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RAPORT O STANIE GMINY KLONOWA 

W ROKU 2018 

 

Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym Wójt Gminy Klonowa przedstawia niniejszym raport o stanie Gminy 

Klonowa w roku 2018. 

I. Wstęp 

Obowiązek tworzenia Raportu o stanie Gminy obowiązuje od roku 2019. W 

roku bieżącym powstanie pierwszy taki raport obejmujący informacje o stanie Gminy 

Klonowa w roku 2018. Rok ten był rokiem wyjątkowym, ponieważ odbyły się w nim 

wybory do organów samorządu Gminy Klonowa, w których wybrano nowego Wójta 

Gminy oraz nowy skład Rady Gminy. Zatem raport obejmował będzie w większości 

okres w którym władzę w gminie sprawowały poprzednie organy gminy (przed 

zaprzysiężeniem nowowybranych władz tj. od początku roku do 21 listopada 2018 r.) i 

tylko nieco ponad miesiąc w którym władzę sprawowały obecne organy gminy. 

Gmina Klonowa to gmina wiejska położona w południowej części powiatu 

sieradzkiego i w zachodniej części województwa łódzkiego. Sąsiadami Klonowej są 

gminy Złoczew, Brąszewice, Lututów, Czajków i Galewice. Powierzchnia gminy 

Klonowa wynosi 9 489 ha co stanowi 6,37 % powiatu sieradzkiego i 0,52% 

województwa łódzkiego. W skład gminy Klonowa wchodzi 40 miejscowości: 

Bednarze, Bery, Bogusy, Borki, Cieluchy, Czekaje, Górka Klonowska, Górka 

Klonowska-Kolonia, Grzyb, Jędrasy, Kiełbasy, Klonowa, Klonówka, Kuźnica 

Błońska, Kuźnica Zagrzebska, Kuźnica Zagrzebska-Kolonia, Kuźniczka, Lary, 

Leliwa, Lesiaki, Lipicze, Liski, Morasy, Olender, Owieczki, Pawelce, Piła, Sowijaki, 

Sowizdrzały, Sójki, Staniochy, Stępnie, Szale, Świątki, Tomaniki, Trzeciaki, Uników 

Kapitulny, Urbany, Wrony, Zgórniaki. Dla przedstawienia położenia gminy na tle 

województwa zaprezentowano poniżej odpowiednio schematyczne mapy 

województwa łódzkiego i powiatu sieradzkiego. 
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Gminę zamieszkuje 2879 osób. Ludność gminy stanowi tylko 0,12% ludności 

województwa łódzkiego i odpowiednio 2,44 % ludności powiatu sieradzkiego. W 

gminie na 100 mężczyzn przypadają 102 kobiety, natomiast dla obszaru województwa 

na 100 mężczyzn przypada 110 kobiet. Gęstość zaludnienia w gminie wynosi 30 osób 

na 1 km2 (średnia dla powiatu sieradzkiego wynosi 80 os/km2).  

Obszar gminy Klonowa w blisko 64,1 % użytkowany jest rolniczo. Grunty 

leśne stanowią odpowiednio 33,6% powierzchni (3191 ha), z kolei grunty zabudowane 

i zurbanizowane, obejmują zaledwie niecałe 1,7 % powierzchni (164 ha). W dalszej 

kolejności znajdują się grunty pod wodami 0,2 % (20 ha) oraz pozostałe tereny 0,4%. 

Wśród użytków rolnych dominują grunty orne, zajmując obszar 4376 ha, łąki i 

pastwiska o powierzchni 1439 ha, sady - 33 ha, grunty rolne zabudowane - 193 ha oraz 

grunty pod stawami i rowami - 48 ha. 

Zadania gminy realizowane były w 2018 r. przez Urząd Gminy w Klonowej i 

gminne jednostki organizacyjne, tj.: 

1) Urząd Gminy w Klonowej z siedzibą w Klonowej ul. ul. Ks. Dalaka 2, 98-273 

Klonowa, tel.: (43) 820 84 93 lub (43) 820 84 85, Fax: (43) 820 84 76, e-mail: 

gmina@klonowa.pl, strona internetowa: www.klonowa.pl; 

2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klonowej z siedzibą w Klonowej ul. ul. 

Ks. Dalaka 2, 98-273 Klonowa, tel.: (43) 820 84 93 lub (43) 820 84 85, Fax: (43) 

820 84 76, e-mail: gops@klonowa.pl; 

3) Zespół Szkół w Klonowej, z siedzibą w Klonowej ul. ul. Złoczewska 4, 98-273 

Klonowa, tel./fax: (43) 820 84 18, e-mail: zespolszkol@klonowa.pl; strona 

internetowa: www.zsklonowa.weebly.com; 

4) Gminna Biblioteka Publiczna w Klonowej z siedzibą w Klonowej ul. Czajkowska 

1A, 98-273 Klonowa, tel.: (43) 820 82 83, e-mail: biblioteka@klonowa.pl, strona 

internetowa: www.biblioteka.klonowa.eu; 

5) Gminna Ośrodek Kultury w Klonowej z siedzibą w Klonowej ul. Czajkowska 1B, 

98-273 Klonowa, tel.: (43) 820 84 50, e-mail: gok@klonowa.pl, strona internetowa: 

www.gok.klonowa.eu; 

Realizację zadań 

gminy w 2018 r. wspierały 

także jednostki pomocnicze 

tj. sołectwa, których na 

terenie Gminy Klonowa jest 

11 a ich usytuowanie 

przedstawiono na rysunku 

poniżej. 
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II. Realizacja, polityk, programów i strategii 

W 2018 r. w gminie obowiązywała i była realizowana Strategii Rozwoju 

Gminy Klonowa na lata 2013-2020 przyjęta Uchwałą Nr XXXI/181/2013 Rady 

Gminy w Klonowej z dnia 22 października 2013 r. Dokument ten nakreśla ogólne 

kierunki rozwoju Gminy Klonowa poprzez realizację następujących celów 

strategicznych: 

1) Poprawa warunków życia mieszkańców gminy. 

2) Restrukturyzacja i aktywizacja rolnictwa poprzez poprawę warunków do rozwoju 

rolnictwa. 

3) Stworzenie warunków do inwestowanie oraz rozwoju przedsiębiorczości na 

obszarze gminy z zachowaniem zasad ochrony środowiska. 

4) Aktywizacja turystyki i agroturystyki jako podstawa rozwoju Gminy Klonowa. 

5) Ochrona środowiska naturalnego. 

Ze względu na specyfikę małej gminy oraz zmieniające się uwarunkowania 

zewnętrzne, uszczegółowione zadania wynikające z przyjętych w Strategii celów 

strategicznych oraz konkretne terminy ich realizacji określane są na bieżąco przez 

Wójta za zgodą Rady Gminy poprzez ich ujęcie w budżecie gminy lub odrębnych 

uchwałach rady gminy, które realizuje wójt. Wszystkie działania podejmowane przez 

organy gminy w 2018 roku mieściły się w obszarach ujętych w strategicznych celach 

określonych w strategii rozwoju gminy i przez to realizowały tą strategię. 

Dodatkowo w roku 2018 realizowano następujące strategie i programy: 

1) w sferze społecznej: 

 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Klonowa na lata 

2015-2020 (przyjęta uchwałą Rady Gminy w Klonowej Nr V/27/2015 z dnia 

27lutego 2015 r.), 

 Program Wspierania Rodziny w Gminie Klonowa na lata 2016-2018 (przyjęty 

uchwałą Rady Gminy w Klonowej Nr XV/85/2016 z dnia 29 lutego 2016 r.), 

 Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar 

przemocy w rodzinie na lata 2015-2018 (przyjęty uchwałą Rady Gminy 

w Klonowej Nr V/28/2015 z dnia 27  lutego 2015 r.), 

 Wieloletni program osłonowy w zakresie dożywiania „Pomoc gminy 

w zakresie dożywiania na lata 2015-2020 (przyjęty uchwałą Rady Gminy 

w Klonowej Nr V/29/2015 z dnia 27 lutego 2015 r.), 

 Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 

2018 r. (przyjęty uchwałą Rady Gminy w Klonowej Nr XXXIX/183/2017 

z dnia 29 grudnia2017 r.); 

 Gminny program przeciwdziałania narkomanii na lata 2017-2019 r. (przyjęty 

uchwałą Rady Gminy w Klonowej Nr XXV/126/2016 z dnia 30 grudnia 

2016 r.). 
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2) z zakresu ochrony środowiska: 

 Program usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest na 

terenie Gminy Klonowa (przyjęty uchwałą Rady Gminy w Klonowej Nr 

XXX/168/2013 z dnia 26 września 2013 r.), 

 Program gospodarczy pn. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Klonowa 

na lata 2016-2020 (przyjęty uchwałą Rady Gminy w Klonowej Nr 

XXIII/121/2016 z dnia 24 listopada 2016 r.), 

 Program Ochrony Środowiska dla Gminy Klonowa na lata 2018-2021 z 

perspektywą na lata 2022-2025 r. (przyjęty uchwałą Rady Gminy w Klonowej 

Nr III/11/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. – program opracowano i przyjęto w 

2018 r.) 

Wyżej wymienione programy i strategie były w 2018 r. realizowane w 

zakresie możliwym do zrealizowania w ramach istniejących potrzeb i możliwości 

realizacji. Sprawozdania z realizacji programów są przekazywane go właściwych 

organów i w terminach określonych w tych programach. 

III. Działalność organów gminy 

W roku 2018 odbyło się 14 sesji Rady Gminy w Klonowej  (w tym 3 sesje w 

nowej kadencji). Rada podjęła łącznie 63 uchwały, w tym 16 uchwał w nowej 

kadencji. Zestawienie przyjętych uchwał zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego 

raportu. Wśród przyjętych uchwał najwięcej było uchwał dotyczących budżetu gminy 

(przyjęcie i zmiany budżetu oraz wieloletniej prognozy finansowej – 18 szt.). 16 

spośród przyjętych uchwał opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Łódzkiego (budżet + akty prawa miejscowego). W toku czynności nadzorczych 

Wojewoda wszczął postępowanie nadzorcze do jednej z przyjętych uchwał. Treść tej 

uchwały w porozumieniu z organem nadzoru została zmieniona. Żadna z uchwał 

przyjętych przez Radę Gminy nie została uchylona przez organ nadzoru. 

Uchwały przyjęte w 2018 r. zostały zrealizowane bądź są w realizacji. 

Realizatorem uchwał Rady Gminy w Klonowej jest Wójt Gminy Klonowa.  

W roku 2018 wprowadzono nowy Statut Gminy Klonowa (uchwała nr 

XLIX/229/2018 Rady Gminy w Klonowej z dnia 24 września 2018 r. w sprawie 

Statutu Gminy Klonowa), który stanowi o ustroju Gminy Klonowa jako jednostki 

samorządu terytorialnego. Statut wszedł w życie od dnia rozpoczęcia kadencji 2018-

2023. 

Powołane komisje stałe Rady Gminy obradowały podczas swoich posiedzeń 

zgodnie z potrzebami i przyjętym planem pracy komisji. Analizowały materiały 

przygotowane na sesje Rady Gminy oraz bieżącą działalność gminy oraz jednostek jej 

podległych. 



- 5 - 

Wójt Gminy Klonowa w 2018 r. wydał 78 zarządzeń, w tym 16 zarządzeń 

wydał wójt wybrany na kadencję 2018-2023. W zarządzeniach najczęściej 

dokonywano zmian z obrębie budżetu, ogłaszano przetargi i powoływano komisje 

przetargowe, a także wykonywano zapisy uchwał rady gminy. W roku 2018 

wprowadzono także nowy Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Klonowej 

(Zarządzenie Nr 230/2018 z dnia 9 maja 2018 r.). Szczegółowy wykaz zarządzeń 

wójta wprowadzonych w 2018 r. przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszego raportu. 

