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I. Wstęp 

Raport o stanie Gminy Kłaj opracowano w związku z art. 28aa ustawy z dnia  

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506), który nakłada na 

Wójta Gminy obowiązek, przygotowania raportu o stanie gminy za rok poprzedni  

i przedstawienia go do 31 maja Radzie Gminy. Raport podsumowuje działalność 

samorządu gminnego w roku poprzednim.  

 

„Art. 28aa. [Raport o stanie gminy]  

1. Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy.  

2. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim,  

w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy  

i budżetu obywatelskiego.  

3. Rada gminy może określić w drodze uchwały szczegółowe wymogi dotyczące raportu.  

4. Rada gminy rozpatruje raport, o którym mowa w ust. 1, podczas sesji, na której 

podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia 

absolutorium wójtowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad 

przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.  

5. W debacie nad raportem o stanie gminy radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych.  

6. W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.  

7. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w ust. 6, składa do 

przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami:  

1) w gminie do 20 000 mieszkańców - co najmniej 20 osób;  

2) w gminie powyżej 20 000 mieszkańców - co najmniej 50 osób.  

8. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została 

sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są 

dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady 

zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada 

postanowi o zwiększeniu tej liczby.  

9. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy rada gminy przeprowadza 

głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu wójtowi wotum 

zaufania rada gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady 

gminy. Niepodjęcie uchwały o udzieleniu wójtowi wotum zaufania jest równoznaczne  

z podjęciem uchwały o nieudzieleniu wójtowi wotum zaufania.  

10. W przypadku nieudzielenia wójtowi wotum zaufania w dwóch kolejnych latach rada 

gminy może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania wójta. 

Przepisy art. 28a ust. 3 i 5 stosuje się odpowiednio.”  

 

Zakres opracowanego dokumentu obejmuje przede wszystkim analizę zasobów 

gminy wg stanu na 31.12.2018 rok oraz realizację polityk, programów, strategii  

i uchwał rady gminy w 2018 roku.  
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II. Informacje ogólne 

A. Ogólna charakterystyka Gminy Kłaj  

 

Położenie Gminy Kłaj 

Gmina Kłaj, będąca przedmiotem niniejszego raportu zlokalizowana jest  

w zachodniej części Kotliny Sandomierskiej w województwie małopolskim, nieopodal 

granicy polsko - słowackiej. Jest jedną z pięciu gmin wchodzących w skład Powiatu 

Wielickiego. Prócz Gminy Kłaj w administracyjny skład powiatu wchodzą również takie 

jednostki samorządu terytorialnego jak: Gmina Biskupice, Gmina Gdów, Gmina 

Niepołomice oraz Gmina Wieliczka. Powiat Wielicki, cechuje się bardzo korzystnym 

położeniem, bowiem usytuowany jest na terenie o wysokich walorach krajobrazowych oraz 

przyrodniczych. Powiat ten zlokalizowany jest w południowej części Polski,  

a dokładnie w części środkowej województwa małopolskiego. Terytorium to obejmuje dwie 

krainy geograficzne tj.: Północnego Podkarpacia (Nizina Nadwiślańska oraz Podgórze 

Bocheńskie) i Zewnętrznych Karpat Zachodnich tzw. Podgórze Wielickie. Lokalizacja 

powiatu niewątpliwie jest atutem tego obszaru, bowiem samo miasto Wieliczka jest 

oddalone jedynie o 15 km od centrum dawnej stolicy Polski - Krakowa i tym samym 

bezpośrednio z nim sąsiaduje. Zarówno Wieliczka, jak i Kraków są miastami często 

odwiedzanymi przez grupy turystyczne. To za sprawą ich ciekawej historii, jak i walorów 

turystycznych.  

Gmina Wieliczka, Niepołomice oraz Kłaj wchodzą w skład Krakowskiego Obszaru 

Metropolitalnego, co sprawia, że gminy te są atrakcyjne pod względem miejsca 

zamieszkania, jak również prowadzenia działalności gospodarczej, co przekłada się na 

atrakcyjność Gminy Kłaj pod względem lokowania kapitału.  

Gmina Kłaj położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie czterech gmin: od granicy 

zachodniej graniczy z Niepołomicami, od wschodu z Bochnią, od północy z Drwinią 

natomiast od południa z Gdowem. Lokalizację gminy na mapie Powiatu Wielickiego 

przedstawia rysunek nr 1. 

 

 
Rys. nr 1. Podział administracyjny Powiatu Wielickiego.  

 
Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej: http://bip.malopolska.pl/spwieliczka/Article/id,240928.html, data 
dostępu: 30.05.2019 rok 

 

Teren najdalej wysunięty na zachód (przy granicy z miejscowością Szarów) sięga 

wzniesień mezoregionu Wysoczyzn Przykarpackich: Wysoczyzny Wielicko – Gdowskiej. 

Gmina Kłaj, znajduje się w przybliżeniu, w połowie drogi między dużymi aglomeracjami 

http://bip.malopolska.pl/spwieliczka/Article/id,240928.html
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miejskim jakimi są Kraków oraz Tarnów, dokładnie 30 kilometrów od miasta „królów 

polskich” w stronę Bochni. Granicę z gminą Bochnia wytycza rzeka Raba przepływająca 

przez Targowisko i przez kawałek Kłaja (600m południowej granicy). Najdłuższa granica 

samego Kłaja wybiega daleko w leśne ostępy, obejmując środkową część Puszczy, 

północno – wschodnie obrzeże torfowiska Wielkie Błoto oraz uroczysk tj.: Grójec, Gibiel, 

Kowalina, Kozi Las, Lipowiec, Na Poszynie, Poszynka, Wielki Pagórek, Wilczy Las, Załęcze, 

Zamłynie oraz Żółty Pagórek. Zdecydowana większość tych uroczysk ukształtowała się  

w okresie zlodowacenia środkowopolskiego i bałtyckiego, jako stożek napływowy rzeki 

Raby. Osobliwością geologiczną tych terenów, jest usytuowane w odległości 3 km od torów 

kolejowych, wzniesienie Kobyla Głowa, bowiem ma ono charakter ostańca, pagórka 

morenowego z okresu pierwszego zlodowacenia krakowskiego, które ocalało podczas 

dalszej erozji.  

 

 
Rys. nr 2. Lokalizacja Gminy Kłaj. 

 
Źródło: Oficjalna Strona Urzędu Gminy w Kłaju: www.klaj.pl, data dostępu: 30.05.2019 roku 

 

Głównym atrybutem Gminy Kłaj jest właśnie jej bliskość lasu, przed laty nazywany 

„lasem Kłaj”, a dziś Puszczą Niepołomicką. Łączna powierzchnia tej jednostki to 6530 ha,  

z czego blisko 50%, bo aż 3125 ha porośnięte jest lasem. Grunty orne liczą łącznie 1543 

ha, powierzchnia łąk i pastwisk wynosi 536 ha, natomiast sady stanowią 86 ha. 1240 ha to 

grunty pozostałe, tereny inwestycyjne oraz nieużytki. Jednostkę tworzy osiem sołectw tj.: 

Brzezie - Gruszki, Dąbrowa, Grodkowice, Kłaj, Łężkowice, Łysokanie, Szarów  

i Targowisko. 

  

Rys historyczny 

Historia terenu Gminy Kłaj sięga epoki neolitu (ok. 4000 – 1700 p.n.e.).  

To właśnie na ten okres datują się pierwsze ślady obecności ludzi, kiedy to właśnie 

pojawiła się na tym obszarze ludność rolnicza, prowadząca osiadły tryb życia. Przed laty 

część terenów zamieszkiwali Celtowie, o czym świadczy nie tylko nazwa rzeki Raby, jak 

również dowody obecności Celtów w miejscowościach: Łężkowice, Szarów i Targowisku. Na 

terenie tym również odkryto ślady kontaktów lokalnej ludności z Cesarstwem Rzymskim 

(pocz. n.e. 400 n.e.) na co dowodem są odnalezione podczas wykopalisk archeologicznych 

prowadzonych pod budowę autostrady monety rzymskie. Rozwój osadnictwa przypada na 

czasy wczesnego średniowiecza. 

Blisko 1000 lat temu tereny obecnego obszaru Gminy Kłaj pokrywała puszcza. 

Jedynym terenem, który nie był zalesiony był obszar tuż przy rzece Rabie, gdzie w jako 

http://www.klaj.pl/
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pierwszym miejscu rozpoczęło się osadnictwo ludzi. Na rozwój gminy, niewątpliwie 

wpłynęło jej korzystne położenie na skrzyżowaniu starych szlaków komunikacyjnych  

(z Krakowa na zachód z drogą prowadzącą na Węgry). Korzystne dla rozwoju również były 

występujące tam pokłady soli kamiennej. Ważnym elementem historii jest to, że akcję 

osadniczą rozpoczęli polscy królowie schyłkiem XI wieku, kiedy to nadali pewne dobra 

benedyktynom tynieckim. Zdecydowanie największe nasilenie osadnictwa przyniósł okres 

od połowy XIII do końca XIV w. Było to związane z kolonizacją na prawie niemieckim, 

który najlepszy swój rozwój miał za panowania króla Kazimierza Wielkiego. W tym właśnie 

okresie powstało najwięcej wsi: Brzezie – 1326 r., Dąbrowa – 1330 r., Grodkowice – 1379 

r., Gruszki – 1564 r., Kłaj – 1242 r., Łężkowice – 1238 r., Łysokanie – 1384 r., Szarów – 

1398 r., Targowisko – 1198 r. 

Nazwa Kłaj pojawiła się w roku 1243 kiedy to określała nazwę tamtejszego 

kompleksu leśnego. Z upływem czasu, dopiero w roku 1393 las został nazwany „Silva 

niepolomiensis”. Dopiero w roku 1441, ten kompleks leśny został określonym Puszczą 

Niepołomicką, którą nazywany jest w dzisiejszych czasach. Odnalezione dokumenty 

klasztoru miechowskiego potwierdzające istnienie dwóch zagród ich własności, 

potwierdzają, że sama miejscowość Kłaj istniała już w roku 1262. Ku schyłkowi X wieku, 

całe terytorium obecnej Gminy Kłaj, tak jak i cała Małopolska w granicach państwa Piastów 

podlegała kasztelani krakowskiej. Z biegiem czasu, dopiero w drugiej połowie XIV wieku, 

zdecydowana większość tzw. bocheńskiego regionu włączona została do granic Powiatu 

Krakowskiego. Stało się tak w wyniku zmian administracyjnych, czyli ukształtowania się 

powiatów. Kolejne zmiany miały miejsce w połowie XVII wieku.  

W następstwie administracyjnych przekształceń „bocheńszczyzna” do której ówcześnie 

należała Gmina Kłaj, przyłączona została do Powiatu Częstochowsko – Sądeckiego.  

W roku 1772, gdy władze sprawowali Austriacy utworzony został cyrkuł bocheński, który 

rozciągał się od miejscowości Tyniec, aż po Dunajec.  

W wyniku reform sądowych oraz administracyjnych, które to miały miejsce w roku 

1867, zniesiony został podział Galicji na cyrkuły, a zastąpiono je 74-ma powiatami,  

a m.in. powiatem bocheńskim. Kiedy w roku 1918 Polska została wyzwolona, istniejący 

powiat został włączony do Województwa Krakowskiego, do którego należał przez kolejnych 

80 lat. Od roku 1999, Gmina Kłaj już do Powiatu Wielickiego. 

Cofając się wstecz do przeszłości, lokalizacji gminy sprzyjał przede wszystkim 

handel, co było uwarunkowane przebiegającymi przez te tereny szlakami handlowymi. 

Najważniejszym z traktów był szlak rozpoczynający się na Węgrzech i prowadzący poprzez 

Bochnię, Targowisko (należące do Gminy Kłaj), Staniątki, Zakrzów, Węgrzce Wielkie do 

„Miasta Piastów” – Krakowa. Kolejny, nieco krótszy szlak, prowadził  

z największego ośrodka handlu – Krakowa, wzdłuż północnej linii rzeki Wisły do miasta 

Sandomierz. Ta bardzo dogodna lokalizacja na skrzyżowaniu szlaków handlowych, stała się 

niewątpliwie motorem do wczesnego, dynamicznego rozwoju osadnictwa na tym terenie. 

Współcześni archeolodzy, na postawie wieloletnich prowadzonych badań odkryli, że 

pierwsze ślady ludzi na terenie Gminy Kłaj pochodzą z czasów neolitu. W epoce kamienia, 

ze względu na przebiegającą tam rzekę Rabę, osiedlili się pierwsi ludzie zakładając osady 

rolnicze. Według danych archeologicznych, prowadzonych pod budowę autostrady odkryto, 

że w Targowisku oraz w Łężkowicach istniały osady ludzi tzw. „kultury ceramiki 

wstęgowej”, inaczej nazywanej „rytej”, a także „ceramiki kłutej”. Według śladów 

pozostawionych przez osady z około 2000 r.p.n.e. w Brzeziu  

i Grodkowicach żyła również ludność kultury ceramiki promienistej. W okresie 1700 – 700 

r.p.n.e., czyli w epoce brązu, ślady osad pozostawiła również ludność kultury łużyckiej.  

Dynamiczny rozwój osadnictwa na terenie Gminy Kłaj miał miejsce po upadku 

cesarstwa zachodniorzymskiego - początkiem epoki średniowiecza, kiedy to obszar ten 

porośnięty był puszczą, a atrakcyjnym miejscem do osadnictwa stał się brzeg Raby.  

Na intensywny rozwój osiedlania się ludności w miejscowości Kłaj oraz Targowisko wpływ 

miał również występujące niedaleko złoża soli kamiennej. W roku 1973, po kolejnej już 

reformie administracyjnej, Kłaj uzyskał prawa gmin.  

Do dnia dzisiejszego, na obszarze Gminy Kłaj zachowało się bardzo wiele 

architektonicznych zabytków. Zlokalizowanych jest tam ponad 100 budynków 

charakterystycznych dla dawnego, drewnianego budownictwa wiejskiego. Przeszło 30  
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z tych budynków zostało wpisanych do rejestru zabytków, wobec czego gminę można 

nazwać sekansem drewnianego budownictwa wiejskiego.  

W chwili obecnej, Gmina Kłaj spełnia wszystkie kryteria do tego aby mogła zostać 

przemianowana z gminy wiejskiej na gminę miejską, a sam Kłaj stałby się wówczas 

miastem.  

 

B. Jednostki organizacyjne Gminy Kłaj 
 

Urząd Gminy w Kłaju 

 

Przedszkola: 

• Przedszkole Samorządowe w Dąbrowie, 

• Przedszkole Samorządowe w Kłaju. 

 

Szkoły: 

• Szkoła Podstawowa w Brzeziu, 

• Szkoła Podstawowa w Grodkowicach, 

• Szkoła Podstawowa w Kłaju, 

• Szkoła Podstawowa w Szarowie, 

• Szkoła Podstawowa w Targowisku. 

 

Inne: 

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół, 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju. 

 

Instytucje kultury: 

• Biblioteka Publiczna Gminy Kłaj. 

 

Sołectwa: 

 Brzezie,  

 Dąbrowa, 

 Grodkowice, 

 Gruszki, 

 Kłaj, 

 Łężkowice, 

 Łysokanie, 

 Szarów,  

 Targowisko. 

 

C. Ludność i dynamika zmian 
 

Liczba mieszkańców Gminy Kłaj na podstawie rejestru mieszkańców przedstawia się 

następująco: 

Liczba ludności na dzień 

31.12 

2015 2016 2017 2018 

10 358 10 382 10 401 10 419 

mężczyźni 5 076 5 106 5 125 5 113 

kobiety 5 282 5 276 5 276 5 306 
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Liczba mieszkańców w poszczególnych sołectwach: 

Nazwa miejscowości 
Liczba mieszkańców na 

dzień 31.12.2018 r. 

Brzezie (Gruszki) 1 413 

Dąbrowa 1 052 

Grodkowice 421 

Kłaj 3 365 

Łężkowice 393 

Łysokanie 598 

Szarów  1 376 

Targowisko 1 801 

Razem 10 419 
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Wpływ na liczbę mieszkańców w gminie mają urodzenia, zgony oraz migracja 

mieszkańców. 

Przyrost naturalny 2015 2016 2017 2018 

Urodzenia 106 119 109 108 

Zgony 95 88 95 80 

 

Brzezie 

Dąbrowa

Grodkowice

Kłaj
Łężkowice

Łysokanie

Szarów 

Targowisko

Liczba mieszkańców na dzień 31.12.2018 r.

683

1 477

5 944

2 315

Przedział wiekowy mieszkańców Gminy Kłaj 
na dzień 31.12.2018 r.

0 - 6 lat

7 - 18 lat

19-59 lat

60 +
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D. Podmioty gospodarcze 
 

Zgodnie z CEiDG wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. ilość zarejestrowanych 

podmiotów gospodarczych, które mają główne miejsce prowadzenia działalności  

w Gminie Kłaj obejmowało 333 pozycje, z czego status „aktywny” posiadało 238 

podmiotów, status „wykreślony” posiadało 31 podmiotów, status „zawieszony” posiadało 

43 podmioty, a 21 podmiotów wznowiło działalność gospodarczą.  

Podmioty gospodarcze funkcjonujące na terenie gminy to przede wszystkim małe  

i średnie firmy. Do wiodących branż w gminie zaliczyć należy: usługi budowlane, usługi 

wodno-kanalizacyjne, handel detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, naprawa 

maszyn, obróbka drewna, obróbka metali oraz transport.  

 

E. Organizacje pozarządowe działające na terenie gminy  
 

Na terenie Gminy Kłaj działają następujące organizacje pozarządowe: 

1. Stowarzyszenie Rozwoju Kłaja, 

2. Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kłaj, 

3. Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Dobro Dziecka”, 

4. Stowarzyszenie „Świat Przyjaciół”, 

5. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Targowisko, 

6. Stowarzyszenie „Życzliwa Dłoń”, 

7. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Basket”, 

8. Stowarzyszenie  „Klub Seniora na 102”, 

9. Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania i Rozwoju Środowiska Naturalnego „Las 

Małopolska”, 

10. Stowarzyszenie Prywatnych Właścicieli Stacji Benzynowych „Unia Południe”, 

11. Stowarzyszenie Właścicieli Parceli Budowlanych w Kłaju, 

12. Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Szarowa, 

13. Towarzystwo Sportowe „Wolni” Kłaj, 

14. Uczniowski Klub Sportowy „Smyk” Brzezie, 

15. Uczniowski Klub Sportowy „Sprinter” Kłaj, 

16. Uczniowski Klub Sportowy „Iskra” Targowisko, 

0
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17. Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk” Grodkowice, 

18. Uczniowski Klub Sportowy „Alfa” Szarów, 

19. Ochotnicza Straż Pożarna w Kłaju, 

20. Ochotnicza Straż Pożarna w Szarowie, 

21. Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbrowie, 

22. Ochotnicza Straż Pożarna w Brzeziu, 

23. Ochotnicza Straż Pożarna w Łężkowicach, 

24. Ochotnicza Straż Pożarna w Targowisku, 

25. Ludowy Klub Sportowy „Start” Brzezie, 

26. Ludowy Klub Sportowy „Zryw” Szarów, 

27. Ludowy Klub Sportowy „Targowianka”, 

28. Klub Sportowy Podwawelski, 

29. Krakowski Klub Sportów Wrotkarskich „Krak”, 

30. Krakowski Klub Karate Tradycyjnego, 

31. Zespół Dance & Fun, 

32. Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Krakowska, Hufiec Wieliczka, Gmina Kłaj, 

33. Towarzystwo Wędkarskie „Las”, 

34. Towarzystwo Wędkarskie „Karp”, 

35. Koło Gospodyń Wiejskich Kłaj, 

36. Koło Gospodyń Targowianki, 

37. Koło Gospodyń Dąbrowa, 

38. Koło Emerytów i Rencistów w Kłaju, 

39. Uniwersytet Trzeciego Wieku, 

40. Fundacja im. Władysława Żeleńskiego. 

 

 

F. Współpraca z innymi społecznościami samorządowymi 
 

Gmina Kłaj należy do następujących stowarzyszeń i związków międzygminnych: 

 Związek Gmin Wiejskich RP, 

 Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski, 

 Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania Powiatu Wielickiego. 

 

Misją Związku Gmin Wiejskich RP jest służba na rzecz społeczności gmin wiejskich,  

a szczególnie pomoc w wysiłkach skierowanych na: 

 rozwój demokracji lokalnej, 

 stworzenie warunków lokalnego rozwoju gospodarczego, 

 integrację gmin i rozwój samorządności lokalnej. 

Podstawowym celem Związku jest integracja samorządów wiejskich i rozwiązywanie 

typowych problemów tego środowiska. Wspólne działania za pośrednictwem Związku 

pomagają w sposób zorganizowany walczyć o interesy członków. Działania ZGW RP są 

prowadzone na wielu płaszczyznach. Dotyczą zarówno negocjacji z Rządem, konsultacji  

w Parlamencie, wymiany doświadczeń pomiędzy członkami, jak i działań w celu 

gospodarczego i kulturalnego rozwoju gmin wiejskich. Związek od lat działa skutecznie  

w wielu sferach broniąc spraw gmin wiejskich. Związek tworzy szeroką platformę 

współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy gminami (kongresy, konferencje, grupy 

wymiany doświadczeń, baza dobrych praktyk, różnorodne formy współdziałania  

z wykorzystaniem technologii informatycznych). Na przestrzeni ostatnich lat ZGW RP 

intensywnie wspierał gminy w dostosowaniu się do standardów unijnych, realizował 

różnorakie programy badawczo-analityczne, organizował liczne szkolenia, warsztaty  

i konferencje wspierające realizację gminnych zadań i doskonalące umiejętności 

przedstawicieli samorządów. 
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Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski jest największą polską regionalną 

organizacją samorządową. Zrzesza obecnie blisko 100 gmin i powiatów z terenu 

województw: małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i części śląskiego (obszar 

historycznej Małopolski). Członkiem SGiPM jest również Województwo Małopolskie. Cele 

Stowarzyszenia obejmują szeroko zakreślone działania na rzecz upowszechniania idei 

samorządności oraz rozwoju Małopolski i jej mieszkańców, w tym m.in. budowa kapitału 

społecznego na poziomie lokalnym, umacnianie więzi kulturalnych i gospodarczych, 

ochrona środowiska naturalnego, a także promocja Małopolski w Polsce i za granicą. 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele m.in. poprzez: promocję i udział w inicjatywach 

kulturalnych, gospodarczych i ekologicznych, działalność informacyjną, wydawniczą, 

badawczą oraz szkoleniową, a także poprzez współpracę z pokrewnymi organizacjami 

krajowymi i zagranicznymi. Stowarzyszenie reprezentuje gminy i powiaty z regionu 

historycznej Małopolski wobec rządu i parlamentu, zabierając głos w najistotniejszych dla 

samorządu kwestiach. Podejmuje działania na rzecz współpracy regionalnych związków 

gmin i powiatów w ramach Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP, 

kierowanej także przez Przewodniczącego SGiPM. 

 

Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania Powiatu Wielickiego zostało 

zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym postanowieniem Sądu Rejonowego dla 

Krakowa Śródmieście Wydział XII Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 22 lipca 2015 r. 

pod NR KRS 0000568187. Nowoutworzona Lokalna Grupa Działania jest kontynuatorką 

działalności Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Wielicka Wieś oraz Lokalnej Grupy 

Działania Stowarzyszenia Wspólnota Królewskiej Puszczy, które w okresie programowania 

2007-2013 realizowały na swoim obszarze LSR. Zrealizowane ze środków LGD operacje 

przyczyniły się do wielu zmian na terenie gmin Niepołomice i Kłaj. Zmiany te dotyczą 

głównie: 

 wzmocnienia tożsamości lokalnej, waloryzacji i rewitalizacji dziedzictwa 

kulturowego i przyrodniczego 

 podniesienia atrakcyjności obszarów wiejskich wokół Królewskiej Puszczy jako 

miejsc zamieszkania i wypoczynku 

 dostosowania lokalnej edukacji do zmieniających się potrzeb rynku pracy oraz 

zróżnicowania rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o lokalne tradycje. 
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III. Informacje finansowe 

 

A. Dochody bieżące i majątkowe Gminy Kłaj w latach 2010-2018 

 

 

 

 

B. Zrealizowane dochody budżetowe Gminy Kłaj w 2018 r.  

Dochody Gminy Kłaj w 2018 r. Kwota 

dochody z PIT 9 368 839,00 

dochody z CIT 176 750,31 

dochody z tyt. sprzedaży majątku 236 755,20 

inne (np. wynajem, sprzedaż usług, odsetki) 610 027,37 

podatki i opłaty 10 798 166,06 

subwencja ogólna 10 106 985,57 

dotacje i środki na cele bieżące 12 307 467,89 

doch.majątkowe z tyt.dotacji oraz środków na inwestycje 5 721 888,54 

RAZEM 49 326 879,94 

 

Dochody 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
dochody 

bieżące 23 972 182,01 24 030 588,08 25 552 634,31 27 518 216,27 30 483 036,00 30 561 210,49 37 878 864,01 42 298 814,77 43 368 236,20

dochody 

majątkowe 1 868 076,13 815 136,66 1 619 271,28 2 625 563,35 4 504 097,72 731 846,12 1 422 833,66 541 957,98 5 958 643,74

Razem 25 840 258,14 24 845 724,74 27 171 905,59 30 143 779,62 34 987 133,72 31 293 056,61 39 301 697,67 42 840 772,75 49 326 879,94

0,00
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C. Wydatki bieżące i majątkowe Gminy Kłaj w latach 2010-2018 

Wydatki 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

wydatki 

bieżące 21 162 261,74 22 006 370,19 24 183 618,92 24 984 989,27 26 525 625,38 26 902 227,03 34 195 511,80 39 848 501,89 38 987 646,60

wydatki 

majątkowe 4 971 133,34 4 045 720,28 6 535 816,83 6 176 947,21 4 484 770,74 2 974 554,70 1 241 273,74 2 751 200,39 12 664 720,08

Razem 26 133 395,08 26 052 090,47 30 719 435,75 31 161 936,48 31 010 396,12 29 876 781,73 35 436 785,54 42 599 702,28 51 652 366,68
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D. Zrealizowane wydatki budżetowe Gminy Kłaj w 2018 r.  

