
str. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPORT 
O STANIE GMINY 

KRZEPICE 

za 2021 R. 
 

 

 

 

 

 

 

 



str. 2 

 

Spis treści: 

 
I. WSTĘP 

 

-str. 3 

II. DANE  DEMOGRAFICZNE I STATYSTYCZNE 

 

-str. 3 

III. REALIZACJA POLITYK, PROGRAMÓW I 

STRATEGII 

- Strategia Rozwoju Gminy Krzepice  na lata 2016-2025 

- Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Krzepice na 

lata 2017-2023 

- Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Krzepice  

- Program Współpracy Gminy Krzepice z 

organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego w 2021 roku 

- Program Profilaktyki i Rozwiązywania Profilaktyki i 

Rozwiązywania   Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii w 2021 r.  

 

-str. 5 

IV.   REALIZACJA UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ 

 

-str. 14 

V.   INFORMACJA O STANIE MIENIA 

KOMUNALNEGO GMINY KRZEPICE NA DZIEŃ 

31 GRUDNIA 2021 R. 

 

-str. 15 

VI. INFORMACJE FINANSOWE 

 

-str. 20 

VII. GOSPODARKA WODNO ŚCIEKOWA 

 

-str. 26 

VIII.   UKŁAD KOMUNIKACYJNY 

 

-str. 28 

IX. MIESZKANIOWY ZASÓB GMINY 

 

-str. 29 

X. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI -str. 29 

XI. OŚWIATA 

 

-str. 33 

XII. REALIZACJA ZADAŃ GMINY W ZAKRESIE 

KULTURY – DZIAŁALNOŚĆ  GOK  KRZEPICE 

-str. 37 

XIII. REALIZACJA ZADAŃ GMINY W ZAKRESIE 

PROWADZENIA GMINNEJ BIBLIOTEKI 

PUBLICZNEJ 

-str. 40 

XIV. REALIZACJA ZADAŃ GMINY W ZAKRESIE 

POMOCY SPOŁECZNEJ 

 

-str. 42 

XV. OCHRONA  PRZECIWPOŻAROWA 

 

-str. 46 

XVI. PODSUMOWANIE 

 

-str. 48 



str. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. WSTĘP 

 

Na podstawie art. 28aa  ustawy o Samorządzie Gminnym z dnia 8 marca 1990 r.– t.j. Dz. 

U. z 2022 poz. 559  burmistrz co roku do 31 maja przedstawia radzie miejskiej raport o 

stanie gminy.  

Raport obejmuje podsumowanie działalności  burmistrza  w roku poprzednim w 

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

 

 

II. DANE  DEMOGRAFICZNE I STATYSTYCZNE 

 

Powierzchnia Gminy Krzepice: 79 km2 

Gęstość zaludnienia 111,84 osób/km2 

Liczba miejscowości: 12 

Liczba jednostek pomocniczych gminy: 10 w tym 3 osiedla i 7 sołectw. 

 

Liczba mieszkańców Gminy Krzepice wg. stanu na 31 grudnia 2021 r. z podziałem na 

poszczególne miejscowości: 

  

  

Liczba osób: 8835 (118 mniej niż w poprzednim roku) 

Podział na: a) GMINA, b) MIEJSCOWOŚĆ. 

  

  

 a)  gm. KRZEPICE (2406024) obszar miejski 4240 

 b)  KRZEPICE 4240 

 a)  gm. KRZEPICE (2406025) obszar wiejski 4595 

 b)  DANKOWICE DRUGIE 205 

 b)  DANKOWICE-PIASKI 185 

 b)  DANKOWICE PIERWSZE 298 

 b)  DANKOWICE TRZECIE 183 

 b)  LUTROWSKIE 270 

 b)  PODŁĘŻE KRÓLEWSKIE 191 

 b)  STANKI 66 

 b)  STAROKRZEPICE 1215 

 b)  SZARKI 248 

 b)  ZAJĄCZKI DRUGIE 949 

 b)  ZAJĄCZKI PIERWSZE 785 
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ILOŚCIOWA Z PODZIAŁEM NA WIEK I PŁEĆ 

  

  

Liczba osób: 8835   

Podział na: a) PRZEDZIAŁY WIEKOWE, b) PŁEĆ. 

