu życia stała się poważnym czynnikiem stresogennym, bardzo 

negatywnie skutkującym na ich funkcjonowanie w środowisku domowym. Sytuacja izolacji 

od rówieśników oraz ograniczenie do minimum kontaktów społecznych doprowadziło wielu 

spośród nich do stanów depresji, apatii, anoreksji lub w skrajnych przypadkach do nasilonej 

agresji względem najbliższych członków rodziny.  
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Po otwarciu Domu dla zainteresowanych jego usługami Uczestników, szybko okazało się, że 

na terenie powiatu mieszka również spora grupa osób niepełnosprawnych w wieku dojrzałym 

(pomiędzy 50 a 65 rokiem życia), które nigdy nie kształciły się, spędziły całe życie 

w przysłowiowych „czterech ścianach” swoich domów, spotykały się jedynie z osobami  

z rodziny i sąsiedztwa.  

W związku ze stwierdzeniem dużego zainteresowania usługami ŚDS dla osób 

kwalifikujących się do  udzielenia wsparcia w postaci pobytu w ŚDS - planowane jest 

uzyskanie zgody Wojewody Śląskiego na zwiększenie w 2022 roku liczby miejsc dla 

uczestników z obecnych 20 do 30 ( w grudniu został złożony wniosek z uzasadnieniem  

w przedmiotowej sprawie  poprzez aplikację CAS).  

 

7. RYNEK PRACY 
 

Zadania z zakresu przeciwdziałania bezrobociu, aktywizacji lokalnego rynku pracy, 

rehabilitacji zawodowej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych realizuje jednostka 

organizacyjna Powiatu Kłobuckiego tj. Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku. 

Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku w 2021 roku realizował swoje zadania w ramach 

środków Funduszu Pracy przeznaczonych na finansowanie programów na rzecz promocji  

zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej pozyskanych 

na podstawie algorytmu, rezerw Ministra oraz w ramach projektów współfinansowanych  

ze środków EFS tj. Poddziałanie 1.1.1 PO WER oraz Działanie 7.2 RPO oraz PFRON 

PUP w Kłobucku w 2021 roku wydatkował łącznie środki w kwocie 29.476.991,14 zł 

(w 2020 roku była to wartość 51.163.055,23 zł,) w tym w ramach: 

▪ wydatków budżetowych jednostki  3.376.560,81zł; 

▪ wydatków Funduszu Pracy    23.768.998,43 zł; 

▪ wydatków na składkę zdrowotną       2.213.931,20  zł;  

(za osoby bez prawa do zasiłku lub stypendium) 

▪ wydatków PFRON    114.613,27  zł 

▪ wydatków projektu pilotażowego           2.887,43 zł. 

 

W porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił znaczący wzrost środków pozostających 

w dyspozycji PUP a spowodowane to było stanem epidemii na terytorium Polski. 
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Na finansowanie zadań określonych w art. 15zzb-15zze oraz w art. 15 zze2 ustawy z dnia  

2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 

nimi sytuacji kryzysowych  tj. dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników  

oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla 

mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, 

przypadające od miesiąca złożenia wniosku w przypadku spadku obrotów gospodarczych 

w następstwie wystąpienia COVID-19, Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku otrzymał po 

zmianach kwotę 34.008.000,00 zł. 

  

Wydatki Funduszu Pracy ogółem w kwocie 46.035.171,19 zł, kształtowały się następująco: 

1. Wydatki nielimitowane (zasiłki dla bezrobotnych, dodatki aktywizacyjne, świadczenia 

integracyjne) 5.536.914,49 zł. 

2. Wydatki limitowane 40.121.245,56 zł w tym: 

a) Aktywne formy ogółem (m.in. staże, roboty publiczne, prace interwencyjne, prace 

społecznie użyteczne, szkolenia, bony na zasiedlenie i bony na zatrudnienie)

 5.818.570,93 zł 

b) Zadania w ramach COVID-19 tj.: 

• pożyczki               21.197.586,32 zł 

• dotacje                50.000,00 zł 

• dofinansowanie kosztów działalności gosp.  3.479.086,00 zł 

• dofinansowanie kosztów wynagrodzeń oraz składek 8.803.659,19 zł 

c) Krajowy Fundusz Szkoleniowy 380.937,93 zł 

d) Wydatki fakultatywne (koszty poradnictwa zawodowego, wezwań, zawiadomień, 

systemu teleinformatycznego itp.)    391.405,19 zł 

 

W 2021 roku Powiatowy Urząd Pracy pozyskał 1686 oferty pracy, w tym 819 ofert 

subsydiowanych, co w przełożeniu na poszczególne gminy Powiatu kształtowało się 

następująco: 

• Kłobuck – 795 oferty, w tym subsydiowanych – 374, 

• Krzepice – 185 ofert, w tym subsydiowanych – 81,  

• Wręczyca Wielka – 310 ofert, w tym subsydiowanych -154, 
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• Miedźno – 58 ofert, w tym subsydiowanych - 42, 

• Opatów –73 ofert, w tym subsydiowanych - 51, 

• Lipie – 97 ofert, w tym subsydiowanych - 31, 

• Panki-  65 ofert, w tym subsydiowanych - 42, 

• Przystajń – 38 ofert, w tym subsydiowanych - 24, 

• Popów – 65 ofert, w tym subsydiowanych – 20; 

• 2067 ofert pracy w ramach pośrednictwa pracy w sieci EURES. 

W roku 2021 liczba ofert w gminie Krzepice zmniejszyła się natomiast w gminie Kłobuck 

Wręczyca Wielka i Lipie nastąpił popyt na pracę. W pozostałych gminach zapotrzebowanie 

jest zbliżone do ubiegłorocznego.  

 

7.3. Instrumenty rynku pracy 

 

➢ Staże dla osób bezrobotnych 

 Kierowanie osób bezrobotnych do odbycia stażu u pracodawców miało na celu 

aktywizowanie osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy i pomoc  

w uzyskaniu przez nich zatrudnienia, a równocześnie dać im szansę sprawdzenia swoich 

kwalifikacji i przydatności na rynku pracy oraz nabycie umiejętności praktycznych do 

wykonywania pracy.  Dzięki odbyciu stażu osoby bezrobotne zdobywają doświadczenie, 

które poza wykształceniem jest jednym z najważniejszych czynników decydujących 

o zatrudnieniu. 

W 2021 roku skierowano na staż do zakładów pracy 511 osób bezrobotnych realizowanych 

u 351 uprawnionych pracodawców. 

Staż oznacza nabywanie umiejętności praktycznych do wykonywania pracy poprzez 

realizowanie zadań w miejscu pracy, bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą.  Dzięki 

odbyciu stażu osoby bezrobotne zdobywają doświadczenie, które poza wykształceniem jest 

jednym z najważniejszych czynników decydujących o zatrudnieniu.   

Osoby bezrobotne w okresie odbywania stażu otrzymują stypendium w wysokości 120% 

kwoty zasiłku, a pracodawca w zawartej z Urzędem umowie zobowiązany jest do 

zatrudnienia osoby po zakończeniu stażu na czas określony, zgodnie z kryteriami zawartymi 

w naborze wniosków.  
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➢ Bon na zasiedlenie 

Na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia urząd może przyznać bon na zasiedlenie  

w kwocie 7.000,00 zł w związku z podjęciem przez niego poza miejscem dotychczasowego 

zamieszkania zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej przez okres  

co najmniej 6 miesięcy w trakcie 8 miesięcy od przyznania bonu, pod warunkiem jeżeli: 

− z tytułu ich wykonywania będzie osiągał wynagrodzenie lub przychód w wysokości  

co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie i będzie 

podlegał ubezpieczeniom społecznym, 

− odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejscowości, w której 

bezrobotny zamieszka w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej 

lub działalności gospodarczej wynosi co najmniej 80 km lub czas dojazdu do tej 

miejscowości i powrotu do miejsca dotychczasowego zamieszkania środkami 

transportu zbiorowego przekracza łącznie co najmniej 3 godziny dziennie. 

W 2021 roku PUP w Kłobucku przyznał bony na zasiedlenie 41 osobom bezrobotnym, które 

podjęły zatrudnienie lub inną pracę zarobkową poza miejscem dotychczasowego 

zamieszkania. 

 

➢ Bon na zatrudnienie 

 Na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia urząd może przyznać bon zatrudnieniowy, 

który stanowi dla pracodawcy przez okres 12 miesięcy gwarancję refundacji części kosztów 

wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne w wysokości obowiązującego zasiłku 

dla bezrobotnych, w związku z zatrudnieniem tego bezrobotnego łącznie przez okres 

18 miesięcy. W 2021 roku udzielono pracodawcom wsparcia finansowego w związku 

z zatrudnieniem 29 osób bezrobotnych, które otrzymały bon na zatrudnienie oraz 

sfinansowano zobowiązania wynikające z realizacji bonów zatrudnieniowych przyznanych 

w 2020 roku – 9 osobom bezrobotnym. 

➢ Prace interwencyjne      
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W 2021 roku skierowano do pracy w ramach prac interwencyjnych 41 osób 

bezrobotnych. Dodatkowo 7 osób kontynuowało finansowane zatrudnienie rozpoczęte w 2020 

roku. Prace interwencyjne organizowane były głównie w mikro i małych przedsiębiorstwach 

działających na terenie Powiatu Kłobuckiego.  

 

➢ Roboty publiczne  

 W 2021 roku na roboty publiczne skierowano 44 osoby bezrobotne (w tym 5 osób na 

okres uzupełniający) ze środków przyznanych algorytmem. W/w forma aktywizacji osób 

bezrobotnych organizowana była w samorządach gminnych oraz w jednostkach 

organizacyjnych gmin i powiatu. 

 

➢ Prace społecznie użyteczne 

 Prace społecznie użyteczne to forma aktywizacji, polegająca na podejmowaniu działań 

na rzecz osób znajdujących się w wyjątkowo trudnej sytuacji na rynku pracy, zaliczanych do 

grupy szczególnego ryzyka (osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku korzystające ze 

świadczeń z pomocy społecznej, osoby uczestniczące w kontrakcie socjalnym, 

indywidualnym programie usamodzielnienia, lokalnym programie pomocy społecznej, 

indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego jeżeli otrzymały skierowanie z PUP). 

W 2021 roku z możliwości organizacji prac społecznie użytecznych skorzystało 5 gmin 

powiatu kłobuckiego.        

Na w/w formę aktywizacji zawodowej, zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez daną 

gminę, do końca 2021 roku skierowano łącznie 29 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku 

korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej. 

 

➢ Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego powyżej 50 roku 

życia 

Urząd pracy może przyznać pracodawcy lub przedsiębiorcy dofinansowanie 

wynagrodzenia w wysokości nie wyżej niż połowa minimalnego wynagrodzenia za 

zatrudnienie skierowanego bezrobotnego przez okres: 

− do 12 miesięcy w przypadku zatrudnienia bezrobotnego, który ukończył 50 lat, 

a nie ukończył 60 lat 
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− 24 miesięcy w przypadku zatrudnienia bezrobotnego, który ukończył 60 lat 

pod warunkiem dalszego zatrudnienia odpowiednio przez okres 6 lub 12 miesięcy. 

W 2021 roku przyznane zostały dofinansowania, w wyniku których skierowania do 

pracodawców otrzymało 13 osób bezrobotnych, w tym 1 osoba na okres uzupełniający. 

Dodatkowo 2 osoby kontynuowały finansowane zatrudnienie rozpoczęte w 2019 roku oraz 

5 osób z 2020 roku. 

 

➢ Środki finansowe dla osób bezrobotnych na uruchomienie własnej działalności 

gospodarczej  

Wsparcie finansowe otrzymywane w ramach tej formy pomocy było udzielone  

do wysokości 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia. Nadal obowiązują przepisy  

dot. nieopłacania składek na ubezpieczenia społeczne przez okres pierwszych 6 miesięcy  

jej prowadzenia (ulga na start) oraz opłacania składek na ubezpieczenia społeczne na  

preferencyjnych warunkach płacone przez osoby rozpoczynające działalność gospodarczą  

w okresie pierwszych 2 lat jej prowadzenia, a przyznane środki nie podlegają zwrotowi  

w przypadku spełnienia wszystkich warunków określonych przepisami prawa.  