 

Dział Nazwa działu Wartość Procent 

010 Rolnictwo i łowiectwo  591 346,50 1,14 

600 Transport i łączność  2 974 179,64 5,76 

630 Turystyka 5 883 210,50 11,39 

700 Gospodarka mieszkaniowa  3 844 030,61 7,44 

710 Działalność usługowa  79 441,66 0,15 

750 Administracja publiczna  5 288 319,70 10,24 

751 
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli  

i ochrony prawa oraz sądownictwa 
90 198,85 0,17 

752 Obrona narodowa 350,00 0,00 

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 842 217,03 1,63 

757 Obsługa długu publicznego  229 882,45 0,45 

801 Oświata i wychowanie 15 547 889,57 30,10 

851 Ochrona zdrowia  256 393,30 0,50 

852 Pomoc społeczna 2 040 664,80 3,95 

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 70 143,85 0,14 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 463 658,36 0,90 

855 Rodzina 10 673 044,82 20,66 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  1 953 654,83 3,78 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 679 391,70 1,32 

926 Kultura fizyczna  144 348,51 0,28 

OGÓŁEM 51 652 366,68 100,00 
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Zrealizowane wydatki budżetowe Gminy Kłaj w 2018 r. w podziale na wydatki bieżące  

i majątkowe 

Wydatki 2018 r. Kwota Procent 

wydatki bieżące 38 987 646,60 75,48 

wydatki majątkowe 12 664 720,08 24,52 

Razem 51 652 366,68 100,00 
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E. Zadłużenie Gminy Kłaj w latach 2010-2018 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

zadłużenie na 

dzień 31.12 11 044 687,46 11 803 859,59 15 282 160,48 15 901 256,86 13 703 466,26 10 556 920,26 7 288 913,26 8 135 270,88 13 700 724,88

 

 

 

 

 

 

IV. Informacja o realizacji polityk, programów i strategii 

 

 

A. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Kłaj i miejscowe plany zagospodarowania 

przestrzennego 

Do zadań samorządu gminnego należy kształtowanie i prowadzenie polityki 

przestrzennej na terenie gminy. Jednym z podstawowych instrumentów tej polityki, obok 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jest studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, którego uchwalenie, zgodnie z art. 

18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.  

z 2016 r. poz. 446) należy do wyłącznej właściwości rady gminy. Rangę prawną oraz 

zakres merytoryczny i rzeczowy studium określają przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 

r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073).  

Powyższy akt prawny ustala nowe warunki sporządzania studiów, w szczególności 

zobowiązując gminy do uwzględniania przy określaniu uwarunkowań, wynikających  

z potrzeb i możliwości ich rozwoju: analiz ekonomicznych, środowiskowych i społecznych, 

prognoz demograficznych, możliwości finansowania przez gminę wykonania sieci 

komunikacyjnej i infrastruktury technicznej, a także infrastruktury społecznej, służących 

realizacji zadań własnych gminy, bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę. Ponadto 

wymieniona ustawa uzależniła od bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę, 

określenie kierunków zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz  

w przeznaczeniu terenów, a także kierunków i wskaźników dotyczących zagospodarowania 

oraz użytkowania terenów, a także  sformułowała poszczególne kroki  

i sposób sporządzania owego bilansu.  
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Studium, w myśl art. 9 ust. 5 w/w ustawy nie jest aktem prawa miejscowego. Jest 

to akt kierownictwa wewnętrznego gminy, którego ustalenia są wiążące dla jej organów, w 

szczególności przy sporządzaniu planów miejscowych. Podstawą do zmiany studium jest 

uchwała nr XLVI/327/2014 Rady Gminy Kłaj z dnia 17.10.2014 r. w sprawie przystąpienia 

do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Kłaj. Studium w pierwszej edycji zostało uchwalone uchwałą nr 

IX/66/99 Rady Gminy Kłaj z dnia 7 lipca 1999 r., a następnie zmienione uchwałami Rady 

Gminy Kłaj: nr XLVI/347/2006 z dnia 26 października 2006 r. oraz nr XXVIII/181/2009 z 

dnia 18 maja 2009 r. Przy tworzeniu niniejszego dokumentu wykorzystano szereg 

dostępnych materiałów i opracowań specjalistycznych istotnych dla określenia podstaw 

polityki Gminy Kłaj, w tym m.in. Strategię Rozwoju Gminy Kłaj,  

a także dokumenty dotyczące polityki przestrzennej o zasięgu ponadlokalnym, w tym Plan 

Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego. Studium w swojej treści 

zawiera informacje o cechach stanu istniejącego, dotychczasowych trendach, prognozach i 

uwarunkowaniach rozwoju, wreszcie formułuje wnioski i zalecenia dla kierunków 

przyszłościowych działań, w tym polityki przestrzennej gminy i ustaleń planów 

miejscowych. 

 

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 

 

Celem polityki przestrzennej przedstawionej w Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Kłaj jest wskazanie istniejących i przyszłych 

uwarunkowań rozwoju i urbanizacji gminy. Na podstawie uchwały nr XLVI/327/2014  

z dnia 17.10.2014 r. przystąpiono do zmiany studium zatwierdzonego uchwałą nr IX/66/99 

Rady Gminy Kłaj z dnia 07.07.1999 r. zmienionego uchwałą nr XLVI/347/2006 z dnia 

26.10.2006 r.  

Zasadność przystąpienia do zmiany wynikała z dokonanej w poprzedniej kadencji 

oceny aktualności studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy oraz obowiązujących planów miejscowych.  

Obecnie na terenie gminy na 100% jej powierzchni obowiązują plany miejscowe. Są 

to następujące plany: 

1. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłaj (obowiązuje 

w części dotyczącej m. Brzezie) nr XII/79/99 z dnia 29.11.1999 r. Dz. U. Woj. 

Małopolskiego nr 65 poz. 1396 z dnia 23.12.1999 r. 

2. MPZP Gminy Kłaj obejmujący miejscowości: Dąbrowa, Grodkowice, Targowisko w ich 

granicach administracyjnych z wyłączeniem terenów objętych uchwałą nr XII/79/99  

z dnia 29.11.1999 r. (obowiązuje w części m. Grodkowice) nr XXIII/178/2004 z dnia 

01.10.2004 r., nr XVI/204/2004 z dnia 13.12.2004 r. Dz. U. Woj. Małopolskiego nr 464 

poz. 5216 z 31.12.2004 r. Dz. U. Woj. Małopolskiego nr 464 poz. 5216 z 31.12.2004 r. 

3. MPZP Gminy Kłaj obejmujący miejscowości: Dąbrowa, Grodkowice, Targowisko w ich 

granicach administracyjnych z wyłączeniem terenów objętych uchwałą nr XII/79/99  

z dnia 29.11.1999 r. (obowiązuje w części m. Grodkowice), nr XV/104/2008 z dnia 

03.06.2008 r. nr XXIV/164/2012 z dnia 04.09.2012 r. Dz. U. Woj. Małopolskiego nr 423 

poz. 2721 z 19.06.2008 r., Dz. U. Woj. Małopolskiego poz. 4577 z 19.09.2012 r. 

4. MPZP Gminy Kłaj obejmujący miejscowości: Brzezie, Szarów w ich granicach 

administracyjnych z wyłączeniem terenów objętych uchwałą nr XII/79/99 z dnia 

29.11.1999 r. (obowiązuje w części m. Brzezie), nr XXXIX/294/2006 z dnia 24.02.2006 r. 

Dz. U. Woj. Małopolskiego nr 213 poz. 1466 z 29.04.2006 r. 

5. MPZP Gminy Kłaj obejmujący miejscowości: Brzezie, Szarów w ich granicach 

administracyjnych z wyłączeniem terenów objętych uchwałą nr XII/79/99 z dnia 

29.11.1999 r.(obowiązuje w części m. Brzezie), nr XV/103/2008 z dnia 03.06.2008 r.,  

nr XXIV/163/2012 z dnia 04.09.2012 r. Dz. U. Woj. Małopolskiego nr 423 poz. 2720  

z 19.06.2008 r. Dz. U. Woj. Małopolskiego poz. 5068 z 16.10.2012 r. 

6. MPZP dla miejscowości Kłaj - zmiana niektórych ustaleń planu nr XLVI/321/2014  

z dnia 17.10.2014 r. nr XLIV/328/2018 z dnia 29.05.2018 r. Dz. U. Woj. Małopolskiego 

poz. 6150 z 05.11.2014 r. Dz. U. Woj. Małopolskiego poz. 4309 z 13.06.2018 r. 
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7. MPZ dla miejscowości Brzezie-1, Brzezie-2, Brzezie-3, Brzezie-4, Brzezie-5-zmiana 

niektórych ustaleń planu nr XLVI/318/2014 z dnia 17.10.2014 r. nr XLIV/325/2018  

z dnia 29.05.2018 r. Dz. U. Woj. Małopolskiego poz. 6087 z 04.11.2014 r. Dz. U. Woj. 

Małopolskiego poz. 4253 z 13.06.2018 r. 

8. MPZ dla miejscowości Dąbrowa - zmiana niektórych ustaleń planu nr XLVI/319/2014  

z dnia 17.10.2014 r. nr XLIV/326/2018 z dnia 29.05.2018 r. Dz. U. Woj. Małopolskiego 

poz. 6088 z 04.11.2014 r. Dz. U. Woj. Małopolskiego poz. 4254 z 13.06.2018 r. 

9. MPZ dla miejscowości Grodkowice-1-zmiana niektórych ustaleń planu nr XLVI/320/2014 

z dnia 17.10.2014 r., nr XXXII/220/2017 z dnia 01.06.2017 r., nr XLIV/327/2018 z dnia 

29.05.2018 r. Dz. U. Woj. Małopolskiego poz. 6089 z 04.11.2014 r. Dz. U. Woj. 

Małopolskiego poz. 4032 z 13.06.2017 r. Dz. U. Woj. Małopolskiego poz. 4255 z 

13.06.2018 r. 

10. MPZ dla miejscowości Łężkowice – zmiana niektórych ustaleń planu z wyłączeniem 

Łężkowice-1 i Łężkowice-2)  nr XLVI/322/2014 z dnia 17.10.2014 r., nr XLIV/329/2018  

z dnia 29.05.2018 r. Dz. U. Woj. Małopolskiego poz. 6090 z 04.11.2014 r. Dz. U. Woj. 

Małopolskiego poz. 4256 z 13.06.2018 r. 

11. MPZ dla miejscowości Łężkowice-1 nr XLVI/349/2006 z dnia 26.10.2006 r. Dz. U. Woj. 

Małopolskiego nr 910 z 11.12.2006 r. 

12. MPZ dla miejscowości Łężkowice-2 nr XXIX/199/2017 z dnia 30.03.2017 r. Dz. U. Woj. 

Małopolskiego, poz. 2660 z dnia 11.04.2017 r. 

13. MPZ dla miejscowości Łysokanie - zmiana niektórych ustaleń planu nr XLVI/323/2014 z 

dnia 17.10.2014 r., nr XLIV/330/2018 z dnia 29.05.2018 r. Dz. U. Woj. Małopolskiego poz. 

6117 z 04.11.2014 r. Dz. U. Woj. Małopolskiego poz. 4257 z 13.06.2018 r. 

14. MPZ dla miejscowości Szarów -zmiana niektórych ustaleń planu nr XLVI/324/2014  

z dnia 17.10.2014 r., nr XLIV/331/2018 z dnia 29.05.2018 r. Dz. U. Woj. Małopolskiego 

poz. 6135 z 05.11.2014 r. Dz. U. Woj. Małopolskiego poz. 4258 z 13.06.2018 r. 

15. MPZ dla miejscowości Targowisko-1, Targowisko-2 nr XXXIX/295/2006 z dnia 

24.02.2006 r., nr XV/85/2015 z dnia 15.12.2015 r. Dz. U. Woj. Małopolskiego nr 213  

z 29.04.2006 r. Dz. U. Woj. Małopolskiego poz. 8550 z 31.12.2015 r. 

16. MPZ dla miejscowości Targowisko-3 Nr XLIII/321/2006 z dnia 05.06.2006 r. Dz. U. 

Woj. Małopolskiego Nr 500 poz. 3106 z 22.08.2006 r. 

17. MPZ dla miejscowości Targowisko-4 nr II/12/2014 z dnia 09.12.2014 r. Dz. U. Woj. 

Małopolskiego poz. 7105 z 11.12.2014 r. 

18. MPZ dla miejscowości Targowisko-5 nr XXVII/186/2017 z dnia 23.02.2017 r. Dz. U. 

Woj. Małopolskiego poz. 1810 z 10.03.2017 r. 

19. MPZ dla miejscowości Targowisko-6 -zmiana niektórych ustaleń planu nr 

XLVI/325/2014 z dnia 17.10.2014 r., nr XLIV/332/2018 z dnia 29.05.2018 r. Dz. U. Woj. 

Małopolskiego poz. 6118 z 04.11.2014 r. Dz. U. Woj. Małopolskiego  poz. 4259  

z 13.06.2018 r. 

20. MPZ dla miejscowości Targowisko-7 - zmiana niektórych ustaleń planu nr 

XVLI/326/2014 z dnia 17.10.2014 r., nr XXXIII/224/2017 z dnia 29.06.2017 r. Dz. U. Woj. 

Małopolskiego poz. 6127 z 04.11.2014 r. Dz. U. Woj. Małopolskiego poz. 4573  

z 07.07.2017 r. 

W 2018 roku trwały prace planistyczne nad aktualizacją studium. Podczas VII Sesji 

Rady Gminy uchwałą nr VII/73/2019 z dnia 22.05.2019 r. przyjęte zostało nowe Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłaj.  

W oparciu o nowo przyjęte studium, gmina podejmie prace nad opracowaniem nowych 

planów miejscowych.  

 

B. Gminny Program Rewitalizacji Gminy Kłaj na lata 2016 – 2023 

Rada Gminy Kłaj w dniu 7 grudnia 2016 r. podjęła Uchwałę nr XXIV/162/2016  

w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Kłaj, który 

następnie został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa poz. 7638 w dniu 

14.12.2016 r. Zgodnie podjętą uchwałą Gmina Kłaj miała prawo pierwokupu wszystkich 

nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji. Uchwałą nr XXIV/162/2016 Rada 

Gminy wyznaczyła obszar rewitalizacji na terenie sołectw: Kłaj, Brzezie, Łysokanie  
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i Grodowice. W następnej kolejności na podstawie uchwały nr XXVI/166/2016 Rady Gminy 

Kłaj z dnia 28 grudnia 2016 o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego Programu 

Rewitalizacji Gmina Kłaj podjęła działania mające na celu opracowanie Gminnego 

Programu Rewitalizacji Gminy Kłaj na lata 2017 - 2027.  Gminny Program Rewitalizacji ma 

charakter całościowy i dotyczy zarówno sfery przestrzennej, społecznej  

i gospodarczej. Działania rewitalizacyjne powinny mieć postać kompleksową  

i zunifikowaną, a w proces tworzenia opracowania powinna być włączona społeczność 

lokalna np. mieszkańcy, czy lokalni przedsiębiorcy. Uchwałą nr XXXIV/234/2017 z dnia  

2 sierpnia 2017 r. Rada Gminy przyjęła Gminny Program Rewitalizacji. Głównym zadaniem 

procesu rewitalizacji jest przeprowadzenie przedsięwzięć, których zadaniem jest eliminacja 

opisanych w diagnozie społeczno-gospodarczej zjawisk kryzysowych.  

W ramach listy podstawowej przedsięwzięć rewitalizacyjnych zostały podjęte działanie do 

ich realizacji.  

W ciągu roku 2018 na tej podstawie Uchwały nr XXIV/162/2016 wystawiono 167 

zaświadczeń w sprawie określenia położenia działki w stosunku wyznaczonego obszaru 

zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz wystawiono 17 Zarządzeń z informacją o nie 

wykonywaniu prawa pierwokupu do obiektów, które znajdowały się na ww. obszarze.  

W ramach realizacji Uchwały nr XXXIV/234/2017 w roku 2018 wykonano: 

1. Kompleksową odnowę przestrzeni publicznej wokół Domu Kultury w Brzeziu wraz  

z remontem budynku i wyposażeniem, zwaną Modernizacją WDK w Brzeziu, w tym 

termomodernizacją, remont pomieszczeń WDK, remont kotłowni oraz pełne 

wyposażenie, której wartość wyniosła 468.561,24 zł. 

2. Rewitalizację centrum przesiadkowego w miejscowości Kłaj, przy linii kolejowej 

łączącej Kraków z Tarnowem, zwaną Budynkiem PKP w Kłaju, której wartość wyniosła: 

2.394.284,16 zł. 

W roku 2019 realizowana jest kompleksowa odnowa przestrzeni publicznej wokół Domu 

Kultury w Łysokaniach wraz z remontem budynku i wyposażeniem, którego wartość 

określona jest na kwotę: 388.393,08 zł oraz oczekiwane jest rozpoczęcie procesu realizacji 

zadania: „Stworzenie warunków sprzyjających integracji społecznej. Rozszerzenie oferty 

kulturalnej. Nowa przestrzeń dla kultury – przebudowa budynku użyteczności publicznej na 

potrzeby utworzenia Gminnego Centrum Kultury w Kłaju”. 

W roku 2018 złożono dwa wnioski do Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Małopolskiego: 

1. Kultura fizyczna - kompleksowa odnowa przestrzeni publicznej podobszaru 

Łysokaniach poprzez budowę Centrum Sportowego. 

2. Rewitalizacja i zagospodarowanie otoczenia zbiorników wodnych powyrobiskowych, 

i oczekujemy na podjęcie decyzji o przyznaniu dofinansowania przez Instytucję 

Zarządzającą. 

 

C. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy 

Kłaj – Uchwała nr XXI/141/2016 Rady Gminy Kłaj z dnia 8 września 2016 r. 

 

Zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych Mieszkańców jest zadaniem własnym gminy. 

W tym celu gmina może tworzyć i posiadać zasób mieszkaniowy, w skład którego wchodzą 

lokale mieszkalne, stanowiące własność gminy Kłaj. Mieszkaniowy zasób gminy Kłaj 

obejmuje 2 lokale mieszkalne, znajdujące się w 2 budynkach. Żaden z tych lokali nie ma 

statusu lokalu socjalnego. Poza wykonywaniem bieżących napraw i usuwaniem awarii nie 

planuje się remontów ww. lokali.  

Obecnie trwają prace nad przygotowaniem jednego mieszkania do sprzedaży na 

rzecz dotychczasowego najemcy. Drugie z mieszkań pozostanie nadal w mieszkaniowym 

zasobie gminy. 

Zasadą polityki czynszowej jest zapewnienie samowystarczalności finansowej 

gospodarki mieszkaniowej. Nie przewiduje się wprowadzania obniżek czynszu. Każdy 

najemca oprócz czynszu zobowiązany jest do uiszczania opłat za korzystanie z wody, 

energii elektrycznej, kanalizacji, „śmieci” i gazu we własnym zakresie, a czynsz miesięczny 

waloryzowany jest w okresach nie krótszych niż 6 miesięcy. 

 



19 
 

D. Plan wykorzystania zasobu nieruchomości gminnych 

Gminnym zasobem nieruchomości gospodaruje Wójt. Gospodarowanie zasobem 

polega m.in. na ewidencjonowaniu nieruchomości zgodnie z katastrem nieruchomości. 

Obecnie w Gminnym Zasobie Nieruchomości znajdują się 763 działki ewidencyjne,  

z których 73 wymaga regulacji stanu prawnego. Łączna powierzchnia działek wynosi 

211,5496 ha, a ich wartość ewidencyjna wynosi: 26.794.616,00 zł. W tabeli poniżej 

przedstawiono rozkład mienia na poszczególne miejscowości: 

 

 

 

Obręb 

 

Powierzchnia 

w ha 

 

Wartość w zł 

ilość wszystkich 

działek 

ilość działek 

do regulacji 

własności 

   Brzezie 14,8652 1 865 172    67 11 

Dąbrowa 12,0238 1 468 435    76 3 

Grodkowice 5,0418 630 112    22 0 

Kłaj 61,8792 7 385 078    273 48 

Łężkowice 8,2959 1 044 560    29 2 

Łysokanie 14,8942 2 243 246    126 3 

Szarów 71,2520 9 071 490    35 3 

Targowisko 23,2975 3 086 523    135 3 

 

suma 211,5496 26 794 616    763 73 

 

Jak wynika z tabeli, regulacji stanu prawnego wymaga niespełna 10% 

nieruchomości. Są to przede wszystkim drogi, które stanowiły dojazdy do pól, a przy 

zakładaniu ewidencji gruntów w latach 70-tych ubiegłego wieku zostały przypisane Gminie 

za zasadach władania. W obecnym stanie prawnym regulacja własności jest bardzo trudna 

i kosztowna.  

Praktycznie wszystkie nieruchomości podlegające komunalizacji zostały 

skomunalizowane na rzecz Gminy Kłaj.  

Obrót nieruchomościami gminnymi regulują przepisy zawarte w ustawie  

o gospodarce nieruchomościami i Kodeksie Cywilnym. Grunty będące własnością gminy 

mogą być przedmiotem sprzedaży, zamiany, zrzeczenia się, oddania w użytkowanie 

wieczyste, użytkowanie, trwały zarząd, dzierżawę lub najem. 

Głównymi kierunkami gospodarowania nieruchomościami gminnymi jest ich 

sprzedaż, nabycie, oddawanie w najem, dzierżawę, użytkowanie wieczyste i trwały zarząd, 

przedstawione w wykazie nieruchomości oddanych w trwały zarząd.  

 

 

 

 

1.Wykaz nieruchomości oddanych w trwały zarząd 
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Nazwa  
Obowiązuje od dnia  
01.09.2017 r. 
 

Położenie 
nieruchomości  
oraz jej oznaczenie 

Rodzaj dokumentu Okres 
obowiązywania  

Uwagi 

 
Szkoła 
Podstawowa  
w Brzeziu 
 

 
Brzezie  
działka nr 1504 
KR2I/00034931/7 

 
Oddanie w trwały 
zarząd decyzją nr 
RGG.6844.1.2.2015 
z dn. 17.08.2015 r. 
 

 
Od 01.09.2015 r. 
na czas  
nieoznaczony 

 
Budynek o pow.  
użytkowej 1002,5m2  

Działka o pow. 
0,8215 ha 
 

 
Szkoła 
Podstawowa  
z Oddziałami 
Integracyjnymi 
w Grodkowicach 
 

 
Grodkowice  
działka nr 4 
KR2I/00020994/5 

 
Oddanie w trwały 
zarząd decyzją nr 
RGG.6844.1.5.2015 
z dn. 17.08.2015 r.  

 
Od 01.09.2015 r. 
na czas 
nieoznaczony 
 

 
Budynek o pow. 
użytkowej 510 m2  

Działka o pow. 
0,9900 ha 
 

 
Szkoła 

Podstawowa  
w Kłaju 

 
Kłaj  

działki nr 879/1, 
879/2 
KR2I/00034946/5 

 
Oddanie w trwały 

zarząd decyzją nr 
RGG.6844.1.4.2015 
z dn. 17.08.2015 r. 

 
Od 01.09.2015 r. 

na czas 
nieoznaczony 
 

 
Budynki o pow. 

użytkowej 4383 m2  

Działki o pow. 
0,8248 ha 
 

 
Szkoła 
Podstawowa  
w Szarowie 

 
Szarów  
działki nr 509/1, 
513/5, 513/6, 513/8 
KR2I/00034948/9 
 

 
Oddanie w trwały 
zarząd decyzją nr 
RGG.6844.1.3.2015 
z dn. 17.08.2015 r. 

 
Od 01.09.2015 r. 
na czas 
nieoznaczony 

 
Budynki o pow. 
użytkowej 2145,1m2  

Działki o pow. 
0,9735 ha 
 

 
Szkoła 
Podstawowa 
w Targowisku 
 

 
Targowisko  
działki nr 934/4, 
934/6 
KR2I/00034947/2 

 
Oddanie w trwały 
zarząd decyzją nr 
RGG.6844.1.1.2015 
z dn. 17.08.2015 r. 

 
Od 01.09.2015 r. 
na czas 
nieoznaczony 
 

 
Budynki o pow. 
użytkowej 1575 m2  

Działki o pow. 
0,8100 ha 
 

 
Przedszkole 
Samorządowe  
w Dąbrowie 
 

 
Dąbrowa  
działka nr 523 
KR2I/00031998/3 

 
Oddanie w trwały 
zarząd decyzją nr 
RGG.6844.1.6.2015 
z dn. 17.08.2015 r. 