  

  

 a)  0-25 2211 

 b)  KOBIETY 1073 

 b)  MĘŻCZYŹNI 1138 

 a)  26-60 4316 

 b)  KOBIETY 2094 

 b)  MĘŻCZYŹNI 2222 

 a)  61-102 2308 

 b)  KOBIETY 1319 

 b)  MĘŻCZYŹNI 989 

  

 

 

Liczba mieszkańców Gminy Krzepice w latach 2017-2021 wg stanu na 31 grudnia 

 

Płeć/Rok 2017 2018 2019 2020 2021 

KOBIETY 4651 4622 4595 4538 4486 

MĘŻCZYŹNI 4558 4519 4485 4415 4349 

Razem 9209 9141 9080 8953 8835 

 

 

Statystyka urodzeń dla Gminy Krzepice w latach 2017-2021 

 

 2017 2018 2019 2020 2021 

KOBIETY 34 47 52 39 33 

MĘŻCZYŹNI 50 35 40 37 27 

Razem  84 82 92 76 60 

 

Statystyka zgonów dla Gminy Krzepice w latach 2017-2021 
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 2017 2018 2019 2020 2021 

KOBIETY 45 56 59 76 65 

MĘŻCZYŹNI 50 59 61 81 76 

Razem  95 115 120 157 141 

 

III.         REALIZACJA POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII 
 

Strategia Rozwoju Gminy Krzepice  na lata 2016-2025 

 

Dokument przyjęty Uchwałą Nr 16.172.2016 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 22 marca 

2016 roku. Strategia Rozwoju Gminy Krzepice na lata 2016-2025 stanowi istotny dokument 

planowania rozwoju lokalnego, określające kierunki rozwoju Gminy Krzepice. Celem Strategii 

jest określenie najważniejszych kierunków rozwojowych, wskazanie wizji, celów 

strategicznych i operacyjnych. Stanowi również niezbędny dokument w kontekście 

perspektywy finansowej 2014-2020 UE, ponieważ do wniosków o dofinansowanie projektów 

ze środków unijnych są wymogi w zakresie przedłożenia zgodności projektu z dokumentami 

strategicznymi Gminy. 

W dokumencie zostały określone 4 obszary priorytetowe i cele strategiczne oraz cele 

operacyjne: 

Obszar priorytetowy I. Przestrzeń 

Cel strategiczny: Krzepice to gmina z rozwiniętą infrastrukturą techniczną i wysoką jakością 

środowiska naturalnego - z zachowaniem walorów krajobrazowych i kulturowych 

Cele operacyjne: 

I.1 Poprawa stanu środowiska naturalnego, m.in. poprzez rozwój infrastruktury 

I.2 Rewitalizacja i zapewnienie ładu przestrzennego z zachowaniem walorów kulturowych 

I.3 Rozwój i poprawa stanu infrastruktury drogowej oraz transportu publicznego 

I.4 Poprawa dostępu do internetu oraz usług elektronicznych 

Obszar priorytetowy II. Jakość życia mieszkańców 

Cel strategiczny:  Krzepice to gmina o wysokiej jakości życia mieszkańców poprzez 

zapewnienie dostępu do wysokiej jakości usług publicznych 

Cele operacyjne: 

II.1 Wzmocnienie potencjału edukacyjnego gminy  

II.2 Poprawa stanu zdrowia mieszkańców 

II.3 Zapewnienie atrakcyjnej oferty kulturalnej oraz możliwości spędzania wolnego czasu 

Obszar priorytetowy III. Lokalna gospodarka 

Cel strategiczny: Krzepice to gmina o wysokim poziomie rozwoju przedsiębiorczości i 

atrakcyjnymi miejscami pracy oraz ekologicznym rolnictwem  

Cele operacyjne: 

III.1. Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw i wspieranie ich rozwoju 

III.2. Otwarty i atrakcyjny lokalny rynek pracy przyczyniający się do zmniejszenia bezrobocia  

III.3 Rozwój bazy turystycznej 

III.4 Wykorzystanie lokalnego potencjału i rozwój ekologicznego rolnictwa 

Obszar priorytetowy IV. Wizerunek gminy 

Cel strategiczny: Krzepice to gmina otwarta na współpracę z podmiotami zewnętrznymi oraz 

rozpoznawalna w kraju i  zagranicą 

Cele operacyjne:  

IV.1 Wzrost współpracy z podmiotami zewnętrznymi, w tym: samorządami oraz realizacja 
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wspólnych przedsięwzięć 

IV.2 Atrakcyjny wizerunek gminy oraz wzrost rozpoznawalności w kraju i zagranicą. 