  Osoby bezrobotne, którym przyznano jednorazowe środki na uruchomienie 

działalności gospodarczej przed zawarciem umowy odbyły poradę zawodową, indywidualną 

z zakresu przedsiębiorczości.  

W 2021 roku Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku przyznał jednorazowe środki na 

uruchomienie działalności gospodarczej 98 osobom bezrobotnym:  

− 18 osobom w ramach limitu środków Funduszu Pracy przyznanych algorytmem,  

− 40 osobom w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy 

w powiecie kłobuckim (IV)” w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój, 

− 40 osobom w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ 

zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłobucku (IV)” w ramach Osi 

Priorytetowej VII Regionalny Rynek Pracy, Działanie 7.2 Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 
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➢ Środki finansowe dla podmiotów na wyposażenie lub doposażenie stanowiska 

pracy dla skierowanego bezrobotnego 

  Refundacja kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska dla skierowanego 

bezrobotnego jest dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą instrumentem 

pozwalającym wyposażyć stanowisko pracy skierowanego bezrobotnego na okres 

24 miesięcy w niezbędne do pracy urządzenia, maszyny, środki trwałe. 

Wsparcie finansowe otrzymywane w ramach tej formy pomocy było udzielone do wysokości   

6-krotrotności przeciętnego wynagrodzenia.  

W 2021 roku PUP w Kłobucku zrefundował pracodawcom zwrot kosztów wyposażenia lub 

doposażenia 36 stanowisk pracy. 

  

 

➢ Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem 

 Osoby bezrobotne które wychowują co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia  

mogą po udokumentowaniu poniesionych kosztów ubiegać się o refundację kosztów  

opieki nad dzieckiem do lat 6 lub dzieckiem niepełnosprawnym do lat 7, do wysokości  

połowy zasiłku jeżeli bezrobotny podejmie zatrudnienie lub inną pracę zarobkową lub 

zostanie skierowany na staż, przygotowanie zawodowe dorosłych, szkolenie pod warunkiem 

osiągania z tego tytułu miesięcznie przychodów nieprzekraczających minimalnego 

wynagrodzenia za pracę.  

W 2021 roku sfinansowano koszty opieki nad dzieckiem 8 osobom, w tym 1 osobie 

z 2020 roku. 

 

 

➢ Refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki 

na ubezpieczenia społeczne dla pracodawcy lub przedsiębiorcy    

Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy umowy dot. 

realizacji w/w formy wsparcia były zawierane w latach 2016-2017, natomiast koszty 

wynikające z zawartych umów były finansowane w ramach Funduszu Pracy do końca 2018 

roku. W 2021 roku kontynuowana była realizacja umów zawartych w 2017 roku,  w ramach 

których  skierowano 1 osobę bezrobotną na okres uzupełniający. 
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7.4. Programy i projekty aktywnego zwalczania bezrobocia 

 

1) Wykorzystanie środków finansowych przyznanych na finansowanie programów na rzecz 

promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2021 

roku przedstawia poniższa tabela: 

Formy pomocy osobom 

bezrobotnym 

Kwota środków 

finansowych 

przeznaczonych na 

realizację zadań w 2020 

roku w ramach 

algorytmu 

Liczba osób objętych 

programem ze 

środków przyznanych 

algorytmem 

Staże 1.369.581,01 zł 205 

Przygotowanie zawodowe 

dorosłych 
0,00 zł 0 

Prace interwencyjne  267.717,00 zł 44 

Roboty publiczne 300.500,00 zł 28 

Szkolenia 95.246,00 zł 12 

Prace społecznie użyteczne  40.000,00 zł 29 

Jednorazowe środki na 

uruchomienie działalności 

gospodarczej 

462.000,00 zł 18 

Doposażenie lub 

wyposażenie stanowiska 

pracy 

1.029.000,00 zł 36 

Studia podyplomowe 0,00 zł 0 

Stypendia na kontynuowanie 

nauki 
0,00 zł 0 

Refundacja kosztów opieki 

nad dzieckiem 
7.300,00 zł 8 

Koszty badań lekarskich i 

psychologicznych 
2.000,00 zł 3 

Bon na zasiedlenie 49.000,00 zł 6 

Bon na zatrudnienie 265.565,00 zł 38 

Bon stażowy 0 0 
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Bon szkoleniowy 105.000,00  zł 13 

Dofinansowanie 

wynagrodzenia za 

bezrobotnego powyżej 50 r.ż. 126.000,00 zł 20 

OGÓŁEM 4.118.909,01 zł 480 

 

2) Wykorzystanie środków finansowych przyznanych na realizację projektu „Aktywizacja 

osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kłobuckim (IV)” w ramach 

Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój przedstawia 

poniższa tabela:  

Formy pomocy osobom 

bezrobotnym 

Kwota środków 

finansowych 

przeznaczonych na 

realizację projektu   

w 2020r. 

Liczba osób objętych 

projektem 

Staże 1.705.138,06 zł 165 

Jednorazowe środki na 

uruchomienie działalności 

gospodarczej 

840.000,00 zł 40 

Bon na zasiedlenie 245.000,00 zł 35 

OGÓŁEM 2.790.138,06 zł 240 

 

3) Wykorzystanie środków finansowych przyznanych na realizację projektu „Aktywizacja 

osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy  

w Kłobucku (IV)” w ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny Rynek Pracy, Działanie 

7.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 

przedstawia poniższa tabela: 

Formy pomocy osobom 

bezrobotnym 

Kwota środków 

finansowych 

przeznaczonych na 

realizację projektu   

w 2020r.. 

Liczba osób objętych 

projektem 

Staże 1.331.023,17 zł 141 
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Jednorazowe środki na 

uruchomienie działalności 

gospodarczej 

840.000,00 zł 40 

OGÓŁEM 2.171.023,17 zł 181 

 

Ogółem wydatki w 2021 roku na finansowanie programów na rzecz promocji  

zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej wyniosły   

8.417.487,11  zł. 

Ponadto Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku rozpoczął od listopada 2021 roku 

realizację projektu pilotażowego pn. "Indywidualizacja od nowa – podejście case 

management w PSZ województwa śląskiego" finansowanego ze środków Funduszu Pracy. 

Projekt ten jest realizowany we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy, jako 

koordynatorem projektu oraz partnerami: Powiatowym Urzędem Pracy w Raciborzu, 

Powiatowym Urzędem Pracy w Tarnowskich Górach oraz Powiatowym Urzędem Pracy 

w Żywcu. Projekt realizowany będzie  w okresie od listopada 2021 roku do końca grudnia 

2022 roku. 

Wartość projektu wynosi łącznie 1.190.660,00zł , w tym dla PUP w Kłobucku 283.452,24zł 

(w tym 6.865,00 zł  w 2021 roku). 

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłobucku w ramach projektu przewidziano  

dla 10 osób długotrwale bezrobotnych (znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej) 

posiadających deficyty w sferze społecznej i zawodowej) wdrożenie kompleksowego modelu 

wsparcia opartego na elementach podejścia case management. 

W ramach projektu założono następujące działania: 

• dobór kandydatów do objęcia wsparciem  - rozmowa wstępna i kwalifikacja 

uczestników, 

• diagnoza sytuacji klienta/indywidualne plany działania, 

• wsparcie psychologiczne,  

• szkolenia wraz ze stypendium, 

• prace społecznie użyteczne, 

• maksymalnie 6 miesięczne staże wraz ze stypendium, 

• refundacja kosztów opieki nad osobą zależną, kosztów badań lekarskich oraz zwrot 

kosztów dojazdu, 

• grant finansowy w wysokości 1000 zł dla uczestnika, umożliwiający zrealizowanie np. 

usługi dentystycznej, wizyty u fryzjera czy zakup ubrań wizytowych. 
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7.5. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych w ramach środków PFRON 

 

PUP  w 2021 roku  realizował  zadania w zakresie aktywizacji zawodowej osób 

niepełnosprawnych  w ramach kwoty 114.700,00 zł  z przeznaczeniem na finansowanie usług 

i instrumentów rynku pracy.  

W ramach powyższej kwoty przyznano staże dla  14 osób niepełnosprawnych poszukujących 

pracy niepozostających w zatrudnieniu na okres od 3 do 6 miesięcy.  

 

7.6. Zatrudnianie cudzoziemców 

 

 W związku z wprowadzonymi w 2018 roku nowymi rozwiązaniami związanymi 

z zatrudnianiem w Polsce cudzoziemców, znacznie zwiększył się zakres obowiązków 

pracowników publicznych służb zatrudnienia realizujących zadania z tym związane. Obecnie 

procedura związana z zatrudnianiem cudzoziemców jest złożona i wymaga większego 

nakładu pracy pracowników urzędu pracy, związanego z określonymi trybami postępowania 

w sprawie zatrudniania cudzoziemców.  

➢ W okresie od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku wpisano do rejestru 3228 oświadczeń  

o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, 18 złożonych oświadczeń 

pozostawionych zostało bez rozpoznania, w przypadku 25 złożonych oświadczeń 

odmówiono wpisu do ewidencji oświadczeń, natomiast względem  92 złożonych  

oświadczeń postępowanie zostało umorzone. W analogicznym okresie 2021 roku 

zarejestrowano 3039 oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom.  

➢ W okresie od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku wpłynęło 37 wniosków o wydanie 

zezwolenia na pracę sezonową. Praca sezonowa to praca wykonywana przez okres nie 

dłuższy niż 9 miesięcy w roku kalendarzowym w sektorach: rolnictwo, ogrodnictwo, 

turystyka w ramach działalności uznanych za sezonowe,  określone w rozporządzeniu 

wykonawczym Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  w sprawie podklas 

działalności według klasyfikacji PKD, w których wydawane są zezwolenia na pracę 

sezonową cudzoziemca. W analogicznym okresie 2020 roku wpłynęło 46 wniosków 

o wydanie zezwolenia na pracę sezonową. 

➢ TEST RYNKU PRACY: to procedura uzyskania informacji na temat sytuacji na lokalnym 

rynku pracy, potwierdzającej brak możliwości zatrudnienia na dane stanowiska 

obywatela Polski lub obywatela UE. Oznacza to, że cudzoziemiec może uzyskać 

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/2348/1
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/2348/1
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/2348/1
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/2348/1
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zezwolenie na pracę u danego pracodawcy w sytuacji, gdy okaże się, że wśród osób 

zarejestrowanych w Urzędzie Pracy nie ma takich, które mogą spełnić wymagania 

pracodawcy.  Na podstawie krajowych ofert pracy, oferty pracy złożono łącznie na 259 

stanowisk, sporządzono 37 „Informacji starosty na temat możliwości zaspokojenia 

potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi 

w oparciu rejestr bezrobotnych i poszukujących pracy” dla pracodawców ubiegających 

się o wydanie zezwolenia na pracę dla cudzoziemców. 

Realizowanie powyższych zadań wiąże się także ze ścisłą współpracą pracowników 

publicznych służb zatrudnienia z placówkami Straży Granicznej, Państwowej Inspekcji Pracy 

itd. w zakresie weryfikacji legalności zatrudnienia cudzoziemców.  

 

7.7. Rejestracja świadczeń 

 

Według stanu na koniec 2021 roku w Powiecie Kłobuckim zarejestrowanych było 

2412 osób bezrobotnych. W odniesieniu do początku roku 2021 (31.01.2021 roku) stan 

bezrobocia spadł o 290 osób, natomiast w porównaniu do stanu z końca roku 2020 r. spadł 

o 217 osób.  

