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Kłobuck, dnia 5 czerwca 2020 roku

RAPORT O STANIE POWIATU KŁOBUCKIEGO
ZA 2019 ROKU

WPROWADZENIE
Raport o stanie powiatu to instytucja wciąż stosunkowo nowa, od dwóch lat
posiadająca status normy ustawowej. Obowiązek opracowania i publikacji tego dokumentu
wprowadzony został na mocy nowelizacji ustaw samorządowych, które weszły w życie w
styczniu 2018 roku.
Ważnym instrumentem pogłębiania społecznej partycypacji i zaangażowania w
sprawy samorządu, obok prezentacji samego raportu, jest publiczna debata nad sporządzonym
dokumentem, którą przeprowadza się obligatoryjnie (art. 30a ust 4 u.s.p.). Mogą w niej wziąć
udział nie tylko radni, prawo do wyrażania opinii mają również mieszkańcy powiatu
reprezentujący różne organizacje i środowiska, o ile wcześniej we właściwym trybie zgłoszą
chęć uczestnictwa w dyskusji. Raport dedykowany jest więc bardzo szerokiemu gronu
odbiorców.
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I. STRUKTURA POWIATU KŁOBUCKIEGO
Powiat Kłobucki zajmuje obszar 889 km2, na którym zamieszkują 84 924 i stanowi lokalną
wspólnotę samorządową osób zamieszkałych na jego terytorium, które obejmuje:
1. miasta i gminy: Kłobuck i Krzepice
2. gminy: Lipie, Miedźno, Opatów, Panki, Popów, Przystajń, Wręczyca Wielka.

Powiat Kłobucki posiada swoje symbole sztandar, herb, baner, flagę i pieczęci będące
trwałym elementem tożsamości wspólnoty samorządowej, symbolizujące więź historyczną,
kulturową i społeczną mieszkańców powiatu.

Powiat Kłobucki nieprzerwanie od 1999 r. jest członkiem Związku Powiatów Polskich, a od 1
grudnia 2008 rok Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielony Wierzchołek Śląska.
W minionym roku na mocy uchwały nr 46/VI/2019 r. Powiat Kłobucki przystąpił do
Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Główne pola działalności Związku to:
•

kształtowanie wspólnej polityki samorządów lokalnych

•

reprezentowanie interesów samorządu lokalnego

•

informowanie i szkolenie gmin i powiatów w dziedzinie polityk i programów UE

•

polityka miejska

•

działalność na rzecz rozwoju gospodarczego gmin i powiatów i promocja

•

realizacja

programu

"Rozwój

obszarów

wiejskich

w

gminach

i

powiatach województwa śląskiego"
•

działalność informacyjno-szkoleniowa i edukacyjna na rzecz gmin i powiatów

Ponadto, Powiat Kłobucki w ubiegłym roku został członkiem Stowarzyszenia Związek Gmin
i Powiatów Subregionu Północnego, które powołane zostało w dniu 5 listopada 2019 roku
przez reprezentantów lokalnych samorządów subregionu północnego. Rada Powiatu
Kłobuckiego uchwałą nr 57/VIII/2019 z dnia 26 września 2019 roku wyraziła zgodę na
utworzenie i przystąpienie do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin i Powiatów
3

Subregionu Północnego Województwa Śląskiego. Związek Gmin i Powiatów Subregionu
Północnego Województwa Śląskiego z siedzibą w Częstochowie to zrzeszenie wszystkich tj.
34 gmin i powiatów z obszaru Subregionu Północnego. Głównym celem Stowarzyszenia jest
współdziałanie na rzecz efektywnego wykorzystywania środków unijnych w perspektywie
finansowej na lata 2021-2027.

W Powiecie Kłobuckim funkcjonują następujące jednostki organizacyjne:
1. Dom Dziecka w Kłobucku
2. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Krzepicach
3. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Waleńczowie
4. Dzienny Dom „Senior +” w Kłobucku
5. Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w
Kłobucku
6. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku
7. Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kłobucku
8. Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku
9. Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku
10. Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku
11. Zespół Szkół Nr 1 w Kłobucku
12. Zespół Szkół Nr 2 w Kłobucku
13. Zespół Szkół Nr 3 w Kłobucku
14. Zespół Szkół w Krzepicach
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II.

FINANSE POWIATU

Budżet Powiatu na 2019 r. zakładał dochody w kwocie 66.801.066 zł. oraz wydatki
w kwocie 67.475.740 zł.
W 2019 roku budżet ulegał zmianom i związane to było głównie z realizowanymi
inwestycjami.
Faktyczne wykonanie dochodów wyniosło 71.389.737,35 zł.
Struktura zrealizowanych dochodów przedstawia się następująco:
✓ dotacje 15.947.599,99 zł.
✓ subwencje 20.171.381,00 zł.
✓ pozostałe dochody 35.270.756,36 zł.

Ogółem wydatki zostały zrealizowane w kwocie 69.712.150,70 zł w tym:
- wydatki bieżące stanowiły 57.924.738,16 zł.
- wydatki majątkowe stanowiły 11.787.412,54 zł.
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Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:
•

Transport i łączność (jest to jedna z największych grup wydatków, na którą składają
się drogi publiczne wojewódzkie, drogi publiczne powiatowe oraz funkcjonowanie
Powiatowego Zarządu Dróg) 17.320.801,35 zł.

•

Działalność usługowa (w szczególności realizacja zadań z zakresu geodezji i
kartografii) 1.091.579,02 zł.

•

Administracja publiczna (w szczególności funkcjonowanie Starostwa Powiatowego
i Rady Powiatu Kłobuckiego) 10.542.462,00 zł.

•

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (w szczególności dotacja dla
Komendy Powiatowej PSP oraz dofinansowanie zakupu 2 motocykli z wyposażeniem
dla Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku) 5.382.438,25 zł.

•

Oświata i wychowanie (w szczególności funkcjonowanie Zespoły Szkół nr 1,2,3 w
Kłobucku oraz Zespołu Szkół w Krzepicach) 18.829.895,18 zł.

•

Ochrona zdrowia (w szczególności składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz
świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, dotacja
dla Zespołu Opieki Zdrowotnej, dotacja dla Miasta Częstochowy na wykonywanie
zadań izby wytrzeźwień) 1.585.952,77 zł.
6

•

Pomoc społeczna (m.in. funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Kłobucku oraz Dziennego Domu „Senior +”) 778.257,74 zł.

•

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (m.in. funkcjonowanie Powiatowego
Urzędu Pracy w Kłobucku, Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dankowicach II i w
Hutce oraz prowadzenie klubu dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych w
Hutce) 3.410.644,82 zł.

•

Edukacyjna opieka wychowawcza (m.in. funkcjonowanie Powiatowej Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Kłobucku, świetlic szkolnych oraz dotacja dla
Młodzieżowego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kukowie) 3.335.785,05 zł.

•

Rodzina (rodziny zastępcze, działalność placówek opiekuńczo wychowawczych)
5.248.148,64 zł.

•

Pozostałe wydatki (rolnictwo i łowiectwo, leśnictwo, górnictwo i kopalnictwo,
turystyka, gospodarka mieszkaniowa, obrona narodowa, wymiar sprawiedliwości,
obsługa długu publicznego, gospodarka komunalna i ochrona środowiska, kultura i
ochrona dziedzictwa narodowego, kultura fizyczna oraz różne rozliczenia)
2.186.185,88 zł.
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Na koniec 2019 roku Powiat był zadłużony wobec banków na kwotę 12.814.786,15 zł.
W 2019 roku zaciągnięto 2.034.680 zł kredytu na wyprzedzające finansowanie wydatków
europejskich, a spłacono 1.889.648,56 zł rat kapitałowych.
Ogółem zobowiązania długoterminowe Powiatu na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosły
12.814.786,15 zł. Zadłużenie wobec banków komercyjnych z tytułu zaciągniętych kredytów
długoterminowych stanowiło kwotę 12.450.658,00 zł. (w tym 2.034.680,00 zł stanowił kredyt
krótkoterminowy z terminem spłaty w 2020 roku) natomiast z tytułu zaciągniętego
zobowiązania leasingowego na zakup ciągnika rolniczego na potrzeby PZD – 364.128,15 zł.
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III. EDUKACJA
Powiat Kłobucki wprowadza od 2017 roku reformę edukacji. Reforma zakładała, że w
jednym roku edukację zakończą uczniowie III klas oddziałów gimnazjalnych i VIII klas szkół
podstawowych. Kumulacja roczników dała szanse na większy nabór.

Większa ilość

przyjętych uczniów pozwoliła na utrzymanie dotychczasowych etatów nauczycielskich, a w
niektórych przypadkach nawet na dodatkowe zatrudnienie potrzebnej kadry.
Zagrożeniem staje się konieczność ponoszenia dodatkowych kosztów jakie generuje
kumulacja dwóch roczników przy założeniu, że absolwenci klas III gimnazjów i klas VIII
szkół podstawowych nie mogą kontynuować nauki w tych samych oddziałach.
Kolejnym zagrożeniem jest możliwość niskiego naboru do szkół ponadpodstawowych
w następnych latach. Dane pozyskane ze szkół podstawowych jasno wskazują, iż w dalszym
ciągu jesteśmy w zasięgu niżu demograficznego.
I. Profile kształcenia
Powiat Kłobucki jest organem prowadzącym dla czterech zespołów szkół: Zespołu Szkół
Nr 1 w Kłobucku, Zespołu Szkół Nr 2 w Kłobucku, Zespołu Szkół Nr 3 w Kłobucku oraz
Zespołu Szkół w Krzepicach.
W Zespole Szkół Nr 1 w Kłobucku funkcjonują trzy typy szkół: I Liceum
Ogólnokształcące, które kształci uczniów w profilu mundurowym, humanistycznym,
politechnicznym i biologiczno-chemicznym; Technikum Nr 1, które kształci w zawodach:
technik budownictwa, technik ekonomista, technik usług fryzjerskich, technik informatyk,
technik logistyk, technik mechanik, technik pojazdów samochodowych, technik grafiki i
poligrafii cyfrowej, technik żywienia i usług gastronomicznych; oraz Branżową Szkołę I
stopnia Nr 1, która z kolei kształci w takich zawodach jak: kucharz, ślusarz, operator
obrabiarek skrawających, mechanik pojazdów samochodowych i monter zabudowy i robót
wykończeniowych w budownictwie.
Drugą szkołą jest Zespołu Szkół Nr 2, który również posiada trzy typy szkół: Technikum
Nr

2

kształcące

w

zawodach:

technik

handlowiec,

technik

żywienia

i

usług

gastronomicznych, technik technologii żywności, technik spedytor, technik geodeta, technik
agrobiznesu, technik reklamy, technik księgarstwa; Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2, która
kształci w oddziałach wielozawodowych. W szkole działa także Liceum Ogólnokształcące dla
Dorosłych. W roku szkolnym 2020-2021 Powiat Kłobucki planuje uruchomić w „kłobuckiej
dwójce” branżową szkołę II stopnia.
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Następną szkołą, dla której Powiat Kłobucki jest organem prowadzącym jest Zespół Szkół
Nr 3, gdzie mamy III Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Kosińskiego kształcące w
klasach o profilu: biologiczno-chemicznym, ekonomicznym, prawniczo-dziennikarskim,
mundurowym oraz politechnicznym; a także Technikum Nr 3, które kształci w zawodzie
technik organizacji turystyki.
Kolejną szkołą jest Zespół Szkół w Krzepicach, w którym funkcjonują trzy typy szkół.
Liceum im. Władysława Broniewskiego, które kształci w oddziałach o profilach
akademickim, politechniczno-ekonomicznym pod patronatem Szkoły Głównej Handlowej,
medyczno-przyrodniczym pod patronatem naukowym Śląskiego Centrum Chorób Serca w
Zabrzu oraz humanistyczno-prawnicza i sprawnościowa z elementami ratownictwa i
wolontariatu – obie pod opieka naukową Uniwersytetu Śląskiego i Opolskiego. W szkole
funkcjonuje także Technikum, które kształci w zawodach technik ekonomista i technik
handlowiec oraz Branżowa Szkoła I stopnia, kształcąca w oddziałach wielozawodowych.
II. Liczba uczniów w podziale na poszczególne szkoły oraz trendy w tym zakresie
Liczba uczniów w roku szkolnym 2019/2020 wg stanu na dzień 30 września 2019 roku:
SZKOŁA
Zespół Szkół Nr 1
w Kłobucku

NAZWA SZKOŁY
I Liceum Ogólnokształcące
Technikum Nr 1
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1
RAZEM Zespół Szkół Nr 1 w Kłobucku
Zespół Szkół Nr 2
Technikum Nr 2
w Kłobucku
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 2
LO dla Dorosłych
RAZEM Zespół Szkół Nr 2 w Kłobucku
Zespół Szkół Nr 3
III Liceum Ogólnokształcące
w Kłobucku
RAZEM Zespół Szkół Nr 3 w Kłobucku
Zespół Szkół w Krzepicach Liceum Ogólnokształcące
Branżowa szkoła I stopnia
RAZEM Zespół Szkół w Krzepicach
OGÓŁEM

LICZBA UCZNIÓW
72
474
162
708
115
185
46
346
263
263
296
42
338
1655
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Nabór na rok szkolny 2019/2020 wg stanu na dzień 30 września 2019 roku:

SZKOŁA
Zespół Szkół Nr 1
w Kłobucku

NAZWA SZKOŁY

I Liceum Ogólnokształcące
Technikum Nr 1
Branżowa Szkoła I Stopnia
Nr 1
RAZEM Zespół Szkół Nr 1 w Kłobucku
Zespół Szkół Nr 2
Technikum Nr 2
w Kłobucku
Branżowa Szkoła I Stopnia
Nr 2
LO dla Dorosłych
RAZEM Zespół Szkół Nr 2 w Kłobucku
Zespół Szkół Nr 3
III Liceum
w Kłobucku
Ogólnokształcące
RAZEM Zespół Szkół Nr 3 w Kłobucku
Zespół Szkół w
Liceum Ogólnokształcące
Krzepicach
Branżowa szkoła I stopnia
RAZEM Zespół Szkół w Krzepicach
OGÓŁEM NABÓR

LICZBA
LICZBA
PRZYJĘTYCH
PRZYJĘTYCH
UCZNIÓW PO
UCZNIÓW PO
SZKOLE
GIMNAZJUM
PODST.
21
17
112
134
50

42
376

17

28

57

53
32
187

87

87
174

78
13

80
0
171
908
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W roku 2019 zmianie ulega trend na kontynuowanie nauki w liceach ogólnokształcących.
Zwiększył się nabór do techników i szkół branżowych w stosunku do lat poprzednich.