 

W 2021 r. zrealizowano następujące inwestycje: 

 

1. Demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z budynków 

stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Krzepice- etap VI 

Dotacja WFOŚiGW 10.099,11 zł 

Dotacja NFOŚiGW 10.939,53 zł 

Projekt wpisuje się w cel operacyjny I.1 Poprawa stanu środowiska naturalnego, m.in. poprzez 

rozwój infrastruktury 

 

2. Kontynuacja zagospodarowania terenu łączącego parking z wiatą rekreacyjną w 

Starokrzepicach 

Kwota ogółem 20.010,40 zł 

3.Montaż 3 lamp solarnych przy drodze gminnej w Lutrowskim 

Kwota Ogółem 18.918,35 zł 

4.Budowa oświetlenia przy altanach i na placu zabaw w sołectwie Podłęże Królewskie  

Kwota Ogółem 21.000,00 zł 

5.Przebudowa wodociągu w Dankowicach Trzecich 

Kwota Ogółem 115.000,00 zł 

6. Budowa przepompowni ścieków w Starokrzepicach  

Kwota Ogółem 65.000,00 zł 

7. Przebudowa kanalizacji sanitarnej w zajączkach Drugich  

Kwota Ogółem 20.000,00 zł 

8. Remont kanalizacji deszczowej w ul. Nowowiejskiej  

Kwota Ogółem 20.526,70 zł 

Projekty wpisują się w cel operacyjny I.2 Rewitalizacja i zapewnienie ładu przestrzennego z 

zachowaniem walorów kulturowych 

 

 
9. Naprawa oraz remonty cząstkowe dróg gminnych chodników i poboczy, obcinanie gałęzi w 

pasach drogowych  

Kwota ogółem 155.898,51zł 

10. Remont ul. Dzielnej w Krzepicach 

Kwota ogółem 73.583,30 zł 

11. Remont ul. Ryły w Krzepicach 

Koszt ogółem 226.376,00 zł 

12. Zakończenie realizacji dróg w ul. Orzeszkowej i Prusa 

w Krzepicach realizacja zadania 2020-2021 r. 

 Kwota dofinansowania 316968,98 zł 

Wartość zadania 452812,83 zł 

13. realizację zadania budowy infrastruktury drogowej w Osiedlu Andersa w Krzepicach 

Wartość zadania 3.480.029,14 zł, 

14. Budowę drogi w ul. Reymonta 

Wartość zadania 119.826,73 zł 

15. Budowę chodnika w ul. Parcele w Zajączkach Drugich 

Wartość zadania 64.642,86 zł 

16. Remont drogi w ul. Drozdki w Zajączkach Drugich 

Kwota ogółem 60.498,40 zł 
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17. Przebudowę chodnika w ul. Kuźniczka 

Wartość zadania 112.264,83 zł 
18. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej ul. Częstochowska wraz ze zjazdem 

z drogi krajowej Nr 43 

Wartość zadania 69.860,00 zł 

19. Budowę drogi dojazdowej do pól ul. Cicha w Krzepicach 

Kwota dofinansowania 214.524,43 zł 

Wartość zadania 375.064,59 zł 

Projekty wpisują się w cel operacyjny I.3 Rozwój i poprawa stanu infrastruktury drogowej oraz 

transportu publicznego 

 