Opis realizacji uchwał Rady Gminy w Klonowej oraz zadań gminy 

określonych przepisami prawa a także realizacji budżetu Gminy Klonowa w 2018 r. 

przedstawiono w dalszej części raportu (pkt. IV. Finanse Gminy oraz pkt. V. Stan i 

realizacja zadań gminy). 

IV. Finanse gminy 

Budżet gminy na 2018 r. zakładał wpływy w kwocie 12 463 742,45 zł oraz 

wydatki w kwocie 13 418 983,15. Na skutek wprowadzonych zmian, na 31 grudnia 

2018 roku planowane dochody wynosiły 13 211 194,12 zł, a wydatki 14 365 920,39 zł. 

Wykonanie budżetu na koniec 2018 roku zakończyło się następującymi 

wielkościami: 

 dochody ogółem – 13 283 517,43 zł, 

 dochody bieżące –  13 185 888,03 zł, 

 dochody majątkowe –  97 629,40 zł, 

 wydatki ogółem – 13 705 717,46 zł, 

 wydatki bieżące – 11 939 162,33 zł, 

 wydatki majątkowe – 1 766 555,13 zł. 

Deficyt budżetu na koniec 2018 r. wyniósł 422 200,03 zł i został pokryty 

zaciągniętą pożyczką w wysokości 99 749 zł oraz nadwyżką z lat ubiegłych w 

wysokości 322 451,03 zł. 

Nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wyniosła 

1 246 725,70 zł. 

Różnica pomiędzy dochodami planowanymi a wykonanymi wynika z 

uzyskania większych wpływów do budżetu niż zakładano. Największa różnica 

dotyczyła dochodów z tytułu udziałów gminy w podatku PIT i wyniosła 63 321 zł. 

Gmina planuje dochody z tego tytułu na podstawie informacji Ministra Finansów. Plan 

dochodów z tytułu udziału w podatku PIT w 2018 roku wynosił 996 421 zł, natomiast 

wpływy wyniosły 1 059 742 zł. 

Różnica pomiędzy wydatkami planowanymi a wykonanymi wynosi 

660 202,93 zł. Różnica wynika z powstałych oszczędności, np. planowano odprawy 
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emerytalne dla dwóch osób, jednak nie skorzystały one z możliwości przejścia na 

emeryturę i środki te nie zostały wypłacone. 

Dochody w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły 4 613,93 zł, natomiast 

wydatki w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły 4 760,58 zł. 

W gminie zrealizowano następujące projekty i zadania ze środków 

zewnętrznych: 

 „Od tradycji po nowoczesność w wędrówkach kulinarnych mieszkańców Sołectwa 

Klonowa I” – kwota zewnętrznego finansowania: 5 000,00 zł, zaś wkład własny 

wynosił 6 013,81 zł, 

 „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Klonowa” – kwota 

zewnętrznego finansowania:  43 486, 47 zł, zaś wkład własny wynosił 0 zł. Zadanie 

będzie kontynuowane w 2019 roku. Łączna wartość projektu opiewa na kwotę 

84 000 zł, dofinansowanie wynosi 100 % wartość projektu, 

 „Lepszy start w przyszłość uczniów w Gminie Klonowa” – kwota zewnętrznego 

finansowania: 113 739,11 zł, zaś wkład własny wynosił 14 653,08 zł. Zadanie 

rozpoczęto w 2017 roku. Łączna wartość projektu wynosi 316 066,75 zł, z czego 

dofinansowanie zewnętrzne wyniosło 285 524,35 zł, a wkład własny 30 542,40 zł. 

 „Zakup pompy pożarniczej dla Ochotniczych Straży Pożarnych” – kwota 

zewnętrznego finansowania: 18 000 zł, zaś wkład własny wynosił: 19 760,02 zł. 

 „Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Górka Klonowska na 

odcinku od km 0+00 do km 0+1568” – kwota zewnętrznego finansowania: 75 550 

zł, zaś wkład własny wynosił: 633 802,10 zł. 

W ramach funduszu sołeckiego, wyodrębnionego w gminie, zrealizowano 

wydatki na łączną kwotę 210 078,04 zł. W ramach funduszu sołeckiego zrealizowano 

jedno przedsięwzięcie wspólne (wszystkie sołectwa) tj.: „Zakup ciągnika do 

utrzymania i konserwacji dróg, rowów i terenów zieleni oraz realizacji innych zadań 

własnych gminy” – kwota wydatków: 210 078,04 zł, 

Na promocję gminy w 2018 r. wydano 6 841,85 zł, które przeznaczono na 

promocję Gminy podczas wyścigu kolarskiego Szlakiem Bursztynowym Hellena Tour 

2018, zakup roweru na Klonowe Święto, zakup gadżetów promocyjnych z logo 

Gminy, zamieszczenia reklamy w gazecie oraz udziału w Sieradzkim Jarmarku 

Powiatowym 2018. 

W roku 2018 nie realizowano w Gminie Klonowa budżetu obywatelskiego. 

Szczegółowe informacje nt. realizacji budżetu gminy Klonowa w 2018 r. 

znajdują się w sprawozdaniu z wykonania budżetu przekazanego Radzie Gminy w 

Klonowej. 
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V. Stan i realizacja zadań gminy 

1. Inwestycje: 

Najważniejsze inwestycje zrealizowane w 2018 r. to: 

1) przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Górka Klonowska na 

odcinku 1 568 m; koszt przebudowy drogi wyniósł 709 352,10 zł; inwestycja była 

dofinansowana w wysokości 75 550,00 zł ze środków budżetu Województwa 

Łódzkiego; 

2) przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pawelce na odcinku 996 m; koszt 

423 611,63 zł; zadanie zrealizowano w całości ze środków własnych; 

3) zakup ciągnika rolniczego wraz z ładowaczem czołowym; koszt zakupu  - 

228 000,00 zł; 

4) zakup osprzętu do ciągnika w postaci  kosiarki bijakowej z wysięgnikiem oraz 

koparko-ładowarki a także pługa do odśnieżania za łączną kwotę 127 546 zł; na 

realizację zakupu kosiarki i koparko- ładowarki uzyskano pożyczkę z WFOŚiGW w 

Łodzi w wysokości około 90 000 zł. 

5) wymiana systemu sterowania stacji uzdatniania wody w Owieczkach - koszt 

modernizacji 112 606,50 zł. 

2. Zagospodarowanie przestrzenne, drogownictwo i gospodarka komunalna 

Obszar Gminy Klonowa to 9537 ha, z czego 72 ha stanowi obszar objęty 

obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego (co stanowi 0,75% gruntów 

objętych planem). 

W roku 2018 wydano 39 decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania 

terenu oraz 3 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Większość 

wydanych decyzji o warunkach zabudowy dotyczyła zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej. Powierzchnia terenów, na które wydano ww. decyzje wyniosła 54 ha. 

W okresie od stycznia 2018r. do grudnia 2018 wydano 48 zaświadczeń w 

sprawie przeznaczenia działek. 

Ogólna długość dróg będąca w zarządzie Gminy Klonowa wynosiła w 2018r. 

33,431km. (16 odcinków dróg gminnych), co stanowiło powierzchnię 124995,3m2. 

Długość dróg na terenie Gminy Klonowa, wg. rodzaju nawierzchni w 2018 r. 

przedstawiała się następująco: 

 twarda ulepszona bitumiczna: 18,503 km, 

 gruntowa naturalna: 4,141km, 

 gruntowa wzmocniona żwirem, żużlem: 10,776km, 

 twarda ulepszona kostką: 0,011km. 

Suma powierzchni i ścieżek rowerowych na koniec 2018 roku wynosiła 

68,6m
2
. 
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Na drogach gminny w roku 2018 nie było wypadków drogowych ze skutkiem 

śmiertelnym. 

W zakresie drogownictwa w 2018 roku: 

1) Wykonano nawierzchnię z kostki brukowej na drodze dojazdowej do placu OSP w 

Klonowej - koszt 20 000,00 zł; 

2) Dostarczono ogółem  310 ton tłucznia na drogi na terenie Gminy Klonowa -  koszt 

19 315,12 zł; 

3) Dostarczono  ogółem 792 ton żwiru na drogi na terenie Gminy Klonowa  - koszt  15 

586,56 zł; 

4) Przygotowano projekt techniczny przebudowy drogi gminnej w miejscowości 

Świątki na odcinku 996m. - koszt 8 000,00zł oraz  złożono wniosek do Łódzkiego 

Urzędu Wojewódzkiego o dofinansowanie tego zadania w 2019r. Wniosek 

zakwalifikował się do dofinansowania na 5 miejscu ostatecznej listy rankingowej. 

W zasobie Gminy na początku roku 2018 znajdowało się 14 mieszkań 

komunalnych i 2 mieszkania socjalne.  Powierzchnia użytkowa mieszkań początek 

roku wynosiła 813m
2
, natomiast na koniec  wynosiła 828m

2
. Zwiększenie powierzchni 

było wynikiem przeprowadzonego remontu i zaadaptowaniem części nieużytkowanej.  

W przypadku 2 mieszkań zmienił się lokator. 

W roku 2018 nie oddano do użytku żadnych nowych mieszkań komunalnych i 

gmina nie posiadała lokali niezamieszkanych. Na początku 2018r. liczba oczekujących 

na mieszkanie komunalne wynosiła 8 osób, z końcem roku zmalała do 6 osób.  

Oprócz mieszkań, Gmina Klonowa w 2018r. posiadała również: 

 6 lokali przeznaczonych na najem komercyjny przy ul. Czajkowskiej 7 (3 z nich o 

powierzchni 89,88m
2
 były niewykorzystane), 

 5 lokali przeznaczonych na najem komercyjny przy ul. Ks. J. Dalaka 2 o łącznej 

powierzchni 206,39m
2
(wszystkie wynajęte). 

W 2018r. nie wszczęto żądnych postępowań eksmisyjnych, dotyczących 

opuszczenia lokali mieszkalnych, będących w zasobach Gminy. W 2018 roku 

wypłacono 12 dodatków mieszkaniowych w łącznej kwocie 1122 zł.  

3. Rolnictwo i ochrona środowiska 

Gmina Klonowa położona jest na granicy województwa łódzkiego z 

województwem wielkopolskim. Przez obszar gminy nie przebiegają drogi krajowe i 

wojewódzkie, które generują duży hałas komunikacyjny i zanieczyszczenie. Na układ 

drogowy gminy Klonowa składają się drogi powiatowe o łącznej długości 45,9 km 

oraz drogi gminne o długości 33,4 km.  Ze względu na swe funkcje drogi te nie 

stanowią źródła uciążliwości dla mieszkańców (hałas, zanieczyszczenia). 

Jakość powietrza na terenie Gminy ze względu na dużą lesistość jest dobra. 

Nie odnotowano informacji dotyczących przekroczenia na terenie Gminy Klonowa 
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poziomu dopuszczalnego stężenia pyłu PM10 ani PM5. Gmina nie prowadziła w 

2018 r. pomiarów w tym zakresie. Głównymi źródłami zanieczyszczeń powietrza na 

terenie gminy Klonowa były źródła komunalno – bytowe: kotłownie lokalne, 

indywidualne paleniska domowe, emitory z zakładów użyteczności publicznej. Mają 

one znaczący wpływ na lokalny stan zanieczyszczenia powietrza (szczególnie zimą) i 

są główną przyczyną niskiej emisji. Emitują najczęściej zanieczyszczenia pyłowe i 

gazowe.  

W roku 2018 złożony został wniosek o dofinansowanie projektu z 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dla zadania ,,Odnawialne 

Źródła Energii w Gminie Klonowa. Ogólna kwota realizacji zadania to 2 908 224,45 

zł, z czego 84% z dofinansowania z RPO. W ramach projektu zaplanowano budowę 

84 instalacji solarnych, 71 fotowoltaicznych i 20 instalacji kotłów na biomasę. 