III. Wyniki nauczania
Do egzaminu maturalnego w maju 2019 roku przystąpiło 236 absolwentów szkół
ponadpodstawowych z terenu Powiatu Kłobuckiego, w tym 158 absolwentów liceów
ogólnokształcących, 75 absolwentów techników, 3 słuchaczy liceum dla dorosłych.
Zdawalność egzaminu maturalnego w sesji majowej w powiecie kłobuckim wyniosła
91,1%, 7,63% zdających uprawnionych było do przystąpienia do sesji poprawkowej
w miesiącu sierpniu 2019, 1,27% zdających nie zdało egzaminu maturalnego (nie zaliczone
minimum dwa przedmioty). Dane różnią się od danych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej
w Jaworznie, która do średniej wlicza także absolwentów z lat poprzednich przystępujących
po raz pierwszy do egzaminu maturalnego. Z danych OKE wynika, iż zdawalność w naszym
powiecie wyniosła 91,21%, co daje nam 1 miejsce na 36 powiatów i miast na prawach
powiatu oraz 4 miejsce w kraju. Średnia zdawalność w kraju wyniosła 80,5%, natomiast w
województwie śląskim uplasowała się na poziomie 79,7%.
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Z danych OKE dotyczących zdawalności egzaminu maturalnego w liceach
ogólnokształcących w województwie śląskim wynika, że Powiat Kłobucki z wynikiem
97,42% zajął 1 miejsce na 36 powiatów i miast na prawach powiatu.
W sesji sierpniowej 2019 do matury poprawkowej przystąpiło 18 osób. Uprawnieni do
zdawania egzaminu maturalnego w sesji poprawkowej byli jedynie uczniowie, którzy nie
zaliczyli jednego przedmiotu, czy to w części ustnej czy pisemnej. Egzamin poprawkowy
zaliczyło 14 zdających, co daje 77,78%, natomiast egzaminu poprawkowego nie zdało 4
zdających, co z kolei daje wynik 22,22%.
Po egzaminie poprawkowym Powiat Kłobucki osiągnął ostateczną średnią zdawalności
egzaminu na poziomie 97,42%. Jest to wynik większy od średniej wojewódzkiej – 87% i
krajowej – 87,5%.
Oprócz egzaminu maturalnego w 2019 roku uczniowie techników i branżowych szkół I
stopnia, dla których Powiat Kłobucki jest organem prowadzącym, przystąpili do egzaminów
zawodowych. W Powiecie Kłobuckim byli to uczniowie z następujących szkół: Zespołu
Szkół Nr 1 w Kłobucku, Zespołu Szkół Nr 2 w Kłobucku i Zespołu Szkół w Krzepicach.
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie pozwala na porównanie poziomu
wiedzy i umiejętności uczniów, słuchaczy i absolwentów określonego typu szkół
zawodowych w całym kraju, w zakresie kwalifikacji właściwych dla danego zawodu,
niezależnie od systemu kształcenia.
Do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie mogli przystąpić:
•

uczniowie branżowych szkół I stopnia z oddziałami zasadniczych szkół zawodowych,
uczniowie techników, słuchacze szkół policealnych,

•

osoby, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy,

•

osoby zdające egzamin zawodowy eksternistyczny oraz absolwenci.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie przeprowadzono w dwóch sesjach:
- I sesja od 9 stycznia do 16 lutego 2019 r.,
- II sesja od 17 czerwca do 4 lipca 2019 r.
Według zestawienia obejmującego wyniki uczniów, zdawalność w powiecie
kłobuckim w I sesji wyniosła ponad 80%, czyli jest to jeden z najwyższych wyników w
województwie śląskim, gdzie średnia wyniosła 71,15 %. Natomiast w II sesji zdawalność w
Powiecie Kłobuckim wyniosła 89%, gdzie średnia wojewódzka wyniosła 79,37%.
Wyniki z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe pokazały, że
opuszczający mury szkoły absolwenci poradzili sobie lepiej niż ich koledzy z innych
13

rejonów. Jest to powód do dumy, jak również powód do dalszej wytężonej pracy na
różnego rodzaju zajęciach zawodowych, by w kolejnych latach zdawalność naszych
uczniów była nadal jedną z najlepszych w województwie śląskim.

IV. Informacja o programach/projektach/strategiach realizowanych w roku 2019 w
szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kłobucki
•

6 grudnia 2019 r. w Zespole Szkół Nr 1 w Kłobucku miało miejsce uroczyste otwarcie
całkowicie odnowionej pracowni przedmiotów przyrodniczych. Sala została
wyremontowana i doposażona dzięki środkom pozyskanym w konkursie Zielona
Pracownia, organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Katowicach. Zielona pracownia pn. „Laboratorium natury”
została beneficjentem projektu i uzyskała dofinansowanie w kwocie 37 500 zł.
Całkowity koszt remontu sali i zakupu nowoczesnych pomocy dydaktycznych wyniósł
49 886 zł. To piąta już Zielona Pracownia w szkołach prowadzonych przez Powiat
Kłobucki.

•

W 2019 roku zakończyła się realizacja kilkuletniego projektu dot. nowego kompleksu
pracowni CNC w Zespole Szkół Nr 1 w Kłobucku. Projekt realizowany był
kilkuetapowo. Pierwsze podsumowanie projektu nastąpiło w listopadzie 2017 roku.
Do użytku oddano park maszynowy pracowni obejmujący m.in. obrabiarki CNC
(tokarka i frezarka), serwery, zestawy komputerowe i notebooki do projektowania
2D/3D oraz do programowania obrabiarek CNC, a także zestawy multimedialne,
drukarki 3D, urządzenia wielofunkcyjne oraz plotery. W połowie roku szkolnego
2018/2019 oddano drugą część pracowni wyposażoną w obrabiarki konwencjonalne.
Obecnie kompleks CNC Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku stanowią: pracownia
obrabiarek CNC, pracownia programowania obrabiarek CNC oraz pracownia
modelowania/projektowania 2D/3D, a także pracownia obrabiarek konwencjonalnych.
Na

realizację

projektu

Powiat

Kłobucki

pozyskał

środki

finansowe

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego UE, w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Zadanie zostało
wprowadzone

przez

Powiat

Kłobucki

do

planu

Regionalnych

Inwestycji

Terytorialnych, opracowanego dla naszej części województwa śląskiego. Wartość
projektu wynosi około 2 mln 800 tys. zł.
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•

Wszystkie szkoły Powiatu Kłobuckiego, które kształcą zawodowców od wielu lat
z powodzeniem biorą udział zarówno w programie ERASMUS+ jak i PO WER.
Dotychczas z praktyk zagranicznych skorzystało kilkuset uczniów z Zespołu Szkół Nr
1 w Kłobucku, Zespołu Szkół Nr 2 w Kłobucku oraz z Zespołu Szkół w Krzepicach.
Nasi uczniowie podnosili swoje kompetencje zawodowe w takich krajach jak: Francja,
Włochy, Niemcy, Austria, Grecja i Hiszpania. Łącznie szkoły pozyskały kilkaset
tysięcy euro na zrealizowanie projektów. Projekty są realizowane w 100% ze środków
zewnętrznych. W roku 2019 Zespół Szkół Nr 1 w Kłobucku oraz Zespół Szkół Nr 2 w
Kłobucku kolejny raz wysłali uczniów na zagraniczne praktyki. Kłobucka „jedynka”
zrealizowała zadanie „Mobilność europejska drogą do sukcesu zawodowego” w
ramach programu operacyjnego PO WER. Czterech nauczycieli w dniach 4.02 –
15.02.2019r. podnosiło swoje kompetencje w branży mechanicznej CNC oraz
samochodowej w Berlinie w Niemczech. Nauczyciele porównywali system
kształcenia zawodowego w Polsce i w Niemczech. Wyjazd był w 100% finansowany
ze środków zewnętrznych. Drugim etapem projektu był wyjazd grupy młodzieży
z Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku na praktyki do stolicy Niemiec. Natomiast Zespół
Szkół Nr 2 w Kłobucku, również w ramach programu PO WER, zrealizował program
„Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia
zawodowego”. Realizowany projekt nosił nazwę „Zagraniczne doświadczenie
zawodowe – pierwszy krok do kariery”. W ramach PO WERa 16 uczniów i 4
opiekunów (dwóch opiekunów na dwa tygodnie) wyjechało na czterotygodniowy staż
do Malagi w terminie od 05.05 – 02.06.2019r. Wyjazd objął uczniów kształcących się
w zawodzie technik handlowiec, technik żywienia i usług gastronomicznych. Kolejny
wyjazd w ramach tego samego projektu odbył się we wrześniu 2019r. Miejscem
docelowym była hiszpańska Ubeda. W wyjeździe wzięli udział uczniowie kształcący
się w zawodach technik handlowiec, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz
uczniowie wielozawodowej szkoły branżowej – w sumie 16 osób wraz z 4
opiekunami.

•

Zespół Szkół Nr 2 w Kłobucku, Zespół Szkół Nr 3 w Kłobucku oraz Zespół Szkół w
Krzepicach są beneficjentami projektu „Kreator Przedsiębiorczości” realizowanego
przez LGD „Zielony Wierzchołek Śląska”. Projekt miał na celu promowanie lokalnej
przedsiębiorczości poprzez kreowanie warunków do powstawania stabilnych
mikroprzedsiębiorstw i podmiotów ekonomii społecznej, wspieranie istniejących firm
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oraz kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród dzieci i młodzieży. W ramach
projektu uczniowie m. in. do końca roku szkolnego 2018/2019 prowadzili szkolne
przedsiębiorstwa oraz w terminie ferii zimowych wyjechali na dwutygodniowy obóz
naukowy na Słowację.
•

We wszystkich szkołach prowadzony jest projekt „Powiat Kłobucki – bez smogu żyje
się lepiej” , który ukierunkowany jest

na wspieranie społeczności lokalnych w

podejmowaniu działań na rzecz czystego powietrza na terenie powiatu kłobuckiego.
W ramach programu m.in. zakupione zostały stacje meteorologiczne wraz z aplikacją
internetową. Stacje zostały przekazane do szkół prowadzonych przez Powiat
Kłobucki. Uczniów szkół przeszkolono w zakresie interpretacji wyników jakości
powietrza i własnych obserwacji w szkolnych stacjach, w tym m. in: wykonywania
pomiarów atmosfery, interpretacji wyników tych badań, źródeł zanieczyszczenia
atmosfery, szkodliwości zanieczyszczonego powietrza dla zdrowia, sposobów
zapobiegania i ograniczania zanieczyszczenia powietrza w określonych warunkach
meteorologicznych. Dodatkowo w ramach projektu zorganizowano konkursy
plastyczne, fotograficzne oraz wiedzy z zakresu ochrony przyrody, ze szczególnym
uwzględnieniem zanieczyszczenia powietrza, skierowane do dzieci i młodzieży z
terenu całego powiatu.
•

W dniu 4 kwietnia 2019 roku w Zespole Szkół Nr 1 w Kłobucku miała miejsce
pierwsza w historii Powiatu Kłobuckiego konferencja on-line pn. „Szkolnictwo
zawodowe szansą dla ucznia i rynku pracy” - konferencja on-line / „The vocational
education – the best choice for the pupils, the best prospect for business” - on-line
conference, która była wydarzeniem bez precedensu, ponieważ pierwszy raz
dyskutowano za pomocą bezpośredniego połączenia internetowego na żywo z
Politechniką Częstochowską, Powiatem Haβberge i pracownią CNC Zespołu Szkół Nr
1 w Kłobucku. Ta nowoczesna forma prowadzenia dyskusji umożliwiła zgłębienie
tematu

szans

jakie

szkolnictwo

zawodowe

daje

zarówno

uczniom

jak

i pracodawcom. Podczas transmisji on-line z Politechniki Częstochowskiej z
Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej temat
„Przygotowań konstrukcyjnych wielozadaniowego robota mobilnego do zawodów
URC 2019” zgłębiali Prodziekan prof. Dariusz Kwiatkowski, prof. Mariusz Kubanek
oraz dr inż. Michał Sobociński. Zagadnienie „Kształcenia zawodowego w Powiecie
Haβberge. Stan aktualny, atuty i wyzwania” omawiali Horst Hofmann – sekretarz/
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dyrektor zarządzający Starostwa Haβberge w Hassfurcie, Heidrun Goertler –
dyrektorka

szkoły

średniej/zawodowej

Heinrich-Thein-Schule,

Staatliches

Berufliches Schulzentrum w Hassfurcie, Anja Güll – szefowa departamentu/działu
rozwoju edukacji w Powiecie Haβberge. Transmisja on-line prowadzona była także z
pracowni CNC Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku. Konferencja została objęta
Honorowym Patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty.

IV.

OPIEKA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

Pomoc psychologiczna – pedagogiczna dla mieszkańców realizowana jest przez Powiatową
Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.
W 2019 roku przyjęto 1892 petentów, 226 dzieci objętych było systematyczną indywidualną
terapia logopedyczną, a 24 terapią psychologiczną natomiast u 83 dzieci wykonano
screeningowe badanie słuchu.
Na ternie Poradni wykonano:
•

983 diagnozy psychologiczne,

•

715 diagnoz pedagogicznych,

•

363 diagnozy logopedyczne.

Poradnia w 2019 roku wydała:
•

130 orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego,

•

44 orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego,

•

27 opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju,

•

375 opinii psychologiczno-pedagogicznych,

•

18 informacji o wynikach diagnozy.

Ponadto na terenie szkół i przedszkoli powiatu kłobuckiego pomocą różnego rodzaju i
wsparciem objęto :
•

badania przesiewowe logopedyczne 739 dzieci,
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•

badania przesiewowe psychologiczno – pedagogiczne 302 dzieci,

•

terapię logopedyczną grupową 42 dzieci,

•

badania "platformą badań zmysłów" 25 dzieci,

•

zajęcia warsztatowe „Planuję swoją przyszłość „ 176 dzieci,

•

zajęcia integracyjne 192 uczniów,

•

zajęcia warsztatowe "Trening koncentracji uwagi" 91 uczniów,

•

zajęcia warsztatowe "Zły dotyk" 110 uczniów,

•

zajęcia warsztatowe "Jak radzić sobie ze stresem" 159 uczniów,

•

zajęcia warsztatowe "Bezpieczne korzystanie z sieci" 329 uczniów,

•

zajęcia warsztatowe "Kilka słów o uzależnieniu" 63 uczniów,

•

zajęcia warsztatowe "Nie daj się oszukać środkom uzależniającym" 152 uczniów,

•

zajęcia warsztatowe "Agresywnie czy asertywnie" 229 uczniów,

•

zajęcia warsztatowe "Wpływ gier komputerowych na funkcjonowanie dziecka" 207
uczniów,

•

zajęcia warsztatowe "Techniki wspomagające uczenie się " 428 uczniów,

•

zajęcia warsztatowe "Nie nietolerancji" 107 uczniów,

•

zajęcia warsztatowe "My wszyscy w naszej klasie" 105 uczniów,

•

zajęcia warsztatowe "Razem możemy więcej" 170 uczniów,

•

zajęcia warsztatowe "Dopalacze nowe narkotyki” 73 uczniów,

•

zajęcia warsztatowe" Integracja zespołu klasowego” 271 uczniów,

•

zajęcia warsztatowe "Poznajemy siebie nawzajem" 165 uczniów,

•

zajęcia warsztatowe "Motywacja podstawą sukcesu" 44 uczniów,
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•

zajęcia warsztatowe "Tworzymy zgraną grupę" 62 uczniów,

•

zajęcia warsztatowe „Pracuję w grupie – nie jestem agresywny” 10 uczniów,

•

zajęcia warsztatowe „Rozmowy o śmierci i umieraniu” 26 uczniów,

•

zajęcia warsztatowe „Klasa to nie samotna wyspa” 236 uczniów,

•

zajęcia warsztatowe „Osobowość a predyspozycje zawodowe” 262 uczniów,

•

zajęcia warsztatowe" Żyję zdrowo” - 94 uczniów.

Na terenie szkół i placówek udzielano także pomocy rodzicom dzieci i młodzieży. Pomoc ta
miała formę indywidualnych konsultacji ( punkty konsultacyjne – z nich skorzystało 47
rodziców, 65 nauczycieli) lub prelekcji i pogadanek dla grup rodziców.
Systematycznym wsparciem otoczeni są także nauczyciele i wychowawcy szkół
powiatu kłobuckiego. W roku 2019 poradnia kontynuowała swoją działalność "Sieć
samokształcenia i samodoskonalenia dla pedagogów szkolnych" – uczestniczyło w niej
regularnie 20-30 pedagogów szkolnych z terenu powiatu kłobuckiego.
Kolejny rok kontynuowała pracę grupa terapeutyczna podnosząca kompetencje
społeczne dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera oraz rozpoczęto spotkania w ramach 3
kolejnych grup ( trening umiejętności społecznych w różnych przedziałach wiekowych).
W

dniu

13

września

2019

roku

wspólnie

ze

Starostwem

Powiatowym

zorganizowaliśmy kolejną już konferencję powiatową, w tym roku pod tytułem " Wczesne
wspomaganie rozwoju małego dziecka – wielość rozwiązań wspólnota celów".
W związku z realizacją rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin
„Za życiem” Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kłobucku pełniła funkcję
wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego ( WOKRO) w Powiecie. W
ramach kompleksowej pomocy specjalistów w 2019 roku z pomocy skorzystało 48 dzieci,
którym udzielono pomocy w formie:

120,5 godziny zajęć logopedycznych , 107 godzin

zajęć terapeutycznych, specjalistycznych z pedagogiem, specjalistą ds. autyzmu oraz 269,5
godziny zajęć terapeutycznych, specjalistycznych z terapeutą integracji sensorycznej.
W ramach realizacji działań statutowych Poradni identyfikują się coraz bardziej
różnorodne problemy oraz coraz bardziej wymagające i zróżnicowane oczekiwania klientów
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(zarówno rodziców jak i nauczycieli). Systematycznie zwiększa się zapotrzebowanie na
pomoc psychologiczno – pedagogiczną i różne formy wsparcia. Ograniczona liczba
pracowników jest przyczyną dość długiego oczekiwania na badania oraz przeprowadzenie
różnych form wsparcia i pomocy na terenie szkół. Ciągłe podnoszenie swoich umiejętności
przez pracowników jest szansą na zaspokojenie prawie wszystkich potrzeb dzieci, rodziców,
nauczycieli, środowiska.

V.