 
Od 01.09.2015 r. 
na czas 
nieoznaczony 
 

 
Lok. Nr 1 o pow. 
użytkowej 252,2 m2  

wraz z cz. przynal.  
o pow. 93,6 m2 
Udział 34580/58040 
części w działce 

o pow. 0,1400 ha 
 

 
Przedszkole 
Samorządowe  
w Kłaju 
 

 
Kłaj  
działki nr 437/2, 
438/2, 439/2 
KR2I/00030087/7 

 
Oddanie w trwały 
zarząd decyzją nr 
RGG.6844.1.7.2015 
z dn. 17.08.2015 r. 

 
Od 01.09.2015 r. 
na czas 
nieoznaczony 
 

 
Lok. Nr 4 o pow. 
użytkowej 433,85m2  

wraz z cz. przynal. 
o pow. 29,49 m2 
Udział 485/1000 
części w działkach 
o pow. 0,3400 ha 
 

 

2. Sprzedaż nieruchomości gminnych w 2018 r. 

 

- obręb Łysokanie – działka nr 410/209 o pow. 0,0429 ha:  35.128,80 zł  

- obręb Łysokanie – działka nr 410/744 o pow. 0,0502 ha: 39.760,00 zł 

- obręb Łysokanie – działka nr 410/449 o pow. 0,0419 ha: 33.542,10 zł 

- lokal nr 7 w budynku nr 650 Kłaj o pow. 88,80 m2:  140.500,00 zł 

Ogółem sprzedaż wyniosła (grunty: 0,1350 ha, lokal: 88,80 m2) 

 

Dochody: 248.930,90 zł. 
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3. Nieruchomości gruntowe oddane w dzierżawę w 2018 r. 

 

Gmina Kłaj oddała w dzierżawę w 2018 roku nieruchomości o łącznej powierzchni 

153.323,63m2, na rzecz:  

  

- LZS Wolni                                        – 18.300m2         

- Gaz System                                     – 175m2                

- Lidia Sięka                                       – 9900m2              

- Towarzystwo Karp                            – 108.307m2            

- Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne – sieć                       

- Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne – sieć                       

- Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne – sieć                       

- Ruch S.A.                                        – 6m2                   

- Gminna Biblioteka Publiczna 

   (kompleks Kłaj)                               – 6965m2              

- Gminna Biblioteka Publiczna 

   (WDK Targowisko) działka 3700m2 + – 439,43m2              

- Gminna Biblioteka Publiczna 

   (WDK Dąbrowa) działki 4700m2 +     – 411,3m2 

- Gminna Biblioteka Publiczna 

   (plac zabaw Brzezie)                        – 414,90m2 

- InPost Paczkomaty                           –  5 m2  

 

 

4. Nieruchomości lokalowe oddane w najem w 2018 r. 

 

Gmina Kłaj oddała w najem w 2018 roku nieruchomości o łącznej powierzchni 817,32m2, 

na rzecz:  

 

- Renata Brzęcka                        – 5m2                        

- Julianna Kosak                         – 12m2                      

- GSW                                       – 12m2                       

- Nikmar                                    – 58,62 m2              

- „Jaskółka” Szarów                    – 60m2                    

- „Twoja Apteka”                        – 56,50m2              

- NZOZ (Brzezie)                        – 127m2                 

- Pawelec Teresa                        – 34,36m2             

- Orange                                    – 13,50m2             

- Środowiskowy Dom Brzezie       – 286m2                 

- Maria Flak                               – 40m2                  

- Walentyna i Piotr Zalewscy       – 112,34m2                

 

Ogółem dochód netto za 2018 r. z tytułu dzierżaw i najmu (pkt 3 i 4) wyniósł: 99.311,94 

zł. 

 

 

5. Nieruchomości gminne oddane w użytkowanie wieczyste 

 

- IHAR Grodkowice: dz.829/26 obręb Brzezie  – 3233m2: 1.043,94 zł 

- dz.550/5 obręb Targowisko    – 2700m2 – zwolnione; 

- dz.550/16 obręb Targowisko    – 3596m2 – zwolnione; 

- dz.550/30 obręb Targowisko    – 15094m2 – zwolnione. 

 

Ogółem 24.623 m2, dochód: 1.043,94 zł 
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6. Użyczenia lokali użytkowych oraz nieruchomości na 31.12.2018 r. 

 

- Stow. Promocji i Rozwoju Szarowa      – 25 m2 

- LKS                                                  – 12967 m2 

- Kruszgeo                                          – 6500 m2 

- GPK                                                 – 69 m2 

- Poradnia                                           – 20 m2 

- Stowarzyszenie Rozwoju Kłaja            – 15 m2 

- GZEAS                                             – 57 m2 

- Biblioteka                                         – 99 m2 

- GOPS                                               – 114 m2 

 

Ogółem:                                              19866 m2 

 

7. Przyjęcie darowizny działek 

 

- 495/10 (Dąbrowa)   - 0,0161 ha 

- 2551/6 (Targowisko) - 0,4000 ha 

Ogółem:    - 0,4161 ha 

 

8. Gmina nie przejęła, ani nie oddała majątku w leasing finansowy 

 

 

 

 

 

 

E. Infrastruktura drogowa 

Gmina Kłaj corocznie poprawia posiadaną infrastrukturę drogową poprzez: 

 

 remonty dróg gminnych, wewnętrznych i rolniczych, 

 modernizację i budowę nowych chodników i  dróg gminnych, wewnętrznych  

i rolniczych, 

 letnie i zimowe utrzymanie dróg i chodników. 

 

W 2018 roku wykonano następujące zadania: 

 

Przebudowa ul. Wiejskiej w Kłaju  

Wykonano nawierzchnię bitumiczną o długości: 1,237 km, szerokości jezdni 5,5 m, 

wymiana podbudowy na odcinku 300 m, odwodnienie, przebudowa oświetlenia – montaż 

36 lamp LED. 

 

KOSZT:     720.492,17 zł 

DOFINANSOWANIE:  Rządowy program na rzecz rozwoju oraz 

konkurencyjności regionów poprzez wsparcie lokalnej 

infrastruktury drogowej 

DOTACJA:     do 80% 
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Przebudowa drogi nr 560266 w Szarowie  

Przebudowa odcinka drogi od Ronda w Szarowie  polegała na wyremontowaniu odcinka 

180 m południowej krawędzi jezdni, pobocza i rowu poprzez rozbiórkę pobocza na 

szerokości 0,75 m, wykonanie podbudowy pomocniczej grubości 30 cm, zasadniczej 20 cm 

oraz warstwy wiążącej (6 cm) i ścieralnej (5 cm) z betonu asfaltowego. Wyprofilowano, a 

na odcinku 35 m umocniono rów odwadniający. 

 

KOSZT:    178.509,42 zł 
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Przebudowa drogi nr 560249 w Targowisku 

 

Wyremontowano pobocze (od Miejsca Obsługi Rowerzystów w Targowisku do skrzyżowania 

z tzw. ulicą Ostrą) na długości 0,31 km (z uzupełnieniem masą bitumiczną), wykonano 

m.in. 385 m kw. utwardzonego kostką brukową pobocza, umocniono rów na odc.150 m 

korytem betonowym, umocniono 156 m kw. skarp. 

 

KOSZT:    229.997,70 zł 
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Przebudowa drogi nr 560262 w Łysokaniach 

Odcinek (od drogi krajowej nr 94 do Domu Kultury) objęty remontem - 240 m, budowa 

310 m kw. pobocza utwardzonego kostką brukową. Umocniono dno rowu na długości 134 

m korytem betonowym wraz z umocnieniem  płytami ażurowymi 176 m kw. skarp.  

 

KOSZT:    172.595,01 zł 

  

 

Przebudowa drogi nr 560273 w Brzeziu 

Na odcinku 120 m (od Domu Kultury do Kościoła pw. Przemienienia Pańskiego w Brzeziu) 

umocniono kostką brukową pobocze tłuczniowe (odcinek 204 m.kw.). W miejscu tym 

wykonano również oświetlenie drogi – typ parkowy, jak również wykonano 120 m.b. 

drenażu. 

 

KOSZT:     150.000,00 zł  

KOSZTY  

ROBÓT PRZYGOTOWAWCZYCH: 60.000,00 zł  

(projekty, roboty geodezyjne) 

 

Przebudowa drogi tzw. Unii Europejskiej w Łysokaniach  

Przebudowano drogę wewnętrzną w miejscowości Łysokanie (Osiedle) tzw. Unii 

Europejskiej (odcinek 464 m). Prace inwestycyjne polegały na wykonaniu nawierzchni  

z asfaltobetonu oraz poprawie odwodnienia. Na całej długości wykonano pobocza  

z kruszyw łamanych. 
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Przebudowa drogi tzw. Wadowickiej w Łysokaniach  

Przebudowano drogi wewnętrznej w miejscowości Łysokanie (Osiedle) tzw. Wadowicka 

(odcinek 464 m) polegała na  wykonaniu nawierzchni z asfaltobetonu oraz na poprawie 

odwodnienia. Na całej długości wykonano pobocza z kruszyw łamanych. 
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Przebudowa drogi tzw. Kolonii w Targowisku 

Przebudowa drogi wewnętrznej tzw. Kolonia w miejscowości Targowisko polegała na 

wzmocnieniu podbudowy, regulacji studzienek kanalizacji sanitarnej, odbudowie rowów, 

wykonaniu nawierzchni asfaltowej długości: 288 m oraz umocnieniu poboczy kruszywem 

łamanym. 
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Przebudowa drogi tzw. Wiejskiej w Łężkowicach  

Przebudowa drogi wewnętrznej tzw. Wiejskiej w miejscowości Łężkowice polegała na 

położeniu nawierzchni z asfaltobetonu długości 226 m oraz umocnieniu pobocza 

kruszywem łamanym. 
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Przebudowa drogi tzw. Żwirowej w Dąbrowie  

Przebudowa drogi wewnętrznej w Dąbrowie o długości 215 m polegała na wzmocnieniu 

podbudowy, położeniu nawierzchni z asfaltobetonu oraz utwardzeniu pobocza kruszywem 

łamanym. 

 

 

 

SUMA NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH:  5.500 m² 

KOSZT:      500.000,00 zł 
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Konserwacja rowów odwadniających tereny komunalne. Zadanie wykonywane  

w ramach gospodarki komunalnej - co roku wykonywane jest ok. 8000 m.b. konserwacji 

rowów. w 2018r wydatkowano na ten cel kwotę: 100.000,00 zł. 

 

F. Oświetlenie na terenie Gminy Kłaj 

Gmina Kłaj systematycznie rozbudowuje sieć oświetlenia o nowe ciągi świetlne lub 

dobudowę pojedynczych punktów oświetleniowych na istniejących sieciach. Budowa 

nowych ciągów realizowana jest z wykorzystaniem nowoczesnych energooszczędnych 

opraw LED, które charakteryzują się mniejszym zużyciem energii elektrycznej, 

korzystniejszymi parametrami świetlnymi oraz są one bezpieczniejsze dla środowiska 

naturalnego. W 2018 r. wybudowano I etap oświetlenia ulicznego (lampy typ parkowy, 

zasilanie kablem ziemnym, LED) na odcinku 420 m na tzw. ul. Wójtowicza w Kłaju. 

 

KOSZT:  115.000,00 zł 
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G. Program ochrony środowiska 

 

W celu realizacji polityki ochrony środowiska w 2016 roku opracowano Program 

Ochrony Środowiska dla Gminy Kłaj na lata 2016-2020 wraz z perspektywą na lata 2021-

2024, który został przyjęty Uchwałą nr XXVIII/190/2017 Rady Gminy Kłaj w dniu  

9 marca 2017 r. 

W programie tym określono długoterminową politykę ochrony środowiska dla Gminy 

Kłaj, przedstawiono cele krótkoterminowe i sposób ich realizacji, określono sposoby 

zarządzania środowiskiem i aspekty finansowe realizacji programu. Jako założenia 

wyjściowe do Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kłaj przyjęto uwarunkowania 

zewnętrzne i wewnętrzne, wynikające z obowiązujących aktów prawnych, programów 

wyższego rzędu oraz dokumentów planistycznych uwzględniających problematykę ochrony 

środowiska. Niezbędne było również uwzględnienie zamierzeń rozwojowych Gminy - 

zarówno w zakresie gospodarczym i przestrzennym, jak i społecznym. Uwarunkowania te, 

w powiązaniu z aktualnym stanem środowiska  

w Gminie Kłaj były podstawą do zdefiniowania priorytetów i celów w zakresie ochrony 

środowiska.  

Na podstawie przedstawionej w Programie oceny stanu środowiska, źródłach jego 

przekształceń i zagrożeń, przedstawiono propozycję działań programowych 

uwzględniających priorytety „Programu Strategicznego Ochrona Środowiska” dla 

Województwa Małopolskiego, umożliwiających realizację ich założeń poprzez koordynację 

działań w sferze gospodarczej, społecznej i środowiskowej. Daje to możliwość planowania 

przyszłości Gminy Kłaj w perspektywie najbliższych lat i umożliwia aktywizację 

społeczeństwa, zwiększenie inicjatywy i wpływu społeczności na realizację działań 

rozwojowych. 

Cele i działania zapisane w Programie Ochrony Środowiska służą do tworzenia 

warunków dla takich zachowań ogółu społeczeństwa, które polegać będą w pierwszej 

kolejności na niepogarszaniu stanu środowiska przyrodniczego na danym terenie,  

a następnie na jego poprawie. Realizacja wytyczonych celów w Programie powinna 

spowodować zrównoważony rozwój gospodarczy, polepszenie warunków życia 

mieszkańców przy zachowaniu walorów środowiska naturalnego. 

 

Do najważniejszych zadań ujętych w programie, można zaliczyć: 

 

 zadania w zakresie ochrony powietrza 

 

W poprzednich latach przeprowadzone zostały prace termomodernizacyjne obiektów 

użyteczności publicznej oraz obiektów oświatowych, polegające na: modernizacji instalacji 

c.o., dociepleniu ścian, remoncie i dociepleniu pokrycia dachowego oraz wymianie stolarki 

okiennej i drzwiowej.  

Utrzymanie i poprawa jakości powietrza atmosferycznego zgodnie z obowiązującymi 

standardami jakości środowiska realizowane jest także przez: prowadzenie remontów 

istniejących dróg (m.in. zmiana nawierzchni), wspieranie rozwiązań pozwalających na 

unikanie lub zmniejszanie wielkości emisji z transportu, usprawnienie organizacji ruchu 

drogowego. 

 

 zadania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej 

 

Zadania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kłaj w poprzednich 

latach realizowane były przez Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Kłaju – 

m.in. sukcesywnie rozbudowywano i modernizowano sieć wodociągową oraz kanalizacyjną 

w gminie. 

Zaopatrzenie gminy w wodę oraz parametry jakościowe wody określa się jako dobre.                     

W wyniku przeprowadzonych modernizacji woda wprowadzona do sieci wodociągowej 

odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia oraz standardom obowiązującym 

w Unii Europejskiej. Ponadto Urząd Gminy Kłaj współpracuje  
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w przedmiotowym zakresie z Wojewódzkich Inspektorem Ochrony Środowiska  

w Krakowie. 

 

 zadania w zakresie gospodarki odpadami 

 

Do 30 czerwca 2013 r. obowiązywał tzw. stary system gospodarowania odpadami 

komunalnymi, w którym mieszkańcy Gminy mieli podpisaną umowę na odbiór odpadów 

komunalnych z firmami świadczącymi tego typu usługi. Po wprowadzeniu od 1 lipca 2013 

r. nowego systemu gospodarowania odpadami, właścicielem odpadów stała się gmina. 

Nowy system objął swym zasięgiem - tym samym selektywną zbiórką odpadów oraz 

odbieraniem odpadów komunalnych - 100% nieruchomości. 

 

Selektywna zbiórka odpadów na terenie Gminy Kłaj od 1 lipca 2013 r. zorganizowana jest 

w oparciu o podział na następujące frakcje odpadów: 

- papier i tektura, 

- tworzywa sztuczne, 

- szkło, 

- pozostałe zmieszane odpady komunalne. 

 

Na obszarze Gminy Kłaj funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

(PSZOK), zlokalizowany przy Oczyszczalni Ścieków „Szarów” w miejscowości Targowisko. 

W PSZOK przyjmowane są bezpłatnie od mieszkańców Gminy następujące odpady: 

- odpady zielone,  

- baterie i akumulatory,  

- meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

- odpady budowlane i rozbiórkowe (jednorazowo do 500 kg), 

- sprzęt elektryczny i elektroniczny,  

- opony pochodzące z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. 

 

Zbiórka odpadów ulegających biodegradacji w postaci odpadów zielonych realizowana jest 

na terenie prywatnych posesji, gdzie zagospodarowywane są w sposób własny na 

przydomowych kompostownikach. Odpady tego typu, mieszkańcy gminy oddają również 

do PSZOK. Do odpadów ulegających biodegradacji zaliczane są również papier i tektura. 

Odpady zielone ulegające biodegradacji zostają przekazane do kompostowania, natomiast 

odpady z papieru i tektury - do recyklingu materiałowego. 

 

Odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych, na terenie Gminy 

Kłaj zbierane są w następujący sposób: 

- raz do roku organizowana jest zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego  

i elektronicznego (ZSEiE) w formie tzw. „wystawki” w podanym do publicznej 

wiadomości terminie; ponadto ZSEiE przyjmowany jest w PSZOK, 

- zużyte baterie zbierane są w placówkach oświatowych i w Urzędzie Gminy; ponadto 

baterie i akumulatory przyjmowane są w PSZOK, 

- przeterminowane leki zbierane są w 3 aptekach na terenie gminy. 

 

Odpady wielkogabarytowe, na terenie Gminy Kłaj przyjmowane są w PSZOK oraz raz do 

roku organizowana jest zbiórka wielkogabarytów w formie tzw. „wystawki” w podanym do 

publicznej wiadomości terminie. 

Odpady remontowo-budowlane odbierane były od właścicieli nieruchomości w ramach 

indywidualnych zgłoszeń na koszt wytwórcy tego typu odpadów. Ponadto odpady 

budowlane i rozbiórkowe przyjmowane są od mieszkańców gminy w PSZOK. 

Odpady w postaci zużytych opon, na terenie Gminy Kłaj zbierane są w PSZOK (klasa 

pojazdu do 3,5 tony) oraz w ramach zbiórki odpadów wielkogabarytowych. 

 

Usuwanie nieżywych zwierząt z terenów gminnych, zapewniała Gminie Kłaj firma ABAJ Sp. 

z o.o. (siedziba: os. Albertyńskie 1-2 lok. 125, 31-851 Kraków). Wspomniana usługa 

realizowana była w ramach zawartej pomiędzy stronami umowy. 
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Problem tzw. „dzikich” wysypisk odpadów na terenie Gminy Kłaj jest marginalny.  

W związku z małą ilością odpadów wprowadzanych do środowiska w sposób 

niekontrolowany (nieliczne przypadki) - są one usuwane na bieżąco. 

 

Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 

 

W związku z realizacją zapisów „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-

2032” - w 2012 r. opracowany został „Program usuwania wyrobów zawierających azbest  

z terenu Gminy Kłaj na lata 2012-2032”. Zapisy zarówno krajowego jak i gminnego Programu 

realizowane były poprzez: 

 sukcesywne usuwanie wyrobów azbestowych, 

 dofinansowanie przedsięwzięć związanych z usuwaniem wyrobów zawierających 

azbest z budżetów Powiatu i Gminy, 

 edukację ekologiczną - zamieszczanie informacji dotyczących szkodliwości wyrobów 

azbestowych i konieczności ich usunięcia do 2032 r.  

 

Wszelkie zmiany dotyczące wyrobów azbestowych występujących na terenie gminy, 

aktualizowane są na bieżąco przez pracowników Urzędu Gminy. Dane w przedmiotowym 

zakresie wprowadzane są do ogólnopolskiej bazy azbestowej 

(http://www.bazaazbestowa.gov.pl/) prowadzonej przez Ministerstwo Gospodarki – 

stanowiącej jedno z narzędzi monitorowania realizacji zadań wynikających z „Programu 

Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”. 

 

Mieszkańcy Gminy Kłaj mają możliwość otrzymania dofinansowania do odbioru, transportu 

i unieszkodliwienia zdemontowanych wyrobów zawierających azbest. Koszty takiego 

przedsięwzięcia w 2018 r. pokrywane były w następujących proporcjach: 

65% - dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego w Wieliczce, 

35% - dofinansowanie z Urzędu Gminy Kłaj. 

 

W latach 2014-2015 z obszaru Gminy Kłaj zdemontowano i unieszkodliwiono następujące 

ilości wyrobów azbestowych: 

w 2014 r. - 27,434 Mg, 

w 2015 r. - 32,940 Mg. 

 

 zadania w zakresie podnoszenia świadomości ekologicznej społeczeństwa, 

zgodnie z zasadą „myśl globalnie, działaj lokalnie” 

  

Zadania z zakresu edukacji ekologicznej realizowane były zarówno przez Urząd Gminy Kłaj 

jak i placówki oświatowe z terenu gminy oraz organizacje pozarządowe.  

W poprzednich latach prowadzono następujące działania mające na celu edukację 

ekologiczną oraz kształtowanie postaw proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju 

wśród mieszkańców Gminy Kłaj: 

- współorganizowano i wspierano konkursy ekologiczne oraz akcje proekologiczne, w 

tym zapewniano materiały do sprawnego przeprowadzenia akcji  - np. „Sprzątanie 

Świata”, „Dzień Ziemi”, „Nasze rady na odpady”, 

- organizowano coroczną zbiórkę makulatury oraz zbiórki zużytych baterii  

i plastikowych nakrętek w szkołach, 

- zorganizowano wraz z placówkami oświatowymi Happening Ekologiczny, podczas 

którego odbyły się przedstawienia o tematyce ekologicznej, konkursy i quizy  

w wykonaniu dzieci i młodzieży, 

- przeprowadzono konkursy i quizy ekologiczne mające na celu zwrócenie uwagi na 

potrzebę recyklingu odpadów oraz zachęcano do zagospodarowania odpadów 

organicznych, 

- współdziałano z Lokalną Grupą Działania Stowarzyszenie Wspólnoty Królewskiej 

Puszczy, która ma na celu rozwój obszarów wiejskich objętych Lokalną Strategią 

Rozwoju, a obszarem jej działań jest m. in. ekologia, ochrona zwierząt oraz 

ochrona dziedzictwa przyrodniczego, 
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zamieszczano informacje i artykuły z zakresu ochrony środowiska na stronach www. 

Gminy oraz w prasie lokalnej (np. miesięcznik informacyjno-ogłoszeniowy Gminy Kłaj 

„Samodzielność”). 

 

 zadania w zakresie ochrony zwierząt 

 

W ramach realizacji zadania Gmina Kłaj corocznie opracowuje dokument pn. „Program 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Kłaj”, który przyjmowany jest uchwałą Rady Gminy Kłaj. W ramach tego zadania 

dokonuje się transportu i utrzymania bezpańskich psów w schroniskach. 

 

 

 zadania w zakresie utrzymanie zieleni 

 

Zadania te realizowane są w ramach zadań własnych gminy, podczas bieżącego 

utrzymywania czystości i porządku na swoim terenie, poprzez pielęgnację drzew  

i krzewów. 

 

 

 

 

H. Strategia rozwiązywania problemów społecznych 

 

REALIZACJA ZADAŃ Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ  I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO  

Powszechnie wiadomo jak poważne mogą być dla społeczeństwa czy konkretnej 

gminy konsekwencje niezaspokojenia potrzeb na akceptowalnym dla mieszkańców 

poziomie, a także brak troski o sprawiedliwość i niwelowanie różnic społecznych. Dlatego 

też Gmina Kłaj od wielu lat dostrzega problemy społeczne i pozyskuje oraz angażuje 

własne środki finansowe, w celu tworzenia i stałego mądrego rozbudowywania systemu 

pomocowego dla mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznym. Rozwój systemu 

rynkowego i przynależność do zjednoczonej Europy sprawiły, że system wsparcia 

socjalnego ulegał stopniowej rozbudowie i obecnie został uzupełniony o cały szereg 

świadczeń wykraczających poza obszar pomocy społecznej, które radykalnie zmieniły 

sytuację wielu rodzin, zwłaszcza rodzin wielodzietnych. Stopniowo też poprawie ulega 

sytuacja rodzin, które zajmują się wychowaniem dzieci niepełnosprawnych, chociaż  

w tym aspekcie nadal wiele jeszcze jest do zrobienia.  W ostatnim czasie z uwagi na 

zmieniającą się sytuację rynkową, dobrą koniunkturę i stały wzrost gospodarczy można 

zaobserwować zjawisko naturalnej selekcji, która doprowadziła do częściowego odejścia od 

systemu opartego na świadczeniach finansowych. na rzecz pomocy o charakterze 

poradniczo-wspierająco-doradczym bazującym na zasobach własnych osób zgłaszających 

się po pomoc.  Znacznemu ograniczeniu uległa ilość osób, które nie mogą sobie poradzić z 

uwagi na brak odpowiedniego miejsca pracy, gdyż obecny rynek zatrudnienia wchłania 

nawet osoby o bardzo niskich kwalifikacjach i nikłym zaangażowaniu w powierzone 

obowiązki. Wciąż jednak wokół nas żyje wiele osób, które nie poradziły sobie w procesie 

transformacji społecznej lub ich sytuacja zdrowotna bądź niezaradność życiowa wyklucza 

pełne usamodzielnienie i rezygnację z dostępnego wsparcia. Dlatego też dla wielu 

gospodarstw domowych pomoc pieniężna oraz w nieco mniejszym stopniu rzeczowa czy 

usługowa jest ważnym uzupełnieniem budżetu domowego i możliwości godnego 

funkcjonowania, a dla niektórych wręcz niezbędnym elementem gwarantującym 

przetrwanie.   
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POMOC SPOŁECZNA 

W 2018 roku z pomocy społecznej materialnej i usługowej świadczonej na 

podstawie ustawy o pomocy społecznej w Gminie Kłaj korzystało 184 rodziny, w których 

wspólne gospodarstwo domowe prowadziło 432 osoby. Znaczącą informacją  

o świadczonej pomocy jest fakt, iż poza materialnymi i usługowymi formami świadczeń 

prawie 44 procent  środowisk rodzinnych objętych było pracą socjalną. Z ogólnej liczby 

środowisk korzystających z pomocy, 82 to osoby samotne, 44 to rodziny z dziećmi. 