Wśród ogółu zarejestrowanych na koniec grudnia 2021 roku 51,6% stanowiły kobiety 

(1244). Prawie co siódma osoba posiadała prawo do zasiłku (326 osób), tj. 13,5%. Z ogółu 

zarejestrowanych 1884 osoby zamieszkiwały tereny wiejskie naszego powiatu (78,1%).  

      W okresie 12 miesięcy 2021 roku do Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku celem 

rejestracji zgłosiło się ogółem 75 osób poszukujących pracy oraz 2912 osób bezrobotnych  

(do tej kategorii zalicza się również osoby po stażu, szkoleniu, odbyciu przygotowania 

zawodowego dorosłych oraz po pracach społecznie użytecznych w liczbie 439), w tym 95 

osób niepełnosprawnych. Prawo do zasiłku dla bezrobotnych otrzymało 785 osób, tj. 27,0% 

zgłoszonych. 
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LICZBA ZAREJESTROWANYCH OSÓB BEZROBOTNYCH  

W ROKU 2021 W ROZBICIU NA POSZCZEGÓLNE MIESIĄCE 

 

 

 

 

   

   

Powyższy wykres przedstawia liczbę osób faktycznie zarejestrowanych  

w poszczególnych miesiącach 2021 roku. Biorąc pod uwagę statystyki urzędu MRPiT-01  

do ogólnej liczby rejestrujących należy dodać osoby po stażu, szkoleniu, odbyciu 

przygotowania zawodowego dorosłych oraz po pracach społecznie użytecznych odpowiednio 

w ilości: 

 

MIESIĄC I II III IV 
V 

VI VII VIII IX X XI XII 

Liczba osób 

faktycznie  

zarejestrowanych 

237 243 231 154 182 175 207 215 225 190 215 199 

Liczba osób* 14 - 3 3 5 2 3 3 56 121 17 212 

OGÓŁEM 

(według MRPiT-01) 
251 243 234 157 187 177 210 218 281 311 232 411 

  * Liczba osób po stażu, szkoleniu, odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych oraz po pracach 

społecznie użytecznych. 

Biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, iż liczba zarejestrowanych osób 

bezrobotnych była najwyższa w pierwszym kwartale 2021 roku. Od kwietnia nastąpił spadek 

ilości osób rejestrowanych. Ponowny wzrost nastąpił od lipca i utrzymywał się na podobnym 

poziomie do końca roku (minimalny spadek w październiku).   
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LICZBA WYREJESTROWANYCH OSÓB BEZROBOTNYCH  

W ROKU 2021 W ROZBICIU NA POSZCZEGÓLNE MIESIĄCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powyższy wykres, tak jak poprzednio, przedstawia liczbę osób faktycznie 

wyrejestrowanych z ewidencji osób bezrobotnych w poszczególnych miesiącach 2021 roku. 

Biorąc pod uwagę statystyki urzędu MRPiT-01 do ogólnej liczby wyrejestrowanych należy 

także dodać osoby po stażu, szkoleniu, odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych oraz 

po pracach społecznie użytecznych odpowiednio w ilości: 

 

MIESIĄC I II III IV 
V 

VI VII VIII IX X XI XII 

Liczba osób 

faktycznie  

wyrejestrowanych 

178 142 228 175 174 172 169 166 300 362 202 330 

Liczba osób* - 1 66 157 6 99 55 34 77 31 3 2 

OGÓŁEM 

(według MRPiT-01) 
178 143 294 332 180 271 224 200 377 393 205 332 

* Liczba osób po stażu, szkoleniu, odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych oraz po pracach 

społecznie użytecznych. 

Analizując odpływ bezrobotnych, stwierdzamy, że w 2021 roku najwięcej osób 

opuściło ewidencję w miesiącach: wrzesień, październik i grudzień. Wyłączenia 

spowodowane były przede wszystkim podjęciem pracy po zakończonym stażu oraz 

niestawiennictwem w wyznaczonym przez urząd terminie. 
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W 2021 roku rejestr osób bezrobotnych opuściło łącznie 3129 osób (do tej kategorii 

zalicza się również osoby po stażu, szkoleniu, odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych  

oraz po pracach społecznie użytecznych w liczbie 531).  

 

NAPŁYW I ODPŁYW BEZROBOTNYCH W POWIECIE  

KŁOBUCKIM W 2021 ROKU 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

Z analizy danych wynika, iż początek 2021 roku (pierwszy kwartał) był okresem, 

gdzie „napływ” bezrobotnych był najwyższy w porównaniu do całego okresu. Analizując 

„odpływ” stwierdzamy, iż znaczący wzrost miał miejsce pod koniec roku - od września 

(mocno przewyższał napływ). Powoduje to konieczność dodatkowych nakładów pracy, a co 

za tym idzie, większa liczba sporządzanych zawiadomień, postanowień i decyzji 

administracyjnych.    

 

7.8. Realizacja zadań w ramach Tarczy Antykryzysowej 

 

Ogłoszony na terytorium Polski stan epidemiczny w związku z pojawieniem się 

choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 wpływa w sposób istotny na sytuację 

ekonomiczną firm. W celu złagodzenia negatywnych skutków jakie stan ten wywołuje PUP 

w Kłobucku wspiera przedsiębiorstwa zlokalizowane na terenie powiatu w ramach 

posiadanych możliwości i środków Tarczy Antykryzysowej.   
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Na finansowanie zadań określonych w art. 15zzb-15zze, w art. 15 zze2, art. 15 zze4  oraz   

art. 15 zze4a ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842 z późn. zm.) Powiatowy Urząd 

Pracy w Kłobucku otrzymał kwotę 9.200.000,00 zł. 

1) dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych 

wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorcy, małego  

i średniego przedsiębiorcy na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, przypadające od miesiąca 

złożenia wniosku w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie 

wystąpienia COVID-19. 

Przedsiębiorca jest obowiązany do utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych 

umową, przez okres, na który przyznane zostało dofinansowanie. W przypadku 

niedotrzymania warunku utrzymania zatrudnienia przedsiębiorca zwraca dofinansowanie 

bez odsetek, proporcjonalnie do okresu nieutrzymania w zatrudnieniu pracownika. 

W 2021 roku złożonych zostało 69 wniosków (plus 8 wniosków z 2020 roku). Kwota 

wsparcia wyniosła 1.139.922,75 zł. 

2) dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla 

przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników na okres nie 

dłuższy niż 3 miesiące, przypadające od miesiąca złożenia wniosku w przypadku spadku 

obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 z przeznaczeniem na 

pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej 

Przedsiębiorca jest obowiązany do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres, 

na który przyznane zostało dofinansowanie. W przypadku nieprowadzenia działalności 

gospodarczej przez wymagany umową okres, przedsiębiorca jest obowiązany do zwrotu 

otrzymanego dofinansowania bez odsetek, proporcjonalnie do okresu nieprowadzenia 

działalności gospodarczej. 

W 2021 roku złożonych zostało 166 wniosków. Kwota wsparcia wyniosła 813.400 zł. 

3) jednorazowa pożyczka na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności 

gospodarczej dla mikroprzedsiębiorcy, w tym przedsiębiorcy, który nie zatrudnia 
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pracowników w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 na pokrycie 

bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej jeżeli prowadził działalność 

gospodarczą przed dniem 1 kwietnia 2020 roku udzielona do wysokości 5 000,00 zł. 

Pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu, pod warunkiem prowadzenia 

działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.  

W 2021 roku złożonych zostało 48 wniosków (plus 2 z 2020 roku). Kwota wsparcia 

wyniosła 219.492,00 zł.  

4) dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników organizacji pozarządowej lub 

podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia  

2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz należnych od tych  

wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, w przypadku spadku przychodów  

z działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19 na okres nie dłuższy niż  

3 miesiące, przypadające od miesiąca złożenia wniosku w przypadku spadku przychodów  

z działalności statutowej.  

Organizacja pozarządowa lub podmiot, są zobowiązane do utrzymania  

w zatrudnieniu pracowników objętych umową przez okres, na który zostało przyznane 

dofinansowanie. 

W przypadku niedotrzymania warunku utrzymania w zatrudnieniu, organizacja zwraca 

dofinansowanie bez odsetek proporcjonalnie do okresu nieutrzymania w zatrudnieniu 

pracownika.  

W 2021 roku złożonych zostało 5 wniosków (plus 1 z 2020 roku). Kwota wsparcia 

wyniosła 33.542.93,00 zł.  

5) jednorazowa dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności 

gospodarczej w ramach Tarczy Branżowej do wysokości 5.000,00 zł 

O dotację mogli wnioskować mikroprzedsiębiorcy i mali przedsiębiorcy: 

− którzy na dzień 30 września 2020r. prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną 

według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej 

działalności oznaczonymi kodami, 

https://nowy.inforlex.pl/dok/tresc,DZU.2019.073.0000688,USTAWA-z-dnia-24-kwietnia-2003-r-o-dzialalnosci-pozytku-publicznego-i-o-wolontariacie.html#ap_3
https://nowy.inforlex.pl/dok/tresc,DZU.2019.073.0000688,USTAWA-z-dnia-24-kwietnia-2003-r-o-dzialalnosci-pozytku-publicznego-i-o-wolontariacie.html#ap_3
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− których przychód z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany  

w październiku albo listopadzie 2020r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku  

do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019r. , 

− którzy na podstawie ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców nie mieli 

zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na okres obejmujący dzień  

30 września 2020 r. i w dniu składania wniosku o udzielenie dotacji. 

W 2021 roku złożonych zostało 199 wniosków (plus 4 z 2020 roku). Kwota wsparcia 

wyniosła 875.000,00 zł.  

6) dotacje na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla 

mikro i małych przedsiębiorców prowadzących działalność w określonych branżach 

przyznawane na podstawie art. 15zze4 ustawy i rozporządzeń w sprawie wsparcia 

uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii do wysokości 

5.000,00 zł 

− O dotacje mogli wnioskować mikroprzedsiębiorcy i mali przedsiębiorcy, którzy 

na dzień 30 listopada 2020 - 31 marca 2021 roku  prowadzili działalność 

gospodarczą określonych branż i których przychód z działalności w rozumieniu 

przepisów podatkowych uzyskany z działalności w miesiącu poprzedzającym 

miesiąc złożenia wniosku  o dotację był niższy co najmniej o 40% w stosunku do 

przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu 

roku poprzedniego lub w lutym 2020 roku lub we wrześniu 2020 roku, 

− którzy na podstawie ustawy z dnia 6 marca 2018 roku – Prawo przedsiębiorców 

nie mieli zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na okres 

obejmujący dzień 30 listopada 2020 r. - 31 marca 2021 roku i w dniu składania 

wniosku o udzielenie dotacji. 

W 2021 roku złożonych zostało 1062 wniosków. Kwota wsparcia wyniosła 

4.930.000,00 zł.  
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8. KOMUNIKACJA I DROGI PUBLICZNE 

 

8.1. Drogi publiczne 

 

Jednostką wykonującą z upoważnienia Zarządu Powiatu zadania w zakresie 

planowania, budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg powiatowych jest Powiatowy 

Zarząd Dróg w Kłobucku. 

Infrastruktura drogowa w Powiecie Kłobuckim nie uległa zmianie w porównaniu do lat 

poprzednich i przedstawiała się następująco: 

➢ drogi krajowe: 

o nr 43 – długość 52 km 

o nr 42 – długość I odcinka 28 km 

o nr 42 – długość II odcinka 20 km 

➢ drogi wojewódzkie – nr 491, nr 492, nr 494 – na łączną długość 83 km 

➢ drogi powiatowe na łączność długość 382 km. 