OCHRONA ZDROWIA
Powiat Kłobucki jako jednostka samorządu terytorialnego realizuje zadania z zakresu

ochrony zdrowia poprzez Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku. W porównaniu do 2018
roku struktura organizacyjna Zespołu nie uległa zmianie. Na dzień 31 grudnia 2019 roku
liczba osób zadeklarowanych w podstawowej opiece zdrowotnej wynosiła 69.854 (w 2018
roku – 69.926).
W 2019 roku, oprócz realizowania wcześniej zawartych umów z płatnikiem
Narodowym Funduszem Zdrowia, podejmowane były działania w celu pozyskania nowych
kontraktów, a także uzyskania dofinansowania do projektów ze środków Unii Europejskiej.
W 2019 roku Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku pozyskał kontrakty z Narodowego
Funduszu Zdrowia w następujących zakresach:
1. Ambulatoryjna opieka specjalistyczna – ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne
kosztochłonne w zakresie:
•

Badania endoskopowe przewodu pokarmowego – gastroskopia,

•

Badania endoskopowe przewodu pokarmowego – kolonoskopia

Okres obowiązywania od 01.07.2019 r. do 30.06.2024 r.
2. Rehabilitacja lecznicza w zakresie:
•

Lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna,

•

Fizjoterapia ambulatoryjna.

Okres obowiązywania od 01.07.2019 r. do 30.06.2024 r.
W 2019 roku w zakresie dofinansowania ze środków z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 podjęto następujące działania:
•

realizowano program zdrowotny w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu jelita
grubego „Profilaktyka raka jelita grubego w Kłobucku”. Okres realizacji programu od
01.09.2018 r. do 29.02.2020 r.,
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•

pozyskano środki na realizację programu zdrowotnego w zakresie rehabilitacji osób z
chorobami przewlekłymi układu kostno-stawowego i mięśniowego. Pierwotny czas
realizacji programu: 01.10.2019 r. – 30.06.2021 r. Ze względów organizacyjnych
wystąpiono z wnioskiem o zmianę terminu realizacji i uzyskano zgodę na realizację
w okresie: 01.04.2020 r. – 31.12.2021 r.. Jednak z uwagi na pandemię koronawirusa
projekt prawdopodobnie będzie realizowany w okresie 1.10.2020 r. – 31.12.2022 r.

•

Złożono wniosek na dofinansowanie realizacji projektu: Dzienny Dom Opieki
Medycznej w Kłobucku. Przewidywany okres realizacji: 01.10.2020 r. – 30.11.2021 r.
Obecnie trwają negocjacje.

W 2019 roku pozyskano dodatkowe środki finansowe z NFZ na dofinansowanie zakupu
urządzeń informatycznych i oprogramowania. W bieżącym roku kontynuowane są działania
w zakresie informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez lekarza
podstawowej opieki zdrowotnej oraz przez pielęgniarki i położne.
Zespół w 2019 roku realizował umowy z poprzednich lat w następujących zakresach:
1. Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w zakresie świadczenia terapii
uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu.
Okres obowiązywania od 01.01.2019 r. do 30.06.2023 r.
2. System podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń.
Umowa obowiązuje do 30.06.2021 r.
3. Podstawowa opieka zdrowotna.
Umowa zawarta na czas niekreślony.
Zespół jest przygotowany do realizowania niektórych świadczeń z zakresu ambulatoryjnej
opieki specjalistycznej, a także świadczeń z zakresu lecznictwa szpitalnego. Niestety do
końca 2019 roku Śląski Oddział Wojewódzki NFZ nie ogłosił postępowań konkursowych
w tych zakresach. Zespół jest w pełni przygotowany do złożenia ofert, np. na poradnię
gastroenterologiczną czy też oddział geriatryczny.
Dużym problemem w 2019 roku, podobnie jak w 2018 roku, z którym musiał się
zmierzyć Zespół były braki kadrowe, zarówno lekarzy, pielęgniarek jak i personelu
pomocniczego. W Polsce deficyt kadrowy jest najbardziej widoczny w małych ośrodkach
miejskich i na wsiach. Prognozy w tym zakresie niestety nie napawają optymizmem, gdyż jest
to problem ogólnoświatowy. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) szacuje, że do końca
2030 roku państwa będą musiały zmierzyć się z niedoborem około 18 mln pracowników
medycznych. Jednocześnie zapotrzebowanie na nich będzie rosło z uwagi na starzenie się
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społeczeństwa oraz wzrost liczby pacjentów z chorobami przewlekłymi. Średnia wieku
lekarzy zatrudnionych w Zespole wynosi 57 lat, a przypadku pielęgniarek 49 lat.
W 2019 roku Zespół uzyskał akredytację do prowadzenia szkolenia specjalistycznego
z zakresu Medycyny Rodzinnej. Tym samym przyznane zostały 2 miejsca specjalizacyjne. Do
akredytacji zgłoszona została Poradnia w Pankach, ale sukcesywnie Zespół będzie czynił
starania w celu poszerzenia ilości poradni, w których lekarze będą mogli odbywać staże
specjalizacyjne. Niestety liczba rezydentur przyznanych w tym zakresie przez Ministerstwo
Zdrowia jest minimalna w porównaniu do potrzeb.
W celu zabezpieczenia pracy i udzielania świadczeń zdrowotnych Zespół ogłaszał konkursy
oraz zamieszczał oferty pracy w prasie i na stronach internetowych. Wychodząc naprzeciw
potrzebom kadrowym Zespołu, w celu zachęcenia lekarzy do pracy na terenie powiatu,
Zarząd Powiatu przygotował projekt uchwały Rady w sprawie stypendium dla studentów
kierunku lekarskiego.
Pragnąc jak najlepiej realizować opiekę nad pacjentem oraz analizując obecną sytuację i
biorąc pod uwagę zmiany demograficzne, planuje się kontynuowanie wdrażania standardów
akredytacyjnych w szpitalach w Kłobucku i Krzepicach oraz w Poradniach Podstawowej
Opieki Zdrowotnej. Pozwoli to na

kompleksowe podejście do opieki medycznej

uwzględniając również kontynuację opieki w przypadku przekazania pacjenta do
świadczeniodawców zewnętrznych.
W 2019 roku Zespół realizował szereg inwestycji. Do największej zaliczyć należy rozbudowę
i przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania części pomieszczeń Zakładu Fizjoterapii
oraz kuchni Szpitala Rejonowego w Kłobucku. Koszt inwestycji wyniósł 3 239 707,26 zł
(I etap – 1703 126,11 zł - płatność 31.12.2019 r., II etap 1 536 581,15 - płatność
16.04.2020r.). Inwestycja została w całości sfinansowana ze środków Zespołu. W 2019 roku
Zespół realizował także inwestycje w ośrodkach zdrowia, pogotowiu ratunkowym oraz
administracji. Inwestycje z podziałem na poszczególne gminy przedstawiają się następująco:
Gmina Kłobuck
Gmina Krzepice
Gmina Wręczyca Wielka
Gmina Miedźno
Gmina Popów
Gmina Panki
Gmina Przystajń
Gmina Opatów
Gmina Lipie

150 389,25 zł
127 749,96 zł
193 387,12 zł
158 139,98 zł
77 022,50 zł
14 783,96 zł
118 495,32 zł
38 701,98 zł
34 932,00 zł
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Razem koszty te wyniosły 913 602,07 zł z czego uzyskano dofinansowanie ze środków
europejskich w kwocie 151 145, 48 zł. W 2019 roku Zespół nie uzyskał żadnej dotacji
z gmin.
Pomimo czynionych starań nie udało się uzyskać dotacji od Wojewody Śląskiego na zakup
ambulansu. W związku z tym konieczny był zakup ambulansu do transportu chorych ze
środków własnych. Zakupiono ambulans typu B Opel Movano, za kwotę 267 414,25 zł
(dotacja powiatu 70 000,00 zł).
Reasumując, mając na względzie przepisy prawa, sposób finansowania, sytuację
kadrową, funkcjonowanie służby zdrowia w powiecie kłobuckim w 2019 roku można ocenić
pozytywnie. W związku z pandemią koronawirusa termin złożenia sprawozdania finansowego
przez Zespół, a także badania przez biegłego rewidenta uległ przesunięciu, i nie jest oficjalnie
znany wynik finansowy za 2019 rok. Jednakże z informacji uzyskanych z Zespołu zysk
wyniesie około 600 tysięcy złotych.
Raport dotyczy działalności w 2019 roku. Nie można jednak nie zwrócić uwagi na
czynniki, które w znaczący sposób mogą wpłynąć na „kondycję” ochrony zdrowia w 2020
roku i latach następnych. W poniższej tabeli przedstawione są potrzeby, szanse i zagrożenia
funkcjonowaniu służby zdrowia.
POTRZEBY
1. Cyfryzacja służby
zdrowia
2. Zwiększenie liczby kadry
medycznej
3. Podwyższenie
finansowania świadczeń
opieki zdrowotnej

SZANSE
1. Cyfryzacja służby
zdrowia
2. Rozpowszechnienie
telemedycyny
3. Wdrożenie standardów
akredytacyjnych i
uzyskanie certyfikatu
akredytacji
4. Deinstytucjonalizacja
świadczeń
i wprowadzenie opieki
koordynowanej

ZAGROŻENIA
1. Braki kadrowe –
zarówno w grupie
personelu medycznego,
jak i pracowników
obsługi i gospodarczych
2. Odgórne sterowanie
poziomem wynagrodzeń
w służbie zdrowia
3. Wysoki wzrost
minimalnego
wynagrodzenia za pracę
4. Niska wycena świadczeń
opieki zdrowotnej
5. Brak wypłat za
nadwykonania świadczeń
w ramach tzw. sieci
szpitali
6. Skutki ekonomiczno23

gospodarcze epidemii
koronawirusa

W 2020 roku najistotniejszym czynnikiem, który będzie miał wpływ na sytuację
Zespołu będzie pandemia koronawirusa. W związku pandemią Zespół nie realizuje wielu
świadczeń, co w znaczący sposób wpłynie na jego sytuację finansową. Z dużym
prawdopodobieństwem można przyjąć, że Zespół zakończy 2020 rok ze stratą.

VI. POMOC SPOŁECZNA
VI.I. POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
W zakresie zadań statutowych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizowało
zadania z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej (typu rodzinnego
i instytucjonalnego), pomocy społecznej oraz rehabilitacji.
1. Wsparcie rodziny i system pieczy zastępczej - rodzinna piecza zastępcza
Na terenie powiatu kłobuckiego wg. stanu na dzień 31.12.2019 r. funkcjonowały 43
rodziny zastępcze w tym:
•

24 rodzin zastępczych spokrewnionych, w których wychowywało się 34 dzieci i osób
pełnoletnich,

•

19 rodzin zastępczych niezawodowych, w których wychowywało się 34 dzieci i osób
pełnoletnich.

Pomocą finansową w 2019 roku objęto 49 rodzin

zastępczych, w których

wychowywało się 76 dzieci i osób pełnoletnich na łączną kwotę 752.337,59 zł, na którą
składa się:
•

pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej – 729.312,87 zł

•

dodatek w wysokości 211 zł na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka
legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności, orzeczeniem o umiarkowanym
lub znacznym stopniu niepełnosprawności - 17.240,82 zł.
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•

jednorazowa pomoc związanej z przyjęciem dziecka do rodziny na zakup potrzebnego
wyposażenia (pomoc otrzymały 2 rodziny) – 2.200 zł.

•

dofinansowanie dla 7 rodzin do wypoczynku dla dzieci - 3.583,90 zł.

W 2019 roku w Powiecie Kłobuckim powstał Rodzinny Dom Dziecka. W dniu 21.01.2019r.
zawarto umowę w tym zakresie, a 8 lutego 2019 r. po raz pierwszy umieszczono tam dwoje
dzieci. Dom jest formą rodzinnej pieczy zastępczej, w ramach „możliwości” stanowi
zabezpieczenie w przypadku nagłego zabezpieczenia opieki nad dzieckiem, co miało miejsce
dwukrotnie w 2019 roku. Zgodnie z zawartą umową może tam przebywać nie więcej niż 5
dzieci i tyle właśnie dzieci przebywało tam na dzień 31.12.2019 roku. Miesięczna kwota
świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w Rodzinnym Domu Dziecka wynosi
1052 zł. Na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w Rodzinnym Domu Dziecka wypłacono
w 2019 roku kwotę w wysokości: 33.757,89 zł. Ponadto osoba prowadząca Rodzinny Dom
Dziecka otrzymywała dofinansowanie do kosztów utrzymania Domu gdzie przebywają
umieszczone dzieci ( opłaty stałe: woda, prąd, koszty opału itp. ) w wysokości
odpowiadającej średniej, proporcjonalnej w stosunku do ilości dzieci wielkości kosztów. Było
to 2.697, 45 zł. Od 15.10.2019 r. osobę prowadzącą Rodzinny Dom Dziecka wspiera osoba
zatrudniona do pomocy w opiece nad dziećmi i w pracach gospodarskich. Koszt
wynagrodzenia osób zaangażowanych wynosił 29.067,37 zł.

W 2019 roku w pieczy zastępczej poza Powiatem Kłobuckim przebywało łącznie 8
dzieci i osób pełnoletnich. W ciągu roku stan ten zmniejszył się o 2 dzieci w stosunku do
których zmieniła się forma pieczy zastępczej.
W 2019 roku w Powiecie Kłobuckim zamieszkiwało 19 pełnoletnich wychowanków
rodzin zastępczych, którzy byli objęci pomocą finansową na łączną kwotę 91.006,53 zł, na
którą składało się:
•

kwota na kontynuację nauki – 70.818,53 zł. (526 zł miesięcznie)

•

pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 4 osób po 3.470 zł - 13.880,00 zł.,

•

pomoc na zagospodarowanie dla 4 osób po 1.577 zł – 6.308,00 zł.
W związku z ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci z dnia 11 lutego 2016 r.

i związanymi z tym zapisami w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i
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systemie pieczy zastępczej, każdemu dziecku umieszczonemu w rodzinie zastępczej w wieku
do 18 roku życia bez względu na dochód przyznano dodatek wychowawczy w wysokości 500
zł. W 2019 roku dodatek wychowawczy otrzymały łącznie 63 dzieci na łączną kwotę
351.997,85 zł.
2. Wsparcie rodziny i system pieczy zastępczej – instytucjonalna piecza zastępcza.
Działania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie polegają tu na wsparciu
finansowym pełnoletnich wychowanków, czynnościach administracyjnych związanych z
kierowaniem wychowanków oraz finansowaniem pobytu wychowanka w placówce.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wydaje skierowania do placówek opiekuńczo –
wychowawczych,

a następnie z powiatami, z których pochodzą umieszczani małoletni

zawierane są porozumienia dot. odpłatności za pobyt dziecka w placówce. W porozumieniach
tych powiaty zobowiązują się do pokrywania kosztów utrzymania ich dzieci umieszczonych
w placówkach na terenie powiatu kłobuckiego. W 2019 roku zawarto 7 nowych porozumień.
Na usamodzielnienie, kontynuację nauki oraz pomoc rzeczową udzielono pomocy
finansowej na łączną kwotę – 22.239,40 zł. w tym :
•

pomoc na kontynuację nauki – 15.300,40 zł,

•

pomoc na usamodzielnienie – 6.939,00 zł.

W roku 2019 wydano 14 skierowań dotyczących umieszczenia w placówkach opiekuńczo –
wychowawczych na terenie Powiatu Kłobuckiego. W placówkach opiekuńczo –
wychowawczych na terenie innych powiatów ( Częstochowa, Powiat Pucki) przebywało
krótko, na skutek interwencji 4 dzieci z Powiatu Kłobuckiego. Koszt pobytu tych dzieci
wyniósł 659,71 zł.
3. Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej
Na realizację zadań w zakresie rehabilitacji społecznej Powiat Kłobucki w 2019r. wydatkował
kwotę: 2.247.606,43 zł, w tym na dofinansowanie do:
•

turnusów rehabilitacyjnych na kwotę w wysokości 138.463 zł. Do PCPR wpłynęły
ogółem 162 wnioski o dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego, a dofinansowanie
otrzymały 93 osoby, w tym 65 niepełnosprawnych osób dorosłych i 28 dzieci. Ponadto
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dofinansowano pobyt 16 opiekunów osób dorosłych i 27 opiekunów dzieci.
Zainteresowanie tą formą rehabilitacji społecznej jest bardzo wysokie.
•

zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze na kwotę w wysokości:
284.665 zł. Do PCPR wpłynęły ogółem 354 wnioski, a dofinansowanie wypłacono do
46 wniosków dzieci na kwotę 81.521 zł oraz do 296 wniosków osób dorosłych na
kwotę 203.144 zł .