Ponadto w rejestrach osób, do których kierowana była pomoc, odnotowano 35 rodzin 

niepełnych oraz 46 rodzin emerytów i rencistów.  

Najczęstszymi powodami dla których rodziny zwracały się o wsparcie do pomocy 

społecznej  były długotrwała ciężka choroba, niepełnosprawność, ubóstwo, potrzeba 

ochrony macierzyństwa i bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych  

i prowadzeniu gospodarstwa domowego. W obszarze największego zainteresowania służb 

pomocy społeczne w gminie Kłaj są rodziny oznaczające się różnego typu ograniczeniami 

funkcjonalnymi z powodu niewydolności opiekuńczo-wychowawczej, przemocy w rodzinie 

lub ograniczeń zdrowotnych. 

Najbardziej popularnymi formami wsparcia finansowego były: 

 zasiłki stałe, które na przestrzeni roku otrzymywało 33 osoby na rzecz których 

wypłacono 330 świadczeń o wartości 163.347,00 zł, 

 zasiłki okresowe, do których prawo ustalono na rzecz 71 rodzin, wypłacając im 466 

świadczeń o wartości  143.303,00 zł, 

 zasiłki celowe i specjalne celowe, które otrzymało łącznie 234 osoby, a ich koszt 

wyniósł 117.730,00 zł (bez świadczeń na zakup posiłku lub żywności, o których 

niżej). 

W ramach zadań zleconych ośrodek realizował również wypłaty wynagrodzenia 

ustalonego przez sąd na rzecz opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej. 

Na przestrzeni roku zrealizowano wypłaty 12 tego typu świadczeń o łącznej wartości 

2.400,00 zł. 

Bardzo ważnymi kierunkami działalności Ośrodka Pomocy Społecznej oprócz 

pomocy materialnej kierowanej do najuboższych rodzin, była pomoc o charakterze 

usługowym oraz pomoc w naturze, głównie w formie posiłków dla dzieci.  

Na przestrzeni 2018 roku zrealizowano pomoc w formie usług opiekuńczych oraz 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi czyli pomocy 

dostosowanej do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia psychicznego, 

która jest świadczona przez osoby ze specjalnym przygotowaniem zawodowym. Pomocą w 

formie usług opiekuńczych było objętych 21 osób, zaś specjalistycznymi usługami dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi 3 osoby na rzecz których zrealizowano łącznie: 12138 godzin 

świadczeń. Wydatki związane z realizacją specjalistycznych usług opiekuńczych wyniosły: 

45.180,00 zł - były to środki z dotacji celowej, natomiast zwykłe usługi opiekuńcze 

kosztowały: 180.997,00 złotych. 

Dochody wynikające z ustalonej odpłatności za usługi opiekuńcze wyniosły: 

31.131,94 zł. Odpłatność tę wnieśli niektórzy świadczeniobiorcy, których dochody 

pozwalały na partycypowanie w kosztach realizacji na ich rzecz przedmiotowych usług. 

W 2018 roku kontynuowany był program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. 

Z pomocy w formie posiłku wydawanego w szkołach skorzystało 91 osób z najuboższych 

rodzin, którym wydano łącznie 11090 posiłków o wartości: 70.846,00 zł. W ramach 

realizowanego programu udzielano również pomocy w formie zasiłków celowych na zakup 

żywności lub posiłków, które otrzymało 195 osób, zrealizowano 718 świadczeń na kwotę: 

63.049,00 złotych.  

 W 2018 roku GOPS opłacał również pobyt w Domu Pomocy Społecznej za 8 osób 

wymagających  całodobowej opieki i pielęgnacji. Na sfinansowanie pobytu tych osób  

w DPS wydatkowano łącznie: 207.070,84 zł, a dochody związane z pozyskaniem 

odpłatności za pobyt od osób skierowanych i ich bliskich wyniosły łącznie 24.931,19 zł. 

GOPS w Kłaju finansował również koszty pomocy udzielanej poza terenem naszej gminy na 
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rzecz osób bezdomnych, zgodnie z zasadą, że wydatki na ten cel ponosi gmina właściwa ze 

względu na ostatnie miejsce zameldowania osoby bezdomnej na pobyt stały. Na 

przestrzeni roku pomoc w formie schronienia w schroniskach dla bezdomnych  

i ośrodkach wsparcia uzyskało 4 osoby, które spędziły w nich łącznie 482 dni, co obciążyło 

gminę kwotą: 13.606,00 zł. 

Dodatkowo w ramach rozdziału pozostała działalność podejmowane były działania z 

zakresu aktywizacji zawodowej długotrwale bezrobotnych klientów ośrodka pomocy 

społecznej. Do uczestnictwa w pracach społecznie użytecznych, bo o nich mowa, mogą być 

kierowane przez powiatowy urząd pracy osoby bezrobotne wskazane przez GOPS, które 

nie mają już prawa do zasiłku z urzędu pracy, a korzystające ze świadczeń  

z pomocy społecznej. Są to zatem osoby, które najczęściej od wielu lat nie pracują i mają 

poważne trudności w odnalezieniu się na rynku pracy. 

Osoba skierowana do wykonywania prac społecznie użytecznych może pracować do 

10 godzin w tygodniu, za określonym wynagrodzeniem za każdą godzinę pracy. Prace 

społecznie użyteczne finansowane są ze w 40% ze środków własnych gminy i w 60%  

z Funduszu Pracy. Celem organizacji prac społeczne użytecznych społecznej jest nie tylko 

wykonanie tanim kosztem ważnych dla gminy prac porządkowych w otoczeniu obiektów 

użyteczności publicznej, ale również integracja społeczna  uczestników tychże prac oraz 

nauczenie ich współpracy i co równie ważne budowanie w nich poczucia własnej wartości. 

W dobie ogromnych problemów z rękami do pracy wsparcie kadrowe dla samorządów  

i instytucji samorządowych jest niezwykle ważne, a w przypadku szkół czy przedszkoli 

darmowi pracownicy istotnie odciążają ich budżety. 

Na przestrzeni roku 2018 aktywizowani w ten sposób bezrobotni mieszkańcy gminy 

Kłaj przepracowali na rzecz społeczności lokalnej łącznie 2740 godzin za co otrzymali 

świadczenia społeczne nie podlegające opodatkowaniu o łącznej wartości: 22.587,00 zł.  

Warto zaznaczyć, że wykonywanie prac społecznie użytecznych jest rodzajem premiowania 

najbardziej aktywnych świadczeniobiorców, gdyż zgodnie  

z przepisami pieniądze zarobione przez nich dzięki wykonanej pracy nie są zaliczane do 

dochodu, a zatem nie powodują zmniejszenia przysługujących im świadczeń z pomocy 

społecznej.  

W trakcie całego roku klienci GOPS oraz inni zainteresowani mieszkańcy mieli 

również możliwości korzystania z pomocy specjalistów (prawnika, psychologa  

i psychoterapeuty) zatrudnionych w GOPS. Z możliwości takiej skorzystało łącznie 66 

rodzin, które bezpłatnie otrzymały wsparcie specjalistyczne jakiego wymagały. Ogółem  

w 2018 zrealizowano świadczenia pieniężne o wartości: 444.954,29 zł. 

 

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE 

ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE  

 

W ramach wydatków realizowanym w tym rozdziale opłacano składki na 

ubezpieczenie zdrowotne wobec klientów, którzy na mocy obowiązujących przepisów mają 

do tego typu świadczeń uprawnienia. W trakcie 2018 roku opłacono łącznie składki 

zdrowotne na kwotę: 41.215,88 zł. 

 

SYSTEM WSPIERANIA RODZINY I PIECZY ZASTĘPCZEJ 

W 2018 roku 22 rodziny objęte zostało dodatkowym wsparciem poza katalogiem 

określonym w ustawie o pomocy społecznej I w innych ustawach o charakterze 

osłonowym. Wsparcie to realizowane było na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny  

i pieczy zastępczej. Do rodzin tych skierowano łącznie 5-ciu asystentów (1 asystent był 

zatrudniony w ramach umowy o pracę na pełny etat, w ramach zadaniowego systemu 

pracy, co pozwala zindywidualizować plany pracy z rodzinami, 4 asystentów w ramach 

umów cywilno–prawnych). W omawianym okresie w  części  rodzin asystenci rodzin 

zakończyli bądź znacząco ograniczyli pracę z rodzinami. Powodem zakończenia bądź 

znaczącego ograniczenia pracy asystenta było zazwyczaj osiągnięcie celów zaplanowanych 

do realizacji i osiągnięta poprawa funkcjonowania rodziny i wypełniania przez nią 

obowiązków opiekuńczych. We wszystkich odnotowanych przypadkach skierowanie do 
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rodziny asystenta wynikało z wniosków pracownika socjalnego. Należy wskazać, że w 2018 

roku część rodzin  z terenu Gminy Kłaj wytypowana do wparcia  

w formie asystenta rodziny objętych było równocześnie nadzorem kuratorskim Sądu 

Rejonowego w Wieliczce, w związku z ograniczeniem władzy rodzicielskiej lub dysfunkcjami 

rodziny. 

Łączny koszt wynikający z realizacji wsparcia w formie asystentów rodziny wyniósł 

w 2018 roku wyniósł 90.479,57 zł. Z uwagi na przystąpienie do programu „Asystent 

rodzinny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej" Gmina Kłaj otrzymała rządową dotację 

celową, która w kwocie 18.189,00 częściowo pokryła wydatki wynagrodzeń zatrudnionych 

asystentów rodziny. Należy nadmienić, że zatrudnieni asystenci rodziny sukcesywnie 

podnoszą swe kwalifikacje zawodowe przez udział w superwizjach, szkoleniach i 

samokształcenie. Szczegółowe obowiązki, zadania, uprawnienia, a także kwalifikacje 

zawodowe asystentów są określone w ustawie o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej. 

Zadaniem asystentów rodziny jest stała współpraca z pozostałymi pracownikami GOPS, a 

także z wszystkimi instytucjami i organizacjami, które poprzez zadania statutowe 

oddziałują na rodzinę i jej poszczególnych członków. 

Drugim bardzo ważnym elementem wykonywanych przez Gminę Kłaj zadań  

z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej jest finansowanie kosztów wynikających 

ze sprawowania nad dziećmi pieczy zastępczej. Zadanie to realizowane jest na podstawie 

indywidualnych umów-porozumień zawartych pomiędzy gminą a powiatem. 

W 2018 roku z terenu Gminy Kłaj w pieczy zastępczej w formie rodzinnej lub 

instytucjonalnej przebywało  łącznie 4  dzieci. Dzieci te umieszczone były zarówno  

w rodzinie zastępczej spokrewnionej (dwoje dzieci),  rodzinie zastępczej niezawodowej  

(1 dziecko) i placówce opiekuńczo-wychowawczej -  1 dziecko.  

Zgodnie z zapisami ustawowymi Gmina Kłaj  zobowiązana jest do ponoszenia 

odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach i placówkach pieczy, odpowiednio: 

- w I roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej w wysokości 10% kosztów, 

- w II roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej 30% ponoszonych przez Powiat 

kosztów,  

- w III roku i w kolejnych 50% ogółu ponoszonych kosztów.  

Łączne koszty realizacji powyższego zadania w 2018 roku wyniosły: 4.773,54 zł. 

Należy zauważyć, że z uwagi na opisaną wyżej konstrukcję prawną i stosunkowo niskie na 

razie koszty finansowania zadania w kolejnych latach należy liczyć się ze znaczącym 

wzrostem wydatków jakie obciążać będą budżet gminy. Niestety, mimo niewielkiej liczby 

umieszczanych w pieczy dzieci i podejmowanych działaniach wspierających rodziców 

biologicznych, proces tworzenia zmian w funkcjonowaniu rodziny i poprawy warunków 

życiowych dzieci jest procesem złożonym i długotrwałym, co powoduje, że 

zagwarantowanie bezpiecznego powrotu dzieci do naturalnego środowiska rodzinnego trwa 

niekiedy długie lata, a czasami uzyskanie poprawy nie udaje się nigdy.   

Wsparcie rodzin w bieżącym funkcjonowaniu na podstawie ustawy o wsparciu 

rodziny i pieczy zastępczej, to także inne działania kierowane do rodzin przez organizację i 

prowadzenie np. placówki wsparcia czy świetlicy środowiskowej. Gmina Kłaj  może 

pochwalić się dofinansowaniem działalności jednej placówki wsparcia dziennego 

prowadzonej przez organizację pozarządową w której zagwarantowane zostało 15 miejsc 

dla dzieci z terenu naszej gminy. Placówka ta z powodzeniem realizuje przypisane jej 

ustawowo funkcje zapewniają dzieciom opiekę i oddziaływania wychowawcze, pomoc  

w nauce, organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój 

zainteresowań. Dodatkowo część dzieci, które wymagają takiego wsparcia mają możliwość 

korzystania z organizowanych tam zajęć o charakterze socjoterapeutycznym, 

terapeutycznym, korekcyjnym i  kompensacyjnym. 

Nowym elementem, który od 2018 roku został wprowadzony do katalogu wydatków 

realizowanych w rozdziale wspierania rodziny i pieczy zastępczej jest program „Dobry 

start”, czyli rządowy program o charakterze osłonowym Program ten zakłada wsparcie 

rodzin z dziećmi w wieku szkolnym poprzez wypłatę świadczenia w formie wyprawki 

szkolnej w kwocie 300 zł na każde dziecko podlegające obowiązkowi szkolnemu. W 

omawianym okresie w Gminie Kłaj wypłacono łącznie: 414.000,00 zł  

w celu sfinansowania świadczeń dla 1380 uprawnionych dzieci. 
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ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE, ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIE I POMOC W RAMACH PROGRAMU 

„ZA ŻYCIEM” 

 

Kolejnym ważnym programem realizowanym przez gminę ze środków dotacji 

celowej budżetu państwa była wypłata świadczeń wychowawczych w ramach programu 

„Rodzina 500+”. Program, którego realizacja została zapoczątkowana w 2015 roku 

gwarantuje comiesięczne wypłaty świadczeń po 500 zł dla drugiego i każdego kolejnego 

dziecka w rodzinie (niezależnie od dochodów) oraz na pierwsze dziecko (przy spełnieniu 

kryterium dochodowego) aż do pełnoletności dzieci. Biorcami świadczeń są rodzice  

i opiekunowie samotnie wychowujący dzieci, niezależnie od kwoty świadczeń 

alimentacyjnych. Program Rodzina 500 plus to systemowe wsparcie polskich rodzin. 

Świadczenie wychowawcze 500 zł nie jet liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do 

innych świadczeń m.in. z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń 

rodzinnych. W przypadku rodziców rozwiedzionych wsparcie otrzymuje ten rodzic, który 

faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem. Jeśli rodzice zgodnie z planem wychowawczym 

dzielą się opieką nad dzieckiem to wówczas oboje mają prawo złożyć wniosek. Otrzymają 

oni świadczenie proporcjonalnie do wymiaru sprawowanej opieki. 

W 2018 roku w gminie Kłaj rzeczywista liczba rodzin pobierających świadczenie 

„Rodzina 500+" wyniosła 744. W stosunku do roku poprzedniego liczba ta zmalała o 33 

rodziny (co stanowi spadek o 4,24%). Ogólna liczba dzieci na które pobierane było 

świadczenie z programu „Rodzina 500+" to: 1.309,00 zł, a środki wydatkowane na pomoc 

w tej formie zamknęły się kwotą: 6.829.278,20 zł. Na przestrzeni całego roku realizacja 

programu przebiegała planowo i nie zanotowano przypadków opóźnień  

w wypłatach lub nieterminowego załatwienia spraw.  

Kolejnym ważnym ogniwem w katalogu świadczeń osłonowych realizowanych na 

rzecz rodziny są świadczenia rodzicielskie. Przyznawane są one w kwocie: 1000,00 zł netto 

miesięcznie, i nie są uzależnione od kryterium dochodowego. Przysługuje przede 

wszystkim rodzicom, którzy nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia 

macierzyńskiego między innymi: studentom, uczniom, osobom bezrobotnym, osobom 

pracującym na umowach cywilno-prawnych, a także innym o ile nie posiadają uprawnień 

do zasiłku macierzyńskiego. Na przestrzeni 2018 roku z takich świadczeń skorzystało 25 

osób, którym wypłacono w formie comiesięcznych świadczeń łącznie: 269.793,00 zł. 

Stosunkowo nowym rozwiązaniem jest wypłata świadczenia z programu „Za 

życiem” z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem 

albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu. W takim wypadku rodzina dotknięta 

podobnym problemem może liczyć na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 

4.000,00 zł. W 2018 roku w Gminie Kłaj odnotowano dwa przypadki kwalifikujące się do 

przyznania takich świadczeń, co wiązało się z wydatkowaniem kwoty 8.000,00 zł. 

 

 

ŚWIADCZENIA RODZINNE, OPIEKUŃCZE  I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY 

W Gminie Kłaj liczba pobierających w roku 2018 zasiłek rodzinny wyniosła 306 

rodzin. W stosunku do roku poprzedniego liczba ta wzrosła 9 rodzin (co stanowi wzrost  

o 2,94 % w stosunku do roku poprzedniego). Całkowita kwota przyznanych świadczeń  

w formie zasiłku rodzinnego wraz z przysługującymi dodatkami wyniosła 1.332.491,45 zł i 

w porównaniu z rokiem poprzednim zmalała o 32.046,74 zł. Z uwagi na mnogość rodzajów 

świadczeń przysługujących w ramach systemu świadczeń rodzinnych prezentuję je w 

formie  tabelarycznej. 
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Lp. 

 

Wyszczególnienie 

 

Liczba 

osób 

 

Liczba 

świadczeń 

 

Kwota    

 

1 Świadczenia rodzinne X 13 725 2 662 190,90 

1.1 zasiłki rodzinne X 

 

7 255 817 557,53 

1.2 Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym 

z tytułu 

X 3 292 417 340,92 

1.2.1 urodzenia dziecka 37 37 34 467,03 

1.2.2 
opieka nad dzieckiem w okresie korzystania  

z urlopu wychowawczego 
23 247 92 423,52 

1.2.3 samotnego wychowania dziecka 29 332 60 732,72 

1.2.4 kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego 29 331 35 050,64 

1.2.5 rozpoczęcie roku szkolnego 401 401 38 378,95 

1.2.6 
podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem 

zamieszkania 
104 796 51 567,54 

1.2.7 wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej 99 1 148 104 720,52 

1.3 jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 97 97 97 000,00 

1.4 zasiłki pielęgnacyjne 164 1 952 308 867,00 

1.5 specjalne zasiłki opiekuńcze 11 128 68 087,00 

1.6 świadczenia pielęgnacyjne 33 395 583 218,00 

1.7 dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego X 0 0,00 

1.8 
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby 

otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne  

i specjalny zasiłek opiekuńczy 

27 310 100 327,45 

1.9 Świadczenie rodzicielskie 25 296 269 793,00 

2 Fundusz alimentacyjny 70 819 335 106,45 

3 Zasiłek dla opiekuna 5 55 29 400,00 

4 

Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe  

z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące 

zasiłek dla opiekunów 

 

1 

 

12 

1 772,00 

5 Świadczenie „Za życiem” 2 2 8 000,00 

 

PROWADZENIE DZIAŁAŃ WOBEC DŁUŻNIKÓW ALIMENTACYJNYCH 

Działania wobec dłużników alimentacyjnych określone w ustawie z dnia 7 września 

2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (DZ. U. z 2016 r., poz. 169.) 

podejmuje organ właściwy dłużnika właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby 

uprawnionej). 

W Gminie Kłaj zadania te w imieniu Wójta Gminy wykonuje Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej. 
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W przypadku przyznania osobie uprawnionej świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego, umieszczenia osoby uprawnionej w pieczy zastępczej lub złożenia przez 

wierzyciela wniosku o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego organ właściwy 

wierzyciela z urzędu występuje z wnioskiem do organu właściwego dłużnika o podjęcie 

działań wobec dłużnika alimentacyjnego. 

Po otrzymaniu takiego wniosku przeprowadzany jest wywiad alimentacyjny w celu 

ustalenia sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej dłużnika alimentacyjnego, a także 

jego stanu zdrowia oraz przyczyn niełożenia na utrzymanie osoby uprawnionej, odbiera od 

niego oświadczenie majątkowe oraz informuje dłużnika o przekazaniu do biura informacji 

gospodarczej informacji o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego 

wynikających z tytułu wypłaconego świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz z tytułu 

wypłaconej zaliczki alimentacyjnej w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 

miesięcy. 

Zebrane informacje, mające wpływ na skuteczność prowadzonej egzekucji,  

w szczególności zawarte w wywiadzie alimentacyjnym i oświadczeniu majątkowym, organ 

właściwy dłużnika przekazuje komornikowi sądowemu prowadzącemu postępowanie wobec 

danego dłużnika i prowadzi działania mające na celu zwiększenie skuteczności ściągania od 

dłużnika zadłużenia. 

Największymi dłużnikami alimentacyjnymi tut. organu (uwzględniono osoby, 

których zobowiązania wobec Skarbu Państwa są wyższe niż 60.000,00 zł) są: 

 

 

Dłużnik nr 1 66.874,60 zł 

Dłużnik nr 2 69.975,30 zł 

Dłużnik nr 3 73.484,14 zł 

Dłużnik nr 4 74.929,27 zł 

Dłużnik nr 5 75.808,92 zł 

Dłużnik nr 6 82.958,51 zł 

Dłużnik nr 7 91.631,50 zł 

Dłużnik nr 8 102.325,48 zł 

Dłużnik nr 9 104.638,12 zł 

Dłużnik nr 10 123.434,43 zł 

Dłużnik nr 11 147.198,77 zł 

 

W roku 2018 podjęto następujące działania zmierzające do wyegzekwowania 

należności od dłużników alimentacyjnych: 

 wysłano dwadzieścia pięć wezwań do zgłoszenia się w siedzibie GOPS dłużnika 

alimentacyjnego, celem ustalenia w toku wywiadu, jego aktualnej sytuacji 

ekonomicznej, zawodowej i zdrowotnej oraz podpisania oświadczenia o stanie 

majątkowym, 

 przeprowadzono cztery wywiady alimentacyjne i odebrano cztery oświadczenia 

majątkowe, 

 przekazano czternaście informacji do organu właściwego wierzyciela dot. podjętych 

działań wobec dłużnika alimentacyjnego, 

 przekazano  czternaście informacje do komornika sądowego dot. podjętych działań 

wobec dłużnika alimentacyjnego, 

 poinformowano trzydziestu czterech dłużników alimentacyjnych o przyznaniu na 

rzecz osób uprawnionych prawa do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, 
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 przekazano trzydzieści cztery informacji do komornika sądowego o przyznaniu na 

rzecz osób uprawnionych prawa do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, 

 przekazano dwadzieścia cztery informacje do organu właściwego dłużnika  

o przyznaniu prawa do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego wraz z wnioskiem o 

podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego, 

 poinformowano trzydziestu czterech dłużników alimentacyjnych o ich 

zobowiązaniach wobec Skarbu Państwa, 

 skierowano trzydzieści siedem wniosków do komornika sądowego o przyłączenie 

należności dłużnika alimentacyjnego z tyt. wypłaconych osobom uprawnionym 

świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego do postępowania egzekucyjnego, 

 skierowano dwa wnioski do Krajowego Rejestru Karnego, 

 wydano 2 decyzje w sprawie uchylania się dłużnika alimentacyjnego od obowiązku 

alimentacyjnego, 

 złożono cztery wnioski o ściganie dłużnika alimentacyjnego za przestępstwo 

uchylania się od obowiązku alimentacyjnego, 

 zgłoszono zaległości trzech dłużników alimentacyjnych do biura informacji 

gospodarczej. 

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym jest udzielana uczniom  

w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji oraz umożliwienia pokonywania barier 

dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia. Przy ustalaniu 

uprawnień do tego typu świadczeń zastosowanie mają kryteria dochodowe 

wykorzystywane w pomocy społecznej. 

Istnieją dwa rodzaje pomocy o które może ubiegać się uczeń: 

1) stypendium szkolne, 
2) zasiłek szkolny. 