Na terenie gminy Klonowa brak jest kanalizacji i zbiorczej oczyszczalni 

ścieków. Gospodarka ściekowa opiera się na oczyszczalniach przydomowych i 

odbieraniu ścieków z szamb i wywozie ich do oczyszczalni. W roku 2018 

kontynuowano program dodacji do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - 

udzielono 33 dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na ogólną 

kwotę 66 000,00 zł., które zostały rozliczone w całości. 

Na terenie Gminy Klonowa w 2018 r. funkcjonowały 4 firmy odbierające 

nieczystości ciekłe ze zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni 

ścieków i były to: 

- Firma F.H.U ,,JANEX” Jan Dybka z siedzibą Barczew 41, 98-275 Brzeźnio; 

- Miejska Spółka Komunalna, ul. Cmentarna 11, 98-270 Złoczew; 

- Usługi Asenizacyjne Tomasz Czyżewski, ul. Ignacego Daszyńskiego 7/8, 98-200 

Sieradz; 

- ANMAR Mariusz Mikołajczyk, Owieczki 34, 98-273 Klonowa. 

Z terenu gminy w ciągu roku odebranych zostało 934,8 m³ nieczystości ciekłych 

(ścieków bytowych). 

Odpady komunalne z terenu Gminy były odbierane z ponad 730 gospodarstw 

domowych tj. 2500 osób oraz prawie 40 firm znajdujących się na naszym terenie. 

Odbiór odpadów komunalnych prowadziła wyłoniona w drodze przetargu firma 

„”EKO-REGION” sp. z o. o. z Bełchatowa. Miesięczny koszt odbioru odpadów 

komunalnych wynosił 20 763,00 zł. 

Na terenie Gminy Klonowa w 2018 r. zbiorowe zaopatrzenie w wodę było 

realizowane przez Urząd Gminy w Klonowej (nie powołano zakładu komunalnego). 

W gminie istniała tylko jedna stacja uzdatniania wody w Owieczkach, która zaopatruje 

całą sieć wodociągową.  Roczny pobór wody z ujęcia w Owieczkach wyniósł w 2018 

roku około 175 000 m
3
, co daje średni pobór dobowy na poziomie około 480 m

3
. W 

miesiącach zimowych średni dobowy pobór wody kształtował się na poziomie około 
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300-350 m
3
. Natomiast w miesiącach letnich dobowe pobory wody przekraczały 800 

m
3
, co stanowiło górną granicę wydajności systemu uzdatniania.  

Na koniec 2018 roku stopień zwodociągowania gminy wynosił 85,5%, 

posiadaliśmy 786 przyłączy do sieci wodociągowej. W 2018 roku przybyło 12 nowych 

przyłączy. W 2018 roku sprzedaliśmy około 117000,00 m
3
 wody na kwotę netto 

278229,22 zł. Na dzień 31.12.2018. zadłużenie odbiorców wody wynosiło 

43.339,56 zł. 

W zakresie rolnictwa i ochrony środowiska w 2018 r. realizowano ponadto: 

1) Przyjęto 72 zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew.  

2) Opracowany został ,,Program Ochrony Środowiska dla Gminy Klonowa na lata 

2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025”. Program został opracowany przez 

firmę KSM Krzysztof Michalski za kwotę 13 530,00 zł. 

3) W zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi Gmina podpisała w 2018 r. 

umowę ze schroniskiem FUNNY PETS” Szturma Marta z siedzibą w miejscowości 

Czartki na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki. W grudniu 

2018 r. przeprowadzona została kontrola schroniska. Dotyczyła ona sprawdzenia 

warunków w jakich przebywają psy odłapane z terenu Gminy Klonowa. Do 

czerwca 2018 r. w schronisku dla zwierząt przebywały 4 psy z terenu Gminy 

Klonowa, w wyniku padnięcia 2 psów na koniec roku 2018 w powyższym 

schronisku przebywały 2 psy. 

4) W związku z zapisami zawartymi w „Programie opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Klonowa 

na 2018 r.” podpisano umowę ze Spółką Cywilną Usługi Weterynaryjne 

Skowron&Malczewska, z siedzibą w Klonowej, na usługi weterynaryjne w zakresie 

dokonywania zabiegów sterylizacji i kastracji psów i kotów oraz usypiania ślepych 

miotów psów i kotów z 50% dofinansowaniem pochodzącym z budżetu Gminy 

Klonowa. Dofinansowywanie w/w zabiegów dla mieszkańców było prowadzone już 

od kilku lat i przynosi efekty w postaci zmniejszenia liczby bezdomnych zwierząt. 

5) W 2018 r. wystąpiła na obszarze gminy klęska suszy. Dokonano oszacowania szkód 

w uprawach rolnych i w zwierzętach gospodarskich w związku z wystąpieniem tego 

zjawiska w 204 gospodarstwach na terenie gminy. Dokumenty z szacowania szkód 

przekazane zostały do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi. Według 

wykazu poszkodowanych rolników, w których szkody nie przekraczają 30% 

średniej rocznej produkcji gospodarstwa z ostatnich 3 lat znajduje się 170 rolników 

z terenu Gminy Klonowa, natomiast w wykazie, w którym szkody przekraczają 

30% średniej rocznej produkcji gospodarstwa z ostatnich 3 lat znajduje się 34 

rolników. 

6) Wypłacono zwrot podatku akcyzowego rolnikom w kwocie 369 771,07 zł. 
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4. Podatki lokalne 

1. Podatnicy dokonali wpłat podatku od środków transportu w kwocie 130 441 zł. 

2. Dokonano wpłat podatków od osób fizycznych: 

 od nieruchomości na kwotę 190.927,43 zł, 

 rolnego na kwotę 167.541,00 zł, 

 leśnego na kwotę 19.245,00 zł. 

3. Dokonano wpłat podatków od osób prawnych: 

  od nieruchomości na  kwotę 952.972,00 zł, 

 rolnego na kwotę 2.586,00 zł, 

 leśnego na kwotę 74.244,00 zł. 

4. Zaległości w podatkach od osób fizycznych wynoszą: 

 w łącznym zobowiązaniu pieniężnym 2 798,00 zł, 

 w podatku od środków transportu 1 522,00 zł. 

5. Ludność, ewidencja ludności i USC 

Według stanu ewidencji ludności na 31.12.2018 r. mięliśmy 2879 

mieszkańców zameldowanych na pobyt stały i 36 mieszkańców zameldowanych na 

pobyt czasowy. Liczba osób zameldowanych na pobyt stały zmniejszyła się w ciągu 

roku 2018 o 26 osób.  

Liczba mieszkańców gminy wg. danych z ewidencji ludności 
Stan na 31.12.2017. Stan na 31.12.2018. 

Zameldowani 

na pobyt stały 

Zameldowani na 

pobyt czasowy 

Zameldowani 

na pobyt stały 

Zameldowani na 

pobyt czasowy 

mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety 

1 441 1 464 17 21 1 435 1 444 18 18 

Razem: 2 905 Razem: 38 Razem: 2879 Razem: 36 

 

Od dłuższego czasu można zaobserwować, że liczba mieszkańców naszej 

gminy corocznie ulega zmniejszeniu, co zobrazowano na wykresie. 
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Również do tej pory zmniejszała się liczba urodzeń w poszczególnych latach. 

W ostatnich 5 latach oscylowała w granicach 27 – 33 nowo narodzonych 

mieszkańców. Rok 2018 był rokiem znacznego wzrostu urodzeń. Urodziło się 50 

dzieci. 

Liczba zgonów corocznie przewyższa liczbę urodzeń średnio o 5 – 6 osób i 

wynosi od 34 – 39 zgonów rocznie. W roku 2018 pod tym względem również 

odnotowano znaczny wzrost ponieważ zmarły aż 52 osoby. 

Analizując poszczególne grupy wiekowe mieszkańców w okresie ostatnich 5 

lat można stwierdzić, że największą grupę stanowią mieszkańcy w wieku 

produkcyjnym – na koniec roku 2018 grupa ta liczyła 1 754 osób tj. 60,9 % 

wszystkich zameldowanych na pobyt stały mieszkańców. Dzieci i młodzież do lat 18 

to 593 osoby tj. 20,6% mieszkańców, najmniejszą grupę stanowią mieszkańcy w 

wieku poprodukcyjnym (kobiety powyżej 60 roku życia oraz mężczyźni powyżej 65 

roku). Grupa ta liczyła 532 osoby co stanowi 18,5% wszystkich mieszkańców. 

Z zakresu ewidencji ludności i USC w roku 2018: 

1) Przyjęto 335 wnioski o wydanie dowodu osobistego. W roku 2017 złożono 450 

wniosków, był to jednak rok w którym upływał termin ważności wielu dowodom 

osobistym złożonym przed 10 laty.  Ustawowy termin oczekiwania na wydanie 

dowodu osobistego wynosi maksymalnie 30 dni. W większości przypadków, jeżeli 

produkcja w/w dokumentów przebiega prawidłowo, termin oczekiwania wynosi od 

dwóch do trzech tygodni. 

2) W dniu 25 września 2018 roku zorganizowano jubileusz „Złotych Godów” dla 12 

par. Uroczystość ta jest organizowana w naszej gminie co dwa lata. W 2018 roku 

jubileusz obchodziły pary, które zawarły małżeństwo w latach 1967/1968. Następny 

jubileusz będzie zorganizowany w roku 2020 dla par, które zawarły małżeństwo w 

latach 1969/1970. 

3) W urzędzie stanu cywilnego podlegają rejestracji akty urodzenia, małżeństwa i 

zgonu, które miały miejsce na terenie Gminy Klonowa. W roku 2018 

zarejestrowano 11 aktów małżeństwa oraz 20 aktów zgonu. Dla porównania w roku 

2017 zarejestrowano 1 akt urodzenia, 18 aktów małżeństwa i 15 aktów zgonu. 

4) W roku 2018 przekazano do Archiwum Państwowego w Łodzi księgi stanu 

cywilnego z lat 1916, 1917, 1918. Obecnie w zasobach archiwalnych USC 

Klonowa pozostają księgi papierowe z lat 1919 – 2015. Od roku 2015 księgi 

prowadzone są wyłącznie w formie elektronicznej. 

5) Zarejestrowano w bazie ewidencji ludności 50 urodzeń (o 22 więcej niż w roku 

ubiegłym) i 52 zgony (o 18 więcej niż w roku ubiegłym). 

6) Sporządzono 11 aktów małżeństwa i 20 aktów zgonu. 
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6. Pomoc społeczna i pomoc rodzinie 

Działania w zakresie pomocy społecznej i szeroko rozumianej pomocy 

rodzinie w Gminie Klonowa są prowadzone i koordynowane przede wszystkim przez 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (GOPS) w Klonowej. 

Beneficjentami środowiskowej pomocy społecznej w 2018 r. było 188 osób 

wchodzących w skład 59 rodzin, w tym 164 osoby w wieku do 60 roku życia oraz 24 

osoby w wieku powyżej 60 roku życia. W grupie tej były 43 rodziny poniżej kryterium 

dochodowego oraz 16 rodzin powyżej kryterium dochodowego. Na poszczególne 

formy pomocy przeznaczono następujące środki: 

1) Koszty pobytu w domach pomocy społecznej w 2018 roku wyniosły 87.234,75 zł. 

W DPS przebyły 4 osoby a w drugiej połowie roku 3 osoby, których pobyt był 

współfinansowany przez Gminę Klonowa. 

2) Na pomoc w formie zasiłków celowych i okresowych w ramach zadań własnych w 

2018 r. wydatkowano kwotę 3.628,17zł.  

3) Wypłacono zasiłki stałe w ramach zadań zleconych dla 3 osób na łączną kwotę 

17.465,25 zł. 