•

dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny na kwotę w wysokości:
11.140 zł. Do PCPR wpłynęło 13 wniosków, a dofinansowanie wypłacono 12
osobom, w tym 9 osobom dorosłym i 3 dzieciom.

•

likwidacji barier architektonicznych i w komunikowaniu się kwotę w wysokości
59.868,43 zł. Do PCPR wpłynęły 70 wnioski o dofinansowanie do likwidacji barier
architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się. Zrealizowano 47
wniosków.

•

w zakresie sportu, kultury i rekreacji osób niepełnosprawnych przyznano i wypłacono
dofinansowanie dla 4 organizacji na kwotę 4.190,00 zł

Na terenie powiatu funkcjonują dwa warsztaty terapii zajęciowej: w Hutce, gdzie uczestniczą
42 osoby i Dankowicach Drugich, gdzie uczestniczy 45 osób. WTZ prowadzone są przez
TPD Śląski Oddział Regionalny w Katowicach oraz przez Śląskie Stowarzyszenie Pomocy
Osobom Niepełnosprawnym. Na ich funkcjonowanie przeznaczono łącznie kwotę 1.749.280
zł z czego 1.574.352 zł pochodziło ze środków PFRON, a 174.928 zł ze środków własnych
powiatu.

4. Realizacja programów
Programy własne:
1. „Powiatowy Program Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 20192025”
Uchwałą Nr 27/IV/2019 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 lutego 2019 r, przyjęty
został „Powiatowy Program Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych z Powiatu
Kłobuckiego na lata 2019-2025”. Jednym z celów programu było podejmowanie
inicjatyw na rzecz osób niepełnosprawnych. Zgodnie z tym zapisem przez cały 2019 r.
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prowadzony

był

Klub

dziennego

pobytu

dla

osób

niepełnosprawnych

z

przeznaczeniem dla dorosłych osób niepełnosprawnych z niepełnosprawnością
fizyczną

i

intelektualną,

w

pierwszej

kolejności

ze

znacznym

stopniem

niepełnosprawności. W ramach tej działalności zapewniony był pięciogodzinny pobyt
dzienny przez 5 dni w tygodniu , w tym opieka, rehabilitacja oraz zajęcia edukacyjne.

2. „Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie na lata 2020 - 2024”.
Uchwałą Nr 75/X/2019 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 grudnia 2019 r. został
przyjęty Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony
Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2020 – 2024. W programie założono działania
mające na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.
Programy rządowe:
1. Program „Aktywny samorząd”. W 2019 roku za pośrednictwem Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku Powiat Kłobucki

realizował pilotażowy

programu „ Aktywny samorząd” finansowany ze środków PFRON. Celem programu
była pomoc osobom niepełnosprawnym w zakresie:
•

Likwidacji lub ograniczenia bariery transportowej

•

Przygotowania do pełnienia ról społecznych poprzez umożliwienie włączania
się do społeczeństwa informacyjnego

•

Likwidacji lub ograniczenia bariery w poruszaniu się, umożliwienie
uczestnictwa w aktywności społecznej albo wzrost lub utrzymanie istniejącej
aktywności

•

Umożliwiania pełnienia różnych ról społecznych poprzez zastosowanie
elementów wspierających zatrudnienie.

•

Poprawa szans na rywalizację o zatrudnienie na otwartym rynku pracy przez
podwyższanie kwalifikacji

W ramach pilotażowego programu „ Aktywny Samorząd” w 2019 r. udzielono
wsparcia 60 osobom niepełnosprawnym na kwotę: 201.866 zł. z czego do końca roku
wydano 103.214 zł.
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2. Program „Dobry start”. W związku z realizacją rządowego programu „Dobry start”
102 dzieci i osób kontynuujących naukę w wieku od 7 do 20 lat umieszczone w
rodzinnej

pieczy

zastępczej

oraz

wychowanków

placówek

opiekuńczo

-

wychowawczych realizujących naukę w szkole otrzymały jednorazową wyprawkę
szkolną w wysokości 300 zł. łącznie na kwotę 30.600 zł.

3. „Program wyrównywania różnic między regionami III”. W 2019r. w Powiecie
Kłobuckim za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku
był realizowany „Program wyrównywania różnic między regionami III”. W ramach
programu pozyskano dofinansowanie ze środków PFRON na likwidację barier
architektonicznych ( zakup schodołazów) w Szkole Podstawowej w Zajączkach
Drugich oraz w Zespole Szkół Nr 3 w Kłobucku na łączną kwotę 12.599,50 zł.
4. Program „Opieka wytchnieniowa” W 2019r. Powiat Kłobucki za pośrednictwem
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku zorganizował wsparcie
terapeutyczne (psycholog, dietetyk fizjoterapeuta, oligofrenopedagoga) dla 8 osób
(matek) osób niepełnosprawnych łącznie w wymiarze 56 godzin za kwotę 2.240 zł. z
czego 1792 zł. wynosiła dotacja pozyskana w ramach programu, a 448 zł. stanowiły
środki powiatu.

VI.II. PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE, DZIENNY DOM ,,SENIOR+”
W minionym 2019 roku do placówek opiekuńczo-wychowawczych przyjęto łącznie 9
dzieci, w tym do Domu Dziecka w Kłobucku - 3, do POW w Krzepicach – 4 i do POW w
Waleńczowie - 2. Wszystkie dzieci przyjęte w tym czasie do Domu Dziecka w Kłobucku i
POW w Waleńczowie były w wieku powyżej 10 roku życia. Spośród 4 dzieci skierowanych
do POW w Krzepicach, jedno było w wieku poniżej 10 roku życia (dziecko to przyjęte
zostało do placówki wraz ze starszym bratem).
Na przestrzeni całego 2019 roku łączna liczba dzieci korzystających, to znaczy
przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie powiatu kłobuckiego, z
uwzględnieniem ich rotacji, wynosiła 69 (w roku 2018 było 70 dzieci). W ramach realizacji
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zadań określonych w obowiązujących w zakresie instytucjonalnej pieczy zastępczej
przepisów prawa, pracownicy Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek OpiekuńczoWychowawczych i obsługiwanych przez nie placówek współpracowali z właściwymi sądami,
powiatowymi centrami pomocy rodzinie, organizatorami rodzinnej pieczy zastępczej,
rodzinami i opiekunami prawnymi dzieci przebywających w placówkach, asystentami
przydzielonymi do pracy z nimi, oraz ośrodkami adopcyjnymi, odpowiednio do ustaleń i
wniosków dokonanych podczas okresowych ocen sytuacji dzieci i celów długoterminowych
określonych w planie pomocy dziecku, podejmowały działania w kierunku powrotu
umieszczonych w nich dzieci do rodziny, umieszczenia ich w rodzinie przysposabiającej,
rodzinie zastępczej lub przygotowania do usamodzielnienia. Dyrektor Centrum jako Dyrektor
placówek opiekuńczo-wychowawczych, realizując swój obowiązek ustawowy, w terminie 18
miesięcy od dnia umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej składał do właściwego sądu
wniosek wraz z uzasadnieniem o wszczęcie z urzędu postępowania o wydanie zarządzeń
wobec dziecka, celem zbadania zaistnienia warunków umożliwiających jego powrót do
rodziny albo umieszczenia go w rodzinie przysposabiającej. W efekcie wspomnianych wyżej
działań spośród wszystkich wychowanków przebywających w minionym roku w placówkach,
25 dzieci posiadało uregulowaną sytuację prawną, w tym 10 w Domu Dziecka w Kłobucku, 5
w POW w Krzepicach, 10 w POW w Waleńczowie. Informacje o tych dzieciach, zgodnie z
obowiązującymi wymogami, były na bieżąco przekazywane do ośrodka adopcyjnego, w celu
poszukiwania dla dzieci rodzin przysposabiających. Spośród wspomnianych wyżej 25 dzieci
posiadających uregulowaną sytuacje prawną, 2 dzieci zostało przysposobionych.
Na przestrzeni 2019 roku instytucjonalną pieczę zastępczą opuściło na stałe i zostało
skreślonych z ewidencji placówek łącznie 9 wychowanków:
•

1 dziecko z Domu Dziecka w Kłobucku wróciło do rodziny,

•

1 dziecko przebywające w POW w Krzepicach zostało umieszczone w rodzinie
zastępczej,

•

5 wychowanków zostało usamodzielnionych, w tym 2 z POW w Krzepicach i 3 z
Domu Dziecka w Kłobucku,

•

2 dzieci z POW w Waleńczowie zostało umieszczonych w rodzinie adopcyjnej.

Na dzień 31.12.2019 r. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu
przebywało łącznie 60 dzieci oraz osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy
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zastępczej i pozostawały w tych placówkach na zasadach określonych w ustawie o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej tj.:
•

w Domu Dziecka w Kłobucku przebywało 31 wychowanków,

•

w POW w Krzepicach – 15 wychowanków

•

w POW w Waleńczowie – 14 wychowanków.

Struktura wiekowa wychowanków na ten moment przedstawiała się następująco:
•

dzieci w wieku poniżej 7 roku życia – łącznie 4, w tym 3 w Domu Dziecka w
Kłobucku i 1 w POW w Krzepicach,

•

dzieci w wieku powyżej 7 roku życia, które nie ukończyły 10 lat – łącznie 5, w tym 2
w Domu Dziecka w Kłobucku i 3 w POW w Waleńczowie,

•

dzieci w wieku powyżej 10 roku życia – łącznie 48, w tym 24 w Domu Dziecka w
Kłobucku, 13 w POW w Krzepicach i 11 w POW w Waleńczowie,

•

osoby pełnoletnie – łącznie 3, w tym 2 w Domu Dziecka w Kłobucku i 1 w POW w
Krzepicach.

STRUKTURA WIEKOWA WYCHOWANKÓW

25
20
15

dzieci do 7rż
od 7 do 10 lat
powyżej 10 lat
osoby pełnoletn

10
5
0

DD w Kłobucku

POW w Waleńczowie

POW w Krzepicach
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Zgodnie z obowiązującymi przepisami w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
stanowiących formę instytucjonalnej pieczy zastępczej do końca 2019 r. mogły przebywać
dzieci w wieku powyżej 7 roku życia. Przepisów tych nie stosuje się w przypadkach, o
których mowa w art.95 ust.2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w tym
w wyjątkowych przypadkach, np. gdy dotyczy to rodzeństwa lub przemawia za tym stan
zdrowia dziecka. Czworo przebywających w placówkach dzieci poniżej 7 roku życia
umieszczonych zostało wspólnie ze starszym rodzeństwem.
Codzienne życie oraz organizacja pracy opiekuńczo-wychowawczej w placówkach
wzorowana jest na modelu tradycyjnej rodziny. Warunki lokalowe we wszystkich
placówkach spełniały obowiązujące w tym zakresie wymogi. Posiłki dla wychowanków
przygotowywane były na terenie placówek, wychowankowie przez całą dobę mieli
zapewniony dostęp do podstawowych produktów żywnościowych oraz napojów. Na bieżąco,
stosownie do wieku i indywidualnych potrzeb, w wystarczającym zakresie zaopatrywani byli
w odzież, obuwie, bieliznę, przedmioty osobistego użytku, podręczniki, pomoce, przybory
szkolne, zabawki oraz środki higieny osobistej. Wychowankowie powyżej 5 roku życia
otrzymywali do własnego dysponowania comiesięczną kwotę pieniężną, w formie tzw.
kieszonkowego, w wysokości określonej obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
Wychowankowie placówek, odpowiednio do wieku i indywidualnych potrzeb
edukacyjnych uczęszczali do przedszkoli oraz szkół ogólnodostępnych w Kłobucku,
Waleńczowie, Krzepicach, Opatowie oraz do szkół specjalnych na terenie Częstochowy i
Lublińca lub kształcili się w systemie nauczania indywidualnego.
Rodzaj i forma zajęć oraz wsparcia udzielanego wychowankom dostosowane były do
ich indywidualnych potrzeb rozwojowych. Wielu wychowanków z uwagi na ich szczególne
potrzeby, w tym z powodu zdiagnozowanych u nich deficytów rozwojowych, zaburzeń
zachowania i emocji, stanu zdrowia, skutków zaniedbań środowiskowych z czasu przed
umieszczeniem w pieczy zastępczej, zagrożenia demoralizacją i uzależnieniem od alkoholu
lub środków psychoaktywnych poza objęciem opieką specjalistów zatrudnionych w Centrum,
wymagało dodatkowo wsparcia i opieki ze strony specjalistów spoza placówek i Centrum.
Dwudziestu wychowanków placówek posiadało orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego i z tego powodu wymagało szczególnie zindywidualizowanej pracy w zakresie
opieki, wychowania i nauki, w tym 12 dzieci z Domu Dziecka w Kłobucku, 6 dzieci z POW
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w Krzepicach i 2 dzieci z POW w Waleńczowie. Dziesięcioro dzieci, w tym 5 z Domu
Dziecka w Kłobucku, 4 z POW w Krzepicach i 1 z POW w Waleńczowie, z uwagi na
szczególne potrzeby, okresowo, w dni nauki szkolnej przebywało w Specjalnych Ośrodkach
Szkolno-Wychowawczych. Troje wychowanków z Domu Dziecka w Kłobucku objętych było
specjalistyczną terapią w Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapeutycznych. Dwoje
wychowanków

z powodu kontaktu ze

środkami

psychoaktywnymi

i

zagrożenia

uzależnieniem, w efekcie działań podjętych przez pracowników placówek przebywało
okresowo w Całodobowym Młodzieżowym Ośrodku Leczenia Uzależnień w Toruniu i
działających w ramach Stowarzyszenia MONAR – Ośrodku Leczenia, Terapii i Rehabilitacji
Uzależnień w Łodzi z filią w Ozorkowie.
W 2019 roku oprócz wspomnianych wyżej form wsparcia, którymi objęci byli
wychowankowie placówek opiekuńczo – wychowawczych, ponad 30 dzieci wymagało
konsultacji, pogłębionej diagnozy, i terapii u specjalistów spoza placówek i Centrum, w tym
w poradni psychologiczno-pedagogicznej, poradni MONAR, poradni zdrowia psychicznego i
innych specjalistycznych poradni, odpowiednio do indywidualnych potrzeb dzieci.
W

minionym

roku

wychowankowie

uczestniczyli

w

wielu

atrakcyjnych,

organizowanych przez placówki i szkoły wycieczkach, wyjazdach, imprezach kulturalnorozrywkowych oraz formach wypoczynku. Brali udział między innymi w wycieczce do
Warszawy, Krakowa, Łodzi, Szczyrku, w wyjeździe na spektakl „Zaczarowany Ogród” do
Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie, w wyjeździe do Legendii – Śląskiego
Wesołego Miasteczka w Chorzowie, Rodzinnego Parku Rozrywki „Energylandia” w Zatorze
i na Świąteczne Granie z Kubą, w festynie organizowanym w OSSW w Kulach. Podczas
wycieczek i wyjazdów dzieci miały okazję spotkania i poznania wielu ciekawych ludzi ze
świata sportu i muzyki oraz zwiedzania interesujących miejsc.
Podobnie jak w poprzednich latach, w ramach aktywizacji społecznej i rozwijania
zainteresowań wychowankowie placówek brali udział w różnorodnych konkursach i
turniejach, osiągając liczne sukcesy.
W ramach rządowego programu „Rodzina 500 plus” w 2019 r. dzieciom
przebywającym w placówkach w wieku do 18 roku życia wypłacany był od lipca dodatek w
wysokości

świadczenia

wychowawczego.

Świadczenie

zostało

wypłacone

dla

58

wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, na łączną kwotę ponad 162.000 zł.
Dodatkowo dla 51 wychowanków placówek w wieku od 7 do 20 roku życia, którzy
33

rozpoczynali rok szkolny w 2019 r. wypłacono jednorazowe wsparcie w wysokości 300 zł w
ramach rządowego programu „Dobry start”.
Czwarta z jednostek obsługiwanych przez Centrum Administracyjne Obsługi
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kłobucku – Dzienny Dom ,,Senior+” w Kłobucku
– realizuje określone w ustawie o pomocy społecznej zadania własne powiatu w zakresie
prowadzenia powiatowych ośrodków wsparcia. Dzienny Dom ,,Senior+” w Kłobucku
dysponuje 20 miejscami. W ramach swojej działalności statutowej świadczy usługi na rzecz
mieszkańców powiatu kłobuckiego, kobiet i mężczyzn w wieku 60 i więcej lat, nieaktywnych
zawodowo, samotnych lub żyjących w rodzinach, wymagających pomocy ze względu na
wiek, swoją sytuację zdrowotną, rodzinną lub inne przyczyny losowe.