20. Szkoła Podstawowa nr 1 w Krzepicach: 

- przebudowa komina dymnego – 20.000,00 zł 

- rozpoczęcie wykonania ogrodzenia placu szkoły  – 17.000,00 zł 

21. Szkoła Podstawowa nr 2 w Krzepicach: 

- utwardzenie wjazdu kostką brukowa  II etap – 15.000,00 zł 

- zakup urządzeń na plac zabaw – 24.000,00 zł 

22. Szkoła Podstawowa w Starokrzepicach: 

- wykonanie projektu stołówki  – 15.000,00 zł 

23. Zielona Pracownia w SP im. Marii Skłodowskiej – Curie w Krzepicach,, 

Koszt całkowity: 49.996,50,00 zł 

Wartość dofinansowania WFOŚiGW: 39.996,50 zł 
24. Zakup kosiarki i dwóch namiotów plenerowych sołectwo Zajączki Pierwsze - 15.756,40 zł 

25. Zakup podestów scenicznych sołectwo Zajączki Pierwsze 13.563,01 zł 

26. Zakup altany dla OSP Zajączki Pierwsze 5.000,00 zł 

Projekty wpisują się w cel operacyjny II.3 Zapewnienie atrakcyjnej oferty kulturalnej oraz 

możliwości spędzania wolnego czasu 

 

 

 

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Krzepice na lata 2017-2023 

Dokument przyjęty Uchwałą Nr 31.285.2017 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 16 listopada 

2017 roku. 

Nadrzędnym celem rewitalizacji założonym do osiągnięcia w niniejszym programie do końca 

2023 r. jest wyprowadzenie ze stanu kryzysowego obszaru rewitalizacji, w którym zbadano 

wysoką kumulację negatywnych zjawisk społecznych, a także współwystępujących z nimi 

negatywnych zjawisk ze sfer przestrzenno-funkcjonalnej, środowiskowej, technicznej lub 

gospodarczej. Na podstawie zbadanych problemów określono 2 cele strategiczne 

i odpowiadające im kierunki działań rewitalizacyjnych, których osiągnięciu będzie służyć 

efektywna realizacja projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych. 

Cel 1: Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizacji 

1.1 Aktywizacja zawodowa mieszkańców 

1.2 Aktywizacja społeczna na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu 

1.3 Integracja lokalnej społeczności  

Cel 2. Zmiany w strukturze przestrzenno–funkcjonalnej wsparciem ożywienia społeczno– 

gospodarczego obszaru rewitalizacji  

Kierunki działań: 

2.1 Adaptacja i modernizacja obiektów i przestrzeni na rzecz aktywizacji i integracji społecznej 

2.2 Stworzenie przestrzeni na rzecz aktywizacji gospodarczej 

 

Zadania zrealizowane w 2021 r. ukierunkowane na osiągnięcie celów rewitalizacji w ramach 
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projektów wpisanych do LPR: 

1. Wykonanie remontu synagogi w Krzepicach etap I 

2. Remont świetlicy wiejskiej w budynku OSP w Dankowicach 

 

 

 

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Krzepice  

Długoterminowa strategia gminy Krzepice uwzględnia zapisy określone w pakiecie 

klimatyczno-energetycznym do roku 2021, tj.: 

− redukcję emisji gazów cieplarnianych, 

− zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, 

− redukcję zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie 
           efektywności energetycznej, 

a także poprawę jakości powietrza zgodnie z Programem ochrony powietrza dla stref 

województwa śląskiego, w których stwierdzone zostały ponadnormatywne poziomy 

substancji w powietrzu. 

W dokumencie sformułowano listę 13 działań, których realizacja przyczyni się do osiągnięcia 

zamierzonych celów w Planie.  

1. Wymiana energochłonnego oświetlenia w obiektach publicznych 

2. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 

3. Montaż OZE na/w budynkach użyteczności publicznej 

4. Modernizacja oświetlenia ulicznego 

5. Stosowanie w ramach procedur zamówień publicznych kryteriów efektywności 

energetycznej i ograniczania emisji GHG „zielone zamówienia publiczne” 

6. Kampanie społeczne w ramach edukacji ekologicznej mieszkańców gminy 

7. Rozwój rozproszonych źródeł energii – małe instalacje 

8. Rozwój rozproszonych źródeł energii – mikro instalacje 

9. Rozwój rozproszonych źródeł energii - kolektory słoneczne 

10. Wymiana kotłów, pieców, urządzeń grzewczych na paliwa stałe 

11. Termomodernizacja budynków mieszkalnych 

12. Rozwój budownictwa pasywnego i energooszczędnego 

13. Szkolenia i kampanie społeczne w ramach edukacji ekologicznej dla użytkowników 

pojazdów 

 

W 2021 r. zrealizowano następujące działania: 

 

Działanie związane z ograniczeniem emisji z indywidualnych systemów grzewczych:  

 

Wymiana  starych kotłów w ramach programu Czyste Powietrze wnioski złożone za 

pośrednictwem gminnego punktu konsultacyjno-informacyjnego na: 

- kocioł gazowy (8 szt.)  