4) Wypłacono zasiłki okresowe w ramach zadań zleconych dla 14 osób na łączną 

kwotę 11.481,00 zł. 

5) W ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, w 2018 roku z tej 

formy pomocy skorzystały łącznie 73 osoby. Wydatkowano łącznie 31.299,00 zł - 

18.714,00zł- kwota w ramach dotacji na zadania własne oraz 12.585,20zł ze 

środków własnych.  

6) Z pomocy w formie usług opiekuńczych korzystało 2 mieszkańców wnosząc 

częściowa odpłatność za świadczone usługi, roczny koszt świadczonych usług 

wyniósł 10.621,16 zł  

Najczęstszą przyczyną zgłaszania się osób do GOPS Klonowa są: 

- ubóstwo, 

- długotrwała lub ciężka choroba, 

- potrzeba ochrony macierzyństwa i wielodzietności, 

- niepełnosprawność, 

- alkoholizm. 

W 2018 r. na terenie Gminy Klonowa nie funkcjonowały placówki 

interwencyjne zajmujące się opieką nad dziećmi i młodzieżą.  

W ramach realizacji Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 

w 2018 r. jedno dziecko umieszczone zostało w instytucjonalnej pieczy zastępczej, w 

której przebywać będzie do osiągnięcia pełnoletności lub do czasu kontynuowania 

nauki po ukończeniu 18 roku życia. Gmina Klonowa poniosła koszt w związku z 

pobytem dziecka w pieczy w kwocie 3.305,63 zł co stanowiło 10% kosztów pełnej 

odpłatności za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej.  

Na terenie gminy w 2018 roku  zatrudniono asystenta rodziny, którego 

głównym zadaniem było wspieranie rodzin mających problemy opiekuńczo- 
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wychowawcze. Rodziny objęte tą formą pomocy nadal objęte są pomocą asystenta w 

wymiarze dopasowanym do ich potrzeb. Wydatkowano na ten cel kwotę 5.806,30 zł 

W 2018 r realizowano program przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W 

Gminie Klonowa funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny pracujący z rodzinami, w 

których występuje zjawisko przemocy. W 2018 roku do zespołu wpłynęło 5 

Niebieskich Kart z czego 4 założone były przez Policję a 1 przez GOPS. W całym 

2018 roku prowadzono 8 procedur Niebieskich Kart w 8 rodzinach. Zakończono w/w 

procedury w 3 rodzinach w związku z ustabilizowaniem się sytuacji rodzinnej i 

brakiem symptomów przemocy w rodzinach. W budżecie zaplanowano kwotę 

2.500,00 zł wydatkowano z tego 800,00 zł na szkolenie dla członków zespołu 

interdyscyplinarnego.  

W zakresie świadczeń rodzinnych na 1 stycznia 2018 r. 200 rodzin 

otrzymywało zasiłki rodzinne a na dzień 31 grudnia 2018 r. 171 rodzin. Liczba dzieci, 

na które rodzice otrzymywali zasiłek rodzinny, wynosiła na początek 2018  roku 366, 

a na koniec roku 324.  Kwoty poszczególnych świadczeń w 2018 roku wynosiły: 

- świadczenia rodzinne wraz z dodatkami - 739.330,26 zł, 

- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – 39.000,00 zł, 

- świadczenie rodzicielskie – 53.725,10 zł, 

- zasiłki pielęgnacyjne – 104.158,00 zł, 

- świadczenia pielęgnacyjne – 148.438,50 zł, 

- specjalny zasiłek opiekuńczy – 65.477,70 zł, 

- zasiłek dla opiekunów – 70.995,20 zł, 

- świadczenie „Za życiem” –  8.000,00 zł, 

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 13.300,00 zł. 

W zakresie świadczeń wychowawczych  - program „500+” - na początek 

2018 r. 243 rodzin pobierało świadczenie wychowawcze (tzw. 500+), a na koniec 

2018 r. – 235  rodzin. Przeciętnie, ze świadczeń tych korzystało na dzień 1 stycznia 

2018 r. 32,79 % rodzin, a na dzień 31 grudnia 2018 r. – 31,71 % rodzin. W 2018 roku 

wypłacono 5010 świadczeń na łączną kwotę 2.493.08,30 zł 

W zakresie świadczenia „Dobry start” (pomoc związana z rozpoczęciem roku 

szkolnego) w 2018 roku wypłacono 371 świadczeń w ramach rządowego programu 

„Dobry start” na kwotę 111.300,00 zł. 

Oprócz działań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w zakresie pomocy 

rodzinie w sytuacjach związanych z przemocą w rodzinie lub alkoholizmem i jego 

skutkami, na terenie Gminy Klonowa działają również Zespół Interdyscyplinarny oraz 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Pełnomocnik Wójta ds. 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Szczegółowe informacje w 

zakresie działań podejmowanych w tym obszarze przedstawiono Radzie Gminy w 

Klonowej w formie sprawozdań z realizacji programu przeciwdziałania alkoholizmowi 

i narkomanii (Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) oraz 

programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (GOPS), które dostępne były 
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również na stronie internetowej Gminy Klonowa. Problem alkoholizmu i przemocy 

występował w naszej gminie w stopniu podobnym jak w innych gminach. Natomiast 

na terenie gminy w 2018 r. nie stwierdzono występowania problemu narkomanii. W 

tym zakresie podejmowane są jedynie działania profilaktyczne 

7. Edukacja 

W roku 2018 zadania oświatowe na terenie Gminy Klonowa były realizowane 

w 1 placówce oświatowej tj. Zespole Szkół w Klonowej w skład którego wchodziły 

Przedszkole i Szkoła Podstawowa (w skład której wchodzą oddziały wygaszanego 

gimnazjum). Dodatkowo wykonywane były zadania nałożone przepisami prawa 

oświatowego na samorząd gminny w zakresie dowozu dzieci do szkół a także opieki 

świetlicowej oraz stołówki szkolno-przedszkolnej. 

We wrześniu naukę w szkole podstawowej  rozpoczęło 260 uczniów, w tym 

129 dziewcząt i 131 chłopców. W szkole funkcjonowało 16 oddziałów. Do jednej 

klasy uczęszczało średnio 16 uczniów. Najwięcej w szkole uczniów było w klasach IV 

- po 22 uczniów, najmniej w klasie trzeciej - 12 uczniów. Jeden uczeń korzystał z 

nauczania indywidualnego. Uczniów dojeżdżających było 167 co stanowi 64% 

wszystkich uczniów. 

Liczba uczniów podejmujących naukę w szkole (podstawowa i gimnazjum) od 

kilku lat wykazuje trend malejący, natomiast liczba oddziałów jest w zasadzie na tym 

samym poziomie. Powoduje to oczywiście negatywne konsekwencje w postaci dużych 

kosztów utrzymania szkoły (zależnych głównie od liczby oddziałów) wobec 

zmniejszającej się subwencji oświatowej (zależnej głównie od liczby dzieci 

uczęszczających do szkoły). Oczywiście pozytywnym skutkiem takiej sytuacji jest 

zmniejszenie liczby uczniów przypadających na 1 oddział. Powyższe zależności 

zobrazowano na wykresach. 
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W szkole w 2018 roku zatrudnionych było 29 nauczycieli, w przeliczeniu na 

pełne etaty - 28,08, w tym 1 nauczyciel stażysta, 3 nauczycieli kontraktowych, 5 

nauczycieli mianowanych, 20 nauczycieli dyplomowanych. 

W 2018 r. szkołę ukończyło 24 uczniów. Średni wynik egzaminów 

gimnazjalnych uzyskany przez uczniów to 55,22%. W poszczególnych przedmiotach 

wynik ten kształtował się następująco: 

 

Średni wynik uczniów 

Gimnazjum w Klonowej 

Średni wynik powiat 

sieradzki 

Średni wynik Szkoły 

wiejskie w kraju 

Średni wynik w kraju 

Historia i WOS 

57,0% 57,0% 57,0% 59,0% 
Język polski 

60,5% 64,5% 66,0% 68,0% 
Matematyka 
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52,9% 52,4% 50,0% 47,0% 
Nauki przyrodnicze 

53,0% 56,0% 54,0% 56,0% 
Język angielski – poziom podstawowy 

52,7% 61,9% 62,0% 68,0% 
Język angielski – poziom rozszerzony 

37,4% 44,4 45,0% 52,0% 

 

Do  Przedszkola Publicznego w Klonowej uczęszczało 102 dzieci, w tym 51 

dziewcząt i 51 chłopców. Do przedszkola uczęszczały dzieci z następujących 

roczników: 

2011 - 1 dziecko, w tym 1 chłopiec, 

2012 - 24 dzieci, w tym 9 dziewcząt i 15 chłopców, 

2013 - 31 dzieci, w tym 14 dziewcząt i 17 chłopców, 

2014 - 28 dzieci, w tym 17 dziewcząt i 11 chłopców, 

2015 - 17 dzieci, w tym 11 dziewcząt i 6 chłopców, 

2016 - 1 dziecko, w tym 1chłopiec. 

W przedszkolu pracowało 7 nauczycieli, w tym 1 nauczyciel stażysta, 1 

kontraktowy, 2 mianowanych, 3 dyplomowanych. W przedszkolu funkcjonowało 5 

oddziałów w tym 1 w Kuźnicy Błońskiej. W roku 2018 Gmina zapewniła wszystkim 

chętnym dzieciom miejsce w Przedszkolu Publicznym w Klonowej. 

Przy Zespole Szkół funkcjonowała stołówka szkolno-przedszkolna, która 

zapewniała posiłki dla dzieci uczęszczających do przedszkola i uczniów szkoły 

podstawowej. 

Dochody budżetu Gminy przeznaczone na realizację zadań oświatowych 

w 2018 r. wyniosły 2 784 826,66 zł i składały się na nie: 

 subwencja oświatowa – 2 339 410,00 zł, 

 wpłaty rodziców i GOPS na wyżywienie dzieci szkolnych i przedszkolnych – kwota  

46 006,00 zł (przedszkole) + 62 196,00 zł (szkoła), 

 wpłaty tzw. czesnego za dzieci przedszkolne - kwota 5 596,00 zł, 

 dotacja na zakup podręczników i materiałów szkolnych dla dzieci uczących się w 

Zespole Szkół w Klonowej - 30 577,43 zł, 

 dotacja celowa na wychowanie przedszkolne – kwota 105 490,00 zł, 

 dotacja z programu „Lepszy start uczniów Gminy Klonowa” - 125 619,45 zł, 

 dotacja na dofinansowanie pomocy w formie stypendiów dla uczniów – 

61 205,00 zł, 

 inne - 108,00 zł, 

 wpłaty z obcych gmin za przedszkolaków uczęszczających do Przedszkola w 

Gminie Klonowa – 8 618,78 zł, 

 wpływ różnych dochodów – za zniszczone książki 2 950,22 zł. 
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Wydatki budżetu Gminy przeznaczone na realizację zadań oświatowych 

w 2018 r. wyniosły 4 185 422,23 zł i składały się na nie następujące kategorie 

wydatków: 

 Szkoła Podstawowa – 2 244 630,29 zł, 

 Gimnazjum – 479 182,58 zł, 

 Przedszkole – 648 049,31 zł, 

 realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji zajęć (dzieci z orzeczeniami) 

– 29 621 zł, 

 świetlica – 240 134,31 zł, 

 stołówka – 100 353,48 zł, 

 dowożenie uczniów do szkół – 197 362,48 zł, 

 dokształcanie nauczycieli – 17 285,97 zł, 

 pomoc materialna dla uczniów – 70 035,20 zł, 

 zakup podręczników - 30 375,42 zł, 

 pozostała działalność w zakresie oświaty – 128 392,19 (ujęto tutaj m.in. realizację 

projektów w ramach dofinansowania unijnego prowadzonego w Zespole Szkół w 

Klonowej). 