W 2018 r. w Gminie Kłaj, w ramach pomocy materialnej dla uczniów o charakterze 

socjalnym, udzielono wsparcia dla 114 uczniów, w kwocie: 79.370,69 zł, całość wsparcia 

była udzielona w formie stypendium szkolnego. 

Wsparcia odmówiono (decyzje odmowne) dla 13 uczniów, ze względu na 

przekroczenie kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, uprawniającego do przyznania 

stypendium. 

Zdecydowana większość środków finansowych wykorzystywana do realizacji 

zadania pochodziła z dotacji celowej budżetu państwa. 

DODATKI MIESZKANIOWE I ENERGETYCZNE 

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, 

mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z 

zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Pomoc ta przysługuje w przypadkach określonych 

przepisami. Z racji tego, że zabudowa naszej gminy w przeważającej mierze ma charakter 

budownictwa jednorodzinnego i bardzo niewiele jest mieszkań czynszowych osób i rodzin 

kwalifikujących się do tego typu pomocy jest bardzo niewiele.      

Z kolei dodatek energetyczny jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez 

gminę, będącym formą rekompensaty kosztów ponoszonych z tytułu opłat za energię 

elektryczną. Dodatek energetyczny przysługuje osobie, która spełnia łącznie 3 warunki: 

 ma przyznany dodatek mieszkaniowy, 

 jest stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej 

(umowy na przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej) zawartej  

z przedsiębiorstwem energetycznym, 

 zamieszkuje w lokalu, do którego jest dostarczana energia elektryczna. 

W 2018 r. w Gminie Kłaj, w ramach pomocy z tytułu dodatku mieszkaniowego, udzielono 2 

rodzinom, na kwotę: 1.637,00 zł. Z dodatku energetycznego w 2018 r. nie skorzystał nikt. 

USTALANIE UPRAWNIEŃ I OBSŁUGA DYSTRYBUCJI KART DUŻEJ RODZINY 
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GOPS w Kłaju w ramach zadań przydzielonych jednostce do realizacji zajmuje się 

również ustalaniem uprawnień i dystrybucją kart dużej rodziny, dla rodzin posiadających 

troje i więcej dzieci, a od niedawna również dla osób, które w przeszłości posiadały  

i wychowywały troje i więcej dzieci. 

W trakcie roku 2018 przyznano i wydano 151 kart dużej rodziny. 

 

REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIU PRZEMOCY W RODZINIE 

 

W 2018 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował szereg zadań  

związanych z przeciwdziałaniem przemocy domowej oraz koordynował i zapewniał obsługę 

Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przemocy w rodzinie. Należy zaznaczyć, że  

Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. przemocy w rodzinie stanowi element gminnego 

systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i jest metodą pracy opartą na systemowej 

współpracy lokalnych instytucji podmiotów i służb oraz na wielopłaszczyznowym podejściu 

do problemu przemocy. Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjalistów z różnych 

instytucji min. sądów, policji, służby zdrowia, oświaty, pomocy społecznej, organizacji 

pozarządowych i samorządu, łącząca swoją wiedzę, umiejętności oraz możliwości 

wynikające z instytucji, którą reprezentują, podejmująca współpracę i skoordynowane 

działania mające na celu niesienie pomocy osobom krzywdzonym oraz przeciwdziałania 

zjawisku przemocy na terenie Gminy Kłaj. 

Podstawą prawną funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Kłaj jest 

ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawa z dnia 12 

marca 2004 r. o pomocy społecznej, a także akty prawa lokalnego tj. Uchwała 

XXVIII/193/2017 Rady Gminy Kłaj z dnia 09.03.2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego 

Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2021 oraz Gminnego 

Programu Ofiar przemocy, uchwała nr VI/32/2011 Rady Gminy Kłaj z dnia 28.03.2011 r.  

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu 

Interdyscyplinarnego w Kłaju oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,  

a także zarządzenia Wójta Gminy Kłaj nr 20/2011 z dnia 29.03.2011 w sprawie powołania 

Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego. 

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego działają na podstawie przepisów prawa 

oraz porozumień zawartych między Wójtem Gminy Kłaj, a podmiotami, których 

przedstawiciele wchodzą w skład Zespołu. Członkowie Zespołu wykonują zadania  

w ramach obowiązków zawodowych i służbowych lub społecznie. Porozumienie stanowi 

jednocześnie formę zobowiązania do zapewnienia i stworzenia możliwości udziału  

w posiedzeniach i pracach zespołu lub grup roboczych wytypowanych przedstawicieli. 

Obsługę organizacyjno-techniczną zespołu interdyscyplinarnego zapewnia Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Kłaju. Dyrektor GOPS pełni jednocześnie obowiązki 

przewodniczącego Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Kłaju.  

W 2018 roku odbyły się 4 posiedzenia Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego. 

Zespół obejmował swoją pomocą i nadzorował prace z 48 osobami uwikłanymi w przemoc 

wywodzących się z 19 rodzin. Przewodniczący zespołu powołał do bieżącej pracy z nimi 10 

grup roboczych, które odbyły łącznie 46 posiedzeń, głównie w formie interwencji  

i wizyt monitorujących w terenie.  

W obrębie całego roku z powodzeniem realizowano wszystkie kluczowe założenia 

Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2021 oraz 

Gminnego Programu Ofiar Przemocy. 

 

 

 

 

 

 

I. Gminny program rozwiązywania problemów alkoholowych 
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Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 

alkoholowych i narkomanii należy do zadań samorządu gminnego. W Gminie Kłaj zadanie 

to wykonywane jest przez: 

1. udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom z problemami alkoholowymi, 

narkotykami oraz przemocą w rodzinie: 

 finasowanie punktu konsultacyjnego, 

 finansowanie obozu z programem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży  

z grupy ryzyka. 

2. prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania 

problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci  

i młodzieży: 

 programy, warsztaty i kampanie profilaktyczne, 

 dofinasowanie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży, 

 finasowanie szkoleń dla przedstawicieli różnych grup (tj. GOPS, Policji, Komisji 

alkoholowej w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień). 

3. podejmowanie interwencji w związku z naruszaniem przepisów ustawy o wychowaniu 

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii. 

4. działalność Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kłaju: 

 podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby 

uzależnionej obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego, 

 kierowanie osób na badania diagnostyczne w celu wydania opinii w przedmiocie 

uzależnienia, 

 przeprowadzenie kontroli w placówkach handlowych i lokalach gastronomicznych. 

W ramach programu Gmina Kłaj realizowała program profilaktyki zintegrowanej 

„Archipelag Skarbów”. Zgodnie z założeniami profilaktyki zintegrowanej cele programu 

obejmują szerokie spektrum. Zostały one wyliczone poniżej w uporządkowaniu według 

obszarów tematycznych: 

1. profilaktyka korzystania z substancji psychoaktywnych: 

 ograniczenie używania przez młodzież alkoholu i narkotyków, 

2. wychowanie ku miłości i odpowiedzialności za swoją seksualność: 

 wzbudzanie motywacji do pracy nad własnym rozwojem w sferze budowania 

dojrzałych więzi, 

 ukazanie postaw i działań, które zwiększą szanse przeżycia prawdziwej, wiernej  

i trwałej miłości, 

 podważenie obecnych w popkulturze silnie szkodliwych mitów na temat miłości  

i seksualności, 

 ograniczenie korzystania z pornografii, 

 przeciwdziałanie skutkom seksualizacji dziewcząt, w tym zjawisku „samo-

uprzedmiotowania”, 

 profilaktyka ciąż nastolatek i profilaktyka HIV/AIDS, 

 zmotywowanie młodzieży do utrzymania postawy wstrzemięźliwości seksualnej lub 

powrotu do tej postawy (jeżeli chodzi o młodzież po inicjacji seksualnej), 

 poszerzenie wiedzy młodzieży na temat zakażeń przenoszonych droga płciową  

i skutecznych metod zapobiegania im, 

3. profilaktyka przemocy: 

 ograniczenie natężenia przemocy rówieśniczej w formie fizycznej i słownej,  

a także przemocy w podtekście seksualnym, 

 wzrost szacunku chłopców wobec dziewcząt i dziewcząt wobec samych siebie, 

4. cele i efekty ogólnoprofilaktyczne: 

 podwyższenie kompetencji w zakresie zachowań asertywnych, 

 wzmocnienie czynników chroniących w profilaktyce (więź z rodzicami, 

nauczycielami, identyfikacja z własnym systemem wartości-religijnym lub 

świeckim). 

Ośrodek Psychoedukacji i Rozwoju Relacji „RELACJA” przeprowadził także:  

1. warsztaty psychoedukacyjne podnoszące kompetencje wychowawcze rodziców dzieci 

wskazujących deficyty w rozwoju psychospołecznym, a w tym zagrożeniem 

niedostosowaniem społecznym, 
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2. zajęcia z zakresu socjoterapii dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych zagrożonych 

niedostosowaniem społecznym z terenu Gminy Kłaj, 

3. systemowe działania z zakresu psychoprofilaktyki i terapii z rodzinami dotkniętych 

problemem uzależnienia od środków psychoaktywnych oraz przemocy. 

 

J. OŚWIATA I WYCHOWANIE 

1. Sieć przedszkoli i szkół w Gminie Kłaj 

W 2018 r. w Gminie Kłaj funkcjonowało siedem jednostek oświatowych: 5 szkół 

podstawowych i 2 przedszkola. To efekt wchodzącej w życie reformy systemu oświaty, 

która zakładała przekształcenie zarówno dotychczasowych zespołów szkół szkolno-

gimnazjalnych jak i sześcioletnich szkół podstawowych w ośmioletnie szkoły podstawowe. 

Struktura gminnej sieci przedszkoli i szkół przedstawiała się następująco:  

1) Przedszkole Samorządowe w Dąbrowie, 

2) Przedszkole Samorządowe w Kłaju, 

3) Szkoła Podstawowa z Oddziałami  Integracyjnymi w Grodkowicach,  

4) Szkoła Podstawowa w Brzeziu (z oddziałami gimnazjalnymi), 

5) Szkoła Podstawowa w Kłaju (z oddziałami gimnazjalnymi), 

6) Szkoła Podstawowa w Szarowie (z oddziałami gimnazjalnymi), 

7) Szkoła Podstawowa w Targowisku (z oddziałami gimnazjalnymi). 

Dodatkowo w czterech szkołach podstawowych (poza SP Kłaj)  funkcjonowały 

oddziały przedszkolne, które umożliwiają wszystkim zainteresowanym dzieciom 

korzystanie z edukacji przedszkolnej na terenie własnej miejscowości lub gminy.  

2. Uczniowie 

 

2.1. Dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach 

podstawowych 

 

 

Rodzaj placówki oświatowej 

Liczba 

oddziałów 

Liczba 

dzieci 

Średnia 

liczba dzieci 

w oddziale 
(wielkości średnie z uwzględnieniem stanu na 
dzień 1 stycznia 2018 r. i 30 września 2018 r.) 

Przedszkole w Dąbrowie 4 90 22,5 

Przedszkole w Kłaju 4 90 22,5 

Oddział Przedszkolny w SP w Brzeziu 2 31 15,5 

Oddział Przedszkolny w SP w 

Grodkowicach 

3 55 18,3 

Oddział Przedszkolny w SP w Szarowie 3 59 19,7 

Oddział Przedszkolny w SP w Targowisku 3 71 23,7 

Razem 19 396 20,8 

 

2.2.Uczniowie w szkołach podstawowych  

 

 

Rodzaj placówki oświatowej 

Liczba 

oddziałów  

SP 

Liczba 

uczniów  

w SP 

Średnia liczba 
uczniów w 
oddziale SP 

(wielkości średnie z uwzględnieniem stanu na 

dzień 1 stycznia 2018 r. i 30 września 2018 r.) 

Szkoła Podstawowa w Brzeziu 7,3 67 9,2 

Szkoła Podstawowa w Grodkowicach 7,3 104 14,2 

Szkoła Podstawowa w Kłaju 16 291 18,2 

Szkoła Podstawowa w Szarowie 13,3 227 17,1 

Szkoła Podstawowa w Targowisku 8,3 145 17,7 

Razem 52,2 773 14,8 
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2.3.Uczniowie w oddziałach gimnazjalnych w szkołach podstawowych  

 

 

Rodzaj placówki oświatowej 

Liczba 

oddziałów  

SP 

Liczba 

uczniów w 

SP 

Średnia 

liczba 

uczniów w 

oddziale SP 
(wielkości średnie z uwzględnieniem stanu na 
dzień 1 stycznia 2018 r. i 30 września 2018 r.) 

Szkoła Podstawowa w Brzeziu 1,6 13 8,1 

Szkoła Podstawowa w Kłaju 2,3 50 21,7 

Szkoła Podstawowa w Szarowie 3,6 57 15,8 

Szkoła Podstawowa w Targowisku 1,6 19 11,9 

Razem 9,1 138 15,2 

 

3. Zatrudnienie pracowników  

3.1. Zatrudnienie nauczycieli w przedszkolach i szkołach 

Rok  2018 

Ilość zatrudnionych osób (z wzgl. 

tych samych nauczycieli 

zatrudnionych w kilku szkołach) 

Ilość etatów 

przeliczeniowych 

(średnioroczna) 

Przeciętne zatrudnienie 152 143,17 

 

3.2.  Zatrudnienie nauczycieli z uwzględnieniem stopni awansu 

zawodowego 

Rok  2018 Stażyści Kontraktowi Mianowani Dyplomowani Razem 

Przeciętne 
zatrudnienie w 

przeliczeniu na etaty 
4,29 26,49 22,94 89,45 143,17 

 

3.3.  Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi w przedszkolach i 

szkołach 

Rok  2018 
Ilość zatrudnionych 

osób 
Ilość etatów 

Zatrudnienie 49 39,81 

3.4. Zatrudnienie w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym 

Szkół 

Rok  2018 
Ilość zatrudnionych 

osób 
Ilość etatów 

Zatrudnienie 11 9,00 

 

4. Wynagrodzenia 

4.1. Średnie wynagrodzenia nauczycieli na poszczególnych stopniach 

awansu  zawodowego 

Poziom wynagrodzenia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego 

przekracza wielkości określone w Karcie Nauczyciela dla tych grup zawodowych. Tym 

samym w gminie nie ma potrzeby wypłacania dodatków uzupełniających dla nauczycieli.  

Rok  2018 Stażyści Kontraktowi Mianowani Dyplomowani 
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Przeciętne 

wynagrodzenie 
3155,00 3310,60 4157,40 5398,20 

 

4.2.  Średnie wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi 

Przeciętna płaca w tej grupie pracowników znacznie przekracza ustawowo gwarantowany 

poziom wynagrodzenia minimalnego (2100 zł). 

 

Rok Wynagrodzenie roczne  
– w przeliczeniu na etat (w zł) 

Wynagrodzenie miesięczne  
– w przeliczeniu na etat  (w zł) 

2018 33 659,73 3 138,31 

 

5. Realizowane zadania oświatowe 

Gmina Kłaj realizowała zadania  oświatowe wynikających z przepisów prawa 

oświatowego. Wykonując powyższe  zadania gmina tworzyła warunki do nauczania dla 

dzieci i młodzieży realizujących obowiązek szkolny i obowiązek rocznego przygotowania 

przedszkolnego, zapewniała edukację przedszkolną dla dzieci w wieku 3-5 lat, 

organizowała opiekę świetlicową, zapewniała dostępność do edukacji dla uczniów 

niepełnosprawnych finansując dowóz do szkół poza terenem gminy oraz stwarzała warunki 

do realizacji programów i projektów zewnętrznych. 

 

5.1. Baza oświatowa 

Budynki i obiekty szkolne oraz przedszkolne i otoczenie wokół nich spełniają 

podstawowe wymogi bezpieczeństwa i higieny nauki  i pracy. Wszystkim dzieciom chętnym 

do korzystania z edukacji przedszkolnej gmina zapewnia miejsca  

w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych. Przy wszystkich placówkach przedszkolnych 

są place zabaw. Wyposażenie pomieszczeń przedszkolnych jest na poziomie 

gwarantującym efektywną realizację treści programowych. W czterech spośród pięciu szkół 

podstawowych posiadają dobre warunki lokalowe, z wystarczającą ilością pomieszczeń do 

nauki i aktywności fizycznej (sale gimnastyczne, zewnętrzne boiska sportowe). W jednej 

szkole podstawowej, po przekształceniu jej w ośmiolatkę, występują problemy lokalowe, 

szkoła ta nie posiada również sali gimnastycznej a boisko sportowe nie spełnia standardów 

bezpieczeństwa. Placówki oświatowe w zakresie infrastruktury, wyposażenia, inwestycji i 

remontów funkcjonują dzięki środkom otrzymywanym  

z budżetu państwa (dotacje), środkom własnym gminy oraz pozyskiwanym z programów i 

projektów zewnętrznych. 

 

5.2.  Inwestycje i remonty w przedszkolach i szkołach 

5.2.1. Inwestycje 

Najważniejsze inwestycje i zakupy inwestycyjne to: 

1) drzwi wejściowe w SP w Brzeziu, 

2) ogrodzenie placu zabaw w SP w Grodkowicach, 

3) wyposażenie placu zabaw w SP w Targowisku, 

4)  ogrodzenie i doposażenie placu zabaw w SP w Szarowie, 

5) monitoring wizyjny w SP w Kłaju. 

 

5.2.2. Remonty 

Przeprowadzono w szkołach szereg remontów, do najważniejszych z nich należy zaliczyć: 

1) naprawa kotła co, remont instalacji elektrycznej oraz malowanie sal w PS w Kłaju, 

2) naprawa zmywarki, malowanie sal oraz wymiana zamków w drzwiach w PS  

w Dąbrowie, 

3) remont sanitariatów w SP w Brzeziu, 

4) adaptacja sali gimnastycznej na pomieszczenia lekcyjne i remont sanitariatu w SP w 

Grodkowicach, 

5) odnowienie elewacji, cyklinowanie i malowanie parkietu, remont sanitariatów, 

remont instalacji elektrycznej w budynkach przedszkola i  SP w Targowisku, 
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6) remont sieci co, naprawa, przegląd i konserwacja pieca co, wymiana wykładzin 

podłogowych, naprawa oświetlenia, wymiana drzwi oraz malowanie pomieszczeń  

w budynkach przedszkola i SP w Szarowie. 

 

5.3. Realizacja podstawy programowej i zadań statutowych w szkołach 

Zajęcia edukacyjne związane z realizacją podstawy programowej odbywały się  

w wymiarze zgodnym z przepisami w sprawie ramowych planów nauczania. W szkołach  

z tego tytułu realizowano ok. 2 135 godz. zajęć godzin zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

tygodniowo. W każdej szkole zapewnione były dla uczniów dodatkowe zajęcia związane z 

organizacją kształcenia specjalnego (z. rewalidacyjne), związane  

z udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej (głównie z. logopedyczne) oraz 

wynikające z zadań statutowych (z. rozwijające  zainteresowania i odpowiadające na 

potrzeby uczniów). Na tego typu zajęcia przeznaczono w szkołach  łącznie ok. 180  godzin 

tygodniowo. W każdej szkole zatrudniony jest pedagog i funkcjonuje biblioteka szkolna. 

 

5.4.  Nauczanie indywidualne 

Dla uczniów, którzy ze względu na stan zdrowia nie byli w stanie korzystać z zajęć 

szkolnych lub mieli utrudniony lub ograniczony dostęp do tych zajęć organizowane były 

zajęcia indywidualne. W roku 2018 z tego typu zajęć korzystało, w krótszym lub dłuższym 

okresie, 5 uczniów, dla których organizowano 50-60 godz. tygodniowo. 

 

5.5. Programy i projekty zewnętrzne 

W 2018 r. realizowane były również projekty z wykorzystaniem środków europejskich  

i programy rządowe. Pozyskane środki przeznaczane były zarówno na organizację 

dodatkowych zajęć rozwijających uzdolnienia i wyrównujących szanse, wyjazdy  

i wycieczki interdyscyplinarne, w tym międzynarodowe dla uczniów, a także na 

wzbogacania szkół w nowoczesny sprzęt, pomoce dydaktyczne i książki. 

 

5.5.1. Projekt „Zwiększamy szanse na lepszą przyszłość” 

Projekt, będący kontynuacją z roku poprzedniego, realizowany był w czterech spośród 

pięciu szkół podstawowych. W 2018 r. polegał na organizacji doskonalenia i dokształcania  

zawodowego dla nauczycieli, organizacji zajęć dla uczniów oraz organizacji wycieczek 

przedmiotowych i interdyscyplinarnych. W wyniku uczestnictwa w projekcie kompetencje 

podniosło 45 nauczycieli oraz 406 uczniów. Przeprowadzono 1810 godzin zajęć 

matematycznych, przyrodniczych  i informatycznych oraz zorganizowano 7 wycieczek 

interdyscyplinarnych. Wartość projektu w 2018 r. to kwota: 211 940,70 zł. 

 

5.5.2. Erasmus 

Projekt realizowany był w Szkole Podstawowej w Szarowie. Polegał na rozwijaniu 

kompetencji językowych wśród uczniów poprzez organizację wyjazdów studyjnych do kilku 

krajów europejskich. Wartość realizowanego projektu w 2018 r. to kwota: 41 062,84 zł. 

 

5.5.3. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 

Do programu zostały zakwalifikowane 3 szkoły podstawowe: w Kłaju, w Szarowie  

i w Grodkowicach. Program umożliwiał pozyskanie środków zewnętrznych na wzbogacenie 

zasobów biblioteczny o nowe pozycje książkowe i lektury dla uczniów. Całkowita wartość 

programu to kwota: 35 000,00 zł, z czego dofinansowanie wyniosło: 28.000,00 zł. 

 

5.5.4. Program „Szkolny Klub Sportowy” 

Do  programu przystąpiły 3 szkoły: w Kłaju, Szarowie i Targowisku. Zorganizowanych 

zostało 5 grup uczniowskich, składających się z 12-15 uczniów, dla których zorganizowano 

dodatkowe zajęcia sportowe prowadzone przez nauczycieli ww. szkół  

i opłacanych ze środków pozyskanych z ministerstwa sportu przez operatora regionalnego: 

Małopolski Szkolny Związek Sportowy. Szkoły otrzymały również nieodpłatnie sprzęt 

sportowych do prowadzenia zajęć. 

 

5.5.5. Vulcan kompetencji w małopolskich samorządach 
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Program związany był z organizacja procesowego wspomagania przedszkoli i szkół  

w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych u uczniów. Przeprowadzona została także 

gminna debata oświatowa, dzięki której uwypuklone zostały najistotniejsze problemy 

oświatowe, które były przedmiotem organizowanego wsparcia dla nauczycieli i szkół.  

W programie uczestniczą wszystkie przedszkola i szkoły. 

 

5.6. Edukacja przedszkolna w publicznych placówkach wychowania 

przedszkolnego 

Wszystkie placówki wychowania przedszkolnego funkcjonują przez 5 dni w tygodniu  

w wymiarze 5 godzin dziennie przeznaczonych na realizację podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego. W  pięciu  spośród sześciu placówek wychowania 

przedszkolnego czas ten jest wydłużony od 1 do kolejnych 5 godzin, przy czym wydłużenie 

to nie dotyczy wszystkich grup przedszkolnych. 

 

5.7.  Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne  

i materiały ćwiczeniowe 

W związku z realizacją rządowego programu doposażenia szkól w podręczniki, materiały 

edukacyjne i materiały ćwiczeniowe pozyskano środki na zakup ww. pomocy 

dydaktycznych dla uczniów wszystkich szkół podstawowych w wysokości łącznej: 111 618, 

80 zł, w tym także na środki dydaktyczne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi. 

 

5.8. Dotacje dla przedszkola niepublicznego  

Od wrześniu 2014 r. w gminie funkcjonuje Przedszkole Niepubliczne „Ogród Montessori”. 

Począwszy od 2015 r., zgodnie z obowiązującymi przepisami, niepubliczne przedszkole 

otrzymuje dotację z budżetu gminy, która w roku 2018 osiągnęła poziom: 490.558,12 zł. 

Wysokość dotacji znacznie przekracza kwoty otrzymywane przez gminę na dzieci ww. 

przedszkola w formie subwencji oświatowej i dotacji przedszkolnej oraz kwoty zwracane 

przez inne gminy z tytułu uczęszczania do ww. przedszkola dzieci zamieszkałych na terenie 

tych gmin. 

 

5.9. Dowóz uczniów  do szkół 

Gmina zapewnia bezpłatny dowóz wszystkim uczniom objętych obowiązkiem rocznego 

przygotowania przedszkolnego lub obowiązkiem szkolnym, dla których droga  z domu do 

szkoły przekracza ustawowo określoną odległość, tj. 3 lub 4 km.  W 2018 r. dowozy 

regularne dotyczyły głównie uczniów SP w Grodkowicach oraz dotychczasowych gimnazjów 

w Kłaju i Szarowie. Na ten cel przeznaczono środki w wysokości: 58.888,00 zł. Dowożone 

są również dzieci i młodzież skierowane do kształcenia specjalnego ze względu na stopień 

niepełnosprawności do szkoły integracyjnej w Grodkowicach oraz  placówek poza terenem 

gminy (Bochnia, Kraków, Wieliczka). Z prawa  do bezpłatnego dowozu lub zwrotu kosztów 

korzystało 26 uczniów. Na dowozy do szkół w celu organizowania kształcenia specjalnego 

gmina przeznaczyła kwotę: 218.675,53 zł. Wszystkie dowozy realizowane są przez firmę 

przewozową zewnętrzną. 