Przedmiotem działania Powiatowego Zarządu Dróg jest wykonywanie obowiązków zarządcy 

dróg powiatowych w rozumieniu ustawy o drogach publicznych, a w szczególności: 

1) opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanie                       

o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego; 

2) opracowywanie projektów planów finansowania budowy, utrzymania i ochrony dróg oraz 

obiektów inżynierskich; 

Dochody: 

a) z najmu pomieszczeń i placu na terenie Obwodu Drogowego Nr 2 w m. Przystajń 

kwota 25.000,00 zł 

b) z opłat za zajęcie pasa drogowego, za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, 

za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych. 

kwota 560.000,00 zł 

Wydatki: 

a) Drogi publiczne wojewódzkie 

w tym m.in.: 
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zakup materiałów drogowych, znaków drogowych, części do maszyn, paliwa, artykułów 

biurowych, zimowe utrzymanie dróg, letnie utrzymanie dróg, remonty dróg i urządzeń 

bezpieczeństwa 

kwota 2.584.525,00 zł 

b) Drogi publiczne powiatowe 

w tym m.in.: 

zakup materiałów drogowych, znaków drogowych, części do maszyn, paliwa, zakup 

artykułów biurowych, zimowe utrzymanie dróg, letnie utrzymanie dróg, remonty dróg                 

i urządzeń bezpieczeństwa, wycinka drzew, zabezpieczenie pracowników w środki BHP, 

badania profilaktyczne pracowników, wynagrodzenia pracowników, opłaty za dostarczenie 

wody, energii elektrycznej, połączeń telefonicznych, wywóz nieczystości, przeglądy 

pojazdów, ubezpieczenia, opłaty pocztowe 

kwota 3.664.395,87 zł 

 

3) pełnienie funkcji inwestora; 

Powiatowy Zarząd Dróg przygotowywał dokumentację projektowo-kosztorysową oraz 

prowadził obsługę finansowo-księgową zadań realizowanych na drogach powiatowych. 

Pracownicy PZD uczestniczyli w przetargach organizowanych przez Wydział Inwestycji              

i Rozwoju Starostwa Powiatowego dotyczących zadań inwestycyjnych i utrzymaniowych 

na drogach. 

W trakcie realizacji zadań związanych z letnim i zimowym utrzymaniem dróg 

powiatowych i wojewódzkich funkcję inspektorów nadzoru wykonywali Kierownicy 

Obwodów Drogowych w Kłobucku i Przystajni. Natomiast w przypadku robót 

inwestycyjnych na drogach zatrudniany był inspektor nadzoru, a przedstawiciele PZD 

uczestniczyli w naradach na placu budowy i odbiorach robót.                          

4) utrzymanie nawierzchni, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń 

zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą, z wyjątkiem części pasa 

drogowego, o którym mowa w art. 20f pkt 2 ustawy o drogach publicznych; 

W 2021 roku na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 1.338.426,30 zł 

z przeznaczeniem na: 

− aktualizację kosztorysu i pomiaru robót dla zadania przebudowa drogi powiatowej 

poprzez wykonanie chodnika dla pieszych ul. Tartakowa w Borowiance - etap III oraz 

dotację dla gminy Kłobuck na to zadanie – 51.569,00 zł. Zadanie było realizowane 
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w 2021 roku, jednak z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne zostanie 

dokończone w bieżącym roku. 

− modernizację nawierzchni drogi powiatowej w Ostrowach nad Okszą ul. 

Częstochowska - 314.945,25 zł. Inwestycję sfinansowano ze środków własnych. 

− modernizację drogi powiatowej nr 2030S w m. Lelity – 114.193,20 zł. 

− przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 2066S w m. Popów przy przejeździe 

kolejowym – 297.245,85 zł 

− aktualizację dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania związanego 

z przebudową drogi powiatowej nr 2020S ul. Zamkowa i ul. Długosza oraz odcinka 

drogi powiatowej nr 2023S ul. Wojska Polskiego w Kłobucku – 3.690,00 zł 

− aktualizację kosztorysu dla przebudowy drogi powiatowej nr 2003S relacji 

Parzymiechy - Napoleon – Lipie – 984,00 zł. Do prac nie przystąpiono z uwagi 

na brak dofinansowania ze źródeł zewnętrznych. Zadanie ponownie ujęto w budżecie 

i zapewniono wkład własny w kwocie 11.059.299 zł. 

− opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania "Przebudowa 

drogi powiatowej we Władysławowie" – 54.120,00 zł 

− aktualizację kosztorysu dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 2039S 

w m. Złochowice" – 984,00 zł 

− wykonanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla zadania "Przebudowa drogi 

powiatowej nr 2023S Kłobuck - Mokra - Zawady" – 35.670,00 zł 

− wykonanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla zadania "Przebudowa drogi 

powiatowej nr 2051S w m. Górki i Stany" – 18.450,00 zł. Na to zadanie 

zabezpieczono kwotę 70.000 zł. Jednak w trakcie 2021 roku zamiast opracowania 

dokumentacji projektowo – kosztorysowej przystąpiono do opracowania programu 

funkcjonalno–użytkowego dla tego zadania. 

− opracowanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej dla zadania "Przebudowa drogi 

powiatowej nr 2071S poprzez budowę chodnika w m. Lutrowskie" – 54.120,00 zł 

− opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania "Przebudowa 

drogi powiatowej nr 2004S ul. Dąbrowskiego w m. Krzepice" – 54.120,00 zł 

− opracowanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej dla zadania "Przebudowa drogi 

powiatowej nr 2052S poprzez budowę chodnika w m. Przystajń ul. Nowa" – 

54.120,00 zł 
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− opracowanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej dla zadania "Przebudowa drogi 

powiatowej nr 2036S i 2037S (skrzyżowanie) poprzez budowę chodnika 

w m. Zwierzyniec Pierwszy" – 20.295,00 zł 

− opracowanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej dla zadania "Przebudowa drogi 

powiatowej nr 2002S poprzez budowę chodnika w m. Zbrojewsko" – 54.120,00 zł. 

− dotację dla gminy Lipie na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 2007S 

w miejscowości Lindów – 159.800,00 zł 

− dotację dla gminy Opatów na modernizację drogi powiatowej w m. Iwanowice Duże 

po wykonaniu kanalizacji w ciągu chodnika – 50.000,00 zł. 

Dokumentacje sporządzono w celu zgłoszenia przebudowy dróg powiatowych do objęcia 

dofinansowaniem ze źródeł zewnętrznych. 

Na zadanie polegające na opracowaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla 

zadania "Przebudowa drogi powiatowej Praszczyki - Kałmuki - Hutka" został w 2021 

roku ogłoszony przetarg. W związku jednak z wysokimi zaproponowanymi cenami 

ofertowymi przetarg unieważniono. 

W 2021 roku rozstrzygnięto przetargi na zadania:  

− opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania "Przebudowa drogi 

powiatowej Wilkowiecko - Mokra" 

− opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację drogi powiatowej 

nr 2014S w m. Kule 

Płatności nie wystąpiły jednak w 2021 roku i nastąpią w 2022 roku. 

Z kolei zadanie polegające na opracowaniu dokumentacji na zadanie „Przebudowa 

wiaduktu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2029S w m. Więcki” miało zostać 

wykonane w 2021 roku. W związku jednak z usprawiedliwionymi trudnościami ze strony 

wykonawcy termin wykonania umowy przesunięto na 2022 rok. Natomiast prace 

remontowe mają zostać wykonane w 2023 roku. 

5) Pozostałe wydatki zarządcy dróg 1.650.351,24 zł 

Dotyczy to kosztów utrzymania zarządcy drogi, budynków, wynagrodzenia dla 

pracowników oraz zakupy sprzętu i odzieży ochronnej, pozyskania map dla celów 

projektowych, wynagrodzenia inspektora nadzoru, wznowienia granic działek 

drogowych, naprawy i remonty sprzętu. 

6) realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu; 
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W zakresie inżynierii ruchu PZD opiniuje projekty czasowej i stałej organizacji ruchu na 

drogach powiatowych. W ciągu roku zaopiniowano 165 projektów zmian organizacji 

ruchu drogowego oraz rozpatrzono 24 wnioski dotyczące zmiany oznakowania. Ponadto 

rozpatrywane były zgłoszone przez mieszkańców powiatu wnioski dotyczące zmiany 

oznakowania.  

7) przygotowywanie infrastruktury drogowej dla potrzeb ochronnych oraz wykonywanie 

innych zadań na rzecz obronności kraju; 

Jednostka w 2021 roku nie wykonywała prac na rzecz obronności kraju. 

8) koordynowanie robót w pasie drogowym; 

     W ciągu roku przedstawiciel Zarządu Dróg uczestniczył w posiedzeniach Powiatowego 

Zespołu Uzgodnień Dokumentacji Projektowych. 

 Ponadto indywidualnie uzgodniono 319 dokumentacji różnego rodzaju robót w pasie 

drogowym. 

9) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, zjazdy z dróg, na przejazdy po drogach 

publicznych pojazdów z ładunkiem lub bez ładunku o masie, naciskach osi lub 

wymiarach przekraczających wielkości określone w odrębnych przepisach oraz 

pobieranie opłat i kar pieniężnych; 

W trakcie 2021 roku wydano: 

− 121 zezwoleń na zajęcia pasa drogowego,  

− 106 zezwoleń na umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym, 

− 122 zezwoleń na urządzenie zjazdów z dróg powiatowych 

− 15 uzgodnień na ustawienie ogrodzenia od strony drogi powiatowej,  

− 6 zezwolenia I kategorii na przejazd pojazdów nienormatywnych.  

10) prowadzenie ewidencji dróg, drogowych obiektów mostowych i przepustów oraz 

udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom; 

 Ewidencja elektroniczna dróg i obiektów mostowych prowadzona jest na bazie 

wdrożonego w latach 2017 - 2018 Zintegrowanego Systemu Gospodarki Przestrzennej 

ERGO. 

10) sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu 

Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad; 

 Informacje ze stanu dróg powiatowych i obiektów mostowych na dzień 31 grudnia 2020 

roku przekazano do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w dniu 22 marca 

2021 roku 
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11) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich ze 

szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego; 

 Przeglądów i oceny mostów i wiaduktów w ilości 34 szt. oraz 1 przepustu drogowego 

dokonała Firma Handlowo-Usługowa Mariusz Kusiołek ze Strzałkowa.  

12) wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających; 

    W zależności od potrzeb i stanu technicznego drogi przynajmniej raz na miesiąc lub 

częściej Kierownicy Obwodów Drogowych dokonują objazdu dróg. W trakcie objazdu 

dokonują wizualnego oglądu drogi rejestrując wszystkie zauważone nieprawidłowości                

w dzienniku objazdu. Następnie wydają stosowne zalecenia ich usunięcia podległej 

brygadzie pracowników.  

 Również Gminy zgłaszały wnioski odnośnie wykonania na drogach powiatowych 

określonych prac utrzymaniowych, które były weryfikowane przez Kierowników 

Obwodów i realizowane w zależności od posiadanych możliwości w tym zakresie.  

13) przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub 

powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg; 

 Prowadzone w 2021 roku inwestycje drogowe realizowane były w granicach istniejącego 

w terenie pasa drogowego i nie wpływały niekorzystnie na środowisko.  

14) przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników; 

W 2021 roku nie zanotowano nieprawidłowości w zakresie zajmowania pasa drogowego 

na cele niezwiązane z funkcjonowaniem drogi lub umieszczeniem nielegalnych tablic 

reklamowych.  

W decyzjach na zajęcie pasa drogowego określone były m.in. czas zajęcia, powierzchnia 

zajęcia, kwoty opłat, warunki przywrócenia zajętej powierzchni pasa drogowego do 

poprzedniego stanu. Odbiór pasa drogowego po zakończonych robotach w pasie 

drogowym odbywało się na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych. 

Natomiast na terenie Powiatu nie ma urządzonego miejsca do wykonywania kontroli 

ruchu drogowego pod kątem przejazdu pojazdów przeciążonych. 