Przedstawiona analiza dochodów i wydatków związanych z zadaniami 

oświatowymi wskazuje, że dochody były o ponad 1 400 000 zł niższe niż wydatki. 

Oznacza to, że samorząd musi pokrywać kwotę różnicy z innych źródeł. Różnica 

ta wzrosła ponieważ w roku 2017 wynosiła około 1 100 000 zł. 

Średnie wynagrodzenia nauczycieli w grupie awansu zawodowego nauczycieli 

kontraktowych, nauczycieli mianowanych i nauczycieli dyplomowanych osiągnęły na 

obszarze działania Gminy Klonowa w roku 2018 poziom wyższy niż średnie 

wynagrodzenia nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy Karta 

Nauczyciela. Łączne wydatki poniesione w 2018 r. na wynagrodzenia były w tych 

grupach wyższe od średnich wymaganych w ustawie Karta Nauczyciela odpowiednio 

dla nauczycieli kontraktowych o 30 588,15 zł przy średniorocznej liczbie etatów 3,32, 

dla nauczycieli mianowanych o 36 596,33 zł przy średniorocznej liczbie etatów 6,34 a 

dla nauczycieli dyplomowanych o 55 742,35 zł przy średniorocznej liczbie etatów 

22,67. 

Średnie wynagrodzenia nauczycieli stażystów nie osiągnęły w 2018 roku 

poziomu średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy 

Karta Nauczyciela. Łączna kwota różnicy między poziomem ustawowym a 

rzeczywistymi wynagrodzeniami nauczycieli stażystów wyniosła 2 425,29 zł przy 

średniorocznej liczbie etatów 0,65. Należy stwierdzić, że struktura wynagrodzeń 

nauczycieli jest prawidłowo ukształtowana (gmina nie ponosi dużych dodatkowych 

kosztów związanych z wypłatą jednorazowego dodatku uzupełniającego).  
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8. Kultura 

W roku 2018 działały 2 instytucje kultury dla których organem prowadzacym 

jest Gmina Klonowa tj. Gminny Ośrodek Kultury (GOK) i Gminna Biblioteka 

Publiczna (GBP) (w Klonowej (z filią w Kuźnicy Błońskiej). Na działalność instytucji 

kultury Gmina przeznaczyła dotacje w wysokościach: 

- na działalność GOK – 180 500 zł, 

- na działalność GBP – 238 000 zł. 

Działalność Biblioteki 

Księgozbiór na dzień 1 stycznia 2018 r. wynosił 25 125 woluminów (łącznie 

GBP i FB), zaś na koniec roku – 24 994 woluminy (ubytki – 632 woluminy).W 

przeliczeniu na 1 mieszkańca, łączna liczba woluminów wynosiła średnio 8,72. W 

2018 r. GBP w Klonowej zapewniła możliwość wypożyczenia płyt CD i DVD.  

Łączna ilość wypożyczeni zbiorów audiowizualnych 79. 

Ilość czytelniczek i czytelników zarejestrowanych w 2017 roku – 

561,zarejestrowanych w 2018 roku – 571, co stanowi wzrost o 10 czytelników. W 

ciągu roku 2018 wypożyczenia na zewnątrz i udostępnianie księgozbioru na miejscu 

kształtowały się następująco: 

 

Wypożyczenia zbiorów na zewnątrz w 2018 r. 

1 – książki; 2 – czasopisma oprawne; 3 – czasopisma nieoprawne; 4 – zbiory 

specjalne; 5 – wypożyczenia ogółem. 

Nazwa biblioteki, filii 
Wypożyczenia na zewnątrz 

1 2 3 4 5 

GBP w Klonowej 7 523 0 722 79 8 324 

FB w Kuźnicy Błońskiej 1 152 0 143 0 1 295 

Razem gmina 

Klonowa 

8 675 0 865 79 9 619 

 

 

Udostępnienia zbiorów na miejscu w 2018 r. 

1 – książki; 2 – czasopisma oprawne; 3 – czasopisma nieoprawne; 4 - zbiory specjalne; 

5 – udostępnienia ogółem. 

Nazwa biblioteki, filii 
Udostępnienia na miejscu 

1 2 3 4 5 

GBP w Klonowej 329 0 753 0 1 082 

FB w Kuźnicy Błońskiej 61 0 38 0 99 

Razem gmina Klonowa 390 0 791 0 1 181 

 

Wpływy książek w 2018 roku w bibliotece pozyskano 501 woluminów w 

przeważającej części zostały zakupione z dotacji organizatora (196) oraz z dotacji 

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (209).  

Biblioteka zatrudniała łącznie 7 pracownic i pracowników, w tym 2 

pracowników administracji i obsługi. Liczba stanowisk komputerowych z dostępem do 
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internetu (GBP i FB) – 8, w tym liczba stanowisk dostępnych dla czytelnika 3. Ilość 

osób korzystających z internetu – 698. Biblioteka zapewniała dostęp do katalogów on-

line i możliwości zdalnego (internetowego) składania zamówień.  

Zorganizowano łącznie 184 wydarzenia mające na celu promocję 

czytelnictwa. W wydarzeniach tych wzięło udział 2 843 mieszkańców. Przykładowe 

wydarzenia to spotkania autorskie (np. z Krzysztofem Piersą, Krystyną Urbańczyk – 

Basińską, Romanem Czejarkiem), zajęcia biblioteczne dla dzieci (np. ferie w 

bibliotece, wakacje w bibliotece, głośne czytanie lekcje biblioteczne itp.), wycieczki 

(Teatr Wielki w Łodzi, Wojewódzka Biblioteka Publiczna), wieczory poetyckie i 

malarskie (z Krystyną Urbańczyk-Basińską, Agnieszką Sapińską – niepełnosprawną 

malarką malującą ustami) i inne (piknik historyczny, spotkania Dyskusyjnego Klubu 

Książki, spotkania Klonowskiego Koła Rękodzielniczego itp.). 

Działalność Gminnego Ośrodka Kultury 

Gminny ośrodek kultury organizował w 2018 roku następujące zajęcia stałe: 

- nauka gry na instrumentach (gitara, pianino, instrumenty klawiszowe, instrumenty 

dęte) – zajęcia indywidualne, 

- zajęcia emisji głosu dla solistów, 

- zajęcia taneczne –3 grupy: taniec nowoczesny, 1 grupa: taniec towarzyski, 

- zajęcia sportowe Judo – 2 grupy, 

- zajęcia teatralne – 2 grupy. 

Ponadto w 2018 r. zorganizowano następujące wydarzenia: 

- pokazy teatralne, muzyczne i taneczne (spektakl „Dziewczynka z zapałkami”, 

Majówka dla Mamy i Taty, etiuda teatralna pt. „Ewolucja uczuć”, słuchowisko 

„Moja Niepodległość”), 

- imprezy kulturalne (VI Piknik Rodzinny, Klonowe Święto - współorganizacja z 

SPGK i UG w Klonowej, uroczystość patriotyczna z okazji 100-lecia odzyskania 

Niepodległości przez Polskę, 

- wydarzenia dla dzieci i Młodzieży (zajęcia feryjne, zajęcia wakacyjne, dyskoteki 

dla uczestników zajęć. 

W ośrodku kultury działały następujące zespoły muzyczne: kapela biesiadna  

PAKA KLONOWIAKA, Młodzieżowy Zespół Wokalno–Instrumentalny, Dziecięcy 

Zespół Ludowy, Zespół Rockowy z Klonowej.  

9. Kultura fizyczna i sport. 

Działania z zakresy rozwoju kultury fizycznej i sportu w 2018 r. prowadzone 

były: 

 poprzez zajęcia z wychowania fizycznego, dodatkowe zajęcia dla uczniów a także 

udostępnianie sali gimnastycznej przy Zespole Szkół na potrzeby zorganizowanych 

grup młodzieży i dorosłych oraz organizacje turniejów i zawodów sportowych, 

 poprzez organizowanie zajęć na kompleksie boisk wielofunkcyjnych Orlik w 

Klonowej przez animatorów zatrudnionych w ramach programu lokalny animator 
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sportu. Animatorzy organizowali zajęcia na Orliku od marca do listopada 2018 r. 

Koszt utrzymania boisk (konserwacja, naprawy, sprzęt) pokrywała Gmina Klonowa  

 zorganizowanie i dofinansowywanie wyjazdów na basen do Sieradza dla uczniów 

ZS w Klonowej, 

 poprzez promowanie nieformalnych grup młodzieży chcącej uprawiać sport oraz 

udostępnianie im obiektów sportowych. 

Na terenie Gminy Klonowa w roku 2018 nie działał żaden klub sportowy.  

Na działania z zakresu kultury fizycznej i sportu wydano 2018 roku łącznie 

kwotę 20 060,36 zł.  

10. Współpraca z organizacjami pozarządowymi 

Do form współpracy podejmowanych w roku 2018 z organizacjami 

pozarządowymi należy zaliczyć tworzenie wspólnych działań i projektów, 

prowadzenie działalności promocyjnej i informacyjnej dotyczącej działalności 

organizacji, pomoc merytoryczną i materialną dla działalności i projektów 

realizowanych przez organizacje pozarządowe. Współpraca ta dotyczyła szczególnie 

kilku organizacji wśród których można wymienić: 

1. Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Klonowa – współpraca obejmowała w 

szczególności: 

 wspólne organizowanie imprez kulturalnych, promujących naszą gminę; w 2018 

roku było to m.in. organizowane po raz piętnasty „Klonowe Święto”, tym razem 

pod hasłem „Ekologiczna Klonowa”.  

 nieodpłatne użyczanie lokalu po byłej strażnicy OSP w Klonowej na potrzeby 

Stowarzyszenia – jest tam zorganizowana m.in. Izba Regionalna, w której 

gromadzone są przedmioty dziedzictwa kulturowego naszych ziem; w budynku tym 

zorganizowana jest także „Kuchnia Klonowska, gdzie odbywają się m.in. pokazy 

wypieku chleba, robienia masła, przyrządzania lokalnych potraw.  

 udzielanie pomocy merytorycznej i rzeczowej np. udostępnianie pomieszczeń i 

sprzętu gminnego dla projektów realizowanych przez SPGK. 

 udzielenie pożyczki z budżetu Gminy Klonowa (w grudniu 2017 r. – spłata w 2018 

r.) w wysokości ponad 28 tys. zł na realizację projektów budowy placów zabaw w 

Klonowej (przy Zespole Szkół) oraz przy świetlicach wiejskich w Leliwie, Kuźnicy 

Błońskiej i Owieczkach. Place powstały na nieruchomościach należących do Gminy 

i służyła mieszkańcom. Pożyczki zostały spłacone w całości w kwietniu 2018 r. 

 we współpracy ze Stowarzyszeniem, Gmina Klonowa podejmowała także inne 

działania o charakterze promocyjnym – udział w pokazach, jarmarkach 

uroczystościach zewnętrznych. 

2. Ochotnicze Straże Pożarne – 6 jednostek (Klonowa, Lipicze, Owieczki, Leliwa, 

Grzyb, Kuźnica Błońska) – współpraca podejmowana jest w zakresie ochrony 

przeciwpożarowej i ratownictwa (jednostki w Klonowej i Lipiczu należą do 

KSRG), a także na działalność kulturalnej i rozrywkowej – organizacja imprez i 
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uroczystości gminnych, zawodów strażackich. Ochotnicze Straże Pożarne w 

zakresie działalności przeciwpożarowej zgodnie z ustawą o ochronie 

przeciwpożarowej i ustawą o samorządzie gminnym są finansowane z budżetu 

gminy. Wspierane są także zadania w zakresie wyposażenia poszczególnych 

jednostek. W 2018 roku z budżetu Gminy Klonowa wydatkowano na działalność 

OSP kwotę 102 240,29 zł. 