- kocioł gazowy (12 szt.) wraz  z termomodernizacja budynku, 

- kocioł węglowy klasa 5 (17 szt.), 

- kocioł węglowy klasa 5 wraz z termomodernizacją budynku (7 szt.), 

- kocioł na biomasę klasa 5 (8 szt.) 

- kocioł na biomasę klasa 5 wraz z termomodernizacją budynku (4 szt.), 

- pompa ciepła (5 szt.), 

- pompa ciepła wraz z  termomodernizacją budynku (8 szt.), 
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Zrealizowane za pośrednictwem gminnego punktu konsultacyjno-informacyjnego (wnioski o 

płatność) : 

- kocioł gazowy (7 szt.)  

- kocioł gazowy (0 szt.) wraz  z termomodernizacja budynku, 

- kocioł węglowy klasa 5 (12 szt.), 

- kocioł węglowy klasa 5 wraz z termomodernizacją budynku (1 szt.), 

- kocioł na biomasę klasa 5 (6 szt.) 

- kocioł na biomasę klasa 5 wraz z termomodernizacją budynku (0 szt.), 

- pompa ciepła (8 szt.), 

- pompa ciepła wraz z  termomodernizacją budynku (0 szt.), 

 Ogółem w Gminie Krzepice w ramach programu „Czyste Powietrze” złożono w 2021 r. 166 

wniosków. 

 
 

Realizacja Programu Współpracy Gminy Krzepice z organizacjami pozarządowymi 

oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 roku 

Współpraca Gminy Krzepice z organizacjami pozarządowymi w roku 2021 została oparta ma 

Uchwale Nr 22.186.2020 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 7 grudnia 2020 roku oraz 

zmieniona Uchwałą Nr 25.202.2021 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 23 marca 2021 roku. 

Przyjęcie programu poprzedzone zostało przeprowadzeniem konsultacji w formie 

przyjmowania pisemnych uwag i opinii w dniach od 23 wrześni 2020r. do 30 września 2020r. 

W czasie trwania konsultacji nie zgłoszono żadnych uwag do programu współpracy. 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  

w art. 3 ust. 3 cyt. ustawy miała charakter finansowy i pozafinansowy.  

Współpraca o charakterze finansowym Gminy Krzepice z organizacjami 

pozarządowymi polegała głównie na zleceniu zadań publicznych w formie powierzenia lub 

wsparcia wraz z udzieleniem dotacji. Zlecenie zadań odbywało się w drodze otwartych 

konkursów ofert ogłoszonych w trybie pożytku publicznego, zgodnie z przepisami cyt. ustawy 

o działalności pożytku publicznego oraz „Programu współpracy Gminy Krzepice z 

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2021” oraz na wniosek organizacji pozarządowej gmina zleciła wykonanie 

realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy. 

W 2021 r. w ramach Programu współpracy realizowanych było łącznie 13 zadań, w tym 

5 zadań ogłoszonych w ramach 2 otwartych konkursów ofert (art. 13 ustawy) w zakresie 

ochrony i promocji zdrowia oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu w formie wsparcia 

wykonania zadania publicznego oraz 8 zadań w ramach tzw. małych grantów, z pominięciem 

otwartego konkursu ofert (art. 19a ustawy).   