15) wprowadzanie ograniczeń bądź zamykanie dróg i obiektów mostowych dla ruchu oraz 

wyznaczanie objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub 

mienia; 

 W 2021 roku nie było potrzeby zamykania dróg lub obiektów mostowych ze względu na 

występowanie zagrożenia dla bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. 
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16) dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego; 

Okresowe pomiary ruchu na drogach powiatowych w obrębie przejazdów kolejowych 

prowadzone są co pięć lat. Ostatni pomiar przeprowadzono jesienią 2021 roku. Natężenie 

na przejazdach kolejowych badane było przez pracowników Obwodów Drogowych 

nr 1 i 2  w Kłobucku i Przystajni. Dane o natężeniu ruchu z 9 przejazdów zostały 

przekazane do  Zakładu Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach. 

17) utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów; 

 Na drogach powiatowych w 2021 roku usunięto 41 szt. drzew zagrażających 

bezpieczeństwu ruchu drogowego (drzewa uschnięte, częściowo obumarłe, przesłaniające 

widoczność na drodze) oraz kolidujących z prowadzonymi przebudowami dróg. Ponadto 

usuwane były na bieżąco zakrzaczenia wchodzące w pas drogowy. 

18) gospodarowanie gruntami i innymi nieruchomościami pozostającymi w zarządzie organu 

zarządzającego drogą; 

W zakresie regulowania stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe 

tut. Zarząd współpracował z Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami Starostwa 

Powiatowego oraz Oddziałem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad                           

w Katowicach. Wydano 44 oświadczenia dotyczących zajęcia nieruchomości pod drogi 

powiatowe oraz znajdujących się na niej elementów pasa drogowego. 

Ponadto dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolniczego Oddział Terenowy 

w Częstochowie wydano 11 informacji o możliwości realizacji inwestycji drogowej na 

działkach przewidzianych do sprzedaży. 

19) inne zadania; 

 Na podstawie zawartego porozumienia nr 128/KT/2018 z dnia 28 czerwca 2018 roku 

pomiędzy Województwem Śląskim a Powiatem Kłobuckim do zadań Powiatowego 

Zarządu Dróg należało również wykonywanie zadań związanych z letnim i zimowym 

utrzymaniem dróg wojewódzkich. Od dnia 29 czerwca 2021 roku zadania te są 

realizowane na podstawie porozumienia nr 48/KT/2021, które będzie obowiązywać do 

połowy 2024 roku. 
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8.2. Komunikacja i transport 

 

Ewidencja pojazdów i kierowców prowadzona jest w Starostwie Powiatowym 

w Kłobucku przez Wydział Komunikacji i Transportu. 

Kolejny rok notowany jest wzrost rejestracji pojazdów i tak w 2021 roku zarejestrowano ich 

10741 i na dzień 31 grudnia 2021 roku w Powiecie Kłobuckiem zarejestrowanych jest 

111.446 pojazdów. Również liczba wydanych praw jazdy zwiększyła się i w ubiegłym roku 

wydano ich 2.293. 

W roku 2021 na terenie Powiatu Kłobuckiego były realizowane powiatowe przewozy osób 

o charakterze użyteczności publicznej na następujących liniach komunikacyjnych: 

1. Popów - Kłobuck; 

2. Przystajń - Kłobuck; 

3. Praszczyki - Krzepice; 

4. Julianów - Kłobuck; 

5. Rębielice Królewskie - Krzepice; 

6. Janiki - Kłobuck. 

 Wskazane powyżej linie komunikacyjne były obsługiwane przez trzech zewnętrznych 

Operatorów. 

Linię komunikacyjną: 

1. Julianów – Kłobuck,  Rębielice Królewskie – Krzepice, Janiki – Kłobuck,  

obsługiwało Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Częstochowa 

w Częstochowie S.A. 

2. Praszczyki – Krzepice, Przystajń- Kłobuck, obsługiwała firma „TEST-PAKT” 

Kazimierz Wystalski, z siedzibą w Przystajni. 

3. Popów – Kłobuck, obsługiwała firma „ITER-TRANS” Paweł Leśnikowski, z siedzibą 

w Ostrowach nad Okszą. 

 

 Powiatowe przewozy osób o charakterze użyteczności publicznej były realizowane na 

podstawie zawartych przez Powiat Kłobucki umów. Umowy  zawarto na okres jednego roku. 

 Działania podjęte przez Powiat Kłobucki w zakresie zorganizowania transportu 

publicznego były odpowiedzią na potrzeby społeczne oraz zostały objęte dofinansowywaniem 

przez Wojewodę Śląskiego w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. 
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 Funkcjonowanie wymienionych powyżej linii komunikacyjnych uzupełniło siatkę 

połączeń autobusowych na terenie naszego powiatu i wpłynęło pozytywnie na ocenę 

komunikacji przez mieszkańców, a zwłaszcza uczniów dojeżdżających do szkół 

ponadpodstawowych. 

 Ze względu na obostrzenia nałożone na powiaty będące w strefie czerwonej z powodu 

panującej pandemii, linie komunikacyjne Praszczyki – Krzepice, Janiki – Kłobuck, Rębielice 

Królewskie – Krzepice,  Julianów – Kłobuck, Przystajń – Kłobuck, zostały zawieszone 

w okresie od stycznia do maja. 

 

 

9. WSPÓŁPRACA I DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ ORGANIZACJI 

POZARZĄDOWYCH  

 

9.1. Współpraca z organizacjami pozarządowymi 

 

W dniu 15 lutego 2021 roku Zarządzeniem Nr Or.120.6.2020.VII Starosta Kłobucki 

ogłosił konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku. W przewidzianym 

terminie tj. do dnia 15 marca 2021 roku wpłynęły 28 ofert. Wszystkie oferty spełniły wymogi 

formalne i zakwalifikowały się do oceny merytorycznej. Oferenci otrzymali dofinansowanie 

w następującej wysokości: 

 

Lp 

 

 

Podmiot dotowany 

 

Nazwa zadania 

 

Dziedzina 

 

Proponowana 

kwota dotacji 

1. Ponadregionalne Stowarzyszenie 

Edukacyjne „Wieniawa” w 

Kłobucku 

      "XX  Dni        

  Długoszowskie" 

Kultura i ochrona 

dziedzictwa 

narodowego 

 

9.500 zł 

2. Komenda Hufca ZHP 

w Kłobucku 

"Harcerstwo-tradycja i 

nowoczesność" 

Kultura i ochrona 

dziedzictwa 

narodowego 

 

9.000 zł 

3. Stowarzyszenie Rady Powiatowej 

Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu 

Kłobuckiego 

"Kultywowanie tradycji 

wsi powiatu 

kłobuckiego" 

Kultura i ochrona 

dziedzictwa 

narodowego 

 

7.250 zł 
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4. Stowarzyszenie "Szkoła  

w Węglowicach" 

 

„Ocalić od zapomnienia 

pamięci bohaterskich 

Obrońców Śląska” 

Kultura i ochrona 

dziedzictwa 

narodowego 

 

4.250 zł 

5. Stowarzyszenie "PROM" na rzecz 

rozwoju i wspierania kultury, 

sportu....Gminy Wręczyca Wielka 

"XVI Festiwal 

Folklorystyczny 

Powiatu Kłobuckiego" 

Kultura i ochrona 

dziedzictwa 

narodowego 

 

5.500 zł 

6. 

 

Stowarzyszenie „SK”  

w Katowicach 

 

„Papierowo, 

zabytkowo!” 

Kultura i ochrona 

dziedzictwa 

narodowego 

 

500 zł 

7. 

 

Stowarzyszenie „Wspólnie dla 

Dankowic” 

„Młodzi Archiwiści na 

tropie śladów historii 

Dankowic” 

Kultura i ochrona 

dziedzictwa 

narodowego 

 

2.000 zł 

8. 

 

Powiatowy Związek Młodzieży 

Wiejskiej w Kłobucku 

„Od ziarenka do 

bochenka – warsztaty 

edukacyjne dla 

młodzieży z Powiatu 

Kłobuckiego” 

Kultura i ochrona 

dziedzictwa 

narodowego 

 

2.000 zł 

9. Stowarzyszenie Akademia 

Trzeciego Wieku w Kłobucku 

"Senior aktywny nawet 

w czasie pandemii" 

 

Działalność  

na rzecz osób  

w wieku 

emerytalnym 

 

5.000 zł 

10. Komenda Hufca ZHP 

w Kłobucku 

 

"Razem dla środowiska" Ekologia i 

ochrona 

dziedzictwa 

przyrodniczego 

 

3.000 zł 

11. Powiatowy Szkolny Związek 

Sportowy w Kłobucku 

"Organizowanie 

przedsięwzięć 

sportowo-rekreacyjnych 

(zawodów, imprez) dla 

dzieci i młodzieży 

szkolnej ..." 

 

 Sport 

 

20.000  zł 

12.  Powiatowe Zrzeszenie Ludowe 

Zespoły Sportowe w Kłobucku 

"Organizacja 

mistrzostw, turniejów i 

zawodów sportowych 

Powiatu Kłobuckiego" 

 

 Sport 

 

20.000 zł 

13. Miejsko-Gminny Ludowy Klub 

Sportowy „Liswarta” Krzepice 

XXVII Ogólnopolski  

Bieg „KRZEPKICH” 

im. Kazimierza Zembali 

 

Sport 

 

3.000 zł 

14. Ponadregionalne Stowarzyszenie 

Edukacyjne  „Wieniawa”  

"XIX Ogólnopolski 

Bieg Uliczny Szlakiem 
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w Kłobucku Jana Długosza 

„Wieniawa” 

Sport 3.000 zł 

15. Akademia Siatkówki SPS Panki 

 

"Promocja powiatu 

kłobuckiego na 

turniejach 

ogólnopolskich na 

terenie całego kraju oraz 

organizacja turnieju o 

puchar Starosty 

Kłobuckiego  

w 2021 roku" 

  

Sport 

 

2.000 zł 

16. 

 

Klub Sportowy KS Panki „Promocja powiatu 

kłobuckiego poprzez 

organizacje treningów 

sportowych oraz udział 

w turniejach na terenie 

powiatu kłobuckiego 

jak i województwa 

śląskiego”  

 

Sport 

 

1.500 zł 

17. Uczniowski Klub Sportowy 

"Tygrysy" w Krzepicach 

"XVIII edycja 

Amatorskiej Ligi 

Siatkówki - mężczyzn 

Powiatu Kłobuckiego" 

 

Sport 

 

1.500 zł 

18. Uczniowski Ludowy Klub 

Sportowy „Orient” Kłobuck 

"Otwarte Mistrzostwa 

Powiatu Kłobuckiego w 

Taekwon-Do skrzatów i 

kadetów..." 

 

Sport 

 

2.000 zł 

19. 

 

Uczniowski Klub Sportowy 

„Spartakus” z Krzepic 

VIII Powiatowy Turniej 

Piłki Nożnej o Puchar 

Starosty „Orlik 2021” 

 

Sport 

 

1.500 zł 

20. 

 

 

Klub Sportowy „ Wojownik”  

z Kłobucka 

"Organizacja turnieju  

okolicznościowego dla 

najmłodszych 

dzieci.......i ich rodzin" 

 

Sport 

 

2.000 zł 

21. 

 

Komenda Hufca ZHP w Kłobucku VI Hufcowy Turniej 

Sportowy – „Sport  

to zdrowie" 

 

Sport 

 

1.500 zł 

22. Ludowy Klub Sportowy „Junior” 

Szarlejka 

Realizacja treningów, 

warsztatów 

psychologicznych oraz 

 

Sport 

 

1.500 zł 
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turnieju dla dzieci. 

23. Stowarzyszenie "Nasza Szkoła"  

w Zwierzyńcu Pierwszym 

 

"Realizacja zadania 

publicznego w zakresie 

sportu – Powiatowy 

Turniej Sportowy z 

okazji X-lecia 

Stowarzyszenia Nasza 

Szkoła" 

 

Sport 

 

2.500 zł 

24. 

 

Miejski Ludowy Klub Sportowy 

Znicz Kłobuck 

"Realizacja zadania 

publicznego w zakresie 

sportu – dwudniowy 

Turniej Piłkarski 

ZNICZ CUP 2021” 

 

Sport 

 

3.000 zł 

25. 