 

5.10. Zapewnienie opieki świetlicowej 

We wszystkich szkołach podstawowych, w związku z potrzebami zgłaszanymi przez 

rodziców oraz z koniecznością oczekiwania uczniów na zajęcia pozalekcyjne i na odwóz po 

lekcjach organizowane były zajęcia świetlicowe, przy czym w SP w Brzeziu świetlica 

prowadzona jest przez Stowarzyszenie. Z zajęć korzystało ok. 300 uczniów. Ogólny 

wymiar zajęć świetlicowych wynosił ponad 130 godzin tygodniowo. Na organizację zajęć 

świetlicowych przeznaczono w 2018 r. kwotę: 379.676,24 zł. 

 

5.11. Zwrot środków dla innych gmin z tytułu uczęszczania do placówek 

wychowania przedszkolnego na ich terenie dzieci zamieszkałych  

w gminie Kłaj 

Część dzieci zamieszkałych w Gminie Kłaj uczęszcza do placówek wychowania 

przedszkolnego zlokalizowanych w innych gminach. Koszty ponoszone z tytułu objęcia 
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takich dzieci wychowaniem przedszkolnym spoczywają na gminie właściwej ze względu na 

miejsce zamieszkania rodziców – zgodnie z przepisami prawa oświatowego. Wielkość kwot 

przeznaczanych na refundację w 2018 r. kosztów wynikających z tego tytułu dla innych 

gmin przedstawia się następująco: 

 

Wyszczególnienie 
Gmina 

Bochnia 
Gmina 

Niepołomice 
Gmina 

Wieliczka 
Gmina 
Kraków 

Gmina 
Biskupice 

Liczba dzieci 

uczęszczających do 
przedszkoli poza gminą Kłaj 

5 20 5 6 1 

Kwota zwrotu dla gmin  
(w zł) 

18.784,21 70.974,28 12.986,68 29.055,36 2.200,12 

Ogółem koszty ponoszone  

z tytułu uczęszczania dzieci 
do przedszkoli poza gminą 
w 2018 r. 

134.000,65 

 

6. Środki z budżetu centralnego a koszty funkcjonowania przedszkoli i szkól 

Ogólne liczby dzieci i uczniów, o których była mowa powyżej, generują wielkości środków 

finansowych na oświatę przekazywanych do gminy w formie subwencji i dotacji z budżetu 

centralnego. Pomimo utrzymywania się tendencji wzrostowej w wielkości subwencji 

oświatowej jej udział w kosztach funkcjonowania przedszkoli i szkół jest w zasadzie taki 

sam (68-70%). Chcąc utrzymać istniejącą sieć szkół i przedszkoli jak i  osiągnięty przez 

nie poziom rozwoju, a także zapewnić wymagane  standardy w zakresie pomocy 

dydaktycznych i wyposażenia gmina-jako organ prowadzący przeznacza na oświatę coraz 

wyższe kwoty z własnych środków finansowych. Poziom finansowania gminnego osiąga 

prawie 30%  kosztów funkcjonowania oświaty. Dzięki temu dzieci i uczniowie korzystają  

z dodatkowych form zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych a przedszkola  

i szkoły rozwijają się organizacyjnie i zapewniają coraz lepsze warunki do nauki i pracy. 

6.11. Subwencja oświatowa 

W ramach subwencji oświatowej w 2018 r. gmina otrzymała kwotę 9.961.281,00 zł,  

w tym na kształcenie specjalne 1.138.773,00 zł. Dodatkowo pozyskano środki z rezerwy 

oświatowej z przeznaczeniem na refinansowanie kwoty naprawy dachu na sali 

gimnastycznej w Kłaju w wysokości 11.899,00 zł oraz na doposażenie pracowni 

matematyczno-przyrodniczych w SP w Grodkowicach w wysokości 75.000,00 zł. Łączna 

kwota subwencji wyniosła zatem: 10.048.180,00 zł. 

 

6.12. Dotacja przedszkolna  

Na realizację zadań w zakresie organizacji edukacji przedszkolnej dla dzieci w wieku 3-5 

lat gmina otrzymała dotację w wysokości: 476.760,00 zł (348 x 1.370,00 zł). 

 

6.13.  Koszty funkcjonowania przedszkoli i szkół 

Wydatki poniesione na funkcjonowanie gminnej oświaty w 2018 r., z uwzględnieniem 

kosztów obsługi finansowo-kadrowej,  zamknęły się w kwocie 16.500.000,00 zł (bez 

środków zewnętrznych). 

 

6.14.  Środki własne gminy przeznaczone na funkcjonowanie przedszkoli i 

szkół 

Funkcjonowanie sieci przedszkolnej i szkolnej, o której mowa w pkt. 1 oraz związany  

z tym zakres realizowanych zadań oświatowych, o których mowa w pkt. 5, przez 

nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w pkt. 3, powodują konieczność 

przeznaczenia na te cele dodatkowych środków pochodzących z  dochodów własnych 

gminy i uzupełniających środki przekazywane na oświatę z budżetu centralnego. W 2018 r. 

wielkość tych środków to kwota: 6.451.820,00 złotych.  Prawie 2.600.000,00 zł z tej 

kwoty przeznaczone jest na utrzymanie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach 
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podstawowych, których prowadzenie należy do zadań własnych gminy. Reszta to środki 

przeznaczone na funkcjonowanie szkół podstawowych, na które-ze względu na 

występującą liczebność zespołów uczniowskich- nie wystarczają środki przekazane  

w formie subwencji. 

 

K. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 

Współpraca Gminy Kłaj z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku dotyczyła  

w szczególności zadań własnych gminy obejmujących następujące obszary:  

  Kultura, 

  kultura fizyczna i sport, 

  Ekologia. 

Zlecanie zadań publicznych miało formę wsparcia, czyli dofinansowania jego 

realizacji. Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Kłaj nr OA.0050.09.2018 z dnia 

30.01.2018 r. na wsparcie w realizacji zadań przeznaczono: 

 

1. UPOWSZECHNIANIE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR I DZIEDZICTWA 

NARODOWEGO 

 – 85.000,00 zł (osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) 

2.  UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU 

- 130.000,00 zł (sto trzydzieści tysięcy złotych 00/100) 

3. EKOLOGIA 

- 2.000 zł (dwa tysiące złotych 00/100) 

RAZEM: 217.000,00 zł (dwieście siedemnaście tysięcy złotych 00/100) 

  

Współpraca Gminy Kłaj z organizacjami pozarządowymi w roku 2018 

prowadzona była zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz.U. Z 2010. nr 234, poz. 1536  

z późn.zm.) oraz Uchwałą nr XXXVI/251/2017 Rady Gminy Kłaj z dnia 12 października 

2017 r. w sprawie: Przyjęcia programu współpracy Gminy Kłaj  

z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy 

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 

rok. 

 

Po przeanalizowaniu ofert złożonych w terminie otwartego konkursu ofert na 

realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury, kultury fizycznej i sportu oraz 

ekologii - realizacja zadań publicznych zlecona została następującym podmiotom:  

 

UPOWSZECHNIANIE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR I DZIEDZICTWA 

NARODOWEGO 

 

1.STOWARZYSZENIE ROZWOJU KŁAJA  

ZADANIE: Zawdzięczamy mu tak wiele. W 100-lecie niepodległości seniorzy pragną oddać 

hołd Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu podążając jego śladami. 

DOTACJA: 5.000,00 zł 

2. STOWARZYSZENIE ROZWOJU GMINY KŁAJ 

ZADANIE: Poznajemy kulturę i tradycję regionu Bieszczad – warsztaty serowarskie  

i tradycyjny wypiek chleba. 

DOTACJA: 3.000,00 zł 

3. STOWARZYSZENIE ROZWOJU GMINY KŁAJ 

ZADANIE: Obchody trzydziestopięciolecia sołectwa Gruszki. 

DOTACJA: 1.050,00 zł 

 

4. STOWARZYSZENIE ROZWOJU GMINY KŁAJ 



52 
 

ZADANIE: Porywający taniec.  

DOTACJA: 2.000,00 zł 

 

5. STOWARZYSZENIE ROZWOJU GMINY KŁAJ 

ZADANIE: Dla Niepodległej – III powiatowy przegląd pieśni patriotycznych i cykl koncertów 

chóru Gaudium. 

DOTACJA: 11.515,00 zł 

 

6. STOWARZYSZENIE ROZWOJU GMINY KŁAJ 

ZADANIE: Kocham muzykę – gminny festiwal artystyczny. 

DOTACJA: 4.300,00 zł 

 

7. STOWARZYSZENIE ROZWOJU GMINY KŁAJ 

ZADANIE: Śladami wielkich Polaków – Zbigniew z Brzezia. 

DOTACJA: 1.450,00 zł  

 

8. OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W DĄBROWIE 

ZADANIE: Gminne święto plonów- dni Dąbrowy. 

DOTACJA: 4.000,00 zł 

 

9. OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W BRZEZIU 

ZADANIE: Rodzinne święto Brzezia. 

DOTACJA: 4.000,00 zł 

 

10. OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ŁĘŻKOWICACH 

ZADANIE: Piknik rodzinny. 

DOTACJA: 3.000,00 zł 

 

11. OCHOTNICZA STRAZ POŻARNA W SZAROWIE 

ZADANIE: Jubileuszowe XX dni Szarowa. 

DOTACJA: 5.000,00 zł 

 

12. STOWARZYSZENIE RODZICÓW DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH „DOBRO DZIECKA” 

ZADANIE: Łańcut. Plener artystyczno- integracyjny na łonie natury dla dzieci, młodzieży  

i osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Kłaj. 

DOTACJA: 4.900,00 zł 

 

13. STOWARZYSZENIE „ŚWIAT PRZYJACIÓŁ” 

ZADANIE: Kultura i tradycja łączy pokolenia. 

DOTACJA: 500,00 zł 

 

14. STOWARZYSZENIE „ŚWIAT PRZYJACIÓŁ” 

ZADANIE: Las w słoiku. 

DOTACJA: 500,00 zł 

 

15. UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „SMYK” 

ZADANIE: Gminne Święto Niepodległości. 

DOTACJA: 1.500,00 zł 

 

16. UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „SPRINTER” 

ZADANIE: Sztafeta pokoju. 

DOTACJA: 2.600,00 zł 

 

17. UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „ALFA” 

ZADANIE: Z nadzieja na kresy – bogactwo kultur dziedzictwem Europy. 

DOTACJA: 2.000,00 zł 
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18. UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „ISKRA” 

ZADANIE: Gminny konkurs recytatorski. 

DOTACJA: 850,00 zł 

 

19. UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „ISKRA” 

ZADANIE: II Piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka. 

DOTACJA: 2.820,00 zł 

 

20. UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „ISKRA” 

ZADANIE: Gminna uroczystość poświęcona uchwaleniu Konstytucji 3 Maja. 

DOTACJA: 950,00 zł 

 

21. UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „OLIMPIJCZYK” 

ZADANIE: Mama, tata i ja – cztery godziny dla rodziny. 

DOTACJA: 2.865,00 zł 

 

22. UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „OLIMPIJCZYK” 

ZADANIE: Gminny konkurs recytatorski dla przedszkoli „Małe i duże misie”. 

DOTACJA: 800,00 zł 

 

23. UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „OLIMPIJCZYK” 

ZADANIE: Turniej pięknego czytania. 

DOTACJA: 950,00 zł 

 

24. STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI TARGOWISKO 

ZADANIE: Targ wczoraj i dziś.  

DOTACJA: 2.700,00 

 

25. STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI TARGOWISKO 

ZADANIE: Dni Targowiska. 

DOTACJA: 4.850,00 zł 

 

26. STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI TARGOWISKO 

ZADANIE: Klub seniorów. 

DOTACJA: 2.100,00 zł 

 

27. TOWARZYSTWO SPORTOWE „WOLNI” KŁAJ” 

ZADANIE: Tam gdzie nasze korzenie – społeczeństwa ponad podziałami (drogami ziemi 

podolskiej). 

DOTACJA: 4.000,00 zł 

 

28. TOWARZYSTWO SPORTOWE „WOLNI” KŁAJ 

ZADANIE: Historia i kultura wczoraj i dziś – szlakiem Mikołaja Kopernika. 

DOTACJA: 4.000,00 zł 

 

29. TOWARZYSTWO SPORTOWE „WOLNI” KŁAJ 

ZADANIA: Poznaj swój kraj – Wiślicka, Szydłów – prastare miasta Polski. 

DOTACJA: 1.000,00 zł 

 

30. TOWARZYSTWO SPORTOWE „WOLNI” KŁAJ 

ZADANIE: Poznaj swój kraj – Wrocław – jedno miasto – wiele kultur. 

DOTACJA: 800,00 zł 

 

UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ 

 

1. TOWARZYSTWO SPORTOWE „WOLNI” KŁAJ 

ZADANIE: Popularyzacja piłki nożnej wśród mieszkańców Gminy Kłaj. 
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DOTACJE: 34.500,00 zł 

 

2. LUDOWY KLUB SPORTOWY „START” BRZEZIE 

ZADANIE: Popularyzacja piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży w Gminie Kłaj poprzez 

organizację zajęć sportowych i zawodów. 

DOTACJA: 19.500,00 zł 

 

3. LUDOWY KLUB SPORTOWY „ZRYW” 

ZADANIE: Popularyzacja piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży. 

DOTACJA: 18.000,00 zł 

 

4. LUDOWY KLUB SPORTOWY „TARGOWIANKA” 

ZADANIA: Popularyzacja sportu w miejscowości Targowisko. 

DOTACJA: 27.000,00 zł 

 

5. UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „OLIMPIJCZYK” 

ZADANIE: Jesteśmy aktywni. 

DOTACJA: 2.200,00 zł 

 

6. STOWARZYSZENIE „ŚWIAT PRZYJACIÓŁ”  

ZADANIE: Futsal dla każdego. 

DOTACJA: 2.000,00 zł 

 

7. STOWARZYSZENIE ROZWOJU GMINY KŁAJ 

ZADANIE: Gminny Turniej Szachowy o Puchar Szachowego Króla Gminy Kłaj. 

DOTACJA: 847,00 zł 

 

8. UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „ISKRA” 

ZADANIA: Międzyszkolny Turniej  Halowej Piłki Nożnej. 

DOTACJA: 3.000,00 zł 

 

9. UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „SPRINTER” 

ZADANIA: Sport dla każdego. 

DOTACJA: 8.000,00 zł 

10. UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „SMYK” 

ZADANIA: Sportowo-rekreacyjne zmagania. 

DOTACJA: 2.000,00 zł 

 

11. UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „ALFA” 

ZADANIA: Rajd Pieszy – śladami młodzieńczych wędrówek Karola Wojtyły. 

DOTACJA: 1.453,00 zł 

 

12. UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „ALFA” 

ZADANIA: Organizacja współzawodnictwa sportowego i rekreacja w zakresie piłki ręcznej. 

DOTACJA: 6.000,00 zł 

 

13. KRAKOWSKI KLUB KARATE TRADYCYJNEGO 

ZADANIA: Zajęcia i działania upowszechniające kulturę fizyczną. 

DOTACJA: 5.500,00 zł 

                                                   

 

EKOLOGIA 

 

CEL: Przedmiotem działalności jest ochrona interesów zawodowych i społecznych 

pszczelarzy, upowszechnianie wiedzy zawodowej oraz udzielanie pomocy  

w unowocześnianiu gospodarki pasiecznej. 
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1. WOJEWÓDZKI ZWIĄZEK PSZCZELARZY W KRAKOWIE 

ZADANIA: Ochrona pszczoły miodnej. 

DOTACJA: 2.000,00 zł 

 

PODMIOTY, KTÓRYCH OFERTY ODRZUCONO Z PRZYCZYN FORMALNYCH 

 

1. KLUB SPORTOWY „PODWAWELSKI" 

ZADANIE: Mistrzostwa Polski w Rock’n Rollu Akrobatycznym 

DOTACJA: NIE PRZYZNANO – oferta nie spełnia pkt III.1. Ogłoszenia o konkursie, 

stanowiącego Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Kłaj nr OA.0050.96.2017  

z dnia 28.11.2017 r. – W ramach konkursu wspierane będą działania realizowane na rzecz 

mieszkańców gminy Kłaj”. 

 

2. UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „ALFA” 

ZADANIE: Biegi Przełajowe – Dzień Dziecka w Gminie Kłaj na sportowo 

DOTACJA: NIE PRZYZNANO – oferta nie spełnia pkt III.1. Ogłoszenia o konkursie, 

stanowiącego Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta gminy Kłaj nr OA.0050.96. 2017  

z dnia 28.11.2017 r. – „W ramach konkursu wspierane będą działania realizowane na rzecz 

mieszkańców gminy Kłaj”. 

 

3. UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „OLIMPIJCZYK” 

ZADANIE: Gminny konkurs z Języka Angielskiego 

DOTACJA: NIE PRZYZNANO – oferta niezgodna z rodzajem zadania publicznego zawartym 

w Ogłoszeniu o konkursie pkt I.1, stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta gminy 

Kłaj nr OA.0050.96.2017 z dnia 28.11.2017 r. tj; „W zakresie wspierania kultury, sztuki, 

ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego”. 

 

ZASTOSOWANE FORMY WSPÓŁPRACY O CHARAKTERZE POZAFINANSOWYM: 

1. Konsultacje projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności 

statutowej Organizacji. 

2. Doradztwo, udzielanie organizacjom pomocy merytorycznej, np. informowanie  

o zasadach udzielania dotacji, wyjaśnianie procedur aplikowania oraz wypełniania 

wniosków w otwartych konkursach ofert ogłaszanych przez Gminę Kłaj.  Istotną częścią 

współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi jest wsparcie organizacyjne przy 

prowadzonych przedsięwzięciach np. poprzez udostępnianie gminnych obiektów czy 

sprzętu. 

3. Informowanie Organizacji o dostępnych, zewnętrznych konkursach grantowych, 

wyjaśnianie procedur aplikowania. Stowarzyszenia otrzymują również stałe powiadomienia 

o możliwościach pozyskania dofinansowania w ramach różnych konkursów ofert 

ogłoszonych przez np. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Minerstwo 

Sportu i Turystyki i inne fundacje. 

4. Obejmowanie patronatem Wójta wydarzeń organizowanych przez Organizacje. 

5. Udzielanie rekomendacji Organizacjom wnioskującym o środki finansowe ze źródeł 

zewnętrznych. 

6. Udostępnianie witryny internetowej Gminy Kłaj do publikacji informacji dotyczących 

działalności organizacji współpracujących z Gminą Kłaj. 

7. Promowanie przekazywania 1% podatku na organizacje pożytku publicznego działające 

na terenie Gminy. 

 

 

PODSUMOWANIE  - ROK 2018 
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Współpraca Gminy Kłaj z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

odbywała się na zasadach: 

 Pomocniczości, 

 suwerenności stron, 

 partnerstwa, 

 efektywności, 

 uczciwej konkurencji, 

 jawności.  

Celem głównym programu było kształtowanie i wzmocnienie współpracy  

w zakresie definiowania i zaspokajania potrzeb mieszkańców gminy oraz zwiększenie 

aktywności społeczeństwa lokalnego. Dzięki sformułowaniu przejrzystych zasad współpracy 

między gminą, a organizacjami pozarządowymi udało się w pełni osiągnąć założone cele. 
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W Gminie Kłaj organizacje pozarządowe wykazały się ogromnym zaangażowaniem, 

pomysłowością i kreatywnością. 

Jasno definiowalne, konkretne, łatwo mierzalne  i policzalne  rezultaty przyczyniły się do 

zmian w postawach, nabyciu specyficznych umiejętności, często pomogły w akceptacji 

siebie i były drogowskazem do dalszych kierunków działań „jednostki – obywatela”. 

Oprócz zmian natychmiastowych, spowodowanych realizacją projektu,  wypracowano 

również efekty długofalowe,  perspektywiczne, zauważalne dopiero po pewnym czasie od 

zakończenia projektu. 

Ilość zrealizowanych zadań wymusiła na uczestnikach  proces tworzenia 

mechanizmów współdziałania społecznego w podejmowaniu decyzji dotyczących ważnych 

aspektów lokalnego społeczeństwa. Pozytywne nastawienie, chęć współpracy samorządu 

oraz pomoc finansowa i pozafinansowa udzielana organizacjom pozarządowym przez 

Gminę pozytywnie wpłynęła na kontakty i wzajemne relacje. 

Wspierając zadania publiczne gmina może w pełni wykorzystać potencjał organizacji 

aby efektywnie wspierać docelowe grupy beneficjentów i ma możliwość kompleksowego 

skupienia się na szczegółowym problemie. Współpraca gminy  na zasadach partnerstwa z 

organizacjami, klubami i stowarzyszeniami pozwala na szybkie reagowanie na zachodzące 

w otoczeniu zmiany, nadążanie za nimi, a nawet wyprzedzanie. Aby skutecznie działać na 

rzecz celów społecznych, niezbędne okazały się  dostosowane do strategii rozwoju 

kompetencje, wiedza i umiejętności pracowników, wolontariuszy i wszystkich 

zaangażowanych w to, aby optymalnie dysponować środkami finansowymi,  zasobami 

ludzkimi i czasem. 

 

 

L. Ochrona zwierząt 

Zadaniem własnym Gminy jest między innymi zapewnienie opieki bezdomnym 

zwierzętom. Umowę na zapewnienie opieki oraz wyłapywanie bezdomnych zwierząt na 

terenie Gminy realizuje Schronisko „PLAMA” Racławice oraz Lecznica Weterynaryjna  Lek. 

wet. Zbigniew Pawliński i lek. Grzegorz Wroński  

 

Na przestrzeni lat 2017 – 2018: 

1. 2017 r. - w schronisku przebywało 9 psów, wysterylizowano 10 bezdomnych kotek  

i 2 psy, które zostały adoptowane przez nowych właścicieli. Zakupiono także karmę dla 

bezdomnych kotów i psów. 

Koszt realizacji w/w zadania w 2017 r. wyniósł 32.856,85 zł, łącznie z usługami 

weterynaryjnymi,  tj. leczenie, opieka, odławianie, sterylizacja i dokarmianie. 

2. 2018 r. - na dzień 31.12.2018 r. w schronisku przebywało 18 psów, z tego 7 zostało 

adoptowanych. Wysterylizowano 15 bezdomnych kotek, które zostały adoptowane przez 

nowych właścicieli. 

Koszt realizacji w/w zadania w 2018 r. wyniósł 35.195,38 zł, łącznie z usługami 

weterynaryjnymi,  tj. leczenie, opieka, odławianie, sterylizacja i dokarmianie. 

 

 

 

 

 

 

V. Inwestycje 

W 2018 roku realizowano następujące zadania inwestycyjne: 
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Budowa infrastruktury obsługi podróżnych w obszarze dworca kolejowego  

w Gminie Kłaj 

W 2019 r. odebrano przebudowany i rozbudowany budynek dworca kolejowego wraz  

z dwoma ogólnodostępnymi parkingami Park&Ride oraz Bike&Ride z samoobsługową stacją 

naprawczą dla rowerów. Budynek stanowi centrum przesiadkowe przy linii kolejowej 

łączącej Kraków z Tarnowem. Przy obiekcie zlokalizowano biletomat  

z Małopolską Kartą Aglomeracyjną. Obiekt zrealizowany w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020. 

 

KOSZT:    2,4 MLN 

DOFINANSOWANIE 

UNIA EUROPEJSKA:   2,0 MLN 
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Budowa parkingu przy stacji kolejowej w Dąbrowie 

W 2018 r. wybudowano parking przy stacji kolejowej „Szarów” celem zmniejszenia ruchu 

samochodowego i stworzenia miejsca przesiadkowego na zbiorową komunikację m.in. 

kolej aglomeracyjną. 

 

KOSZT:     0,71 MLN 
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Rekreacyjno-turystyczna Dolina Raby 

W 2018 r. zrealizowano zadanie dotyczące budowy infrastruktury rekreacyjnej oraz małej 

infrastruktury jej towarzyszącej- MOR w Kłaju. W ramach zadania kompleksowo 

zagospodarowano strefy rekreacyjno-turystyczne tj. wykonano ścieżki i alejki spacerowe, 

siłownię terenową, plac zabaw z parkiem nauki, bikepark z pumptrackiem, wiaty z małą 

architekturą, toaletą publiczną oraz system informacji turystycznej w postaci infokiosku. 

Przy obiekcie zlokalizowano parking ogólnodostępny. 

 

KOSZT:    1,6 MLN 

DOFINANSOWANIE 

UNIA EUROPEJSKA:   1,2 MLN 
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W ramach projektu wybudowano także infrastrukturę rekreacyjną oraz małą architekturę 

jej towarzyszącą - MOR w Targowisku tj. ścieżki i alejki spacerowe, wielofunkcyjny plac  

z przeznaczeniem na boiska do różnych gier zespołowych, formowane pagórki ziemne, plac 

zabaw wraz z szałasem wiklinowym i urządzeniami naturalnymi, siłownię zewnętrzną oraz 

małą architekturą towarzyszącą. Przy obiekcie zlokalizowano parking ogólnodostępny. 