Dzienny Dom

„Senior+” dysponował w ubiegłym roku 20 miejscami. W ramach swej działalności ośrodek
zapewniał uczestnikom usługi o charakterze socjalno-bytowym wykorzystując dobrze
wyposażone, funkcjonalne, niedawno zaadaptowane do tego celu pomieszczenia, zapewniał
im jeden posiłek dziennie w postaci obiadu oraz dostęp do ciepłych i zimnych napojów.
Uczestnicy mogli korzystać również z usług o charakterze opiekuńczym, prozdrowotnym,
rehabilitacyjnym, edukacyjno-kulturalnym. Dzienny Dom ,,Senior+” stwarzał również
uczestnikom warunki do aktywności ruchowej oraz zagospodarowania czasu w sposób
odpowiadający ich zainteresowaniom i oczekiwaniom.

Placówka była czynna w

ośmiogodzinnym wymiarze, we wszystkie dni robocze. Na przestrzeni całego 2019 roku
Dzienny Dom objął wsparciem łącznie 23 seniorów, przy przeciętnej miesięcznej frekwencji
7 osób.
W 2019 roku Powiat Kłobucki otrzymał dofinansowanie z budżetu państwa w ramach
wieloletniego programu rządowego „Senior+”. Dofinansowaniem w ramach programu objęto
20 miejsc w Dziennym Domu „Senior+”. Dotacja na 1 uczestnika w placówce wynosiła 300
zł miesięcznie. Całkowity koszt realizacji zadania w ramach programu wynosił 180.000 zł w
tym z dotacji 72.000 zł. W ubiegłym roku, dążąc do zwiększenia frekwencji uczestników
Dziennego Domu ,,Senior+”, zorganizowano w ośrodku dni otwarte, zintensyfikowano akcję
propagowania ośrodka i oferowanych w nim usług w lokalnej prasie i internecie.
Wzbogacona została oferta świadczonych tu usług poprzez organizowanie dla jego
uczestników atrakcyjnych wycieczek oraz różnorodnych form zajęć, w tym arteterapii,
socjoterapii, ergoterapii, choreoterapii, muzykoterapii, filmoterapii i treningu umiejętności
społecznych. Wspomniane działania spowodowały, że w drugiej połowie 2019r., liczba
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uczestników ośrodka wzrosła. Niestety pomimo wzrostu liczby uczestników Dziennego
Domu ,,Senior+” faktyczna frekwencja w ośrodku na przestrzeni 2019r. była o 30% mniejsza
od dofinansowanej liczby utrzymywanych tu miejsc. Ponieważ każde dofinansowane miejsce
poniżej wskazanego limitu stanowiło koszt niekwalifikowalny, część dotacji przyznanej z
budżetu państwa na działalność ośrodka musiała zostać zwrócona jako pobrana w nadmiernej
wysokości. Część dotacji należną do zwrotu za rok 2019 wyliczono na kwotę 26 700 zł.
Dwie spośród trzech placówek opiekuńczo-wychowawczych obsługiwanych przez
Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kłobucku, tj.
POW w Waleńczowie i POW w Krzepicach, spełniały wszystkie określone obowiązującym
prawem standardy usług świadczonych w placówkach. Trzecia placówka – Dom Dziecka im.
J. Korczaka w Kłobucku, pomimo, że zredukowano tu liczbę miejsc do 30, nadal nie spełniała
standardu w zakresie liczby miejsc w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Zgodnie z
zapisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej termin osiągnięcia
wspomnianego standardu upływa z dniem 1 stycznia 2021r.
W 2019r. zgodnie z ustaleniami Zarządu Powiatu Kłobuckiego zlecono opracowanie
ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej przebudowy i zmiany sposobu
użytkowania budynku, w którym ma swoją siedzibę Dom Dziecka w oparciu o wykonaną dla
jej potrzeb koncepcję architektoniczną wydzielenia w budynku samodzielnych lokali z
przeznaczeniem na dwie placówki opiekuńczo-wychowawcze, każda dla 14 dzieci oraz
pomieszczenia Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
w Kłobucku. W marcu 2020r. Śląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w
Katowicach wyraził pozytywną opinię na temat wymagań bezpieczeństwa pożarowego
budynku określonych w ekspertyzie.
Zrealizowanie koncepcji reorganizacji Domu Dziecka w Kłobucku umożliwi kontynuowanie
działalności przez tę posiadającą wieloletnią tradycję placówkę, pozwoli uniknąć zmiany
środowiska wychowawczego licznej grupy przebywających tu dzieci, które dobrze
zaaklimatyzowały się w placówce, co jest szczególnie istotne z punktu zapewnienia im
stabilizacji życiowej, a także umożliwi utrzymanie wielu stanowisk pracy. Nieosiągnięcie
przez placówkę działającą na terenie Kłobucka standardu w zakresie liczby umieszczonych w
niej dzieci pociągnie za sobą konieczność przeniesienia przebywających tu wychowanków do
innych placówek spoza terenu Powiatu Kłobuckiego, spowoduje, że kilkunastu zatrudnionych
w tej placówce obecnie wychowawców utraci pracę i doprowadzi do redukcji etatów na
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niektórych

stanowiskach

pracy

w

Centrum

Administracyjnym

Obsługi

Placówek

Opiekuńczo-Wychowawczych w Kłobucku.
Inne zagrożenie dotyczy konieczności ewentualnego zwrotu przez Powiat Kłobucki
środków z EFRR przyznanych na dofinansowanie zrealizowanego wcześniej projektu pod
nazwą ,,Adaptacja budynku po Zespole Szkół w Waleńczowie na całodobową placówkę
opiekuńczo-wychowawczą do 14 dzieci”. Może do tego dojść w przypadku, gdy Powiat
Kłobucki nie zrealizuje komplementarnego ze wspomnianym projektem, w ramach tzw.
wiązki projektów, projektu współfinansowanego z EFS w ramach RPO WSL na lata 20142020. W związku z tym, że jak wspomniano wcześniej, projekt pod nazwą ,,Podniesienie
jakości usług realizowanych w instytucjonalnej pieczy zastępczej w Powiecie Kłobuckim” nie
został wdrożony, opracowany został drugi wniosek – tym razem o dofinansowanie realizacji
projektu pod nazwą ,, Akademia wysokich lotów” w poddziałaniu 9.1.5. Wniosek został
złożony przez Powiat Kłobucki w styczniu 2020r. Wybór projektów do dofinansowania
odbywa się w trybie konkursowym. Rozstrzygnięcie konkursu, które wcześniej wyznaczone
było na czerwiec 2020r. przesunięto na lipiec.

VII. RYNEK PRACY
Zadania z zakresu przeciwdziałania bezrobociu, aktywizacji lokalnego rynku pracy,
rehabilitacji zawodowej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych realizuje jednostka
organizacyjna Powiatu Kłobuckiego tj. Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku.
Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku w 2019 r. realizował swoje zadania w ramach środków
Funduszu Pracy przeznaczonych na finansowanie programów na rzecz promocji
zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej pozyskanych
na podstawie algorytmu, rezerw Ministra oraz w ramach projektów współfinansowanych
ze środków EFS tj. Poddziałanie 1.1.1 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
oraz Działanie 7.2 Regionalny Program Operacyjny województwa śląskiego na lata 20142020.

Powiatowy Urząd Pracy na ten cel pozyskał środki finansowe przyznane decyzjami Ministra
Rodziny, Pracy i Polityki ogółem w kwocie 6.019.600,00 zł, na którą składają się:
1. W ramach algorytmu środki w wysokości 1.200.776,00 zł
36

2. Na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego:
- w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Poddziałanie 1.1.1
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kłobuckim (IV)” środki w
wysokości 2.703.055,00 zł
- w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa śląskiego na lata 2014-2020
w ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny Rynek Pracy, Działanie 7.2 Aktywizacja osób
bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłobucku
(IV)” środki w wysokości 1.875.069,00 zł
3. Środki pozyskane z rezerwy Ministra na realizację programu staży w placówkach ARiMR
w kwocie 40.700,00 zł
4. Środki pozyskane z rezerwy Ministra na realizację programu aktywizacji zawodowej
bezrobotnych zamieszkujących na wsi w kwocie 200.000,00 zł
Dzięki pozyskanym środkom urząd aktywizuje osoby bezrobotne, co w konsekwencji
umożliwia im powrót na rynek pracy i daje szansę na zatrudnienie lub samozatrudnienie.
W ramach kwoty 6.019.600,00 zł urząd objął programami rynku pracy 909 osób
/w tym dla 191 osób kontynuowano finansowanie zadań rozpoczętych w 2018r. oraz 3 osób z
2017r./
PUP w Kłobucku w 2019 roku wydatkował łącznie środki w kwocie 16.195.977,48 zł,
w tym w ramach:
▪

wydatków budżetowych jednostki

▪

wydatków Funduszu Pracy

3.127.716,82 zł;
11.533.815,12 zł;

▪ wydatków na skł. zdrowotną
1.441.344,00 zł;
/ za osoby bez prawa do zasiłku lub stypendium/
▪

wydatków PFRON

93.101,54 zł

Wydatki Funduszu Pracy ogółem w kwocie 11.533.815,12 zł, kształtowały się następująco:
1. Wydatki nielimitowane (zasiłki dla bezrobotnych, dodatki aktywizacyjne, świadczenia
integracyjne) 4.945.741,98 zł.
2. Wydatki limitowane 6.588.073,14 zł w tym:
a) Aktywne formy ogółem (m.in. staże, roboty publiczne, prace interwencyjne, prace
społecznie

użyteczne,

bony

na

zasiedlenie

i

bony

na

zatrudnienie)

5.974.748,08 zł
b) Krajowy Fundusz Szkoleniowy 197.586,30 zł
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c) Wydatki fakultatywne (koszty poradnictwa zawodowego, wezwań, zawiadomień,
systemu teleinformatycznego itp.)

415.738,76 zł

W 2019 roku Powiatowy Urząd Pracy pozyskał 1697 oferty pracy, w tym 633 ofert
subsydiowanych, co

w przełożeniu

na poszczególne gminy Powiatu kształtowało się

następująco:
•

Kłobuck – 792 oferty, w tym subsydiowanych – 274,

•

Krzepice – 241 oferty, w tym subsydiowanych – 51,

•

Wręczyca Wielka – 248 ofert, w tym subsydiowanych -112,

•

Miedźno – 80 ofert, w tym subsydiowanych - 59,

•

Opatów –61 ofert, w tym subsydiowanych - 27,

•

Lipie – 94 oferty, w tym subsydiowanych - 22,

•

Panki- 92 oferty, w tym subsydiowanych - 43,

•

Przystajń – 33 oferty, w tym subsydiowanych - 17,

•

Popów – 56 ofert, w tym subsydiowanych – 28;

•

3131 ofert pracy w ramach pośrednictwa pracy w sieci EURES.

1. Instrumenty rynku pracy
➢ Staże dla osób bezrobotnych
Kierowanie osób bezrobotnych do odbycia stażu u pracodawców miało na celu
aktywizowanie osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy i pomoc
w uzyskaniu przez nich zatrudnienia, a równocześnie dać im szansę sprawdzenia swoich
kwalifikacji i przydatności na rynku pracy oraz nabycie umiejętności praktycznych do
wykonywania pracy.

Dzięki odbyciu stażu osoby bezrobotne zdobywają doświadczenie,

które poza wykształceniem jest jednym z najważniejszych czynników decydujących o
zatrudnieniu.
W 2019 roku skierowano na staż do zakładów pracy 360 osób bezrobotnych. Dodatkowo 5
osób kontynuowało staż rozpoczęty w 2018r. (natomiast 94 osoby zakończyły staż w grudniu
2018 r. jednakże stypendia zostały wypłacone w 2019 r.) Łącznie w 2019r. realizowano staże
dla 459 osób bezrobotnych.
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Staż jest nadal najpopularniejszą formą aktywizacji zarówno wśród osób bezrobotnych jak
i pracodawców. Osoby bezrobotne w okresie odbywania stażu otrzymują stypendium w
wysokości 120% kwoty zasiłku, a pracodawca w zawartej z urzędem umowie zobowiązany
jest do zatrudnienia osoby po zakończeniu stażu na czas określony, zgodnie z kryteriami
zawartymi w naborze wniosków.
W 2019 roku staż zorganizowano u 300 uprawnionych podmiotów.
➢ Bony stażowe
Na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia urząd może przyznać bon stażowy
stanowiący gwarancję skierowania do odbycia stażu u pracodawcy wskazanego przez
bezrobotnego

na okres 6 miesięcy pod warunkiem zatrudnienia bezrobotnego po

zakończonym stażu przez okres 6 miesięcy.
W 2019r. 4 osoby kontynuowały bony stażowe rozpoczęte w 2018 roku.
➢ Bon na zasiedlenie
Na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia urząd może przyznać bon na zasiedlenie
w kwocie 7.000,00 zł w związku z podjęciem przez niego poza miejscem dotychczasowego
zamieszkania zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej przez okres
co najmniej 6 miesięcy w trakcie 8 miesięcy od przyznania bonu, pod warunkiem jeżeli:
- z tytułu ich wykonywania będzie osiągał wynagrodzenie lub przychód w wysokości
co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie i będzie podlegał
ubezpieczeniom społecznym,
- odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejscowości, w której bezrobotny
zamieszka w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności
gospodarczej wynosi co najmniej 80 km lub czas dojazdu do tej miejscowości i powrotu
do miejsca dotychczasowego zamieszkania środkami transportu zbiorowego przekracza
łącznie co najmniej 3 godziny dziennie.
W 2019r. PUP w Kłobucku przyznał bony na zasiedlenie 66 osobom bezrobotnym, które
podjęły zatrudnienie lub inną pracę zarobkową poza miejscem dotychczasowego
zamieszkania.
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➢ Bon na zatrudnienie
Na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia urząd może przyznać bon zatrudnieniowy,
który stanowi dla pracodawcy przez okres 12 miesięcy gwarancję refundacji części kosztów
wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne w wysokości obowiązującego zasiłku
dla bezrobotnych, w związku z zatrudnieniem tego bezrobotnego łącznie przez okres 18
miesięcy. W 2019r. udzielono pracodawcom wsparcia finansowego w związku z
zatrudnieniem 10 osób bezrobotnych, które otrzymały bon na zatrudnienie oraz sfinansowano
zobowiązania wynikające z realizacji bonów zatrudnieniowych przyznanych w 2018r. - 4
osobom bezrobotnym.

➢ Prace interwencyjne
W 2019r. skierowano do pracy w ramach prac interwencyjnych ze środków przyznanych
algorytmem 22 osoby bezrobotne (w tym 2 na okres uzupełniający) oraz 13 osób na okres
uzupełniający w ramach umów zawartych w 2018r. Łącznie skierowano 35 osób.
Dodatkowo dla 31 osób kontynuowano finansowanie prac interwencyjnych, rozpoczętych
w 2018 roku. Prace interwencyjne organizowane były głównie w mikro i małych
przedsiębiorstwach działających na terenie Powiatu Kłobuckiego.

➢ Roboty publiczne
W 2019 roku na roboty publiczne skierowano 35 osób bezrobotnych ( w tym 4 osoby
na okres uzupełniający) oraz dla 38 osób kontynuowano finansowanie robót publicznych
rozpoczętych w 2018 roku.
W/w forma aktywizacji osób bezrobotnych organizowana była w samorządach gminnych
oraz w jednostkach organizacyjnych gmin i powiatu.
➢ Prace społecznie użyteczne
Prace społecznie użyteczne to forma aktywizacji, polegająca na podejmowaniu działań
na rzecz osób znajdujących się w wyjątkowo trudnej sytuacji na rynku pracy, zaliczanych do
grupy szczególnego ryzyka (osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku korzystające ze
świadczeń

z

pomocy

społecznej,

osoby

uczestniczące

w

kontrakcie

socjalnym,
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indywidualnym programie usamodzielnienia, lokalnym programie pomocy społecznej,
indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego, jeżeli otrzymały skierowanie z PUP).
W 2019 roku z możliwości organizacji prac społecznie użytecznych skorzystało 6 gmin
Powiatu Kłobuckiego. Z w/w gminami zawarto porozumienia stanowiące podstawę
współpracy i określające liczbę osób, która ma zostać skierowana do wykonywania prac
społeczno-użytecznych oraz liczbę godzin do przepracowania na terenie danej gminy. Łącznie
zawarte porozumienia obejmowały 13900 godzin, spośród których do końca 2019 roku udało
się wykorzystać 9800 godzin. Po zawarciu porozumień rozpoczęto kierowanie osób
bezrobotnych (spełniających określone ustawą warunki) przy ścisłej współpracy z Ośrodkami
Pomocy Społecznej.
Na w/w formę aktywizacji zawodowej, zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez daną
gminę, do końca 2019 roku skierowano łącznie 43 osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku,
korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej.
➢ Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego powyżej 50 roku
życia
Urząd pracy może przyznać pracodawcy lub przedsiębiorcy dofinansowanie
wynagrodzenia w wysokości nie wyższej niż połowa minimalnego wynagrodzenia za
zatrudnienie skierowanego bezrobotnego przez okres:
•

do 12 miesięcy w przypadku zatrudnienia bezrobotnego, który ukończył 50 lat, a nie
ukończył 60 lat,

•

24 miesięcy w przypadku zatrudnienia bezrobotnego, który ukończył 60 lat, pod
warunkiem dalszego zatrudnienia odpowiednio przez okres 6 lub 12 miesięcy.