 

Stowarzyszenie "Szkoła  

w Węglowicach" 

„Sport to zdrowie – 

każdy to powie” 

 

Sport 

 

2.000 zł 

26. 

 

Koło Polskiego Związku 

Wędkarskiego nr 6 w Kłobucku 

Organizacja 

Powiatowych Zawodów 

Wędkarskich dla 

młodzieży szkolnej oraz 

mieszkańców Powiatu 

Kłobuckiego 

Sport  

3.000 zł 

27. Terenowy Komitet Ochrony Praw 

Dziecka w Kłobucku 

"Prowadzenie Punktu 

Interwencji 

Kryzysowej" 

 

Pomoc społeczna 

 

13.000 zł 

28. Stowarzyszenie "Mila 

i Przyjaciele" w Kłobucku 

"Aktywna świetlica dla 

dzieci 

niepełnosprawnych" 

 

Pomoc społeczna 

 

2.000 zł 

 

 

9.2. Kultura i promocja Powiatu Kłobuckiego 

 

Mecenat nad działalnością kulturalną oraz opieka nad działalnością sportową: 

1. Udzielenie wsparcia finansowego na zakup upominków dla wolontariuszy i ich 

opiekunów w związku z organizacją 29 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 

w kwocie 1000 zł. 

2. Dofinansowanie konkursu plastycznego o charakterze pożarniczym dla dzieci 

i młodzieży szkolnej w kwocie 2000 zł. 
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3. Dofinansowanie wydania publikacji pn. „Kłobuck – wczoraj i dziś” (Wydawnictwo 

Precjoza) w kwocie 3000 zł. 

4. Wsparcie finansowe GOK we Wręczycy Wielkiej  w organizacji XVII Powiatowego 

Konkursu Plastyki Obrzędowej „Wiosna 2021” w kwocie 1000 zł. 

5. Wsparcie Szkoły Podstawowej w Złochowicach organizującej konkurs plastyczny pn. 

„Malowane wiersze Juliana Tuwima” w postaci przekazania nagród książkowych.  

6. Dofinansowanie Konkursu Recytatorskiego Online pn. „Wrażliwość na słowa” – 

eliminacje powiatowe organizowanego przez MOK w Kłobucku w kwocie 500 zł. 

7. Wsparcie Kłobuckiego Stowarzyszenia Sportowego NGB Kłobuck organizującego 

IX edycję Kłobuckiego Biegu Leśnego w postaci przekazania pucharów. 

8. Wsparcie Szkoły Podstawowej w Łobodnie organizującej konkurs komputerowy 

pn. „Inspiracje wiosenne” w postaci przekazania nagród książkowych.  

9. Dofinansowanie zakupu nagród dla zwycięzców XVI Wojewódzkiego Konkursu 

Plastycznego „Zaczarowany Ogród” organizowanego przez GOK we Wręczycy 

w kwocie 800 zł. 

10. Udzielenie wsparcia finansowego dla Powiatowego Zrzeszenia LZS w Kłobucku  

z przeznaczeniem na zakup trofeów sportowych dla zwycięzców i uczestników Biegu 

Głównego Europejskiej Mili w Pankach w kwocie 1000 zł. 

11. Udzielenie wsparcia finansowego OSP we Wręczycy Wielkiej z przeznaczeniem na 

pomoc w wydaniu monografii z okazji 100-lecia istnienia jednostki w kwocie 5000 zł. 

12. Dofinansowanie organizacji biegu edukacyjnego „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci 

Żołnierzy Wyklętych” organizowanego Stowarzyszenie NGB Kłobuck w kwocie 

1000 zł. 

13. Udzielenie wsparcia finansowego Fundacji Festiwal Sztuki Fotoreportażu przy 

realizacji wystawy Marcina Szpądrowskiego pn. „Ojciec Jerzy Tomziński 

Niepodległy. Wystawa fotograficzna na Jasnej Górze i nie tylko.” w kwocie 2000 zł.  

14. Dofinansowanie organizacji przez Miejsko – Gminny Ludowy Klub Sportowy 

„Liswarta” Krzepice jubileuszu 75-lecia istnienia Klubu w kwocie 1500 zł. 

15. Wsparcie finansowe dla Koła Wędkarskiego KARP przy KPP w Kłobucku 

w organizacji jubileuszu 50-lecia istnienia Koła w kwocie 2000 zł. 

16. Wsparcie finansowe dla Związku Młodzieży Wiejskiej Zarządu Powiatowego 

w Kłobucku w kwocie  500 zł z przeznaczeniem na zakup gadżetów związanych 

z działalnością związku. 
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17. Dofinansowanie kosztów imprezy MOTOGRILL organizowanej przez 

Stowarzyszenie Miłośników Maszyn Ciężkich w kwocie 500 zł. 

18. Wsparcie Finansowe dla Zarządu Stowarzyszenia Górników w Kłobucku w związku  

z organizacją „Barbórki” w kwocie 3000 zł. 

19. Dofinansowanie organizacji „Pleneru Malarskiego” w kwocie 10 000 zł, w tym 

5000 zł z konkursu. 

20. Wsparcie finansowe dla Koła Gospodyń Wiejskich Borowe w związku 

z koniecznością sfinansowania wyjazdu Koła do Warszawy na finał Festiwalu Polska 

od Kuchni w kwocie 1000 zł. 

21. Dofinansowanie XVI Festiwalu Folklorystycznego Powiatu Kłobuckiego 

organizowanego przez GOK we Wręczycy Wielkiej w kwocie 1500 zł. 

22. Wsparcie finansowe organizacji III Powiatowego Przeglądu Artystycznego 

organizowanego przez GOK w Lipiu w kwocie 500 zł. 

23. Wsparcie Szkoły Podstawowej w Iwanowicach Dużych organizującej II Powiatowy 

Konkurs Pieśni i Piosenki Patriotycznej w postaci przekazania nagród książkowych.  

24. Wsparcie Towarzystwa Patriotycznego KRESY organizującego akcję charytatywną 

wspierającą Polaków mieszkających na Kresach w postaci zakupu sprzętu 

elektronicznego na kwotę 1000 zł. 

25. Wsparcie organizacji III Powiatowego Konkursu Wiedzy „Powiat Kłobucki – moja 

mała ojczyzna” organizowanego przez Szkołę Podstawową w Złochowicach w postaci 

przekazania nagród książkowych. 

26. Dofinansowanie organizacji przez Szkołę Podstawową w Opatowie III edycji 

Konkursu o prawach dziecka „Mam prawo do …” w kwocie 500 zł. 

27. Dofinansowanie pokrycia kosztów transportu uczniów III klasy Gminnego Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Popowie w związku z wyjazdem laureatów 

Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego „Hej kolęda, kolęda” do Kawęczynka na 

Roztoczu w kwocie 500 zł. 

28. Wsparcie Szkoły Podstawowej w Iwanowicach Dużych organizującej X Powiatowy 

Konkurs Kaligraficzny „Mistrz Kaligrafii” w postaci przekazania nagród 

książkowych.  

29. Wsparcie finansowe XVIII edycji „Powiatowych Konfrontacji Teatralnych” 

organizowanych przez GOK we Wręczycy Wielkiej w kwocie 1000 zł. 
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30. Dofinansowanie Powiatowego Konkursu Wokalnego „Moja kolęda” organizowanego 

przez MOK w Kłobucku w kwocie 700 zł. 

31. Dofinansowanie „Weekendu Cudów” organizowanego przez wolontariuszy 

Szlachetnej Paczki w kwocie 500 zł. 

32. Wsparcie Szkoły Podstawowej w Przystajni organizującej IV edycję „Konkursu Kolęd  

i Piosenek Świątecznych w Języku Niemieckim” w postaci przekazania nagród 

książkowych.  

33. Dofinansowanie organizacji VIII Biegu Zimowego organizowanego Stowarzyszenie 

NGB Kłobuck w kwocie 500 zł. 

 

Imprezy i uroczystości organizowane/współorganizowane przez Powiat Kłobucki: 

W roku 2021 zaplanowano szereg cyklicznych imprez realizowanych przez Powiat Kłobucki: 

− 8 maja – Powiatowe Obchody Dnia Strażaka w Kalei, Gmina Wręczyca Wielka, 

− 27 czerwca – Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych w Złochowicach, Gmina Opatów, 

− 29 sierpnia – Dożynki Powiatowo-Gminne w Dankowie, Gmina Lipie, 

− 9 października – Powiatowy Przegląd Pieśni Patriotycznych, Krzepice, Gmina 

Krzepice. 

Z uwagi na panującą pandemię wszystkie inne cykliczne imprezy musiały zostać odwołane.  

 

9.3. Stypendia i nagrody 

 

Stypendia w dziedzinie twórczości artystycznej dla uczniów i studentów uzdolnionych 

artystycznie 

Zgodnie z uchwałą Nr 146/XX/2016 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 14 listopada 

2016 roku zmieniającą uchwałę w sprawie przyznawania stypendiów w dziedzinie twórczości 

artystycznej dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie, w 2021 roku zostały 

przyznane, począwszy od maja 2021 roku, na okres 8 miesięcy następujące stypendia: 

➢ 14 stypendiów po 200 zł miesięcznie 

➢ 9 stypendiów po 100 zł miesięcznie 
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Nagrody i wyróżnienia dla sportowców i trenerów za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla 

innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej 

Powiat Kłobucki przyznaje także nagrody dla sportowców. Zgodnie z § 3 ust.1-6 oraz 

§ 4 uchwały Nr 101/XII/2016 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 17 lutego 2016 roku 

w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla sportowców 

i trenerów za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla innych osób wyróżniających się 

osiągnięciami w działalności sportowej, Zarząd Powiatu Kłobuckiego przyznawał nagrody 

i wyróżnienia w następującej formie i wysokości: 

➢ 13 nagród finansowych po 200 zł 

➢ 3 nagrody finansowe po 100 zł 

Dodatkowo 6 trenerów zostało wyróżnionych za działalność sportową statuetkami. 

 

 

10. BEZPIECZEŃSTWO OBYWATELI 

 

10.1. Kwalifikacja wojskowa 

 

Kwalifikacja wojskowa – obejmuje całokształt przedsięwzięć mających na celu ustalenie 

zdolności do czynnej służby wojskowej i wstępnym przeznaczeniu do poszczególnych form 

powszechnego obowiązku obrony rzeczypospolitej Polskiej, osób podlegających stawieniu się 

do kwalifikacji wojskowej.  

W 2021 roku kwalifikacją wojskową objęci byli mężczyźni urodzeni w 2002 roku. Wezwano 

464 osoby, przed Powiatową Komisją Lekarską stawiły się 437 osoby rocznika 

podstawowego, rocznika starszego na wezwanych 19 osób, stawiło się 5.  

 

10.2. Pandemia COVID-19 

 

Starostwo Powiatowe w Kłobucku zaangażowane było przez cały 2021 roku 

w realizację szeregu przedsięwzięć wynikających z ogłoszonego stanu zagrożenia epidemii od 

marca 2020 roku. Podejmowane były działania zapobiegawcze i przeciwdziałające 

występującym zagrożeniom zakażeń osób w całym powiecie kłobuckim. Organizowane były 
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posiedzenia, których główna tematyka dotyczyła analizy zagrożeń bezpieczeństwa w zakresie 

rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2.  

       W ramach zabezpieczenia sanitarnego na potrzeby pracowników i służb Starostwa 

Powiatowego, jednostek organizacyjnych powiatu, gmin i innych instytucji zabezpieczono 

środki ochrony osobistej w postaci: płynów i żeli do dezynfekcji rąk i powierzchni, maseczki 

ochronne, rękawiczki ochronne, okulary ochronne. Odbiorcami środków ochrony osobistej 

były szkoły i placówki oświatowe podległe powiatowi i gminom, ośrodki pomocy społecznej, 

poradnie, szpitale, administracja szczebla powiatowego i gminnego.   