W realizacji zadań publicznych w ramach Programu współpracy uczestniczyły 4 lokalne 

organizacje pozarządowe. W ramach Programu gmina Krzepice udzieliła organizacjom 

pozarządowym dotacji po wszystkich zmianach w trakcie roku budżetowego w łącznej 

wysokości 125.170,44 zł, w tym w ramach konkursów ofert w kwocie 93.170,44 zł oraz w 

ramach tzw. małych grantów w kwocie 32.000 zł. 
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Pierwszy otwarty konkurs ofert ogłoszono w dniu 14.01.2021r. w Biuletynie Informacji 

Publicznej zgodnie z art. 13 cyt. ustawy na zadania sportowe w ramach przedsięwzięć:  

 Upowszechnianie piłki nożnej  

 Sekcja tenisa stołowego  
 Sekcja siatkówki 

W konkursie ofert brały udział dwie organizacje pozarządowe i złożono łącznie 3 oferty.  

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu podpisano 3 umowy na łączną kwotę 55.000 zł z: 

1) W zakresie „Upowszechniania sportu – prowadzenie drużyn piłki nożnej” z  Miejsko 

Gminnym Ludowym Klubem Sportowym "Liswarta" Krzepice na łączną kwotę 40.000 zł.. 

2) W zakresie „Upowszechnianie sportu – prowadzenie drużyn sekcji tenisa stołowego” z UKS 

Tygrysy w Krzepicach na łączną kwotę 10.000 zł. 

3) W zakresie „Upowszechnianie sportu – prowadzenie drużyn sekcji siatkówki z UKS Tygrysy 

Krzepice na łączną kwotę 5.000 zł.  
  

Drugi otwarty konkurs ofert ogłoszono w dniu 06 lipca 2021r. w Biuletynie Informacji 

Publicznej w ramach przedsięwzięć:  

- Upowszechnianie sportu w piłce nożnej  

- Organizacja Ogólnopolskiego Biegu ,,Krzepkich" w Krzepicach  

W konkursie brała udział jedna organizacja pozarządowa i złożono 2 oferty. Podpisano 2 

umowy na łączną kwotę 38.170,44 zł z Miejsko Gminnym Ludowym Klubem Sportowym 

"Liswarta" Krzepice: 

1. w zakresie „Organizacji Ogólnopolskiego Biegu Krzepkich w Krzepicach” na kwotę 

14.170,44 zł.  

2. w zakresie „Upowszechniania sportu w piłce nożnej – realizacja statutowej działalności 

klubu” na kwotę 24.000 zł. 

 

Zadania zlecone organizacjom pozarządowym w formie wsparcia realizacji zadania 

publicznego w ramach przeprowadzonych dwóch otwartych konkursów ofert zgodnie z 

zapisami w umowach zostały wykonane, a organizacje zobligowane były do złożenia 

sprawozdań końcowych. Wszystkie sprawozdania złożone zostały w terminach określonych w 

umowach. W sumie przyznane dotacje w ramach dwóch konkursów rozliczone zostały w 

kwocie 93 167,74 (słownie: dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto sześćdziesiąt siedem złotych 

74/100). Kwotę 2,70 zł organizacje zwróciły z tytułu niewykorzystanych środków do budżetu 

gminy. 

Zgodnie z art. 19a cyt. ustawy na wniosek organizacji pozarządowej gmina powierzyła 

realizację zadania z zakresu: 

I. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla: 

1. UKS Tygrysy Krzepice w zakresie:  

- „Prowadzenie siatkarskiej drużyny seniorów” na kwotę 3.000 zł 

- „Prowadzenie drużyn sekcji siatkówki (seniorzy)” na kwotę 4.000 zł 

- „Organizacja cyklu gminnych turniejów w piłce siatkowej plażowej „Lato 2021  

z siatkówką plażową”” na kwotę 2.000 zł 

- „Organizacja Mikołajkowego Turnieju w tenicie stołowym” na kwotę 3.000 zł 

- „Organizacja XVII Grand Prix Krzepic w tenisie stołowym” na kwotę 3.000 zł 

2. MGLKS "Liswarta" Krzepice w zakresie: „Upowszechniania sportu – prowadzenie 

drużyn piłki nożnej” na kwotę 10.000 zł 
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3. Klub Biegacza „Florian” w Zajączkach Drugich w zakresie: „Zakup obuwia 

sportowego” na kwotę 5.000 zł 

II. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego dla: 

1. Krzepickiego Koła Kolekcjonerów w zakresie: Konserwacja zabytków na kwotę 2.000 

zł 

W ramach art. 19a cyt. Ustawy powierzone 8 zadań na łączną kwotę 32.000 zł zostały zgodnie 

z podpisanymi umowami wykonane, a sprawozdania złożone w terminie. Środki wykorzystano 

w wysokości 31 999,86 zł, natomiast kwotę 0,14 zł organizacje zwróciły z tytułu 

niewykorzystanych środków do budżetu gminy. 