W 2019 roku przyznane zostały dofinansowania w wyniku skierowania do pracodawców
8 osób bezrobotnych oraz 4 osoby na okres uzupełniający w ramach umów zawartych w
latach 2016-2018. Dodatkowo 11 osób kontynuowało zatrudnienie rozpoczęte w 2018 roku
oraz 3 osoby z 2017 roku.
➢ Środki finansowe dla osób bezrobotnych na uruchomienie własnej działalności
gospodarczej
Wsparcie finansowe otrzymywane w ramach tej formy pomocy było udzielone
do wysokości 6-krotrotności przeciętnego wynagrodzenia. Nadal też obowiązują przepisy
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dot. opłacania składek na ubezpieczenie społeczne na preferencyjnych warunkach, płacone
przez osoby rozpoczynające działalność gospodarczą w okresie pierwszych 2 lat jej
prowadzenia, a przyznane środki nie podlegają zwrotowi w przypadku spełnienia wszystkich
warunków określonych przepisami prawa. Zainteresowanie bezzwrotnym wsparciem na
uruchomienie działalności gospodarczej cieszy się nadal dużym zainteresowaniem wśród
osób bezrobotnych.
W roku 2019 Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku przyznał jednorazowe środki na
uruchomienie działalności gospodarczej 90 osobom bezrobotnym.

➢ Środki finansowe dla podmiotów na wyposażenie lub doposażenie stanowiska
pracy dla skierowanego bezrobotnego
Refundacja kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska dla skierowanego
bezrobotnego jest dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą instrumentem
cieszącym się podobnie jak w latach ubiegłych dużym zainteresowaniem, pomimo
konieczności utrzymania stanowiska pracy przez okres co najmniej 24 miesięcy. Wsparcie
finansowe otrzymywane w ramach tej formy pomocy było udzielone do wysokości 6krotrotności przeciętnego wynagrodzenia.
W 2019 roku PUP w Kłobucku zrefundował pracodawcom zwrot kosztów wyposażenia lub
doposażenia 9 stanowisk pracy.
➢ Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem
Osoby bezrobotne, które wychowują co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia
mogą po udokumentowaniu poniesionych kosztów ubiegać się o refundację kosztów opieki
nad dzieckiem do lat 6 lub dzieckiem niepełnosprawnym do lat 7 do wysokości połowy
zasiłku, jeżeli bezrobotny podejmie zatrudnienie lub inną pracę zarobkową lub zostanie
skierowany na staż, przygotowanie zawodowe dorosłych, szkolenie pod warunkiem osiągania
z tego tytułu miesięcznie przychodów nieprzekraczających minimalnego wynagrodzenia za
pracę. W 2019r. sfinansowano koszty opieki nad dzieckiem 6 osobom, w tym 3 osobom z
2018 r.
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➢ Refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki
na ubezpieczenia społeczne dla pracodawcy lub przedsiębiorcy
Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, umowy dot. realizacji
w/w formy wsparcia były zawierane w latach 2016-2017, natomiast koszty wynikające
z zawartych umów były finansowane w ramach Funduszu Pracy do końca 2018 roku. W 2019
r. kontynuowana była realizacja umów zawartych w 2017r., w ramach których skierowano 23
osoby bezrobotne na okresy uzupełniające oraz ich rozliczanie.

2. Programy i projekty aktywnego zwalczania bezrobocia

1) Wykorzystanie środków finansowych przyznanych na finansowanie programów na rzecz
promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2019
roku przedstawia poniższa tabela:

FORMY POMOCY
OSOBOM BEZROBOTNYM

KWOTA ŚRODKÓW
FINANSOWYCH
WYKORZYSTANYCH
NA REALIZACJĘ
ZADAŃ W 2019R.
W RAMACH
ALGORYTMU

111 osób

Staże

Przygotowanie zawodowe
dorosłych
Prace interwencyjne

190.146,62 zł

w tym 99 osób z 2018
r..

0,00 zł

0

173.987,20 zł

66
w tym 31 osób z 2018r

205.564,54 zł

52
w tym 36 osoby z
2018r.

Roboty publiczne

Szkolenia

LICZBA OSÓB
OBJĘTYCH
PROGRAMEM ZE
ŚRODKÓW
PRZYZNANYCH
ALGORYTMEM

45.340,03 zł

14
w tym 1 osoba z 2018r
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Prace społecznie użyteczne

49.607,73 zł

43

Jednorazowe środki na
uruchomienie działalności
gospodarczej

60.000,00 zł

3

180.000,00 zł

9

Studia podyplomowe

0,00 zł

0

Stypendia na kontynuowanie
nauki

0,00 zł

0

Doposażenie lub
wyposażenie stanowiska
pracy

Refundacja kosztów opieki
nad dzieckiem
Koszty badań lekarskich i
psychologicznych
Bon na zasiedlenie
Bon na zatrudnienie

6
6.669,52 zł
w tym 3 osoby z 2018r
700,00 zł

10

35.000,00 zł

5

67.247,68 zł

14
w tym 4 osoby z 2018r

Bon stażowy

16.753,05 zł

4 osoby z 2018r.

Bon szkoleniowy

14.487,88 zł

3

Dofinansowanie
wynagrodzenia za
bezrobotnego powyżej 50 r.ż.

26
137.906,60 zł

w tym 11 osób z 2018r.
oraz 3 osoby z 2017r.
365 w tym:

OGÓŁEM

1.183.410,85 zł

91 osób z 2018r.
3 osoby z2017r.

2) Wykorzystanie środków finansowych przyznanych na realizację projektu „Aktywizacja
osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kłobuckim (IV)” w ramach
Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój przedstawia
poniższa tabela:
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FORMY
POMOCY
OSOBOM
BEZROBOTNYM
Staże

KWOTA ŚRODKÓW
FINANSOWYCH
WYKORZYSTANYCH
NA
REALIZACJĘ
PROJEKTU W 2019R.

LICZBA
OSÓB
OBJĘTYCH
PROJEKTEM

1.450.225,81 zł

204

Jednorazowe środki na
uruchomienie działalności
gospodarczej

820.000,00 zł

41

Bon na zasiedlenie

427.000,00 zł

61

2.697.225,81 zł

306

OGÓŁEM

3) Wykorzystanie środków finansowych przyznanych na realizację projektu „Aktywizacja
osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Kłobucku (IV)” w ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny Rynek Pracy, Działanie
7.2 Regionalnego Programu Operacyjnego województwa śląskiego na lata 2014-2020
przedstawia poniższa tabela:

FORMY POMOCY
OSOBOM
BEZROBOTNYM

KWOTA ŚRODKÓW
FINANSOWYCH
WYKORZYSTANYCH
NA
REALIZACJĘ
PROJEKTU W 2019R.

LICZBA
OSÓB
OBJĘTYCH
PROJEKTEM

Staże

966.457,38 zł

138

Jednorazowe środki na
uruchomienie działalności
gospodarczej

900.000,00 zł

45

1.866.457,38 zł

183

OGÓŁEM

4) Wykorzystanie środków finansowych przyznanych z rezerwy Ministra na realizację
programu stażu w placówkach ARiMR przedstawia poniższa tabela:
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FORMY
POMOCY
OSOBOM
BEZROBOTNYM

KWOTA ŚRODKÓW
FINANSOWYCH
WYKORZYSTANYCH
Z
REZERWY
MINISTRA W 2019R.

LICZBA
OSÓB
OBJĘTYCH
PROGRAMEM

Staże

39.771,82

6

OGÓŁEM

39.771,82

66

5) Wykorzystanie środków finansowych przyznanych z rezerwy Ministra na realizację
programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi przedstawia
poniższa tabela:

FORMY
POMOCY
OSOBOM
BEZROBOTNYM
Roboty publiczne
Szkolenia
Jednorazowe
uruchomienie
gospodarczej
OGÓŁEM

środki
na
działalności

KWOTA ŚRODKÓW
FINANSOWYCH
WYKORZYSTANYCH
Z
REZERWY
MINISTRA W 2019R.

LICZBA
OSÓB
OBJĘTYCH
PROGRAMEM

151.020,55 zł

21

16.861,67 zł

4

20.000,00 zł

1

187.882,22 zł

26

Ogółem wydatki za 2019 rok na rzecz promocji zatrudnienia z Funduszu Pracy wyniosły
5.974.748,08 zł,
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3. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych w ramach środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
W 2019 roku zostały realizowane zadania w zakresie aktywizacji zawodowej osób
niepełnosprawnych w ramach kwoty 93.600,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie usług i
instrumentów rynku pracy.
W ramach powyższej kwoty przyznano staże dla 17 osób niepełnosprawnych poszukujących
pracy, niepozostających w zatrudnieniu na okres od 3 do 6 miesięcy.
4. Zatrudnianie cudzoziemców
W związku z wprowadzonymi

w 2018r. nowymi rozwiązaniami związanymi z

zatrudnianiem w Polsce cudzoziemców, znacznie zwiększył się zakres obowiązków
pracowników publicznych służb zatrudnienia realizujących zadania z tym związane. Obecnie
procedura związana z zatrudnianiem cudzoziemców jest złożona i wymaga większego
nakładu pracy pracowników urzędu pracy, związanego z określonymi trybami postępowania
w sprawie zatrudniania cudzoziemców.
➢ W okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. wpisano do rejestru 4159 oświadczeń o
powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi; 4 złożone oświadczenia pozostawione
zostały bez rozpatrzenia natomiast względem 84 złożonych oświadczeń, postępowanie
zostało umorzone. W analogicznym okresie 2018 roku zarejestrowano 3337
oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom. W tym
zakresie obserwuje się tendencję zwyżkową.
➢ W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wpłynęło 26 wniosków o wydanie
zezwolenia na pracę sezonową. Praca sezonowa to praca wykonywana przez okres nie
dłuższy niż 9 miesięcy w roku kalendarzowym w sektorach: rolnictwo, ogrodnictwo,
turystyka w ramach działalności uznanych za sezonowe, określone w rozporządzeniu
wykonawczym Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

w sprawie podklas

działalności według klasyfikacji PKD, w których wydawane są zezwolenia na pracę
sezonową cudzoziemca.
➢ Na podstawie krajowych ofert pracy złożonych łącznie na 280 stanowisk, sporządzono 33
„Informacje starosty na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu
powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi w oparciu o rejestr bezrobotnych
i poszukujących pracy” dla pracodawców ubiegających się o wydanie zezwolenia na
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prace dla cudzoziemców poprzedzonych koniecznością wykonania testu rynku pracy.
TEST RYNKU PRACY: to procedura uzyskania informacji na temat sytuacji na
lokalnym rynku pracy, potwierdzającej brak możliwości zatrudnienia na dane stanowiska
obywatela Polski lub obywatela UE. Oznacza to, że cudzoziemiec może uzyskać
zezwolenie na prace u danego pracodawcy w sytuacji, gdy okaże się, że wśród osób
zarejestrowanych w Urzędzie Pracy nie ma takich, które mogą spełnić wymagania
pracodawcy.
Realizowanie powyższych zadań wiąże się także ze ścisłą współpracą pracowników
publicznych służb zatrudnienia z placówkami Straży Granicznej, Państwowej Inspekcji Pracy
itd. w zakresie weryfikacji legalności zatrudnienia cudzoziemców.
5. Rejestracja świadczeń
Według stanu na koniec 2019 roku w Powiecie Kłobuckim zarejestrowanych było
2131 osób bezrobotnych. W odniesieniu do początku roku 2019 (31.01.2019 r.) stan
bezrobocia obniżył się o 542 osób, natomiast w porównaniu do stanu z końca roku 2018 r.
obniżył się o 317 osób.
Wśród ogółu zarejestrowanych na koniec grudnia 2019 r. 52,1% stanowiły kobiety (1111).
Prawie co szósta osoba posiadała prawo do zasiłku (335 osób), tj. 15,7%. Z ogółu
zarejestrowanych 1697 osób zamieszkiwało tereny wiejskie naszego powiatu (79,6%).
W okresie 12 miesięcy 2019 roku do Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku celem
rejestracji zgłosiło się ogółem 3619 osób bezrobotnych (do tej kategorii zalicza się również
osoby po stażu, szkoleniu, odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych oraz po pracach
społecznie użytecznych w liczbie 491), w tym 124 osoby niepełnosprawne oraz 77 osób
poszukujących pracy. Prawo do zasiłku dla bezrobotnych otrzymało 748 osób, tj. 20,7%
zgłoszonych.
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Biorąc pod uwagę statystyki urzędu MPiPS-01 do ogólnej liczby rejestrujących należy
dodać osoby po stażu, szkoleniu, odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych oraz po
pracach społecznie użytecznych odpowiednio w ilości:
MIESIĄC

I

II

III

IV

V

VI

VII VIII

IX

X

XI

XII

254

257

263

232

195

288

196

247

244

220

274

94

-

5

5

4

11

8

10

86

161

32

75

552

254

262

268

236

206

296

206

333

405

252

349

Liczba osób
faktycznie
458
zarejestrowa
nych
Liczba
osób*
OGÓŁEM
(według
MPiPS)

* Liczba osób po stażu, szkoleniu, odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych oraz po
pracach społecznie użytecznych.
Biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, iż przede wszystkim styczeń,
charakteryzował się znacznym wzrostem liczby rejestrowanych osób bezrobotnych w
Powiecie Kłobuckim wskutek zwolnień z zakładów pracy, zakończenia zarówno prac
sezonowych, jak i prac subsydiowanych ze środków Funduszu Pracy oraz ponowną
rejestracją osób, które utraciły status bezrobotnego z tytułu nieterminowego stawiennictwa.
Od lutego nastąpił spadek ilości osób rejestrowanych.

LICZBA WYREJESTROWANYCH OSÓB BEZROBOTNYCH
W ROKU 2019 W ROZBICIU NA POSZCZEGÓLNE MIESIĄCE
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Powyższy wykres, tak jak poprzednio, przedstawia liczbę osób faktycznie
wyrejestrowanych z ewidencji osób bezrobotnych w poszczególnych miesiącach roku 2019.
Biorąc pod uwagę statystyki urzędu MRPiPS-01 do ogólnej liczby wyrejestrowanych należy
także dodać osoby po stażu, szkoleniu, odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych oraz
po pracach społecznie użytecznych odpowiednio w ilości:
MIESIĄC

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Liczba osób
faktycznie
wyrejestrow
anych

327

210

287

275

307

269

307

235

293

427

266

306

Liczba
osób*

-

5

99

204

55

4

3

44

10

3

-

-

OGÓŁEM

327

215

386

479

362

273

310

279

303

430

266

306

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

Analizując odpływ bezrobotnych, stwierdzamy, że najwięcej osób opuściło ewidencję
w styczniu i październiku. Wyłączenia spowodowane były przede wszystkim podjęciem
pracy (styczeń 62,4% - 204 osoby, październik 67,9% - 290 osób). Miesiącami o niskim
odpływie są luty (210 osób) i sierpień (235 osób).
W 2019 roku rejestr osób bezrobotnych opuściło łącznie 3936 osób (do tej kategorii
zalicza się również osoby po stażu, szkoleniu, odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych
oraz po pracach społecznie użytecznych w liczbie 427). Głównymi przyczynami utraty
statusu bezrobotnego było:
1) podjęcie pracy;
2) dobrowolna rezygnacja ze statusu bezrobotnego;
3) niezgłoszenie się w wyznaczonym terminie.
Pozytywny jest fakt, iż w strukturze wyłączeń jedną z dominujących pozycji jest nadal
podjęcie zatrudnienia.
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NAPŁYW I ODPŁYW BEZROBOTNYCH W POWIECIE
KŁOBUCKIM W 2019 ROKU

LICZBA BEZROBOTNYCH

500

427

458
400

300

327

254

287
257

200

307

307

232

210

266

235

288

263

306

293

269

275

247

195

244

196

274
220

100
I 2019

II 2019

III 2019

IV 2019

V 2019

VI 2019

VII 2019

VIII 2019

Napływ

IX 2019

X 2019

XI 2019

XII 2019

Odpływ

Z analizy danych wynika, iż początek roku 2019 (szczególnie styczeń) był okresem,
gdzie „napływ” bezrobotnych był najwyższy w porównaniu do całego okresu. Analizując
„odpływ” stwierdzamy, iż znaczący wzrost miał miejsce w październiku. Powoduje to
konieczność dodatkowych nakładów pracy w zakresie przede wszystkim rejestracji osób
bezrobotnych i poszukujących pracy oraz wyłączeń, a co za tym idzie, większa liczba
sporządzanych postanowień i decyzji administracyjnych.