3. Koła Gospodyń Wiejskich – wspomagają działalność OSP w zakresie organizacji 

imprez i uroczystości. Dbają o zachowanie tradycji lokalnych – organizacja 

dożynek, zachowanie strojów regionalnych, regionalne dania i wypieki itp. Koła 

Gospodyń Wiejskich czynnie włączają się do udziały w imprezach promujących 

Gminę (targi, jarmarki, stoły wielkanocne). W związku z wprowadzeniem 

przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich, na 

terenie Gminy zarejestrowało swoją działalność 8 Kół Gospodyń wiejskich. 

4. Organizacje i grupy nieformalne działające w zakresie sportu i kultury 

fizycznej – w tym przypadku Gmina współpracuje z Uczniowskim Klubem 

Sportowym (UKS) działającym przy Zespole Szkół w Klonowej, Szkolnymi 

Związkami Sportowymi (SZS), Ludowymi Zespołami Sportowymi (LZS) i grupami 

nieformalnymi. Współpraca polega na współorganizowaniu turniejów i imprez 

sportowych - z budżetu gminy są kupowane nagrody dla uczestników, sprzęt 

sportowy, stroje zawodników z elementami promocyjnymi Gminy Klonowa itp. 

Organizacjom tym i grupom są nieodpłatnie udostępniane obiekty sportowe (Orlik, 

sala sportowa przy Zespole Szkół w Klonowej) do prowadzenia treningów i 

rozgrywania zawodów sportowych. 

11. Ochrona zdrowia 

W Gminie Klonowa opieka zdrowotna była zapewniona poprzez lekarzy 

rodzinnych zatrudnionych w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w 

Klonowej. Gmina nie ma bezpośredniego wpływu na działania NZOZ w Klonowej 

ponieważ podpisuje on umowy na świadczenia zdrowotne z Narodowym Funduszem 

Zdrowia.  

W roku 2018 nie przeprowadzano (nie finansowano ze środków gminy) 

żadnych programów zdrowotnych. Gmina współorganizowała badania profilaktyczne 

z zakresu mammografii dla mieszkanek gminy (działania promocyjne, udostępnienie 

niezbędnej Infrastruktury). 

Działania z zakresu ochrony zdrowia podejmowane są również w ramach 

realizacji Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych. W tym przypadku podejmowano działania profilaktyczne, działania z 

zakresu pomocy psychologicznej oraz działania zmierzające do podjęcia leczenia 

odwykowego, które w 2018 r. podjęło dobrowolnie 5 osób. 



- 23 - 

12. Bezpieczeństwo publiczne 

W zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego Gmina Klonowa 

znajdowała się w obszarze działania Komisariatu Policji w Złoczewie. Z informacji 

uzyskanych z Komisariatu wynika, że w roku 2018 odnotowano na terenie gminy 5 

przestępstw kryminalnych, 10 przestępstw gospodarczych, 9 przestępstw drogowych. 

Sytuację Gminy Klonowa w tym zakresie na tle innych gmin w ostatnich latach 

obrazują poniższe wykresy (źródło – informacja KP w Złoczewie): 

 

 
 

Przestępstwa kryminalne Przestępstwa gospodarcze 
 

 
Przestępstwa drogowe 

 

 
Przestępstwa popełnione w miejscach publicznych 
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Przestępstwa w rozbiciu na kategorie 

 

Na terenie Gminy Klonowa w 2018 r. nie stwierdzono przestępstw 

popełnionych przez osoby nieletnie. 

Samorząd Gminy Klonowa w 2018 r. współpracował z KP w Złoczewie m.in. 

poprzez nieodpłatne udostępnianie pomieszczeń w Urzędzie Gminy w Klonowej w 

celu pełnienia dyżuru przez dzielnicowego. Gmina Klonowa udzieliła także Policji 

wsparcia finansowego w kwocie 13 000 zł na zakup nowego radiowozu marki Opel 

Astra. 

13. Ochrona przeciwpożarowa 

Na terenie gminy funkcjonowało 6 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych 

zarejestrowanych Krajowym Rejestrze Sądowym. Jednostki te zrzeszały około 400 

członków zwyczajnych (w tym około 350 mężczyzn i 50 kobiet), 70 wspierających, 60 

honorowych. 

W jednostkach działało 5 drużyn młodzieżowych skupiających około 50 

członków w tym 30 chłopców i 20 dziewcząt. Dwie jednostki rozkazem Komendanta 

Głównego Państwowej Straży Pożarnej zostały włączone do Krajowego Systemy 

Ratowniczo Gaśniczego (jednostka w Klonowej i w Lipiczu) 

Ogólnie w jednostkach OSP przeszkolonych było około 160 strażaków w 

zakresie stopnia podstawowego. Ponadto druhowie posiadali dodatkowe przeszkolenia 

specjalistyczne w tym: 51 dowódców drużyn, 12 naczelników, 18 z zakresu udzielania 

pierwszej pomocy przedmedycznej, 46 ratowników technicznych, 17 kierowców 

operatorów 12 lotniczego pogotowia ratunkowego 8 pilarze do drewna i 4 pilarze do 

stali i betonu, 2 z zakresu działań przeciwpowodziowych, 2 Komendantów.  

W roku 2018 sprawujący funkcję Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego dh 

Dariusz Perdek  złożył rezygnację z pełnienia funkcji, wobec tego Zarząd Gminny na 

swym posiedzeniu powołał na to stanowisko dh Barbarę Wyrwas. 

W jednostkach na terenie gminy w 2018 r. było 7 szt. samochodów 

pożarniczych w tym: 1 GCBA – Mercedes, 3 GBA – Star 200, Star 266, Star 244,  1 

GBM – Star 200 oraz 2 GLM – Żuk i Fiat Ducato. W 2018 r. jednostka OSP w 

Owieczkach pozyskała kolejny samochód lekki tj. Land Lover. 



- 25 - 

Jednostki OSP wyposażone były w radiowy system porozumiewawczy tj. 

selektywne powiadamianie, radio-telefony samochodowe oraz nasobne. W posiadaniu 

jednostek były motopompy P0-05, pompy pływające, pompy do brudnej wody oraz 2 

pompy o dużej wydajności 16001/m Tohatsu (jedną z nich pozyskano w roku 2018 

przy udziale środków finansowych z Urzędu Marszałkowskiego - dla jednostki OSP w 

Klonowej), 5 agregatów prądotwórczych, 12 kompletów aparatów ochrony dróg 

oddechowych, pilarki do drewna i 2 przecinarki do betonu i stali. Wszystkie jednostki 

wyposażone były w niezbędny sprzęt p.poż. oraz armaturę wodną. 

W 2018 r. zrealizowano projekt pn. „Doposażenie Ochotniczych Straży 

Pożarnych z Gminy Klonowa”.  W ramach projektu zakupiono następujący sprzęt: 

 dla jednostki OSP w Klonowej zestaw ratownictwa medycznego R1, w ilości 1 szt. 

oraz defibrylator, w ilości 1 szt., 

 dla jednostki OSP w Lipiczu defibrylator, w ilości 1 szt., 

 dla jednostki OSP w Kuźnicy Błońskiej zestaw ratownictwa medycznego R1, 

w ilości 1 szt., 

 dla jednostki OSP w Owieczkach zestaw ratownictwa medycznego R1, w ilości 

1 szt., 

 dla jednostki OSP w Leliwie zestaw ratownictwa medycznego R1, w ilości 1 szt. 

Całkowita wartość projektu wynosiła 29 228,00 zł. 

Zaopatrzenie w wodę do celów przeciwpożarowych na terenie gminy w 2018 

r. było zadawalające. Oprócz sieci wodociągowej, w której część hydrantów wymaga 

naprawy były to zbiorniki wodne w Jędrasach, Trzeciakach i Morasach. 

W 2018 zostały zorganizowane Gminne zawody sportowo-pożarnicze na 

terenie OSP Lipicze, w których wzięło udział 13 drużyn w tym 3 kobiece. Zwyciężyła 

drużyna OSP Lipicze, która wzięła udział w zawodach na szczeblu powiatowym. Dla 

jednostek włączonych do KSRG tj. Klonowa i Lipicze zorganizowane zostały 

manewry na terenie Sieradza. 

Przy OSP w Klonowej działała w 2018 r. Orkiestra. Od połowy 2018 roku 

funkcję kapelmistrza tej orkiestry sprawuje Pan Mateusz Wrzosek. Orkiestra 

promowała naszą gminę na Powiatowym Przeglądzie Orkiestr Dętych i innych  na 

uroczystościach świeckich i kościelnych w Klonowej. Na koniec 2018 r. w orkiestrze 

grało 23 muzyków. 

Druhny i druhowie brali czynny udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz 

wykazywali troskę o strażnice i tereny wokół nich a także czynnie uczestniczyli w 

uroczystościach gminnych, państwowych i kościelnych. 

14. Działalność gospodarcza 

Działalność gospodarcza w gminie Klonowa jest słabo rozwinięta. W 2018 r. 

zarejestrowano w gminie, w rejestrze REGON 9 nowych przedsiębiorców. W 2018 r. 

wyrejestrowano 10 przedsiębiorców - osób fizycznych prowadzących działalność 
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gospodarczą. Przedmiotem działalności wyrejestrowanych podmiotów tak jak i 

rejestrowanych najczęściej była  jednoosobowa działalność usługowa oraz handlowa. 

Aktywni przedsiębiorczy w minionym roku dokonywali zawieszeń i 

wznowień działalności oraz szeregu zmian we wpisie do Centralnej Ewidencji i 

Działalności Gospodarczej (dokonano 21 zmian we wpisie, 8 zawieszeń, 8 wznowień i 

7 wykreśleń z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej). 

15. Pozostałe informacje dotyczące działalności gminy w 2018 r. 

1. W 2018 roku nastąpiła zmiana na stanowisku Skarbnika Gminy Klonowa. 

Skarbnikiem od dnia 1 maja została wyłoniona w wyniku konkursu oraz powołana 

na to stanowisko uchwałą Rady Gminy Pani Ewa Strzelczyk. 

2. Przeprowadzono postępowanie konkursowe na dyrektora Zespołu Szkół w 

Klonowej. Do konkursu zgłosiła się tylko jedna kandydatka tj. Pani Renata 

Więzowska która dotychczas pełniła tą funkcję. W dniu 5 czerwca 2018 r. komisja 

konkursowa wybrała w głosowaniu tajnym Panią Renatę Więzowską na Dyrektora 

ZS w Klonowej. 

3. We współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Sieradzu zorganizowano w 

2018 r. w Urzędzie Gminy w Klonowej: 

- staż zawodowy dla 2 osób na okres 6 i 3 miesięcy, 

- prace społecznie-użyteczne dla 2 osób, bez prawa do zasiłku korzystających ze 

świadczeń z pomocy społecznej na okres 6 miesięcy. 

4. W roku 2018 wypłacono stypendia socjalne o charakterze edukacyjnym na kwotę 

69 945 zł, z czego dotacja z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego stanowiła: 61 205 

zł a wkład własny gminy: 8 740 zł. Stypendia zostały wypłacone w 2 terminach tj. 

w czerwcu dla 113 uczniów i w grudniu dla 114 uczniów. 

5. W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (tzw. RODO) w Urzędzie Gminy w Klonowej powołano Inspektora 

Ochrony Danych, którym został Pan Marcin Świtała i wprowadzono 

dokumentację z zakresu ochrony danych osobowych zgodną z w/w 

rozporządzeniem. 

6. We wszystkich sołectwach na terenie Gminy Klonowa w okresie od 06.06.2018 r. 

do 12.06.2018 r. zostały zwołane zebrania wiejskie w celu zaopiniowania 

projektów uchwał w sprawie ilości oraz zasad usytuowania punktów sprzedaży 

alkoholu. W 10 sołectwach zabrania wiejskie nie wniosły uwag do 

przedstawionych projektów i podjęły uchwałę o pozytywnym ich zaopiniowaniu. 