Starostwo Powiatowe w ramach działań bieżących wielokrotnie odbierało  

z Wojewódzkiego Magazynu Obrony Cywilnej, Sprzętu Przeciwpowodziowego i Rezerw  

z siedzibą Tychach – Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach oraz zakupywano  

w ramach własnych środków z rezerwy finansowej przeznaczonej na zarządzanie kryzysowe 

środki ochrony osobistej i płyny dezynfekujące, rękawiczki i maseczki ochronne. Ogólnie 

uzyskano środki w postaci: płynów w ilości 1860 szt. po 1 litrze i 1344 szt. po 5 litrów, maski 

chirurgiczne – 410 050 szt., gogle – 4500 szt., przyłbice 350 szt., płyn do dezynfekcji po 

100ml – 84 szt. i płyn do dezynfekcji 30ml – 100 szt. oraz rękawiczek 10 000 szt., które to 

środki rozdysponowano w ciągu całego roku 

         Przez cały okres tego ostatniego roku odnotowano wiele zakażeń. Najwięcej 

zakażonych osób odnotowano w miesiącach marzec-kwiecień i listopad-grudzień 2021 roku.. 

Ta liczba w różnych miesiącach uległa zmniejszeniu lub  zwiększeniu. W kilku przypadkach 

po otrzymaniu informacji z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kłobucku o 

zaistnieniu potrzeby pomocy osobom znajdującym się na kwarantannie lub zakażonych 

wirusem SARS-Cov-2 przekazywano informację do GOPS-ów w poszczególnych gminach. 

Udzielano też wsparcia psychologicznego przez Powiatową Poradnię Psychologiczno-

Pedagogiczną w Kłobucku. Ponadto utworzono dwa punkty masowych szczepień w remizie 

OSP Krzepice oraz budynku Szpitala Rejonowego  w Kłobucku. 

Dzięki wytężonym staraniom pracowników Starostwa, udało się zrealizować wiele 

ważnych przedsięwzięć w celu zapobiegania zakażeniom wirusem. 
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10.3. Stan bezpieczeństwa 

 

Zadanie z zakresu ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego było 

jednym z zadań priorytetowych w 2021 roku uchwałą Rady Powiatu Kłobuckiego 

nr 190/XXII/2021 z dnia 15 listopada 2021 roku przyjęto „Powiatowy program zapobiegania 

przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2022-

2026”. Celem programu jest koordynacja wysiłku społecznego dla realizacji celu 

nadrzędnego, jakim jest poprawa bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu kłobuckiego. 

Program opisuje kompleksowo działania w celu ograniczenia zjawisk i zachowań, które 

budzą powszechny sprzeciw i poczucie zagrożenia. Zapisy programu stanowią zadania 

podejmowane w ramach pracy zespołowej wielu instytucji na rzecz poprawy bezpieczeństwa 

na terenie powiatu.  

W ubiegłym roku prowadzony był nieustanny monitoring zagrożeń wynikających z 

warunków atmosferycznych, gdzie w tym celu wykorzystywane były dane pogodowe 

Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, a w przypadku wystąpienia sytuacji 

kryzysowych, przekazywane były informacje o zagrożeniach oraz sporządzane raporty 

dobowe i doraźne przygotowywane w Centralnej Aplikacji Raportującej.  

Na terenie powiatu kłobuckiego w 2021 roku doszło do licznych zdarzeń drogowych                  

z udziałem samochodów osobowych i ciężarowych. Motocykliści, rowerzyści i piesi, także 

przyczynili się do zwiększenia liczby wypadków, również śmiertelnych. Zdarzały się 

incydenty związane z brakiem energii elektrycznej, co było na bieżąco monitorowane 

z Zakładem Energetycznym.  

W dniach 8-11 lutego 2021 roku na terenie powiatu doszło do około 30 zdarzeń 

związanych z silnym wiatrami, opadami deszczu, marznącymi opadami śniegu. Doszło do 

różnego rodzaju incydentów związanych z warunkami atmosferycznymi, tj. połamane konary 

drzew, gałęzi, jak również powalone drzewa tarasujące przejazdy dróg, połamane słupy 

energetyczne i telekomunikacyjne, uszkodzenia lamp ulicznych na terenie powiatu.  

Kolejnym ważnym zadaniem jak co roku były działania podejmowane w związku 

z zagrożeniem  pożarowym i zabezpieczeniem przeciwpowodziowym. Działania 

podejmowane przez Powiat Kłobucki w tym zakresie są znaczne. Powiat corocznie 

przeznacza określoną kwotę na zakup sprzętu przeciwpożarowego i ratunkowego dla 

Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu, celem wzmocnienia  potencjału 

operacyjnego OSP w sytuacji wystąpienia zagrożenia wpływającego negatywnie na poziom 
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bezpieczeństwa ludzi, mienia lub środowiska. W 2021 roku zakupiono sprzęt dla 18 jednostek 

OSP za kwotę 48 250, 71 zł. oraz dla 3 OSP  3 drony z dofinansowaniem z gmin w kwocie 17 

550zł. i Powiatu Kłobuckiego 17 550 zł. 

Ubiegły rok to także liczne zgłoszenia związane ze zdarzeniami z udziałem zwierząt 

rannych lub martwych na drogach gminnych oraz  powiatowych, wojewódzkich i krajowych, 

gdzie następowała reakcja indywidualnie do potrzeb i sytuacji. Odnotowano 35 takich 

zdarzeń.  

Zgodnie ze stanem zapisanym w rejestrze zgłoszeń w PCZK w Kłobucku w 2021 roku 

odnotowano 733 zdarzenia wymagające zaangażowania służb powiatowych różnego rodzaju.  

Również podejmowane systematyczne, regularne kontrole na rzekach i wałach oraz 

prace konserwacyjne na ciekach i rowach w ramach prewencji powodziowej, prowadzone  

w 2021 roku przez m.in. Spółkę Wody Polskie udowodniły, że można zminimalizować 

ewentualne negatywne skutki zwiększonych opadów. Warto zwrócić też uwagę na działania 

podejmowane przez Powiat Kłobucki na rzecz zabezpieczenia przeciwpowodziowego. W tym 

zakresie corocznie powiat dotuje Gminne Spółki Wodne według potrzeb, a w 2021 roku 

dofinansowano 6 spółek na łączną kwotę 36 000 zł. 

Reasumując należy stwierdzić, że zarówno w 2021 roku, jak i w kilkuletnim trendzie 

stan bezpieczeństwa od kilku lat utrzymuje się na wysokim poziomie. Ilość zgłaszanych 

przestępstw oraz osiągana wykrywalność przez Policję mają duży wpływ na poczucie 

bezpieczeństwa mieszkańców naszego powiatu. Geografia zagrożenia na obszarach 

poszczególnych gmin od kilku lat jest zróżnicowana i zależy głównie od liczby mieszkańców, 

gęstości zaludnienia i infrastruktury, ale również inicjatywy i współpracy mieszkańców 

z organami ścigania. 

Należy podkreślić, że trwająca od kilku lat, systematyczna poprawa stanu 

bezpieczeństwa, jest również efektem dobrej współpracy z samorządami lokalnymi na 

szczeblu powiatowym oraz gminnym. W trosce o bezpieczeństwo publiczne sprzyja to bardzo 

dobrej atmosferze oraz przyczynia się do rozwiązywania wielu problemów i budowania 

poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców powiatu kłobuckiego.  
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11. ANALIZA UCHWAŁ RADY POWIATU KŁOBUCKIEGO 
 

Lp. Numer, data i tytuł uchwały 

 

Stan wykonania 

1. Uchwała 144/XVII/2021 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 23 lutego 

2021 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Kłobuckiego za 2020 rok, 

 

zrealizowana 

2. Uchwała 145/XVII/2021 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 23 lutego 

2021 roku w sprawie przyjęcia oceny stanu bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego Powiatu 

Kłobuckiego 

 

zrealizowana 

3. Uchwała 146/XVII/2021 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 23 lutego 

2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 

najmu pomieszczeń znajdujących się w budynku przy ul. Wieluńskiej 11 

w Kłobucku 

 

zrealizowana 

4. Uchwała 147/XVII/2021 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 23 lutego 

2021 roku w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego niekorzystnych 

zasad finansowania oddziałów pediatrycznych 

 

zrealizowana 

5. Uchwała 148/XVII/2021 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 23 lutego 

2021 roku w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego planów 

Ministerstwa Zdrowia w sprawie restrukturyzacji podmiotów leczniczych 

wykonujących działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne 

 

zrealizowana 

6. Uchwała 149/XVII/2021 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 23 lutego 

2021 roku w sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu o 

stanie powiatu 

 

zrealizowana 

7. Uchwała 150/XVIII/2021 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 marca 

2021 roku w sprawie określenia zadań i wysokości środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przeznaczonych na te zadania dla Powiatu Kłobuckiego w 2021r 

 

zrealizowana 

8. Uchwała 151/XVIII/2021 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 marca 

2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2021 

rok 

 

w trakcie realizacji 

9. Uchwała 152/XVIII/2021 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 marca 

2021 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu Kłobuckiego na lata 2021-2031 

 

w trakcie realizacji 

10. Uchwała 153/XVIII/2021 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 marca 

2021 roku powierzenia Gminie Kłobuck zadania z zakresu zarządzania 

drogami publicznymi, 

 

 

zrealizowana 

11. Uchwała 154/XVIII/2021 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 marca 

2021 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Powiatu Kłobuckiego 

 

zrealizowana 
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12. Uchwała 155/XIX/2021 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 1 czerwca 

2021 roku w sprawie wyboru podmiotu do przeprowadzenia badania 

sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku 

 

zrealizowana 

13. Uchwała 156/XIX/2021 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 1 czerwca 

2021 roku w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Oddziaływań 

Korekcyjno-Edukacyjnych dla Sprawców Przemocy w Rodzinie na lata 

2021-2024 

 

zrealizowana 

14. Uchwała 157/XIX/2021 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 1 czerwca 

2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2021 

rok, 

 

w trakcie realizacji 

15. Uchwała 158/XIX/2021 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 1 czerwca 

2021 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu Kłobuckiego na lata 2021-2031  

 

w trakcie realizacji 

16. Uchwała 159/XIX/2021 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 1 czerwca 

2021 roku w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze 

Wojewody Śląskiego dotyczące uchwały Rady Powiatu Kłobuckiego 

zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Powiatu Kłobuckiego, 

 

zrealizowana 

17. Uchwała 160/XIX/2021 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 1 czerwca 

2021 roku w sprawie skargi na nienależyte wykonywanie swoich zadań 

przez Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Kłobucku, Dyrektora Zespołu Nr 3 

w Kłobucku, Dyrektora Zespołu Szkół w Krzepicach.  

 

zrealizowana 

18. Uchwała 161/XX/2021 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 czerwca 

2021 roku w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Kłobuckiego wotum 

zaufania, 

 

zrealizowana 

19. Uchwała 162/XX/2021 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 czerwca 

2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych oraz 

sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Kłobuckiego za 2020 rok. 