W roku 2019 r. w Dziale Rejestracji, Świadczeń i Informacji Powiatowego Urzędu
Pracy w Kłobucku, pomimo wielu trudności napotykanych w codziennej pracy udało się
utrzymać wysoką jakość i wydajność świadczonych usług.
Jakość obsługi osób bezrobotnych podnoszono poprzez rzetelną informację, promocję
aktywnych

form

zindywidualizowaną

przeciwdziałania
obsługę

oraz

bezrobociu,
organizowanie

jak
i

również

podmiotową

przeprowadzanie

i

cyklicznych

wewnętrznych spotkań organizacyjno - szkoleniowych dla pracowników Działu RS.
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VIII. INFRASTRUKTURA DROGOWA
Jednostką wykonującą z upoważnienia Zarządu Powiatu zadania

w zakresie

planowania, budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg powiatowych jest Powiatowy
Zarząd Dróg w Kłobucku.
Infrastruktura drogowa w Powiecie Kłobuckim na 1 stycznia 2019 r. przedstawiała się
następująco:
➢ drogi krajowe:
o nr 43 – długość 52 km
o nr 42 – długość I odcinka 28 km
o nr 42 – długość II odcinka 20 km
➢ drogi wojewódzkie – nr 491, nr 492, nr 494 – na łączną długość 83 km
➢ drogi powiatowe na łączność długość 382 km.
W zakresie inżynierii ruchu Powiatowy Zarząd Dróg opiniuje projekty czasowej i
stałej organizacji ruchu na drogach powiatowych. Ponadto rozpatruje wnioski mieszkańców
w zakresie docelowej zmiany oznakowania.
Realizacja zadań administracyjnych w 2019 roku:
•

zaopiniowano 119 projektów zmiany organizacji ruchu drogowego,

•

rozpatrzono 33 wnioski dotyczących zmiany oznakowania,

•

indywidualnie uzgodniono 280 dokumentacji różnego rodzaju robót w pasie
drogowym,

•

wydano 105 zezwoleń na zajęcie pasa drogowego,

•

wydano 86 zezwoleń na umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym,

•

wydano 105 zezwoleń na urządzenie zjazdów z dróg powiatowych,

•

wydano 24 uzgodnienia na ustawienie ogrodzenia od strony drogi powiatowej,

•

wydano 22 zezwolenia kategorii I na przejazd pojazdów nienormatywnych.
W 2019 roku

wydatki na utrzymanie i polepszenie stanu technicznego dróg i

obiektów mostowych na drogach powiatowych przedstawiały się w następujący sposób:
•

przebudowa dróg

11.262.876,30 zł

•

pozostałe wydatki na drogi

1.680.010,45 zł

•

pozostałe wydatki zarządcy dróg

1.549.017,99 zł
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W Powiecie Kłobuckim w 2019 roku zrealizowano następujące inwestycje i zadania
remontowe:
1) Przebudowa drogi powiatowej nr 2047 S relacji Grodzisko-Libidza”.
Inwestycja obejmowała przebudowę drogi na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 492 w m.
Grodzisko do drogi krajowej nr 43 w m. Libidza na długości 4094 m.
W ramach zadania wykonano frezowanie nawierzchni, ścięcie poboczy, wznowienie warstw
konstrukcyjnych drogi, ułożenie nowej nawierzchni jezdni, utwardzenie poboczy,
odtworzenie i renowację rowów, wykonanie przepustów, wykonanie chodników oraz nowe
oznakowanie pionowe i poziome.
Koszt zadania wyniósł 4.073.256,79 zł.
Zadanie zostało dofinansowane przez budżet państwa w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich w wysokości 2.034.680,00 zł oraz Gminę Kłobuck w wysokości
202.703,00 zł i Gminę Wręczyca Wielka w wysokości 458.948,00 zł.
2) Przebudowa drogi powiatowej nr 2008 S relacji Popów, Zbory, Florianów oraz drogi
powiatowej 2066 S w m. Popów.
W ramach zadania wykonano przebudowę drogi Popów-Florianów w km 0+000 do 2+270
oraz w m. Popów w km. 0+000 do 1+632,5. Zakres prac obejmował wzmocnienie konstrukcji
drogi, wykonanie nowej nawierzchni jezdni, wykonanie chodników dla pieszych, utwardzenie
poboczy, odtworzenie rowów oraz nowe oznakowanie pionowe i poziome.
Koszt zadania wyniósł 6.891.057,55 zł.
Na realizację zadania pozyskano dotację z Funduszu Dróg Samorządowych na 2019 r. w
kwocie 3.390.189,00 zł oraz Gminy Popów w wysokości 1.742.899,00 zł.
3) Przebudowa drogi powiatowej nr 2002 S relacji Krzepice – Zajączki Pierwsze Zbrojewsko.
Przebudowie podlegają dwa odcinki drogi. Odcinek I w km. 0+000 do 0+400 i II w km 0+000
do 0+123,00.
Zakres robót na łącznej długości 523 m obejmował sfrezowanie istniejącej nawierzchni
jezdni, mechaniczne ścięcie poboczy wraz z ich utwardzeniem kruszywem łamanym,
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wykonanie chodnika dla pieszych, rowów przydrożnych, ułożenie przepustów pod zjazdami
oraz wykonanie nowej nawierzchni jezdni.
Koszt zadania 630.039,06 zł.
Było to drugie zadanie, na które Powiat Kłobucki pozyskał dotację z Funduszu Dróg
Samorządowych. Zadanie rozpoczęte zostało w 2019 roku, natomiast termin zakończenia
wynikający z umowy to czerwiec 2020 roku.
4) Chodnik dla pieszych w m. Wrzosy na długości 300 m.
Zadanie obejmowało wykonanie 4 wpustów ulicznych z przykanalikami, ułożenie ścieku
przykrawężnikowego, ułożenie chodnika, oczyszczenie i umocnienie rowów
Koszt zadania wyniósł 162.780,05 zł.
W 2019 roku do Funduszu Dróg Samorządowych na 2020 r. został zgłoszony wniosek
dotyczący realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2003 S relacji
Parzymiechy – Napoleon - Lipie”. Zadanie obejmuje przebudowę odcinka drogi długości 4,5
km, w tym sfrezowanie nawierzchni, mechaniczne ścięcie poboczy, wykonanie nowej
nawierzchni jezdni, utwardzenie poboczy, wykonanie chodnika po jednej stronie drogi,
renowację rowu oraz oznakowanie poziome i pionowe.

IX. KOMUNIKACJA I TRANSPORT

Ewidencja pojazdów i kierowców prowadzona jest w Starostwie Powiatowym
w Kłobucku przez Wydział Komunikacji i Transportu.
Łącznie w 2019 roku zarejestrowano 104.975 pojazdów i wydano 2330 dokumentów
stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami.
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Starostwo Powiatowe w Kłobucku z porozumieniu z gminami: Przystajń, Panki,
Wręczyca Wielka, Popów, Miedźno i Opatów uruchomiło od 2 września 2019 r., pięć
dodatkowych linii komunikacyjnych obsługiwanych przez PKS Częstochowa, tj.
1) linia Kłobuck – Miedźno – Popów,
2) linia Kłobuck – Panki,
3) linia Kłobuck – Przystajń,
4) linia Kłobuck – Wręczyca Wielka
5) linia Kłobuck – Wręczyca Wielka przez Pierzchno.
Powyższe działania będące odpowiedzią na potrzeby społeczne, prowadzone były w ramach
Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych dofinansowywanych przez Wojewodę
Śląskiego.
Funkcjonowanie w/w linii komunikacyjnych uzupełniło siatkę połączeń autobusowych na
terenie naszego powiatu i wpłynęło pozytywnie na ocenę komunikacji przez mieszkańców a
zwłaszcza uczniów dojeżdżających do szkół ponadpodstawowych.
Dla młodzieży naszych szkół uruchomiono również dodatkowe linie komunikacyjne
obsługiwane przez prywatnych przewoźników na trasach:
1) Starokrzepice – Krzepice,
2) Przystajń – Panki – Krzepice,
3) Rębielice Królewskie – Popów – Lipie – Krzepice,
na których dowożeni są uczniowie do Zespołu Szkół w Krzepicach, oraz linie:
Zwierzyniec – Konieczki – Panki – Hutka – Kłobuck dla młodzieży uczęszczającej do szkół
w Kłobucku.

X.

SPRAWY OBYWATELSKIE I INICJATYWY SPOŁECZNE

1. Kwalifikacja wojskowa
Kwalifikacja wojskowa - obejmuje całokształt przedsięwzięć mających na celu
ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej i wstępnym przeznaczeniu do
poszczególnych form powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, osób
podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej.
W 2019 roku kwalifikacją wojskową objęci byli mężczyźni urodzeni w 2000 roku. Wezwano
479 osób, spośród których stawiły się 467 osoby rocznika podstawowego. Poza tym
wezwanych zostało 27 kobiet z czego stanęło na komisji 26 kobiet.
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2. Skargi, wnioski, petycje
Do urzędu w 2019 roku wpłynęło 56 wniosków o udostępnienie informacji publicznej.
Dotyczyły one m.in. informacji

nt. realizacji ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i

edukacji prawnej, rejestru pozwoleń na budowę, decyzji o zbieraniu odpadów, wydanych
pozwoleń na budowę elektrowni wiatrowych. Na wszystkie wnioski, które wpłynęły
informacja została udostępniona wnioskodawcy.
W roku sprawozdawanym wpłynęły 2 skargi w rozumieniu Kodeksu postępowania
administracyjnego. Pierwsza z nich, zgodnie z właściwością zastała przekazana do Dyrektora
ZOZ w Kłobucku celem rozpatrzenia, natomiast druga złożona została na Dyrektora
Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku i uchwałą Rady Powiatu Kłobuckiego Nr 86/X/2019
z dnia 30 grudnia 2019 roku została uznana za nieuzasadnioną.
W roku sprawozdawczym nie wpłynęły wnioski w rozumieniu Kodeksu postępowania
administracyjnego.
W roku sprawozdawczym wpłynęła 1 petycja, której przedmiotem było podjęcie
działań zmierzających do wykonania nowej nawierzchni asfaltowej na drodze powiatowej nr
2014 S relacji Wąsosz-Trzebca. Odpowiedź została udzielona i zgodnie z przepisami
zamieszczona w BIP.

3. Współpraca z organizacjami pozarządowymi
W 2019 roku funkcjonowały w powiecie różnego typu organizacje pozarządowe, w
tym: 12 fundacji, 23 stowarzyszenia zwykłe, 65 stowarzyszeń z osobowością prawną
wpisanych do KRS, 36 klubów sportowych, 44 uczniowskie kluby sportowe, 51 kół gospodyń
wiejskich oraz 84 stowarzyszenia ochotniczych straży pożarnych. W trakcie roku wpisano do
ewidencji 5 stowarzyszeń zwykłych, zarejestrowano 3 fundacje, 1 klub sportowy oraz 2
stowarzyszenia z osobowością prawną wpisane do KRS. Ponadto zakończyły działalność 2
stowarzyszenia zwykłe, natomiast 1 stowarzyszenie zwykłe przekształciło się i zostało
wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich.
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W ramach otwartych konkursów ofert, skierowanych do organizacji pozarządowych, Powiat
Kłobucki powierzył wykonanie następujących zadań publicznych na łączną kwotę 128.000 zł:
Lp. Podmiot dotowany
1. Ponadregionalne Stowarzyszenie
Edukacyjne „Wieniawa” w
Kłobucku

Nazwa zadania
" XVIII Dni
Długoszowskie"

Dziedzina
Kwota dotacji
Kultura i
10.000 zł
ochrona
dziedzictwa
narodowego
2. Komenda Hufca ZHP
"Historia-tradycja i
Kultura i
11.000 zł
w Kłobucku
nowoczesność, podążając ochrona
w dobrym kierunku"
dziedzictwa
narodowego
3. Stowarzyszenie Rady Powiatowej "Kultywowanie tradycji Kultura i
10.000 zł
Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu wsi powiatu kłobuckiego" ochrona
Kłobuckiego
dziedzictwa
narodowego
4. Stowarzyszenie "PROM" na rzecz "XIV Festiwal
Kultura i
6.000 zł
rozwoju i wspierania kultury,
Folklorystyczny Powiatu ochrona
sportu....Gminy Wręczyca Wielka Kłobuckiego"
dziedzictwa
narodowego
5. Stowarzyszenie Akademia
"Przez edukację do
Działalność na
5.000 zł
Trzeciego Wieku w Kłobucku
aktywności społecznej
rzecz osób w
osób starszych” – cykl
wieku
zajęć edukacyjnych dla emerytalnym
seniorów powiatu
kłobuckiego"
6. Komenda Hufca ZHP
" Razem dla środowiska" Ekologia i
3.000 zł
w Kłobucku
ochrona
dziedzictwa
przyrodniczego
7. Powiatowy Szkolny Związek
"Organizacja
Sport
23.000 zł
Sportowy w Kłobucku
przedsięwzięć sportoworekreacyjnych dla dzieci i
młodzieży szkolnej ..."
8. Powiatowe Zrzeszenie Ludowe
"Organizacja mistrzostw, Sport
23.000 zł
Zespoły Sportowe w Kłobucku
turniejów i zawodów
sportowych Powiatu
Kłobuckiego"
9. Miejsko-Gminny Ludowy Klub
"XXVI Ogólnopolski
Sport
2.500 zł
Sportowy „Liswarta” Krzepice
Bieg „Krzepkich” im.
Kazimierza Zembali
10. Ponadregionalne Stowarzyszenie
"XVII Ogólnopolski Bieg Sport
2.500 zł
Edukacyjne „Wieniawa” w
Uliczny Szlakiem Jana
Kłobucku
Długosza „Wieniawa”
11. Ognisko "ZRYW" TKKF przy Woj. "41 Bieg Jesienny im.
Sport
2.500 zł
Zakładzie Lecznictwa Odwykowego Red.T.Hopfera"
w Parzymiechach
12. Klub Biegacza "Florian" w
"XIV Ogólnopolski Bieg Sport
2.500 zł
Zajączkach Drugich
Zajączkowski"
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13. Uczniowski Klub Sportowy
"Tygrysy" w Krzepicach

"XVII edycja Amatorskiej Sport
Ligi Siatkówki mężczyzn
Powiatu Kłobuckiego"
14. Uczniowski Ludowy Klub
"Otwarte Mistrzostwa
Sport
Sportowy „Orient” Kłobuck
Powiatu Kłobuckiego w
Taekwon-Do Skrzatów i
kadetów..."
15. Klub Sportowy „ Wojownik” z
"Organizacja turnieju
Sport
Kłobucka
okolicznościowego dla
najmłodszych dzieci.......i
ich rodzin"
16. Komenda Hufca ZHP w Kłobucku „Sport to zdrowie"
Sport
17. Uczniowski Ludowy Klub
Sportowy "Spartakus" Krzepice
18. Związek Młodzieży Wiejskiej
Zarząd Województwa Śląskiego
19. Stowarzyszenie „Szkoła w
Węglowicach”
Terenowy Komitet Ochrony Praw
20. Dziecka w Kłobucku

„VI Powiatowy Turniej
Piłki Nożnej o Puchar
Starosty „Orlik 2019”
„Wojewódzkie zawody
sportowe młodzieży
wiejskiej”
„Turniej piłki ręcznej o
puchar Starosty
Kłobuckiego”
"Prowadzenie Punktu
Interwencji Kryzysowej"

1.000 zł
2.000 zł

3.000 zł

1.000 zł

Sport

1.000 zł

Sport

3.500 zł

Sport

2.500 zł

Pomoc
społeczna

13.000 zł

Dodatkowo uchwałą 34/2018 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 21 grudnia 2018 roku
zatwierdzono wyniki otwartego konkursu ofert na realizację nieodpłatnej pomocy prawnej i
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Wykonanie zadania powierzono Fundacji
Studenckiej "Młodzi - Młodym" z Częstochowy. Dotację w kwocie 126.060,00 zł
wykorzystano w całości.
Ponadto uchwałą nr 39/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 3 stycznia 2019 roku
zatwierdzono wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego –
prowadzenie „Klubu dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych”. Jest to element polityki
wytchnieniowej jaką Powiat Kłobucki prowadzi mając na względzie potrzeby osób
niepełnosprawnych i ich rodzin. Zadanie do realizacji powierzono Towarzystwu Przyjaciół
Dzieci Śląski Oddział Regionalny. Powiat Kłobucki przekazał w 2019 roku dotacje na ten cel
w wysokości 108.000 zł, która została wykorzystana w całości.
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4. Organizacja powiatowych imprez o charakterze kulturalnym
W ramach zadań kulturalnych Powiat Kłobucki podejmuje działania zapewniające rozwój
twórczości artystycznej, współdziała z Gminami z naszego terenu oraz z prężnie działającymi
na naszym terenie Kołami Gospodyń Wiejskich, Ochotniczymi Strażami Pożarnymi,
Orkiestrami Dętymi i innymi organizacjami w zakresie organizowania imprez kulturalnych.
W 2019 roku Powiat Kłobucki organizował cykliczne imprezy takie jak:
•

Powiatowa Prezentacja Tradycji Wielkanocnych,

•

Powiatowe Obchody Dnia Strażaka,

•

Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych,

•

Impreza o charakterze profilaktycznym „Powiat Kłobucki – tu żyje się bezpiecznie”,

•

Dożynki Powiatowo-Gminne

•

Powiatowy Przegląd Pieśni Patriotycznych,

•

Powiatowa Prezentacja Tradycji Bożonarodzeniowych.