 

KOSZT:    1,4 MLN 

DOFINANSOWANIE 

UNIA EUROPEJSKA:   1,05 MLN 
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Budowa tras pieszo-rowerowych wraz z podstawową infrastrukturą 

towarzyszącą trasom w Dolinie Raby na terenie gminy Gdów, Kłaj i Drwinia- etap 

I 

Projekt partnerski realizowany w Dolinie Raby. W ramach zadania wybudowano 

jednostronną drogę rowerową w ciągu drogi powiatowej nr 2006K w miejscowości Kłaj 

wraz z oznakowaniem co stanowi I część zadania. 

 

KOSZT:    0,67 MLN 

DOFINANSOWANIE 

UNIA EUROPEJSKA:   0,44 MLN 
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W roku 2019 zostanie rozpoczęta realizacja II części zadania polegająca na budowie kładki 

pieszo rowerowej nad starorzeczem Raby wraz z odcinkiem trasy Velo Raby  

w miejscowości Kłaj oraz oznakowanie tras rowerowych łącznikowych prowadzonych po 

drogach gminnych tj. trasa Kłaj - Puszcza Niepołomicka - Szarów, trasa łącznikowa Kłaj. 

Dodatkowo w ramach inwestycji przewiduje się budowę i montaż małej architektury przy 

trasie rowerowo - pieszej w miejscowości Kłaj. 

 

KOSZT:    1,41 MLN 

DOFINANSOWANIE 

UNIA EUROPEJSKA:   0,92 MLN 

 

Budowa placu zabaw w miejscowości Brzezie (Gruszki) 

 

W 2018 r. oddano nowoczesny plac zabaw wybudowany ze środków własnych budżetu 

Gminy. 

 

KOSZT:     0,08 MLN 
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Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Brzezie sposobem na 

zapewnienie mieszkańcom obszaru LSR dostępu do infrastruktury rekreacyjnej 

Wybudowany obiekt stanowi  boisko wielofunkcyjne  o możliwości uprawiania gier 

zespołowych - wydzielono boisko do koszykówki, siatkówki i boisko do tenisa. Wykonano 

także oświetlenie boiska wraz z ogrodzeniem i małą architekturą. Obiekt jest 

ogólnodostępny i niekomercyjny. 

 

KOSZT:     0,42 MLN 

DOFINANSOWANIE 

UNIA EUROPEJSKA:    0,26 MLN 

  

 

Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Targowisko 

Wybudowany obiekt stanowi  boisko wielofunkcyjne  o możliwości uprawiania gier 

zespołowych - wydzielono boisko do koszykówki, siatkówki i boisko do tenisa. Wykonano 

także oświetlenie boiska wraz z ogrodzeniem i małą architekturą. Obiekt jest 

ogólnodostępny i niekomercyjny. 

 

KOSZT:     0,66 MLN 

DOFINANSOWANIE 

WOJEWÓDZTWO 

MAŁOPOLSKIE:    0,19 MLN 



66 
 

  

 

Budowa budynku socjalnego w miejscowości Brzezie 

W 2018 r. oddano budynek socjalny dla Klubu Sportowego „Start” Brzezie. Obiekt 

zrealizowano ze środków własnych budżetu gminy. 

 

KOSZT:     0,95 MLN 
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Modernizacja Domu Kultury w miejscowości Brzezie 

W 2018 r. zmodernizowano oraz wyposażono Dom Kultury w miejscowości Brzezie 

stanowiący centrum kultury i działalności lokalnej społeczności. Obiekt został gruntownie 

wyremontowany w tym przeprowadzono także wymianę stolarki okiennej- drzwiowej oraz 

termomodernizację. Zadanie wykonano ze środków własnych budżetu gminy. 

 

KOSZT:     0,47 MLN 
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Pomnik upamiętniający poległych i pomordowanych za Ojczyznę w Kłaju 

Zadanie wykonane w porozumieniu z Gminą Bochnią, Miastem Bochnia, Gminą Drwinią 

oraz Starostwem Powiatowym w Wieliczce. 

 

KOSZT:     0,05 MLN 

DOTACJE:    0,04 MLN 

 

    

Prace konserwatorskie kapliczki p.w. św. Floriana usytuowanej w Brzeziu 

Zadanie wykonane przy współfinansowaniu z Województwa Małopolskiego. 

 

KOSZT:    0,03 MLN 

DOTACJE:     

Województwo Małopolskie: 0,01 MLN 
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Prace konserwatorskie przy kapliczkach w miejscowościach Szarów, Grodkowice, 

Kłaj oraz Targowisko sposobem na zapewnienie mieszkańcom obszarów LSR 

dostępu do infrastruktury kulturalnej 

Zadanie wykonane przy współfinansowaniu z PROW 2014-2020. 

 

KOSZT:     0,09 MLN 

DOTACJE:    0,03 MLN 

 

  

  



71 
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Inwestycje w trakcie realizacji w latach 2018/2019 

 

Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza w Gminie Kłaj, poprzez wymianę 

kotłów węglowych na źródła ciepła zasilane gazem i biomasą 

Projekt rozpoczęty w roku 2018 - założony okres realizacji do końca 2019 r. W ramach 

zadania wymieniono 56 szt. nieekologicznych źródeł ciepła na proekologiczne. Do końca 

2019 r. wskaźnik osiągnięty będzie na poziomie 80 szt. W ramach zadania dodatkowo 

przeprowadzono promocję; m.in. warsztaty ekologiczne oraz inne zadania edukacyjno-

ekologiczne. 

 

KOSZT:    1,10 MLN 

DOFINANSOWANIE 

UNIA EUROPEJSKA:   1,09 MLN 

 

Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza w Gminie Kłaj, poprzez wymianę 

kotłów węglowych na źródła ciepła zasilane gazem i biomasą - etap II 

Wniosek złożono o dofinansowanie w roku 2018 r. Przewidywany termin rozstrzygnięcia- II 

kwartał 2019 r. W ramach zadania założono wymianę 200 szt. nieekologicznych źródeł 

ciepła na proekologiczne. Dodatkowo przeprowadzona zostanie szeroko rozumiana 

promocja projektu. 

 

KOSZT:    2,9 MLN 

DOFINANSOWANIE 

UNIA EUROPEJSKA:   2,8 MLN 

 

Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na ekologiczne kotły zasilane 

paliwem stałym w Gminie Kłaj 

Projekt rozpoczęty w roku 2018- założony okres realizacji do końca 2019 r.  

W ramach zadania wymieniono 17 szt. nieekologicznych źródeł ciepła na proekologiczne. 

Do końca 2019 r. wskaźnik osiągnięty będzie na poziomie 40 szt. W ramach zadania 

dodatkowo przeprowadzono promocję; m.in. warsztaty ekologiczne oraz inne zadania 

edukacyjno-ekologiczne. 

 

KOSZT:    0,36 MLN 

DOFINANSOWANIE 

UNIA EUROPEJSKA:   0,35 MLN 

 

Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii małopolski 

Projekt rozpoczęty w roku 2019 - założony okres realizacji do końca 2021 r.  

W ramach zadania założono montaż  28 zestawów paneli fotowoltaicznych dla prywatnych 

mieszkańców oraz 4 zestawy dla obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kłaj. 

 

KOSZT:    1,32 MLN 

DOFINANSOWANIE 

UNIA EUROPEJSKA:   0,79 MLN 
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Stworzenie nowoczesnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych w Targowisku 

Projekt realizowany w procedurze zaprojektuj-wybuduj. Planowana inwestycja obejmować 

będzie budynek biurowy z zapleczem socjalnym, wiaty stalowe warsztatowe, rampę 

rozładunkową oraz utwardzenie terenu wraz z systemowymi kontenerami. 

 

KOSZT:    1,8 MLN 

DOFINANSOWANIE 

UNIA EUROPEJSKA:   1,7 MLN 
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Rewitalizacja i zagospodarowanie otoczenia zbiorników wodnych 

powyrobiskowych w Gminie Kłaj 

Projekt złożony w ramach naboru oraz zakwalifikowany na liście projektów pozytywnie 

ocenionych. Projekt zakłada szeroko rozumiane zagospodarowanie zbiorników wodnych 

„Kruszgeo” z wykonaniem pomostów, kładek, plaż, a także infrastruktury obejmującej 

przebieralnie, toalety. Inwestycja przewiduje wykonanie małej architektury rekreacyjnej, 

placów zabaw, siłowni zewnętrznej tzw. parku nauki i miasteczka rowerowego. Realizacja 

obiektu przewidziana jest na rok 2021. 

 

KOSZT:    4,2 MLN 

DOFINANSOWANIE 

UNIA EUROPEJSKA:   2,0 MLN 
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Otwarta Strefa Aktywności w Kłaju 

Projekt złożony w ramach naboru Ministerstwa Sportu i Turystyki zakłada budowę strefy 

aktywności z placem zabaw, siłownią zewnętrzną oraz strefą rekreacji. 

 

KOSZT:     0,16 MLN 

DOFINANSOWANIE 

FRKF:      0,05 MLN 
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Stworzenie warunków sprzyjających integracji społecznej. Rozszerzenie oferty 

kulturalnej przy tworzonym Gminnym Centrum Kultury w Kłaju 

Projekt zakłada przebudowę budynku na cele Gminnego Centrum Kultury wraz  

z wyposażeniem oraz zagospodarowanie centrum Kłaja tj. budowę zadaszonej sceny 

letniej, przebudowa istniejącego budynku na sanitariaty,  renowacje istniejącego obiektu 

tramwajowego, wykonanie wiaty przystankowej, pergol itp. Projekt zakłada 

zagospodarowanie zieleni oraz utworzenie placów i alejek spacerowych, a także montaż 

małej architektury. 

 

KOSZT:    5,1 MLN 

DOFINANSOWANIE 

UNIA EUROPEJSKA:   3,3 MLN 

BUDŻET PAŃSTWA:  0,22 MLN 

 

 

 

Remont Domu Kultury oraz OSP w Łężkowicach 

Projekt zakłada generalny remont wewnętrzny Domu Kultury w Łężkowicach wraz  

z adaptacją jednego pomieszczenia na cele OSP. Jest to kontynuacja rozpoczętych prac  

w 2017 r. związanych z termomodernizacją obiektu. 

 

KOSZT:     0,4 MLN 

DOFINANSOWANIE 

WOJEWÓDZTWO  

MAŁOPOLSKIE:    0,03 MLN 
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Przebudowa Domu Kultury w miejscowości Łysokanie sposobem na zapewnienie 

mieszkańcom obszaru LSR dostępu do infrastruktury kultury  

i rekreacyjnej 

Inwestycja zakończona w 2019 roku. Prace związane z generalnym remontem Domu 

Kultury w Łysokaniach były kontynuacją prac rozpoczętych w latach wcześniejszych. 

Projekt zakładał ożywienie sfery społecznej i ożywienie życia kulturalnego lokalnej 

miejscowości.  

 

KOSZT:    0,5 MLN 

DOFINANSOWANIE 

UNIA EUROPEJSKA:   0,25 MLN 
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Kompleksowa odnowa przestrzeni publicznej podobszaru Łysokanie poprzez 

zagospodarowanie terenu na cele społeczno-rekreacyjne 

Projekt złożony do dofinasowania w ramach RPO 2014-2020. Projekt zakłada budowę 

boiska wielofunkcyjnego z bezpieczną sztuczną nawierzchnią wraz z małą architekturą.  

W ramach projektu planuje się także wykonanie oświetlenia i ogrodzenia. Obiekt będzie 

ogólnodostępny i niekomercyjny. 

 

KOSZT:     1,0 MLN 

DOFINANSOWANIE 

UNIA EUROPEJSKA:    0,8 MLN 

 

Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Szkole Podstawowej  

w Grodkowicach 

Projekt złożony do dofinasowania w ramach naboru Ministerstwa Sportu i Turystyki. 

Inwestycja zakłada budowę pełnowymiarowej Sali gimnastycznej z zapleczem przy szkole 

podstawowej w Grodkowicach. Projektowany budynek sali gimnastycznej z zapleczem 

dobudowany zostanie do istniejącego budynku szkoły podstawowej połączony 

komunikacyjnie w poziomie parteru i piętra. 

 

KOSZT:     4,7 MLN 

DOFINANSOWANIE 

FRKF:      1,6 MLN 
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Budowa Park & Ride w miejscowości Kłaj i Dąbrowa 

Projekt złożony do dofinasowania w ramach naboru RPO. Inwestycja zakłada budowę 

parkingów Park & Ride przy stacji kolejowej „Kłaj” oraz „Szarów”. Projekt ma na celu 

ograniczenie transportu samochodowego oraz zwiększenie dostępności komunikacji 

zbiorowej zwłaszcza kolejowej. 

 

KOSZT:     0,8 MLN 

DOFINANSOWANIE 

UNIA EUROPEJSKA:    0,7 MLN 

 

Budowa kanalizacji w miejscowości Brzezie 

Kontynuacja prac projektowych rozpoczętych w 2018 r. Przewidywane zakończenie 

projektowania kanalizacji sanitarnej grudzień 2019 r. 

 

KOSZT prac projektowych:   0,2 MLN 
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Budowa przedszkola samorządowego miejscowości Dąbrowa 

Kontynuacja prac projektowych rozpoczętych w 2018 r. Przewidywane zakończenie 

projektowania przedszkola październik 2019 r. 

 

KOSZT prac projektowych:     0,1 MLN 

 

 

Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku 2-kondygnacyjnego Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Szarowie 

Kontynuacja prac rozpoczętych w 2018 r. Przewidywane zakończenie zadania: październik 

2019 r.  

 

KOSZT:      1,2 MLN 

DOFINANSOWANIE 

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE:  0,04 MLN 
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Budowa parkingu w Szarowie 

W maju 2019 roku zakończono inwestycje rozpoczętą w roku 2018 mająca na celu budowę 

parkingu przy Kościele w miejscowości Szarów.  

 

KOSZT:    0,34 MLN 

DOFINANSOWANIE 

UNIA EUROPEJSKA:   0,22 MLN 

 

 
 

Przeprowadzenie kompleksowych prac konserwatorskich w pełnym zakresie 

konserwacji technicznej i estetycznej przy kapliczce: pamiątkowym krzyżu na 

terenie zespołu dworsko-parkowego w Grodkowicach 

Wniosek złożony w ramach naboru „Małopolskie kapliczki” – przewidywany termin 

realizacji - sierpień 2019 r. 

 

KOSZT:     0,03 MLN 

DOFINANSOWANIE 

WOJEWÓDZTWO 

MAŁOPOLSKIE:    0,02 MLN 

 

 

Konserwacja i renowacja Grobu Żołnierzy Wojska Polskiego w Kłaju 

Wniosek złożony w ramach naboru „Groby i cmentarze wojenne w Kłaju” Ministerstwa 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego – przewidywany termin realizacji - sierpień 2019 r. 

Zadanie obejmuje kompleksową konserwację wraz z zagospodarowaniem terenu wokół 

oraz organizacją wydarzeń kulturalnych związanych z działaniem. 

 

KOSZT:     0,07 MLN 

DOFINANSOWANIE 

MKiDN:     0,06 MLN 
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V. Realizacja uchwał Rady Gminy Kłaj 

W 2018 roku odbyło się 12 sesji Rady Gminy, w tym 9 sesji VII kadencji i 3 sesje 

nowo wybranej Rady VIII kadencji. Nowa Rada Gminy zaprzysiężona została podczas sesji 

nr I o charakterze organizacyjnym, zwołanej przez Komisarza Wyborczego  

w Krakowie na dzień  20 listopada 2018 roku. Tego dnia nowa Rada Gminy spośród 

swojego grona wybrała Przewodniczącego – Pana Sylwestera Skoczka oraz 

Wiceprzewodniczących: Panią Elżbietę Baję i Pana Andrzeja Kuczko.  

 Podczas obrad sesji w 2018 roku podjęto 110 uchwał. Od stycznia do 16 listopada, 

Rada Gminy VII kadencji uchwaliła 71 aktów prawa miejscowego, a po wyborach 

samorządowych, nowa Rada uchwaliła 39 uchwał. Podczas każdego ze spotkań Radni 

podejmowali uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłaj na 

lata 2018-2025 i w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2018 rok, dostosowując budżet 

do bieżących potrzeb samorządu.  

Jedna z ważniejszych sesji odbyła się 19 czerwca 2018 roku, na której to 

rozpatrzono i zatwierdzono sprawozdanie finansowe Gminy Kłaj za rok 2017 oraz 

sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kłaj za rok 2017, z którego tytułu udzielono 

Wójtowi Gminy Kłaj absolutorium. Rada Gminy VIII kadencji natomiast uchwaliła Statut 

Gminy Kłaj Uchwałą nr II/4/2018 z dnia 29 listopada 2019 roku.  
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Realizacja uchwał Rady Gminy 

Lp Numer uchwały w sprawie data podjęcia sposób wykonania 

1. XL/289/18 zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Kłaj na realizację 

zadań inwestycyjnych Regionalna polityka energetyczna, 

działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, 

poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR 

oraz poddziałanie 4.4.3. Obniżenie poziomu niskiej emisji- 

paliwa stałe, w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 

2020„ – polegających na zmianie systemu ogrzewania 

opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne 

12.01.2018 roku Uchwała wchodzi w życie po 

14 dniach od opublikowana 

jej w Dzienniku Urzędowym 

Województwa 

Małopolskiego. Ogłoszono  

w Dz.U.W.M. w dniu 

16.01.2018 poz.560 

2. XLI/290/18 zmiany Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Kłaj na lata 

2018-2025 

8.02.2018 roku Uchwała wchodzi w życie  

z dniem podjęcia. Wykonano 

3. XLI/291/18 zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłaj na 2018 rok. 8.02.2018 roku Uchwała wchodzi w życie  

z dniem podjęcia  

i podlega ogłoszeniu. 

Wykonano 

Ogłoszono w Dz.U.W.M.  

w dniu 21.02.2018 poz.1315 

4. XLI/292/18 funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2019 8.02.2018 roku Uchwała wchodzi w życie  

z dniem podjęcia. Wykonano 

5. XLI/293/18 przyjęcia planu pracy oraz kontroli Komisji Rewizyjnej Rady 

Gminy Kłaj na 2018 rok. 

8.02.2018 roku Uchwała wchodzi w życie  

z dniem podjęcia. 

6. XLI/294/18 przyjęcia planów pracy Komisji stałych Rady Gminy Kłaj 8.02.2018 roku Uchwała wchodzi w życie  

z dniem podjęcia. 

7. XLI/295/18 rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kłaj 8.02.2018 roku Uchwała wchodzi w życie  

z dniem podjęcia. 

8. XLI/296/18 trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom, w tym szkołom 

podstawowym, w których zorganizowano oddział 

przedszkolny, przedszkolom, innym formom wychowania 

przedszkolnego i placówkom niepublicznym oraz publicznym 

niezaliczanym do sektora finansów publicznych 

funkcjonującym na terenie Gminy Kłaj, a także trybu  

i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania 

8.02.2018 roku Uchwała wchodzi w życie po 

14 dniach od opublikowana 

jej w Dzienniku Urzędowym 

Województwa 

Małopolskiego, z mocą 

obowiązującą od dnia 1 

stycznia 2018 r. Ogłoszono  
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udzielonej dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich 

wykorzystani. 

w Dz.U.W.M. w dniu 

21.02.2018 poz.1316 

9. XLI/297/18 zmiany uchwały Nr XXVIII/189/2017 z dnia 9 marca 2017  

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu 

Małopolskiemu na przygotowanie zadania inwestycyjnego 

pn. „Przełożenie drogi wojewódzkiej nr 967 stanowiące 

drogowy łącznik pomiędzy miejscowościami Pierzchów – 

Książnice – Łężkowice z drogą krajową nr 4 w miejscowości 

Targowisko”. 

8.02.2018 roku Uchwała wchodzi w życie  

z dniem podjęcia. 

10. XLI/298/18 powołania doraźnej komisji do spraw nadania tytułu 

„Zasłużony dla Gminy Kłaj” 

8.02.2018 roku Uchwała wchodzi w życie  

z dniem podjęcia. 

11. XLI/299/18 zatwierdzenia zmiany Planu Odnowy Miejscowości Szarów na 

lata 2013-2020 

8.02.2018 roku Uchwała wchodzi w życie  

z dniem podjęcia. 

12. XLII/300/18 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłaj na lata 

2018 - 2025 

13.03.2018 roku Uchwała wchodzi w życie  

z dniem podjęcia. 

Wykonano. 

13. XLII/301/18 zmiany uchwały budżetowej gminy Kłaj na 2018 rok 13.03.2018 roku Uchwała wchodzi w życie  

z dniem podjęcia i podlega 

ogłoszeniu. Wykonano. 

Ogłoszona w Dz.U.W.M.  

w dniu 21.03.2018 poz.2144 

14. XLII/302/18 zmiany uchwały nr XL/289/2018 Rady Gminy Kłaj z dnia 12 

stycznia 2018 roku w sprawie zasad udzielania dotacji  

z budżetu Gminy Kłaj na realizację zadań inwestycyjnych 

Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.4 Redukcja 

emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 

Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR oraz poddziałanie 

4.4.3. Obniżenie poziomu niskiej emisji- paliwa stałe,  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020„ – 

polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na 

paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne 

13.03.2018 roku Uchwała wchodzi w życie po 

14 dniach od opublikowana 

jej w Dzienniku Urzędowym 

Województwa 

Małopolskiego. Ogłoszono  

w Dz.U.W.M. w dniu 

21.03.2018 poz.2145 

15. XLII/303/18 przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy 

Kłaj  

w 2018 roku 

13.03.2018 roku Uchwała wchodzi w życie po 

14 dniach od opublikowana 

jej w Dzienniku Urzędowym 

Województwa 

Małopolskiego. Ogłoszono  
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w Dz.U.W.M. w dniu 

21.03.2018 poz.2146 

16. XLII/304/18 podziału gminy Kłaj na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic 

i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym 

okręgu 

13.03.2018 roku Uchwała wchodzi w życie po 

14 dniach od opublikowana 

jej w Dzienniku Urzędowym 

Województwa 

Małopolskiego, z mocą 

obowiązującą do wyborów 

zarządzonych po 

zakończeniu kadencji Rady 

Gminy wybranej w 

wyborach w dniu 16 

listopada 2014 r. Ogłoszono 

w Dz.U.W.M. w dniu 

21.03.2018 poz.2147 

17. XLII/305/18 podziału gminy Kłaj na stałe obwody głosowania, ustalenia 

ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji 

wyborczych 

13.03.2018 roku Uchwała wchodzi w życie po 

14 dniach od opublikowana 

jej w Dzienniku Urzędowym 

Województwa 

Małopolskiego, z mocą 

obowiązującą do wyborów 

zarządzonych po 

zakończeniu kadencji Rady 

Gminy wybranej w 

wyborach w dniu 16 

listopada 2014 r. Ogłoszono  

w Dz.U.W.M. w dniu 

21.03.2018 poz.2148 

18. XLII/306/18 zmiany Uchwały Nr XLI/288/2014 Rady Gminy Kłaj z dnia 28 

marca 2014 r. w sprawie Regulaminu Punktu Selektywnego 

Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy 

Kłaj 

13.03.2018 roku Uchwała wchodzi w życie po 

14 dniach od opublikowana 

jej w Dzienniku Urzędowym 

Województwa 

Małopolskiego. Ogłoszono  

w Dz.U.W.M. w dniu 

21.03.2018 poz.2149 

19. XLII/307/18 zmiany Uchwały XXXIX/276/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. 

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu 

13.03.2018 roku Uchwała wchodzi w życie po 

14 dniach od opublikowana 
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świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości  

i zagospodarowania tych odpadów 

jej w Dzienniku Urzędowym 

Województwa 

Małopolskiego. Ponadto 

podlega ogłoszeniu  na 

tablicach ogłoszeń na ternie 

Gminy Kłaj. Ogłoszono  

w Dz.U.W.M. w dniu 

21.03.2018 poz.2150 

20.  XLII/308/18 uchylenia uchwały Nr XLI/209/2014 Rady Gminy Kłaj z dnia 

28 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia regulaminu 

nadawania tytułów: „Honorowy Obywatel Gminy Kłaj”  

i „Zasłużony dla Gminy Kłaj” 

13.03.2018 roku Uchwała wchodzi w życie po 

14 dniach od opublikowana 

jej w Dzienniku Urzędowym 

Województwa 

Małopolskiego. Ogłoszono  

w Dz.U.W.M. w dniu 

21.03.2018 poz.2375 

21. XLII/309/18 nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Kłaj" 13.03.2018 roku Uchwała wchodzi w życie  

z dniem podjęcia. 

22. XLII/310/18 przyjęcia rezolucji 13.03.2018 roku Uchwała wchodzi w życie  

z dniem podjęcia. 

23. XLIII/311/18 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłaj na lata 

2018-2025 

19.04.2018 roku Uchwała wchodzi w życie  

z dniem podjęcia. Wykonano 

24. XLIII/312/18 zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłaj na 2018 rok 19.04.2018 roku Uchwała wchodzi w życie  

z dniem podjęcia. 

Wykonano. 

Ogłoszono w Dz.U.W.M.  

w dniu 30.04.2018 poz.3411 

25. XLIII/313/18 przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kłaj na 

terenie Gminy Kłaj, w granicach obszaru „Kłaj - 1” 

19.04.2018 roku Uchwała wchodzi w życie z 

dniem 

podjęcia. 