 

zrealizowana 

20. Uchwała 163/XX/2021 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 czerwca 

2021 roku w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Kłobuckiego, 

 

zrealizowana 

21. Uchwała 164/XX/2021 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 czerwca 

2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu 

Opieki Zdrowotnej w Kłobucku za 2020 rok, 

 

zrealizowana 

22. Uchwała 165/XX/2021 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 czerwca 

2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2021 

rok, 

 

w trakcie realizacji 

23. Uchwała 166/XX/2021 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 czerwca 

2021 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu Kłobuckiego na lata 2021-2031, 

 

w trakcie realizacji 

24. Uchwała 167/XX/2021 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 czerwca 

2021 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu, 

 

zrealizowana  

umowa została 

zawarta, jednak kredyt 
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nie został uruchomiony 

25. Uchwała 168/XX/2021 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 czerwca 

2021 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające 

finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu 

Unii Europejskiej, 

 

zrealizowana 

26. Uchwała 169/XX/2021 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 czerwca 

2021 roku w sprawie powierzenia Gminie Lipie zadania z zakresu 

zarządzania drogami publicznymi, 

 

zrealizowana 

27. Uchwała 170/XX/2021 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 czerwca 

2021 roku zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Środowiskowego 

Domu Samopomocy w Krzepicach, 

 

zrealizowana 

28. Uchwała 171/XX/2021 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 czerwca 

2021 roku w sprawie aktualizacji „Planu zrównoważonego rozwoju 

publicznego transportu zbiorowego dla powiatu kłobuckiego 

 

zrealizowana 

29. Uchwała 172/XXI/2021 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 29 września 

2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2021 

rok 

 

w trakcie realizacji 

30. Uchwała 173/XXI/2021 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 29 września 

2021 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu Kłobuckiego na lata 2021-2031 

 

w trakcie realizacji 

31. Uchwała 174/XXI/2021 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 29 września 

2021 roku w sprawie powierzenia Gminie Opatów zadania publicznego z 

zakresu dróg powiatowych 

 

zrealizowana 

32. Uchwała 175/XXI/2021 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 29 września 

2021 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości 

środków PFRON przeznaczonych na te zadania dla Powiatu Kłobuckiego 

w 2021 roku, 

 

zrealizowana 

33. Uchwała 176/XXI/2021 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 29 września 

2021 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z kontroli przeprowadzonej 

przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Kłobuckiego 

 

zrealizowana 

34. Uchwała 177/XXI/2021 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 29 września 

2021 roku w sprawie skargi na Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w 

Kłobucku, 

 

zrealizowana 

35. Uchwała 178/XXI/2021 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 29 września 

2021 roku w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego odbudowy dróg 

samorządowych zniszczonych w czasie budowy autostrady A-1 od 

Częstochowy do Piotrkowa Trybunalskiego. 

 

zrealizowana 

36. Uchwała 179/XXI/2021 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 29 września 

2021 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków 

komunikacyjnych na terenie Powiatu Kłobuckiego, których właścicielem 

lub zarządzającym jest Powiat Kłobucki oraz warunków i zasad 

korzystania z tych przystanków 

 

zrealizowana 
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37. Uchwała 180/XXII/2021 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 15 listopada 

2021 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek 

ogólnodostępnych na terenie powiatu kłobuckiego, 

 

zrealizowana 

38. Uchwała 181/XXII/2021 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 15 listopada 

2021 roku w sprawie przyjęcia stanowiska popierającego utworzenie 

kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym 

im. Jana Długosza w Częstochowie 

 

zrealizowana 

39. Uchwała 182/XXII/2021 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 15 listopada 

2021 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Powiatowego 

Programu Oddziaływań Korekcyjno-Edukacyjnych dla Sprawców 

Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2024”, 

 

zrealizowana 

40. Uchwała 183/XXII/2021 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 15 listopada 

2021 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyznawania stypendiów w 

dziedzinie twórczości artystycznej dla uczniów i studentów uzdolnionych 

artystycznie, 

 

zrealizowana 

41. Uchwała 184/XXII/2021 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 15 listopada 

2021 roku w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Powiatu 

Kłobuckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i 

o wolontariacie na 2022 rok”, 

 

zrealizowana 

42. Uchwała 185/XXII/2021 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 15 listopada 

2021 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i 

przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi na obszarze powiatu 

kłobuckiego oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od 

usunięcia pojazdów, 

 

zrealizowana 

43. Uchwała 186/XXII/2021 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 15 listopada 

2021 roku ustalenia maksymalnych cen za usługi przewozowe w 

publicznym transporcie zbiorowym na terenie powiatu kłobuckiego oraz 

sposobu ustalenia opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej w tych 

przewozach, 

 

zrealizowana 

44. Uchwała 187/XXII/2021 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 15 listopada 

2021 roku zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2021 rok, 

 

w trakcie realizacji 

45. Uchwała 188/XXII/2021 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 15 listopada 

2021 roku zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Kłobuckiego na lata 2021-2031, 

 

w trakcie realizacji 

46. Uchwała 189/XXII/2021 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 15 listopada 

2021 roku powierzenia Gminie Popów zadania z zakresu zarządzania 

drogami publicznymi, 

 

zrealizowana 

47. Uchwała 190/XXII/2021 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 15 listopada 

2021 roku w sprawie przyjęcia ”Powiatowego programu zapobiegania 

przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku 

publicznego na lata 2022 – 2026”. 

 

zrealizowana 

48. Uchwała 191/XXII/2021 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 15 listopada zrealizowana 
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2021 roku zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Kłobuck 

zadania z zakresu zarządzania drogami publicznymi 

 

49. Uchwała 192/XXIII/2021 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 29 grudnia 

2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2021 

rok 

 

w trakcie realizacji 

50. Uchwała 193/XXIII/2021 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 29 grudnia 

2021 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu Kłobuckiego na lata 2021-2031 

 

w trakcie realizacji 

51. Uchwała 194/XXIII/2021 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 29 grudnia 

2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Kłobuckiego na lata 2022-2032, 

 

w trakcie realizacji 

52. Uchwała 195/XXIII/2021 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 29 grudnia 

2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2022 

rok, 

 

w trakcie realizacji 

53. Uchwała 196/XXIII/2021 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 29 grudnia 

2021 roku w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Starosty 

Kłobuckiego, 

 

zrealizowana 

54. Uchwała 197/XXIII/2021 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 29 grudnia 

2021 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad wypłacania 

diet dla radnych Powiatu Kłobuckiego, 

 

zrealizowana 

55. Uchwała 198/XXIII/2021 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 29 grudnia 

2021 roku w sprawie wprowadzenia zmiany w Statucie Zespołu Opieki 

Zdrowotnej w Kłobucku, 

 

zrealizowana 

56. Uchwała 199/XXIII/2021 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 29 grudnia 

2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 

dzierżawy pomieszczenia znajdującego się w budynku przy ul. ks. I. 

Skorupki 46A w Kłobucku 

 

zrealizowana 

57. Uchwała 200/XXIII/2021 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 29 grudnia 

2021 roku w sprawie ustalenia maksymalnych cen za usługi przewozowe 

w publicznym transporcie zbiorowym na terenie powiatu kłobuckiego 

oraz sposobu ustalenia opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej w tych 

przewozach, 

 

zrealizowana 

58. Uchwała 201/XXIII/2021 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 29 grudnia 

2021 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady 

Powiatu Kłobuckiego, 

 

zrealizowana 

59. Uchwała 202/XXIII/2021 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 29 grudnia 

2021 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu na 2022r. 

 

zrealizowana 

60. Uchwała 203/XXIII/2021 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 29 grudnia 

2021 roku w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy Powiatu 

Kłobuckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 

zrealizowana 



95 

 

PODSUMOWANIE 

 

Raport o stanie Powiatu Kłobuckiego za 2021 rok opracował Zarząd Powiatu przy 

współudziale pracowników Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych Powiatu 

Kłobuckiego. 

Priorytetowym obszarem działalności samorządu są nadal inwestycje w infrastrukturę 

drogową. W ubiegłym roku przeprowadzono modernizację nawierzchni drogi powiatowej  

w Ostrowach ul. Częstochowska, modernizację nawierzchni w m. Lelity oraz przebudowę 

odcinka drogi powiatowej w m. Popów.    

W ramach naboru do Programu Polski Ład, Powiat Kłobucki złożył następujące wnioski: 

• „Przebudowa drogi powiatowej 2039 S w miejscowości Złochowice, ul. Długa” – 

wniosek uzyskał akceptację, 

• „Przebudowa ciągu dróg powiatowych 2020 S i 2023 S łączących drogę krajową 43  

w Kłobucku w drogami wojewódzkimi: 492 w Kłobucku i 491 w Zawadach – 

wniosek nie uzyskał akceptacji, 

• „Wzrost efektywności gospodarczej oraz poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu 

drogowego w Powiecie Kłobuckim” - wniosek nie uzyskał akceptacji. Niestety  

z uwagi na brak dofinansowania kolejny rok nie udało się zrealizować zaplanowanej 

w tym działaniu inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2003S relacji 

Parzymiechy-Napoleon-Lipie”. 

 

Strategiczną inwestycją 2021 roku z punktu widzenia wartości i znaczenia, jest budowa 

hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Kłobucku. Wartość inwestycji, zgodnie z zawartą w 

dniu 1 czerwca 2021 roku umową, wynosi 9.195.342,24 zł. W 2021 roku wydatkowano kwotę 

3.843.719,45 zł. Dzięki zaawansowaniu prac w 2021 roku nie jest zagrożone zakończenie 

inwestycji, pomimo wzrostu cen materiałów budowlanych. Planowany termin oddania do 

użytku tego zadania to jesień 2022 roku. 

 

Bardzo ważnym obszarem aktywności samorządu powiatowego jest opieka 

wytchnieniowa. Wychodząc naprzeciw członkom rodzin i opiekunom sprawującym 

bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi, od 1 lutego 2021 r. rozpoczął swoją 

działalność Środowiskowy Dom Samopomocy w Krzepicach. Działanie to spotkało się z tak 

dużym zainteresowanie, że konieczne jest rozszerzenie działalności.  
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Niezmiennym sukcesem jest wysoki poziomu kształcenia w naszych placówkach 

oświatowych, o czym świadczy zdawalność egzaminów maturalnych przez uczniów naszych 

szkół. Zdawalności egzaminu maturalnego w sesji czerwcowej w powiecie kłobuckim, dała 

nam 5 miejsce na 36 powiatów i miast na prawach powiatu w województwie śląskim. Przez 

dwa poprzednie lata Powiat Kłobucki zajmował 1 miejsce.  

W poprzednich Raportach o stanie Powiatu Kłobuckiego sygnalizowany był problem 

konieczności dostosowania Domu Dziecka do standardów usług świadczonych w placówkach 

w zakresie ilości miejsc. Dzięki podjętym przez Zarząd Powiatu działaniom, w ubiegłym roku 

przeprowadzono reorganizację Domu Dziecka w Kłobucku, w wyniku której został on 

podzielony na dwie odrębne placówki, a tym samym dostosowany do obowiązujących 

przepisów.  

Sukcesem zakończyły się starania o dofinansowanie projektu pn. „Akademia wysokich 

lotów”,  komplementarnego z zrealizowanym wcześniej projektem pn. „Adaptacja budynku 

po Zespole Szkół w Waleńczowie na całodobową placówkę opiekuńczo-wychowawczą do  

14 dzieci”. Jest to istotne działanie, gdyż dzięki jego realizacji uniknęliśmy ryzyka zwrotu 

środków pozyskanych na projekt główny. 

Miniony 2021 rok należy ocenić jako bardzo dobry pod względem poziomu 

realizowanych zadań oraz zrównoważonego rozwoju. Uzyskanie tych wyników było możliwe 

dzięki wspólnemu zaangażowaniu oraz bardzo dobrej współpracy.  

Szczególne słowa podziękowania i uznania kierujemy do wszystkich osób zaangażowanych  

w codzienne działania na rzecz walki z pandemią COVID-19. Walka ta jest szczególnie 

trudnym wyzwaniem dla pracowników systemu ochrony zdrowia, opieki społecznej,  służb 

mundurowych i pracowników samorządowych. Zapewniamy, że dostrzegamy działania tych 

osób i wyrażamy ogromny szacunek dla ich pracy. 

Rok 2021 nie należy oceniać wyłącznie przez pryzmat wykonanych zadań,  

ale również należy postrzegać jako początek kolejnych projektów i inwestycji, bowiem 

opracowaliśmy w jego trakcie nowe plany i koncepcje na kolejne lata. 

Wszelkie działania podejmowane w minionym roku przez Zarząd Powiatu 

Kłobuckiego miały na celu efektywny oraz jak najbardziej optymalny rozwój Powiatu 

Kłobuckiego, zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu oraz wpisywały się 

w politykę zmierzającą do podniesienia jakości życia lokalnej społeczności. Poziom realizacji 

poszczególnych zadań był jednak uwarunkowany środkami finansowymi będącymi  

w dyspozycji Powiatu. 