5. Stypendia i nagrody
W 2019 roku Powiat Kłobucki wspomagając rozwój osobisty uczniów i młodzieży
wyasygnował środki finansowe w następującej postaci:
•

Nagrody za wyniki w nauce przyznano dla 54 uczniów spełniających kryteria po
400 zł co stanowiło łącznie kwotę 21.600

•

Nagrody sportowe przyznano dla 25 sportowców i 1 drużyny na łączna kwotę
6.700 zł

•

Stypendia artystyczne przyznano 18 uczniom i studentom na okres 7 miesięcy co
uczyniło kwotę 22.400 zł
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XI.

Lp.

ANALIZA UCHWAŁ RADY POWIATU KŁOBUCKIEGO

Numer, data i tytuł uchwały

Stan
wykonania
zrealizowano

1.

Uchwała Nr 24/IV/2019 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 lutego 2019 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i
Porządku Powiatu Kłobuckiego za 2018 rok.

2.

Uchwała 25/IV/2019 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 lutego 2019 roku
zrealizowano
w sprawie powołania Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w
Kłobucku.

3.

Uchwała 26/IV/2019 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 lutego 2019 roku
zrealizowano
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Programu Współpracy Powiatu
Kłobuckiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w
art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019
rok ".

4.

Uchwała 27/IV/2019 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 lutego 2019 roku
w trakcie
w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Działań na rzecz Osób realizacji
Niepełnosprawnych z Powiatu Kłobuckiego na lata 2019-2025”.

5.

Uchwała 28/IV/2019 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 lutego 2019 roku
zrealizowano
w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w powiatowych
ośrodkach wsparcia.

6.

Uchwała Nr 29/IV/2019 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 lutego 2019 roku
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2019 rok.

7.

Uchwała Nr 30/IV/2019 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 lutego 2019 roku
w trakcie
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kłobuckiego na realizacji
lata 2019-2029.

8.

Uchwała 31/V/2019 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 12 kwietnia 2019 roku
zrealizowano
w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania dla Powiatu
Kłobuckiego w 2019 roku.

9.

Uchwała 32/V/2019 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 12 kwietnia 2019 roku
zrealizowano
w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w
Kłobucku.

10.

Uchwała 33/V/2019 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 12 kwietnia 2019 roku
zrealizowano
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i
specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Kłobuckiego na okres od
dnia 1 września 2019 r.

11.

Uchwała 34/V/2019 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 12 kwietnia 2019 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kłobuck.

12.

Uchwała 35/V/2019 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 12 kwietnia 2019 roku
w trakcie
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kłobuckiego na realizacji

zrealizowano

zrealizowano
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lata 2019-2029.
13.

Uchwała 36/VI/2019 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 26 czerwca 2019 roku
zrealizowano
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Kłobucku za 2018 r.

14.

Uchwała 37/VI/2019 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 26 czerwca 2019 roku
zrealizowano
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej przy Zespole Opieki
Zdrowotnej w Kłobucku.

15.

Uchwała 38/VI/2019 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 26 czerwca 2019 roku
w trakcie
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Planu rozwoju infrastruktury drogowej realizacji
powiatu kłobuckiego na lata 2015-2025”.

16.

Uchwała 39/VI/2019 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 26 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Kłobuckiego wotum zaufania.

17.

Uchwała 40/VI/2019 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 26 czerwca 2019 roku
zrealizowano
w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z
wykonania budżetu Powiatu Kłobuckiego za 2018 rok.

18.

Uchwała 41/VI/2019 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 26 czerwca 2019 roku
w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu.

zrealizowano

19.

Uchwała 42/VI/2019 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 26 czerwca 2019 roku
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2019 rok.

zrealizowano

20.

Uchwała 43/VI/2019 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 26 czerwca 2019 roku
w trakcie
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kłobuckiego na realizacji
lata 2019-2029.

21.

Uchwała 44/VI/2019 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 26 czerwca 2019 roku
w sprawie powierzenia Gminie Krzepice zadania z zakresu zarządzania drogami
publicznymi.

zrealizowano

22.

Uchwała 45/VI/2019 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 26 czerwca 2019 roku
w sprawie realizacji obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

23.

Uchwała 46/VI/2019 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 26 czerwca 2019 roku
w sprawie przystąpienia Powiatu Kłobuckiego do Śląskiego Związku Gmin i
Powiatów.

uchwała
została
uchylona
zrealizowano

24.

Uchwała 47/VI/2019 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 26 czerwca 2019 roku
zrealizowano
w sprawie przyjęcia sprawozdania z kontroli przeprowadzonej przez Komisję
Rewizyjną Rady Powiatu Kłobuckiego.

25.

Uchwała 48/VII/2019 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 sierpnia 2019 roku
zrealizowano
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na
terenie Powiatu Kłobuckiego, których właścicielem lub zarządzającym jest
Powiat Kłobucki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

26.

Uchwała 49/VII/2019 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 sierpnia 2019 roku
zrealizowano
w sprawie uzyskania zgody organu stanowiącego właściwego organizatora na

zrealizowano
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zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu
zbiorowego.
27.

Uchwała 50/VIII/2019 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 26 września 2019 roku zrealizowano
zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli
zatrudnionych w szkołach, w placówce oświatowo-wychowawczej oraz w
placówce opiekuńczo-wychowawczej prowadzonych przez Powiat Kłobucki.

28.

Uchwała 51/VIII/2019 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 26 września 2019 roku zrealizowano
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2019 rok.

29.

Uchwała 52/VIII/2019 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 26 września 2019 roku w trakcie
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kłobuckiego na realizacji
lata 2019-2029.

30.

Uchwała 53/VIII/2019 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 26 września 2019 roku kredyt nie
w sprawie zaciągnięcia kredytu.
został
zaciągnięty
Uchwała 54/VIII/2019 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 26 września 2019 roku zrealizowano
w sprawie zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie działań
finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

31.

32.

Uchwała 55/VIII/2019 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 26 września 2019 roku zrealizowano
w sprawie powierzenia Gminie Wręczyca Wielka zadania publicznego z zakresu
dróg powiatowych.

33.

Uchwała 56/VIII/2019 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 26 września 2019 roku zrealizowano
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych
na te zadania dla Powiatu Kłobuckiego w 2019 roku.

34.

Uchwała 57/VIII/2019 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 26 września 2019 roku zrealizowano
w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie do stowarzyszenia o
nazwie Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa
Śląskiego.

35.

Uchwała 58/VIII/2019 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 26 września 2019 roku zrealizowano
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na
terenie Powiatu Kłobuckiego, których właścicielem lub zarządzającym jest
Powiat Kłobucki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

36.

Uchwała 59/IX/2019 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 14 listopada 2019 roku
w trakcie
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie realizacji
powiatu kłobuckiego.

37.

Uchwała 60/IX/2019 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 14 listopada 2019 roku
zrealizowano
w sprawie wyboru podmiotu do przeprowadzenia badania sprawozdania
finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku.

38.

Uchwała 61/IX/2019 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 14 listopada 2019 roku
zrealizowano
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych
na te zadania dla Powiatu Kłobuckiego w 2019 roku.
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39.

Uchwała 62/IX/2019 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 14 listopada 2019 roku
w trakcie
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów realizacji
usuniętych z drogi na obszarze powiatu kłobuckiego oraz wysokości kosztów
powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdów.

40.

Uchwała 63/IX/2019 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 14 listopada 2019 roku
w trakcie
w sprawie przyjęcia "Programu Współpracy Powiatu Kłobuckiego z realizacji
Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok ".

41.

Uchwała 64/IX/2019 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 14 listopada 2019 roku
zrealizowano
w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum Nr 1 w Zespole
Szkół Nr 1 im. Jana Kilińskiego z siedzibą w Kłobucku w pięcioletnie Technikum
Nr 1 w Kłobucku w Zespole Szkół Nr 1 im. Jana Kilińskiego z siedzibą w
Kłobucku.

42.

Uchwała 65/IX/2019 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 14 listopada 2019 roku
zrealizowano
w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum Nr 2 w Zespole
Szkół Nr 2 im. Jana Długosza z siedzibą w Kłobucku w pięcioletnie Technikum
Nr 2 w Kłobucku w Zespole Szkół Nr 2 im. ks. Jana Długosza z siedzibą w
Kłobucku.

43.

Uchwała 66/IX/2019 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 14 listopada 2019 roku
zrealizowano
w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum Nr 3 im.
Kazimierza Kosińskiego w Zespole Szkół Nr 3 z siedzibą w Kłobucku w
pięcioletnie Technikum Nr 3 im. Kazimierza Kosińskiego w Kłobucku w Zespole
Szkół Nr 3 z siedzibą w Kłobucku.

44.

Uchwała 67/IX/2019 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 14 listopada 2019 roku
zrealizowano
w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum w Zespole
Szkół z siedzibą w Krzepicach w pięcioletnie Technikum w Krzepicach w
Zespole Szkół z siedzibą w Krzepicach.

45.

Uchwała 68/IX/2019 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 14 listopada 2019 roku
zrealizowano
w
sprawie
stwierdzenia
przekształcenia
trzyletniego
I
Liceum
Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Nr 1 im. Jana Kilińskiego z siedzibą w
Kłobucku w czteroletnie I Liceum Ogólnokształcące w Kłobucku w Zespole
Szkół Nr 1 im. Jana Kilińskiego z siedzibą w Kłobucku.

46.

Uchwała 69/IX/2019 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 14 listopada 2019 roku
zrealizowano
w
sprawie
stwierdzenia
przekształcenia
trzyletniego
III
Liceum
Ogólnokształcącego im. Kazimierza Kosińskiego w Zespole Szkół Nr 3 z siedzibą
w Kłobucku w czteroletnie III Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza
Kosińskiego w Kłobucku w Zespole Szkół Nr 3 z siedzibą w Kłobucku.

47.

Uchwała 70/IX/2019 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 14 listopada 2019 roku
zrealizowano
w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego
im. Władysława Broniewskiego w Zespole Szkół z siedzibą w Krzepicach, w
czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego w
Krzepicach w Zespole Szkół z siedzibą w Krzepicach.

48.

Uchwała 71/IX/2019 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 14 listopada 2019 roku
zrealizowano
w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego
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dla Dorosłych w Kłobucku w Zespole Szkół nr 2 im. Jana Długosza z siedzibą w
Kłobucku w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kłobucku w
Zespole Szkół Nr 2 im. ks. Jana Długosza z siedzibą w Kłobucku.
49.

Uchwała 72/IX/2019 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 14 listopada 2019 roku
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2019 rok.

50.

Uchwała 73/IX/2019 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 14 listopada 2019 roku
w trakcie
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kłobuckiego na realizacji
lata 2019-2029.

51.

Uchwała 74/IX/2019 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 14 listopada 2019 roku
zrealizowano
w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego ustanowienia subwencji drogowej
dla samorządów.

52.

Uchwała 75/X/2019 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 grudnia 2019 roku
w trakcie
w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w realizacji
Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2020-2024”.

53.

Uchwała 76/X/2019 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 grudnia 2019 roku
zrealizowano
w sprawie przyjęcia od Wojewody Śląskiego zadania z zakresu administracji
rządowej.

54.

Uchwała 77/X/2019 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 grudnia 2019 roku
zrealizowano
w sprawie przyjęcia stanowiska popierającego utworzenie kierunku lekarskiego
na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w
Częstochowie.

55.

Uchwała 78/X/2019 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 grudnia 2019 roku
Wojewoda
zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa Śląski
drogowego.
zawnioskował
o stwierdzenie
nieważności
uchwały
Uchwała 79/X/2019 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 grudnia 2019 roku
zrealizowano
w sprawie zmian w budżecie powiatu kłobuckiego na 2019 rok.

56.

zrealizowano

57.

Uchwała 80/X/2019 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 grudnia 2019 roku
w trakcie
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kłobuckiego na realizacji
lata 2019-2029.

58.

Uchwała 81/X/2019 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 grudnia 2019 roku
w trakcie
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłobuckiego realizacji
na lata 2020-2030.

59.

Uchwała 82/X/2019 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 grudnia 2019 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2020 rok.

w trakcie
realizacji

Ś60
.

Uchwała 83/X/2019 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 grudnia 2019 roku
w sprawie zaciągnięcia pożyczki.

zrealizowano

61.

Uchwała 84/X/2019 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 grudnia 2019 roku
w trakcie
w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu realizacji
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Kłobuckiego.
62.

Uchwała 85/X/2019 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 grudnia 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu.

w trakcie
realizacji

63.

Uchwała 86/X/2019 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 grudnia 2019 roku
w sprawie skargi na Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku.

zrealizowano

XII.

PODSUMOWANIE
Raport o stanie Powiatu Kłobuckiego został opracowany, by w kompleksowym ujęciu

przedstawić najważniejsze działania podejmowane na przestrzeni roku 2019. Konstrukcja
Raportu w swych założeniach opiera się o szeroką prezentację różnych aspektów związanych
z funkcjonowaniem Powiatu.
Wszelkie działania podejmowane w minionym roku przez Zarząd Powiatu
Kłobuckiego miały na celu efektywny oraz jak najbardziej optymalny rozwój Powiatu
Kłobuckiego oraz wpisywały się w politykę zmierzającą do podniesienia jakości życia
lokalnej społeczności. Poziom realizacji poszczególnych zadań był uwarunkowany środkami
finansowymi będącymi w dyspozycji Powiatu
Miniony rok pracy samorządu terytorialnego to trudny okres, który postawił przed
nami wiele wyzwań. Dzięki wytężonym staraniom udało się zrealizować wiele ważnych
przedsięwzięć, o których mowa w raporcie a sytuację finansową za rok 2019 należy określić
jako stabilną. Niewątpliwie naszym wspólnym sukcesem, uczniów i nauczycieli naszych
szkół są wyniki matur w 2019 r., które uplasowały Powiat Kłobucku na pierwszym miejscu w
województwie śląskim.
Pandemia koronawirusa, która na początku 2020 r. dotarła do Polski diametralnie
zmieniła rzeczywistość społeczno - gospodarczą w skali całego kraju oraz poszczególnych
powiatowych i gminnych samorządów. Zrodziła również szereg obaw, gdyż trudno
przewidzieć jaka będzie sytuacja epidemiczna czy na ile spowolniona zostanie recesja
gospodarcza . Skutki są już widoczne w naszym budżecie. Tylko w kwietniu wpływy z
podatku dochodowego od osób fizycznych były niższe o 929.424 zł niż przed rokiem.
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Mimo wielu niewiadomych nadal priorytetowym obszarem są inwestycje w
infrastrukturę drogową, podnoszenie jakości i dostępności do świadczeń zdrowotnych,
utrzymanie wysokiego poziomu kształcenia w naszych placówkach oświatowych oraz
działania w obszarze pomocy społecznej.
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