26. XLIII/314/18 określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów 

pedagogicznych oraz doradców zawodowych prowadzących 

zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu 

w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji 

edukacyjnych i zawodowych 

19.04.2018 roku Uchwała wchodzi w życie po 

14 dniach od opublikowana 

jej w Dzienniku Urzędowym 

Województwa 

Małopolskiego, z mocą 

obowiązującą od dnia 

1.09.2018 r. Ogłoszono  

w Dz.U.W.M. w dniu 
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30.04.2018 poz.3412 

27. XLIII/315/18 zmiany uchwały nr XL/289/2018 Rady Gminy Kłaj z dnia 12 

stycznia 2018 roku w sprawie zasad udzielania dotacji  

z budżetu Gminy Kłaj na realizację zadań inwestycyjnych 

Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.4 Redukcja 

emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 

Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR oraz poddziałanie 

4.4.3. Obniżenie poziomu niskiej emisji- paliwa stałe,  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020„ – 

polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na 

paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne 

19.04.2018 roku Uchwała wchodzi w życie po 

14 dniach od opublikowana 

jej w Dzienniku Urzędowym 

Województwa 

Małopolskiego. Ogłoszono  

w Dz.U.W.M. w dniu 

30.04.2018 poz.3413 

28. XLIII/316/18 zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych 19.04.2018 roku Uchwała wchodzi w życie po 

14 dniach od opublikowana 

jej w Dzienniku Urzędowym 

Województwa 

Małopolskiego. Ogłoszono 

w Dz.U.W.M. w dniu 

30.04.2018 poz.3414 

29. XLIV/317/18 zmiany uchwały Nr XLII/304/2018 z dnia 13 marca 2018  

w sprawie podziału gminy Kłaj na okręgi wyborcze, ustalenia 

ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w 

każdym okręgu 

29.04.2018 roku Uchwała wchodzi w życie po 

14 dniach od opublikowana 

jej w Dzienniku Urzędowym 

Województwa 

Małopolskiego. Ogłoszono  

w Dz.U.W.M. w dniu 

08.06.2018 poz.4159 

30 XLIV/318/18 zmiany Uchwały Nr XLII/305/2018 z dnia 13 marca 2018 r. 

w sprawie: podziału gminy Kłaj na stałe obwody głosowania, 

ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych 

komisji wyborczych 

29.04.2018 roku Uchwała wchodzi w życie po 

14 dniach od opublikowana 

jej w Dzienniku Urzędowym 

Województwa 

Małopolskiego. Ogłoszono  

w Dz.U.W.M. w dniu 

08.06.2018 poz.4160 

31. XLIV/319/18 zasad usytuowania na terenie Gminy Kłaj miejsc sprzedaży  

i podawania napojów alkoholowych 

29.04.2018 roku Uchwała wchodzi w życie po 

14 dniach od opublikowana 

jej w Dzienniku Urzędowym 

Województwa 
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Małopolskiego. Ogłoszono  

w Dz.U.W.M. w dniu 

08.06.2018 poz.4161 

32 XLIV/320/18 ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych na terenie gminy Kłaj 

29.04.2018 roku Uchwała wchodzi w życie po 

14 dniach od opublikowana 

jej w Dzienniku Urzędowym 

Województwa 

Małopolskiego. Ogłoszono  

w Dz.U.W.M. w dniu 

08.06.2018 poz.4162 

33. XLIV/321/18 wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości 

niezabudowanej, położonej w Dąbrowie na rzecz Gminy Kłaj 

29.04.2018 roku Uchwała wchodzi w życie  

z dniem podjęcia. 

34. XLIV/322/18 wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu  

w budynku Wiejskiego Domu Kultury w Brzeziu na rzecz 

dotychczasowego Najemcy 

29.04.2018 roku Uchwała wchodzi w życie  

z dniem podjęcia. 

35. XLIV/323/18 zmiany uchwały Nr XIX/116/2016 Rady Gminy Kłaj z dnia 20 

maja 2016 r. w sprawie przystąpienia do scalenia  

i podziału nieruchomości położonych w miejscowości Kłaj pn. 

„Osiedle Kłaj” 

29.04.2018 roku Uchwała wchodzi w życie  

z dniem podjęcia i podlega 

ogłoszeniu przez 

wywieszenie na tablicy 

ogłoszeń  

w Urzędzie Gminy Kłaj oraz 

na tablicach ogłoszeń  

w miejscowości Kłaj. 

36. XLIV/324/18 zmiany uchwały Nr XXXIII/230/2017 Rady Gminy Kłaj  

z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 

XIX/116/2016 Rady Gminy Kłaj z dnia 20 maja 2016 r.  

w sprawie przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości 

położonych w miejscowości Kłaj pn. „Osiedle Kłaj” 

29.04.2018 roku Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia i podlega 

ogłoszeniu przez 

wywieszenie na tablicy 

ogłoszeń w Urzędzie Gminy 

Kłaj oraz na tablicach 

ogłoszeń w miejscowości 

Kłaj.  

37. XLIV/325/18 zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszarów: „Brzezie-1”, „Brzezie-2”, 

„Brzezie-3”, „Brzezie-4”, „Brzezie-5” na terenie Gminy Kłaj 

w zakresie dotyczącym niektórych ustaleń planu 

29.04.2018 roku Uchwała wchodzi w życie po 

14 dniach od opublikowana 

jej w Dzienniku Urzędowym 

Województwa 

Małopolskiego. Ogłoszono  

w Dz.U.W.M. w dniu 
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13.06.2018 poz.4253 

38. XLIV/326/18 zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miejscowości Dąbrowa na terenie Gminy Kłaj 

w zakresie dotyczącym niektórych ustaleń planu 

29.04.2018 roku Uchwała wchodzi w życie po 

14 dniach od opublikowana 

jej w Dzienniku Urzędowym 

Województwa 

Małopolskiego. Ogłoszono  

w Dz.U.W.M. w dniu 

13.06.2018 poz.4254 

39. XLIV/327/18 zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru „Grodkowice-1” na terenie 

Gminy Kłaj w zakresie dotyczącym niektórych ustaleń planu 

29.04.2018 roku Uchwała wchodzi w życie po 

14 dniach od opublikowana 

jej w Dzienniku Urzędowym 

Województwa 

Małopolskiego. Ogłoszono  

w Dz.U.W.M. w dniu 

13.06.2018 poz.4255 

40. XLIV/328/18 zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miejscowości Kłaj na terenie Gminy Kłaj  

w zakresie dotyczącym niektórych ustaleń planu. 

29.04.2018 roku Uchwała wchodzi w życie po 

14 dniach od opublikowana 

jej w Dzienniku Urzędowym 

Województwa 

Małopolskiego. Ogłoszono  

w Dz.U.W.M. w dniu 

14.06.2018 poz.4302 

41. XLIV/329/18 zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miejscowości Łężkowice na terenie Gminy 

Kłaj w zakresie dotyczącym niektórych ustaleń planu 

29.04.2018 roku Uchwała wchodzi w życie po 

14 dniach od opublikowana 

jej w Dzienniku Urzędowym 

Województwa 

Małopolskiego. Ogłoszono  

w Dz.U.W.M. w dniu 

13.06.2018 poz.4256 

42. XLIV/330/18 zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miejscowości Łysokanie na terenie Gminy 

Kłaj w zakresie dotyczącym niektórych ustaleń planu 

29.04.2018 roku Uchwała wchodzi w życie po 

14 dniach od opublikowana 

jej w Dzienniku Urzędowym 

Województwa 

Małopolskiego. Ogłoszono  

w Dz.U.W.M. w dniu 

13.06.2018 poz.4257 

43. XLIV/331/18 zmiany miejscowego planu zagospodarowania 29.04.2018 roku Uchwała wchodzi w życie po 
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przestrzennego miejscowości Szarów na terenie Gminy Kłaj 

w zakresie dotyczącym niektórych ustaleń planu 

14 dniach od opublikowana 

jej w Dzienniku Urzędowym 

Województwa 

Małopolskiego. Ogłoszono  

w Dz.U.W.M. w dniu 

13.06.2018 poz.4258 

44. XLIV/332/18 zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru „Targowisko-6” na terenie 

Gminy Kłaj w zakresie dotyczącym niektórych ustaleń planu 

29.04.2018 roku Uchwała wchodzi w życie po 

14 dniach od opublikowana 

jej w Dzienniku Urzędowym 

Województwa 

Małopolskiego. Ogłoszono  

w Dz.U.W.M. w dniu 

13.06.2018 poz.4259 

45. XLV/333/18 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

Gminy Kłaj za 2017 rok oraz sprawozdania z wykonania 

budżetu Gminy Kłaj za rok 2017 

19.06.2018 roku  Uchwała wchodzi w życie  

z dniem 

podjęcia. Wykonano. 

46. XLV/334/18 absolutorium dla Wójta Gminy Kłaj z tytułu wykonania 

budżetu za 2017 rok 

19.06.2018 roku Uchwała wchodzi w życie  

z dniem 

podjęcia. Wykonano. 

47. XLV/335/18 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłaj na lata 

2018-2025 

19.06.2018 roku Uchwała wchodzi w życie  

z dniem 

podjęcia. Wykonano. 

48. XLV/336/18 zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłaj na 2018 rok 19.06.2018 roku Uchwała wchodzi w życie  

z dniem podjęcia. 

Wykonano. Ogłoszono w 

Dz.U.W.M.  

w dniu 26.06.2018 poz.4501 

49. XLV/337/18 emisji obligacji 19.06.2018 roku Uchwała wchodzi w życie  

z dniem 

podjęcia. 

50. XLV/338/18 ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki 

oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem 

przedszkolnym w publicznych przedszkolach oraz oddziałach 

przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Kłaj 

19.06.2018 roku Uchwała wchodzi w życie po 

14 dniach od opublikowana 

jej w Dzienniku Urzędowym 

Województwa 

Małopolskiego. Ogłoszono  

w Dz.U.W.M. w dniu 

26.06.2018 poz.4502 
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51. XLV/339/18 wyrażenia zgody na zwarcie porozumienia z Generalnym 

Dyrektorem dróg Krajowych i Autostrad reprezentowanym 

przez Oddział w Krakowie GDDKiA w/s przekazania  

i przejęcia zarządzania drogą serwisową w miejscowości 

Brzezie gm. Kłaj 

19.06.2018 roku Uchwała wchodzi w życie  

z dniem 

podjęcia. 

52. XLV/340/18 przygotowania projektu regulaminu dostarczania wody  

i odprowadzania ścieków na terenie gminy Kłaj 

19.06.2018 roku Uchwała wchodzi w życie  

z dniem 

podjęcia. 

53. XLV/341/18 przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcie 

Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu 

oznakowanego radiowozu dla Komisariatu Policji  

w Niepołomicach 

19.06.2018 roku Uchwała wchodzi w życie  

z dniem 

podjęcia. 

54. XLVI/342/18 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłaj na lata 

2018 – 2029 

31.07.2018 roku  Uchwała wchodzi w życie  

z dniem podjęcia. Wykonano 

55. XLVI/343/18 zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłaj na 2018 rok 31.07.2018 roku Uchwała wchodzi w życie  

z dniem podjęcia i podlega 

ogłoszeniu. Wykonano 

Ogłoszono w Dz.U.W.M.  

w dniu 3.08.2018 poz.5461 

56. XLVI/344/18 przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miejscowości Szarów  

na terenie Gminy Kłaj, w granicach obszaru „Szarów – 1” 

31.07.2018 roku Uchwała wchodzi w życie  

z dniem 

podjęcia. 

57. XLVI/345/18 przejęcia od Powiatu Wielickiego zadań z zakresu zimowego 

utrzymania wszystkich ciągów pieszych przy drogach 

powiatowych na terenie Gminy Kłaj 

31.07.2018 roku Uchwała wchodzi w życie  

z dniem podjęcia. 

58. XLVI/346/18 wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej  

w Kłaju na rzecz Gminy Kłaj 

31.07.2018 roku Uchwała wchodzi w życie  

z dniem podjęcia. 

59. XLVI/347/18 wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości 

gminnych 

31.07.2018 roku Uchwała wchodzi w życie  

z dniem podjęcia. 

60. XLVI/348/18 wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy 

nieruchomości gminnych na okres kolejnych 3 lat 

31.07.2018 roku Uchwała wchodzi w życie  

z dniem podjęcia. 

61. XLVI/349/18 wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości 

Skarbu Państwa położonych w Szarowie na rzecz Gminy Kłaj 

31.07.2018 roku Uchwała wchodzi w życie  

z dniem podjęcia. 

62. XLVII/350/18 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłaj na lata 

2018 – 2029 

18.09.2018 roku Uchwała wchodzi w życie  

z dniem podjęcia. Wykonano 

63. XLVII/351/18 zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłaj na 2018 rok 18.09.2018 roku Uchwała wchodzi w życie  

z dniem podjęcia i podlega 
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ogłoszeniu.. Wykonano. 

Ogłoszono w Dz.U.W.M.  

w dniu 26.09.2018 poz.6422 

64. XLVII/352/18 zmiany statutu Gminnego Zespołu Ekonomiczno – 

Administracyjnego Szkół w Kłaju 

18.09.2018 roku Uchwała wchodzi w życie po 

14 dniach od opublikowana 

jej w Dzienniku Urzędowym 

Województwa 

Małopolskiego. Ogłoszono  

w Dz.U.W.M. w dniu 

26.09.2018 poz.6423 

65. XLVII/353/18 przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kłaj  

na terenie Gminy Kłaj, w granicach obszaru „Polana 

Poszyna” 

18.09.2018 roku Uchwała wchodzi w życie  

z dniem 

podjęcia. 

66. XLVII/354/18 Regulaminu dostarczenia wody i odprowadzania ścieków  

na terenie Gminy Kłaj 

18.09.2018 roku Uchwała wchodzi w życie po 

14 dniach od opublikowana 

jej w Dzienniku Urzędowym 

Województwa 

Małopolskiego. Ogłoszono  

w Dz.U.W.M. w dniu 

26.09.2018 poz.6424 

67. XLVII/355/18 przyjęcia regulaminu korzystania z placów zabaw, siłowni 

zewnętrznych, boisk sportowych, tras rowerowych oraz 

pumptracka zlokalizowanych na terenie Gminy Kłaj 

18.09.2018 roku Uchwała wchodzi w życie po 

14 dniach od opublikowana 

jej w Dzienniku Urzędowym 

Województwa 

Małopolskiego. Ogłoszono  

w Dz.U.W.M. w dniu 

26.09.2018 poz.6425 

68. XLVII/356/18 wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu w celu 

zamontowania automatów do sprzedaży usług pocztowych 

18.09.2018 roku Uchwała wchodzi w życie  

z dniem podjęcia. 

69. XLVII/357/18 wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy 

nieruchomości gminnej na okres 3 lat 

18.09.2018 roku Uchwała wchodzi w życie  

z dniem podjęcia. 

70. XLVIII/358/18 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłaj  

na lata 2018 – 2029 

9.10.2018 roku Uchwała wchodzi w życie  

z dniem podjęcia. 

Wykonano. 

71. XLVIII/359/18 zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłaj na 2018 rok 9.10.2018 roku Uchwała wchodzi w życie  

z dniem 
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podjęcia i podlega 

ogłoszeniu. Wykonano. 

Ogłoszono w Dz.U.W.M.  

w dniu 23.10.2018 poz.7028 

Po Wyborach Samorządowych – VIII Kadencja Rady Gminy  

72.  I/1/18 wyboru Przewodniczącego Rady Gminy 20.11.2018 roku Uchwała wchodzi w życie  

z dniem podjęcia. 

73. I/2/18 wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy 20.11.2018 roku Uchwała wchodzi w życie  

z dniem podjęcia. 

74. I/3/18 wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy 20.11.2018 roku Uchwała wchodzi w życie  

z dniem podjęcia. 

75. II/4/18 uchwalenia Statutu Gminy Kłaj 29.11.2018 roku  Uchwała wchodzi w życie po 

14 dniach od opublikowana 

jej w Dzienniku Urzędowym 

Województwa  

Małopolskiego. Ogłoszono  

w Dz.U.W.M. w dniu 

5.12.2018 poz.8154 

76. II/5/18 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłaj  

na lata 2018-2029 

29.11.2018 roku  Uchwała wchodzi w życie  

z dniem podjęcia. 

Wykonano. 

77. II/6/18 zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłaj na 2018 rok 29.11.2018 roku  Uchwała wchodzi w życie  

z dniem 

Podjęcia i podlega 

ogłaszaniu. Wykonano. 

Ogłoszono w Dz.U.W.M.  

w dniu 5.12.2018 poz.8155 

78. II/7/18 udzielenia dotacji dla Niepublicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Kłaju Sp. z o.o. 

29.11.2018 roku  Uchwała wchodzi w życie  

z dniem podjęcia. 

Wykonano. 

79. II/8/18 wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego 

Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego z o.o. z siedzibą w 

Kłaju 

29.11.2018 roku  Uchwała wchodzi w życie  

z dniem podjęcia. 

Wykonano. 

80. II/9/18 ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Kłaj 29.11.2018 roku  Uchwała wchodzi w życie  

z dniem podjęcia, z mocą 

obowiązującą od dnia 

20.11.2018 r.  
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81. II/10/18 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 29.11.2018 roku  Uchwała wchodzi w życie po 

14 dniach od opublikowana 

jej w Dzienniku Urzędowym 

Województwa  

Małopolskiego z mocą 

obowiązującą od 1.01.2019 

r. Ogłoszono w Dz.U.W.M.  

w dniu 5.12.2018 poz.8156 

82. II/11/18 określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych 

29.11.2018 roku  Uchwała wchodzi w życie po 

14 dniach od opublikowana 

jej w Dzienniku Urzędowym 

Województwa  

Małopolskiego z mocą 

obowiązującą od 1.01.2019 

r. Ogłoszono w Dz.U.W.M.  

w dniu 5.12.2018 poz.8157 

83. II/12/18 opłaty targowej oraz poboru opłaty targowej w drodze 

inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia 

inkasentów 

29.11.2018 roku  Uchwała wchodzi w życie po 

14 dniach od opublikowana 

jej w Dzienniku Urzędowym 

Województwa  

Małopolskiego z mocą 

obowiązującą od 1.01.2019 

r. Ogłoszono w Dz.U.W.M.  

w dniu 5.12.2018 poz.8158 

84. II/13/18 poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego  

w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia 

za inkaso 

29.11.2018 roku  Uchwała wchodzi w życie po 

14 dniach od opublikowana 

jej w Dzienniku Urzędowym 

Województwa  

Małopolskiego z mocą 

obowiązującą od 1.01.2019 

r. Ogłoszono w Dz.U.W.M.  

w dniu 5.12.2018 poz.8159 

85. II/14/18 przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Brzezie-6” 

na terenie Gminy Kłaj 

29.11.2018 roku  Uchwała wchodzi w życie  

z dniem podjęcia. 

86. II/15/18 przyjęcia programu osłonowego na lata 2019-2023 „Posiłek 

w szkole i w domu” 

29.11.2018 roku  Uchwała wchodzi w życie  

z dniem 
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podjęcia. 

87. II/16/18 podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do 

korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte 

rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 

2019-2023 

29.11.2018 roku Uchwała wchodzi w życie po 

14 dniach od opublikowana 

jej w Dzienniku Urzędowym 

Województwa  

Małopolskiego z mocą 

obowiązującą od 1.01.2019 

r. Ogłoszono w Dz.U.W.M.  

w dniu 5.12.2018 poz.8160 

88. II/17/18 określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków 

o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy 

lokalnej 

29.11.2018 roku Uchwała wchodzi w życie po 

14 dniach od opublikowana 

jej w Dzienniku Urzędowym 

Województwa  

Małopolskiego. Ogłoszono  

w Dz.U.W.M. w dniu 

5.12.2018 poz.8161 

89. II/18/18 przyjęcia Programu współpracy Gminy Kłaj z organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i wolontariacie na 2019 rok 

29.11.2018 roku Uchwała wchodzi w życie  

z dniem podjęcia. 

90. II/19/18 wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości 

położonej w Brzeziu na rzecz Gminy Kłaj 

29.11.2018 roku Uchwała wchodzi w życie  

z dniem podjęcia. 

91. II/20/18 wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy 

nieruchomości gminnego, położonej w Brzeziu na rzecz 

dotychczasowego Dzierżawcy 

29.11.2018 roku Uchwała wchodzi w życie  

z dniem 

podjęcia. 

92. II/21/18 wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie Gminnemu 

Przedsiębiorstwu Komunalnemu Sp. z o.o. w Kłaju  

w dzierżawę sieci zbiorowego odprowadzania ścieków  

do używania i pobierania pożytków na okres 9 lat 

29.11.2018 roku Uchwała wchodzi w życie  

z dniem podjęcia. 

93. II/22/18 wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości 

gminnych 

29.11.2018 roku Uchwała wchodzi w życie  

z dniem podjęcia. 

94. II/23/18 wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu  

w budynku nr 652 w Kłaju 

29.11.2018 roku Uchwała wchodzi w życie  

z dniem podjęcia. 

95. II/24/18 wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu  

w Wiejskim Domu Kultury w Szarowie na rzecz 

dotychczasowego najemcy 

29.11.2018 roku Uchwała wchodzi w życie  

z dniem podjęcia. 

96. II/25/18 wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części 29.11.2018 roku Uchwała wchodzi w życie  
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nieruchomości gminnej położonej w Kłaju z przeznaczeniem 

na budowę infrastruktury telekomunikacyjnej 

z dniem podjęcia. 

97. II/26/18 wyrażenia zgody na zmianę nieruchomości stanowiących 

własność Gminy Kłaj 

29.11.2018 roku Uchwała wchodzi w życie  

z dniem podjęcia. 

98. II/27/18 powołania komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kłaj 29.11.2018 roku Uchwała wchodzi w życie  

z dniem podjęcia. 

99. II/28/18 powołania komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Gminy Kłaj 29.11.2018 roku Uchwała wchodzi w życie  

z dniem podjęcia. 

100. II/29/18 ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Gminy 

Kłaj 

29.11.2018 roku Uchwała wchodzi w życie  

z dniem podjęcia. 

101. III/30/18 zmiany uchwały nr II/4/2018 Rady Gminy Kłaj z dnia 29 

listopada 2018 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy 

Kłaj 

19.12.2018 roku Uchwała wchodzi w życie po 

14 dniach od opublikowana 

jej w Dzienniku Urzędowym 

Województwa  

Małopolskiego. Ogłoszono  

w Dz.U.W.M. w dniu 

9.01.201 poz.263 

102. III/31/18 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłaj  

na lata 2018-2029 

19.12.2018 roku Uchwała wchodzi w życie  

z dniem podjęcia. 

Wykonano. 

103. III/32/18 zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłaj na 2018 rok 19.12.2018 roku Uchwała wchodzi w życie  

z dniem 

podjęcia. Wykonano 

Ogłoszono w Dz.U.W.M.  

w dniu 9.01.201 poz.264 

104. III/33/18 zmiany uchwały nr II/7/2018 Rady Gminy Kłaj z dnia  

29 listopada 2018r. w sprawie udzielenia dotacji dla 

Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kłaju Sp.  

z o.o. 

19.12.2018 roku Uchwała wchodzi w życie  

z dniem podjęcia. 

105. III/34/18 przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłaj na 

lata 2019 - 2029 

19.12.2018 roku Uchwała wchodzi w życie  

z dniem 1.01.2019 roku. 

Wykonano 

106. III/35/18 Uchwała budżetowa Gminy Kłaj na 2019 rok 19.12.2018 roku Uchwała wchodzi w życie  

z dniem 1.01.2019 r.  

i podlega ogłoszeniu  

w Dzienniku Urzędowym 

Województwa  
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Małopolskiego. Wykonano. 

Ogłoszono w Dz.U.W.M.  

w dniu 9.01.201 poz.265 

107. III/36/18 przyjęcia programu pomocy społecznej w postaci Lokalnego 

Programu Osłonowego, dla osób które ponoszą zwiększone 

koszty grzewcze lokalu związane z trwałą zmianę systemu 

ogrzewania opartego na paliwie stałem na ekologiczny 

korzystających z programu realizowanego w ramach osi 

priorytetowej 4. Regionalna Polityka Energetyczna 

Regionalnego Programu operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014-2020 realizowanego przez 

Gminę Kłaj 

19.12.2018 roku Uchwała wchodzi w życie po 

14 dniach od opublikowana 

jej w Dzienniku Urzędowym 

Województwa  

Małopolskiego z mocą 

obowiązującą od dnia 

1.01.2019. 

Ogłoszono w Dz.U.W.M.  

w dniu 9.01.201 poz.266. 

108. III/37/18 zmiany uchwały nr II/27/2018 w sprawie powołania Komisji 

Rewizyjnej Rady Gminy Kłaj 

19.12.2018 roku Uchwała wchodzi w życie  

z dniem podjęcia. 

109. III/38/18 zmiany uchwały nr II/28/2018 w sprawie powołania Komisji 

Skarg Wniosków i Petycji Rady Gminy Kłaj 

19.12.2018 roku Uchwała wchodzi w życie  

z dniem podjęcia. 

110. III/39/18 zmiany uchwały nr II/29/2018 w sprawie ustalenia składu 

osobowych komisji stałych Rady Gminy Kłaj 

19.12.2018 roku Uchwała wchodzi w życie  

z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 