W jednym sołectwie na zwołane zebranie wiejskie nie stawił się żaden 

mieszkaniec sołectwa. Konsultacje, w formie możliwości zgłaszania uwag do 
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opublikowanego na stronach BIP Gminy Klonowa projektu, przeprowadzono 

także w zakresie uchwał dotyczących programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Klonowa 

na 2018 r., a także programu współpracy Gminy Klonowa z organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok. 

Do tych uchwał nie zgłoszono żadnych uwag. 

7. Decyzją Szefa Krajowego Biura Wyborczego w Gminie Klonowa został powołany 

na 6-letnią kadencję urzędnik wyborczy tj. Pan Rafał Jan Maryniaczyk. Urzędnik 

wyborczy zajmuje się organizacją wyborów na terenie Gminy Klonowa, w 

szczególności nadzorem nad działalnością obwodowych komisji wyborczych. 

8. 15 sierpnia 2018 odbyło się XV Klonowe Święto organizowane przez 

Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Klonowa we współpracy z Gminą Klonowa. 

Hasłem przewodnim było hasło „Ekologiczna Klonowa”. Program obejmował 

m.in. część dożynkową, którą przygotowało sołectwo Pawelce. Gwiazdą wieczoru 

był zespół rockowy The Polish, a uroczystość zakończyła się losowaniem nagród 

w loterii, wśród których były nagrody ufundowane przez Wójta i Radę Gminy w 

Klonowej. 

9. Gmina Klonowa położona jest na obszarze objętym budową nowoczesnej sieci 

światłowodowej, umożliwiającej dostęp do szerokopasmowego Internetu, 

współfinansowanej przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, w ramach 

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Za realizację zadania odpowiada 

przedsiębiorstwo telekomunikacyjne - NEXERA Sp. z o.o. z siedzibą w 

Warszawie. W 2018 r. rozpoczęto wykonywanie zadań polegających na 

przeprowadzeniu światłowodu (po istniejących słupach energetycznych lub w 

gruncie) oraz wykonaniu przyłączy do poszczególnych działek.  

10. 21 października 2018 r. odbyły się wybory samorządowe. Mieszkańcy wybrali 

nowe władze gminy tj. Wójta i Radę Gminy. Frekwencja w wyborach wg 

obwodów głosowania była następująca: 
 

Nr obwodu % 

Obwód nr 1 (Klonowa) 57,07 

Obwód nr 2 (Klonowa) 61,26 

Obwód nr 3 (Kuźnica Bł) 55,85 

Obwód nr 4 (Owieczki) 57,53 

R a z e m. : 58,15 

Wybory przebiegły spokojnie i bez incydentów. Głosowanie odbyło się po raz 

pierwszy zgodnie ze zmienionymi przepisami kodeksu wyborczego. Należy 

stwierdzić, że zmienione przepisy nie usprawniły prac komisji a ustalenie 
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wyników w niektórych komisjach trwało do godzin porannych. Wyborcy wybrali 

nowe władze gminy Klonowa. 

W wyborach na Wójta Gminy Klonowa Gminna Komisja Wyborcza 

zarejestrowała dwóch kandydatów: 

1) Pana Dariusza Perdka – zgłoszonego przez Komitet Wyborczy Polskie 

Stronnictwo Ludowe, który uzyskał 404 głosy 

2) Pana Marcina Golanowskiego, zgłoszonego przez Komitet Wyborczy Prawo i 

Sprawiedliwość, który uzyskał 928 głosów. 

W związku z tym, że Pan Marcin Golanowski uzyskał wymaganą liczbę głosów tj. 

ponad połowę ważnie oddanych głosów, został on wybrany Wójtem Gminy 

Klonowa 

W wyborach do rady gminy Gminna Komisja Wyborcza w Klonowej 

zarejestrowała 34 kandydatów na radnych z 3 komitetów wyborczych spośród 

których wybrano 15 radnych. 

W 1 okręgu wyborczym głosowania nie przeprowadzano z powodu zgłoszenia 

tylko jednego kandydata. 

W skład rady weszli kandydaci zgłoszeni przez Komitet Wyborczy PSL - 8 

radnych, Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość - 7 radnych. 

Średni wiek nowo wybranych radnych wynosi 43,26 lat, w poprzedniej kadencji 

44,2. Wśród nowo wybranych radnych było 7 kobiet i 8 mężczyzn. 

W wyborach do rady powiatu startowali mieszkańcy naszej gminy tj. Pan Tomasz 

Sosin i Pani Bożena Bednarek. Niestety żaden z nich nie uzyskał mandatu 

radnego. 

Na sesji w dniu 20 listopada odbyło się ślubowanie radnych oraz Wójta i w tym 

dniu rozpoczęli oni sprawowanie swych funkcji. 

11. W 2018 r. (od początku nowej kadencji 2018-2023) zakupiono i wdrożono system 

do elektronicznego głosowania dla radnych z identyfikacją sposobu głosowania 

każdego radnego i tworzeniem imiennych zestawień wyników głosowania. 

Wprowadzenie systemu było ustawowo wymagane. Uruchomiono również 

internetową transmisję obrad sesji Rady Gminy, która również stała się 

ustawowym obowiązkiem od początku kadencji 2018-2023. System działa na 

zasadzie transmisji obrazu i dźwięku poprzez kamerę oraz 3 niezależne mikrofony 

bezpośrednio do serwisu YouTUBE. Takie rozwiązanie w naszej opinii jest 

najlepszy sposobem dotarcia do zainteresowanych a jednocześnie jego koszt jest o 

wiele niższy od rozwiązań oferowanych przez wiele firm komercyjnych. 

 

Wójt Gminy Klonowa 

Marcin Golanowski 

Klonowa, dn. 31.05.2019 r.
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Załącznik Nr 1 

do Raportu o stanie Gminy za 2018 r. 

 

Uchwały Rady Gminy w Klonowej przyjęte w 2018 r. 

Lp.  Nr uchwały Data przyjęcia Tytuł (w sprawie) 

1 XL/188/2018 10.01.2018 Zmian w budżecie Gminy Klonowa na 2018 rok, 

2 XL/189/2018 10.01.2018 Zmian w obrębie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Klonowa na lata 2018-2021 

3 XLI/190/2018 22.02.2018 Zmian w budżecie Gminy Klonowa na 2018 rok 

4 XLI/191/2018 22.02.2018 Podziału Gminy Klonowa na okręgi wyborcze oraz 

ustalenia ich numerów granic i liczby radnych 

wybieranych w okręgu wyborczym 

5 XLI/192/2018 22.02.2018 Podziału Gminy Klonowa na stałe obwody 

głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i 

siedzib obwodowych komisji wyborczych, 

6 XLI/193/2018 22.02.2018 Przyjęcia programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Klonowa na 2018 rok, 

7 XLI/194/2018 22.02.2018 Trybu i sposobu powoływania i odwoływania 

członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz 

szczegółowych warunków jego funkcjonowania 

8 XLI/195/2018 22.02.2018 Przekazania do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Łodzi skargi Prokuratora 

Okręgowego w Sieradzu wraz z odpowiedzią na 

skargę 

9 XLII/196/2018 28.03.2018 Zmian w budżecie gminy Klonowa na 2018 rok 

10 XLII/197/2018 28.03.2018 Zarządzenia wyborów sołtysa sołectwa Lesiaki                                                                                                                                                                 

11 XLIII/198/2018 26.04.2018 Przyjęcia rocznego sprawozdania za 2017 rok 

Gminnego Ośrodka Kultury w Klonowej 

12 XLIII/199/2018 26.04.2018 Przyjęcia rocznego sprawozdania za 2017 rok 

Gminnej Biblioteki Publicznej w Klonowej 

13  XLIII/200/2018 26.04.2018 Odwołania Skarbnika Gminy Klonowa 

14 XLIII/201/2018 26.04.2018 Powołania Skarbnika Gminy Klonowa 

15 XLIII/202/2018 26.04.2018 Zmian w budżecie gminy Klonowa na 2017 rok 
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16 XLIII/203/2018 26.04.2018 Udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi 

Sieradzkiemu na realizację zadania pod nazwą: 

Utrzymanie zieleni przydrożnej na drogach 

powiatowych na terenie Gminy Klonowa 

17 XLIII/204/2018 26.04.2018 Zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatku od 

nieruchomości rolnego i leśnego 

18 XLIII/205/2018 26.04.2018 Wyrażenia opinii w sprawie podziału Powiatu 

Sieradzkiego na okręgi wyborcze w wyborach do 

Rady Powiatu 

19 XLIV/206/2018 09.05.2018 Zmian w budżecie gminy na 2018 rok 

20 XLV/206/2018 25.05.2018 Zmian w budżecie Gminy Klonowa na 2018 rok 

21 XLV/207/2018 25.05.2018 Zmian w obrębie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Klonowa na lata 2018-2021 

22 XLV/208/2018 25.05.2018 Zarządzenia wyborów sołtysa sołectwa Owieczki 

23 XLV/209/2018 25.05.2018 Przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody 

na terenie gminy Klonowa 

24 XLVI/210/2018 28.06.2018  Zatwierdzenia sprawozdań 

25 XLVI/211/2018 28.06.2018 Absolutorium dla Wójta Gminy Klonowa 

26 XLVI/212/2018 28.06.2018 Zmian w budżecie Gminy Klonowa na 2018 r. 

27 XLVI/213/2018 28.06.2018 Zmian w obrębie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Klonowa na lata 2018-2021 

28 XLVI/214/2018 28.06.2018 Zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 

29 XLVI/215/2018 28.06.2018 Ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy 

Klonowa 

30 XLVI/216/2018 28.06.2018 Maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych na terenie Gminy Klonowa 

31 XLVI/217/2018 28.06.2018 Zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania 

napojów alkoholowych na terenie Gminy Klonowa 

32 XLVI/218/2018 28.06.2018 Zaliczenie dróg do kategorii dróg gminnych 

33 XLVII/219/2018 25.07.2018 Zmian w budżecie Gminy Klonowa na 2018 rok 
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34 XLVII/220/2018 25.07.2018 Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 

2018-2021 

35 XLVII/221/2018 25.07.2018 Wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę 

dotychczasowym dzierżawcom, nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Klonowa 

36 XLVIII/222/2018 27.08.2018 Zmian w budżecie Gminy Klonowa na 2018 rok 

37 XLVIII/223/2018 27.08.2018 Zmian w obrębie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej 

38 XLVIII/224/2018 27.08.2018 Zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatku od 

nieruchomości, rolnego i leśnego 

39 XLIX/225/2018 24.09.2018 Zmian w budżecie Gminy Klonowa na 2018 rok 

40 XLIX/226/2018 24.09.2018 Zasad wypłacania diet sołtysom 

41 XLIX/227/2018 24.09.2018 Przyjęcia regulaminu dostarczania wody na terenie 

gminy Klonowa, 

42 XLIX/228/2018 24.09.2018 Zmiany uchwał y w sprawie zaliczenia dróg do 

kategorii dróg gminnych 

43 XLIX/229/2018 24.09.2018 Statutu Gminy Klonowa 

44 L/230/2018 08.11.2018 Zmian w budżecie Gminy Klonowa na 2018 rok 

45 L/231/2018 08.11.2018 Zmian w obrębie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Klonowa na lata 2018-2021 

46 L/232/2018 08.11.2018 Przyjęcia regulaminu dostarczania wody na terenie 

gminy Klonowa 

47 L/233/2018 08.11.2018 Przyjęcia programu współpracy Gminy Klonowa z 

organizacjami i podmiotami, o których mowa w art. 