Zgodnie z przyjętym Programem współpracy Gminy Krzepice w 2021 r. z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, oprócz 

współfinansowania zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe i 

podmioty uprawnione, sektor pozarządowy wspierany był również w innych formach 

pozafinansowych: 

1) Miejsko Gminny Ludowy Klub Sportowy "Liswarta" Krzepice nieodpłatnie użytkuje 

obiekt Stadionu w Krzepicach przy ul. Sportowej 1 (budynek + boiska sportowe). 
2) Nieodpłatnie Gmina Krzepice użycza pomieszczenie biurowe w budynku Urzędu 

Miejskiego w Krzepicach wraz z mediami dla następujących organizacji 

pozarządowych: 
1. Związek Emerytów i Rencistów w Krzepicach 

3) Użyczane nieodpłatnie są też budynki Strażnic Ochotniczych Straży Pożarnych na 

terenie Gminy Krzepice, a budżet gminy pokrywa koszty zakupu opału na utrzymanie 

w pełnej gotowości bazy bojowej (dot. garaży). 
4) Prowadzenie na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej gminy 

Krzepice zakładki „Organizacje pozarządowe”, zawierającej informacje o ogłaszanych 

przez Burmistrza Krzepic konkursach na realizacje zadań publicznych, ich 

rozstrzygnięciach zadaniach zleconych organizacjom oraz ogłoszenia o prowadzonych 

konsultacjach społecznych. 

5) Publikowanie informacji o organizowanych przedsięwzięciach organizacji na stronie 

internetowej Urzędu Miejskiego, facebooku gminy i tablicy ogłoszeń.  

6) Promocję działalności organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 

ust. 3 ustawy,  

7) Patronat nad imprezami organizowanymi przez organizacje lub  prowadzenie 

wspólnych przedsięwzięć, poprzez: udzielanie wsparcia technicznego 

i organizacyjnego.  

Programu Współpracy Gminy Krzepice z organizacjami pozarządowymi ma na celu 

zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców oraz wzmocnienie rozwoju społeczeństwa 

obywatelskiego, poprzez budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy Gminą a 

organizacjami. 

Współpraca między samorządem Gminy Krzepice a organizacjami pozarządowymi odbywała 

się na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej 

konkurencji, rzetelności i jawności. 
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Pozytywne nastawienie, chęć współpracy samorządu oraz pomoc finansowa i pozafinansowa 

udzielana organizacjom pozarządowym, pozytywnie wpłynęły na kontakty i wzajemne relacje. 

Przedstawione informacje z realizacji Programu wskazują na zrealizowanie założeń współpracy 

Gminy Krzepice z organizacjami pozarządowymi. 

 

REALIZACJA GMINNEGO   PROGRAMU  PROFILAKTYKI  I  

ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW  ALKOHOLOWYCH ORAZ    

PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII 

 

 Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 

alkoholowych oraz  przeciwdziałaniem narkomanii należy do zadań własnych gminy, które 

reguluje ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 

26.10.1982 r. (tj. Dz.U. 2021 poz. 1119 ze zm.) z uwzględnieniem celów operacyjnych 

dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych określonych w 

Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021 – 2025 (Dz.U.2021, poz. 642). Wymienione 

ustawy umożliwiają samorządowi gminy prowadzenie lokalnej polityki społecznej, 

gospodarczej, oświatowo - wychowawczej i zdrowotnej wobec osób nadużywających 

alkoholu, współuzależnionych członków rodzin, a w szczególności dzieci oraz podmiotów 

zajmujących się handlem napojami alkoholowymi. Wymienione ustawy wyznaczają 

konkretne zadania i wskazuje środki finansowe na ich realizację. Źródłem finansowania zadań 

Gminnych Programów są środki finansowe z budżetu gminy, pochodzące z opłat za 

korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. W  2021 roku  była  to  kwota – 

236 547,49 zł,  wydatkowano kwotę – 222 846,96 zł. Niezależnie od środków na realizację 

GPPiRPA Gmina Krzepice w 2021r. przekazała pomoc finansową do Powiatu Kłobuckiego w 

wys. 3000 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Izby Wytrzeźwień w Częstochowie. 