3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

na 2019 rok, 

48 I/1/2018 20.11.2018 Wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w 

Klonowej 

49 I/2/2018 20.11.2018  Wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w 

Klonowej 

50 II/3/2018 27.11.2018 Powołania komisji rewizyjnej 
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51 II/4/2018 27.11.2018 Powołania komisji skarg, wniosków i petycji 

52 II/5/2018 27.11.2018 Powołania komisji stałych Rady Gminy w 

Klonowej 

53 II/6/2018 27.11.2018 Obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów 

wymiaru podatku rolnego na 2019 rok, 

54 II/7/2018 27.11.2018 Określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości, 

55 II/8/2018 27.11.2018 Ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy 

Klonowa. 

56 II/9/2018 27.11.2018 Uchwalenia budżetu Gminy Klonowa na 2019 rok 

57 III/10/2018 28.12.2018 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Klonowa 

na lata 2019-2023 

58 III/11/2018 28.12.2018 Przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla 

Gminy Klonowa na lata 2018-2021 z perspektywą 

na lata 2022-2025 r. 

59 III/12/2018 28.12.2018 Ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego 

przysługującego członkom Ochotniczych Straży 

Pożarnych za udział w akcjach ratowniczych i 

szkoleniach 

60 III/13/2018 28.12.2018  Uchwalenia gminnego wieloletniego programu 

osłonowego „Gminny Program dożywiania” na lata 

2019-2023 

61 III/14/2018 28.12.2018  Podwyższenia kryterium dochodowego do 

przyznania nieodpłatnej pomocy w formie 

świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub 

żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym 

programem „Posiłek w szkole i w domu: na lata 

2019-2023 

62 III/15/2018 28.12.2018 Ustalenia kwoty kryterium dochodowego do 

wysokości, której nie żąda się zwrotu wydatków za 

udzielony posiłek albo świadczenie rzeczowe w 

postaci produktów żywnościowych dla osób i 

rodzin objętych wieloletnim programem rządowym 

„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 

63 III/16/2018 28.12.2018 Przyjęcia programu profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych na 2019 r. 
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Załącznik Nr 2 

do Raportu o stanie Gminy za 2018 r. 

 

Zarządzenia Wójta Gminy Klonowa podjęte w 2018 r. 

 

 

Nr zarządzenia Data wydania Tytuł (w sprawie) 

208/2018 02.01.2018 
Określenia planów finansowych jednostek 

budżetowych Gminy Klonowa na 2018 rok, 

209/2018 02.01.2018 

Ustalenia w 2018 roku dni wolnych od pracy w 

Urzędzie Gminy w Klonowej w zamian za święto 

przypadające w sobotę, 

210/2018 10.01.2018  Zmian w budżecie gminy Klonowa na 2018 rok, 

211/2018 31.01.2018  Zmian w budżecie Gminy Klonowa na 2018 rok, 

212/2018 14.02.2018 

Powołania komisji Przetargowej do udzielenia 

zamówienia publicznego na Zakup ciągnika do 

utrzymania i konserwacji dróg, rowów i terenów 

zieleni oraz realizacji innych zadań własnych gminy, 

213/2018 14.02.2018 

Harmonogramu czynności w postępowaniu 

rekrutacyjnym i uzupełniającym postępowaniu 

rekrutacyjnym do Przedszkola Publicznego w 

Klonowej oraz I klasy Szkoły Podstawowej w 

Klonowej na rok szkolny 2018/2019 

214/2018 22.02.2018 Zmian w budżecie Gminy Klonowa na 2018 rok 

215/2018 23.02.2018 Zmian w budżecie Gminy Klonowa na 2018 rok 

216/2018 02.03.2018 

Ogłoszenia konkursu na stanowisko Skarbnika 

Gminy Klonowa oraz powołania Komisji 

Konkursowej 

217/2018 16.03.2018 

Ogłoszenia konkursu      na stanowisko Skarbnika 

Gminy Klonowa oraz powołania Komisji 

Konkursowej 

218/2018 21.03.2018 Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego 

219/2018 26.03.2018 

Powołania Komisji Przetargowej do udzielenia 

zamówienia publicznego na Zakup ciągnika do 

utrzymania i konserwacji dróg, r4owów i terenów 

zieleni oraz realizacji innych zadań własnych gminy. 

220/2018 28.03.2018 Zmian w budżecie Gminy Klonowa na 2018 rok 

221/2018 30.03.2018 Zmian w budżecie Gminy Klonowa na 2018 rok 

222/2018 10.04.2018 

Powołania Komisji Przetargowej do udzielenia 

zamówienia publicznego na Przebudowę drogi 

wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Górka 

Klonowska na odcinku od km0+000 do 1+568 

223/2018 10.04.2018 
Wprowadzenia zmian w Regulaminie Pracy Urzędu 

Gminy w Klonowej 

224/2018 26.04.2018 Zmian w budżecie Gminy Klonowa na 2018 rok 

225/2018 26.04.2018 Zmian w budżecie gminy Klonowa na 2018 rok 

226/2018 26.04.2018 
Procedury przekazania składników majątkowych 

oraz dokumentacji prowadzonych spraw 

227/2018 08.05.2018 Ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora 
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Zespołu Szkół w Klonowej 

228/2018 09.05.2018 Zmian w budżecie Gminy Klonowa na 2018 rok 

229/2018 09.05.2018 Zmian w budżecie Gminy Klonowa na 2018 rok 

230/2018 09.05.2018 
Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w 

Klonowej 

231/2018 09.05.2018 
Powołania Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie 

Gminy w Klonowej 

232/2018 22.05.2018 

Powołania komisji Konkursowej do 

przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora 

Zespołu Szkół w Klonowej 

233/2018 25.05.2018 
wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji w 

Urzędzie Gminy w Klonowej 

234/2018 25.05.2018 Zmian w budżecie Gminy Klonowa na 2018 rok 

235/2018 30.05.2018 Zmian w budżecie Gminy Klonowa na 2018 rok 

236/2018 06.06.2018 
Zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora 

Zespołu Szkół w Klonowej 

237/2018 06.06.2018 
Powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w 

Klonowej 

238/2018 11.06.2018 Zmian w budżecie Gminy Klonowa na 2018 rok 

239/2018 12.06.2018 
Procedury przekazania składników majątkowych 

oraz dokumentacji prowadzonych spraw 

240/2018 20.06.2018 

Powołania Komisji Kwalifikacyjnej do 

rozpatrywania wniosków o dotację  z budżetu Gminy 

Klonowa na budowę przydomowych oczyszczalni 

ścieków 

241/2018 28.06.2018 

Ogłoszenia wykazu nr 1/2018 nieruchomości 

komunalnych stanowiących własność Gminy 

Klonowa przeznaczonych do wydzierżawienia 

242/2018 28.06.2018 Zmian w budżecie Gminy Klonowa na 2018 rok, 

243/2018 29.06.2018 Zmian w budżecie Gminy Klonowa na 2018 rok 

244/2018 02.07.2018 

Powołania Komisji Przetargowej do udzielenia 

zamówienia publicznego na Przebudowę drogi 

Gminnej nr 1140065E w miejscowości Pawelce na 

odcinku od km 0+000 do km 0+996 

245/2018 04.07.2018 

Ustalenia imiennego składu osobowego gminnej 

komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach 

rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej 

spowodowanych niekorzystnym zjawiskiem 

atmosferycznym na terenie Gminy Klonowa 

246/2018 11.07.2018 Zmian w budżecie Gminy Klonowa na 2018 rok 

247/2018 25.07.2018 Zmian w budżecie Gminy Klonowa na 2018 rok, 

248/2018 30.07.2018 

Darowizny na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Owieczkach samochodu Land Rover Def.110 SW 

będącego własnością Gminy Klonowa 

249/2018 31.07.2018 Zmian w budżecie Gminy Klonowa na 2018 rok 

250/2018 06.08.2018 Powołania Komisji Egzaminacyjnej 

251/2018 27.08.2018 Zmian w budżecie Gminy Klonowa na 2018 rok 

252/2018 31.08.2018 Zmian w budżecie Gminy Klonowa na 2018 rok 

253/2018 31.08.2018 Wskazania pracownika do pełnienia funkcji 
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pełnomocnika do spraw informatyki 

254/2018 31.08.2018 

Powołania na terenie Gminy Klonowa operatorów 

informatycznej obsługi obwodowych komisji 

wyborczych 

255/2018 31.08.2018 

Podania do publicznej wiadomości informacji o 

możliwości uzyskania dotacji celowej z budżetu 

gminy na realizacje zadań  z zakresu 

gospodarowania wodami 

256/2018 11.09.2018 Zmian w budżecie Gminy Klonowa na 2018 rok 

257/2018 11.09.2018 
Wprowadzenia Regulaminu Udzielania zamówień 

publicznych w Urzędzie Gminy w Klonowej 

258/2018 12.09.2018 

Ogłoszenia wykazu nr 2/2018 nieruchomości 

komunalnych stanowiących własność Gminy 

Klonowa przeznaczonych do wydzierżawienia 

259/2018 24.09.2018 Zmian w budżecie Gminy Klonowa na 2018 rok 

260/2018 24.09.2018 
Powołania zespołu ds. oceny wniosków złożonych w 

ramach funduszu sołeckiego na 2019 rok 

261/2018 28.09.2018 Zmian w budżecie Gminy Klonowa na 2018 rok 

262/2018 12.10.2018 Zmian w budżecie Gminy Klonowa na 2018 rok 

263/2018 16.10.2018 

Powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia 

przetargu na wydzierżawienie nieruchomości 

gruntowej stanowiącej własność Gminy Klonowa 

264/2018 23.10.2018 Zmian w budżecie Gminy Klonowa na 2018 rok 

265/2018 24.10.2018 

Ogłoszenia konsultacji projektu Rocznego Programu 

Współpracy Gminy Klonowa z organizacjami 

pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o 

których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie na rok 2019 

266/2018 31.10.2018 Zmian w budżecie Gminy Klonowa na 2018 rok, 

267/2018 08.11.2018 Zmian w budżecie Gminy Klonowa na 2018 rok, 

268/2018 14.11.2018 
Procedury przekazania składników majątkowych 

oraz dokumentacji prowadzonych spraw 

269/2018 16.11.2018  Zmian w budżecie Gminy Klonowa na 2018 rok 

1/2018 22.11.2018 
Ogłoszenia wykazu kolali komunalnych 

przeznaczonych do oddania w najem 

2/2018 26.11.2018 
Odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu 

nieruchomości 

3/2018 29.11.2018 
Powołania Gminnego Zespołu Zarządzania 

Kryzysowego 

4/2018 29.11.2018 Zmian w budżecie Gminy Klonowa na 2018 rok 

5/2018 06.12.2018 Wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej 

6/2018 13.12.2018 
Powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia 

przetargu na najem lokalu 

7/2018 13.12.2018 Ogłoszenia przetargu na najem lokalu 

8/2018 13.12.2018 
Ustalenia godzin pracy Urzędu Gminy w Klonowej 

w dniu 24.12.2018 r. 

9/2018 14.12.2018 Przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej. 

10/2018 14.12.2018 Zmian w budżecie Gminy Klonowa na 2018 rok. 
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11/2018 21.12.2018 
Ustalenia godzin pracy urzędu Gminy w Klonowej w 

dniu 31 grudnia 2018 r. 

12/2018 21.12.2018 
Zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu 

Gminy w Klonowej 

13/2018 21.12.2018 Zmiany terminu oceny okresowej pracowników 

14/2018 21.12.2018 Zmian w budżecie Gminy Klonowa na 2018 rok 

15/2018 21.12.2018 Zmian w budżecie Gminy Klonowa na 2018 rok 

16/2018 31.12.2018 Zmian w budżecie Gminy Klonowa na 2018 rok 

 

 