Środki te pozwolą na pokrycie części kosztów pobytu mieszkańców z Gminy Krzepice w 

Izbie. 

 

     W Gminie Krzepice w 2021 roku zrealizowano następujące działania: 

 

I. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych od alkoholu. 

 

− Współpraca z Poradnią Terapii Uzależnień i Współuzależnienia od Alkoholu w 

Oleśnie – porozumienie dotyczące terapii rodzinnej oraz terapii psychologicznej. 

− Współpraca z biegłymi sądowymi w zakresie leczenia i terapii osób nadużywających 

alkoholu oraz badań i opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania 

rodzaju zakładu leczniczego. 

− Opłacanie kosztów powołania biegłych orzekających w przedmiocie uzależnienia. 

− Dofinansowanie szkoleń i kursów dla osób pomagających w zakresie pracy z osobami 

uzależnionymi. 

− Prowadzenie i finansowanie Punktu Konsultacyjnego dla osób z problemem 

uzależnienia od alkoholu oraz członków ich rodzin, a także dla sprawców i ofiar 

przemocy w rodzinie. 

− Udzielanie informacji o możliwościach pomocy i leczenia odwykowego oraz porad 

psychospołecznych i prawnych dla osób w sprawach związanych z uzależnieniami i 

przemocą w rodzinie. 
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− Wspieranie środowisk wzajemnej pomocy zrzeszonych w Klubach Abstynenckich. 

  

Działalność Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 

 

1. Odbytych posiedzeń zespołu: 7 

2. Wpłynęło wniosków na leczenie: 15 

3. Przeprowadzono postępowań: (rozpatrzono wniosków) : 19 

4. Zakończono skierowaniem wniosku do Sądu: 8 

5. Wnioski do biegłego sądowego: 8 

6. W trakcie realizacji: 8 

7.  W ramach działania Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego przyjęto interesantów: 

30 

8. Liczba udzielonych porad telefonicznych: 15 

9. Zaopiniowano wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu: 6 

10. Uczestnictwo w posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie : 5 

11. Odbyte spotkania: (szkoły, grupy AA) : 2 

12. Przeprowadzone szkolenia komisji: 2 

 

 

II .  Prowadzenie  profilaktycznej działalności  informacyjnej  i edukacyjnej  w  zakresie  

rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności 

dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych. 

 

1.  W 2021r. sfinansowano szkolne programy profilaktyczno - wychowawcze ( z udziałem 

podmiotów zewnętrznych ) w szkołach w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów 

uzależnień i przemocy w rodzinie we wszystkich szkołach z terenu Gminy Krzepice: 

    - Program rekomendowany : „Archipelag Skarbów” - klasy VII-VIII Szkół Podstawowych  

    - Teatr Profilaktyczny Maska – przeznaczony dla klasy I-III i IV-VI Szkół Podstawowych 

   - Program rekomendowany: „Ratownicy Marzeń” - klasy V-VI Szkoła Podstawowa nr 1 w 

Krzepicach 

      - Warsztaty „Pozytywna Dyscyplina” w Szkole Podstawowej w Zajączkach Pierwszych dla 

klas    III, IV, V. 

   Zorganizowano konkursy w szkołach: konkurs ortograficzny,  konkurs „Na krzepickich  

szlakach”, konkurs plastyczny "Zapobiegajmy pożarom", konkurs wędkarski. 

2. Zakupiono sprzęt sportowy  niezbędny przy organizacji pozalekcyjnych zajęć sportowych i 

rekreacyjnych  dla dzieci i młodzieży szkolnej. 

3.  Z programu  alkoholowego  w  2021r.  finansowano  dotacje  w  ramach   konkursów  na 

zadania  sportowe –  organizacja „Biegu Krzepkich”,  konkurs  na  zadania sportowe :  piłka 

nożna ,  tenis  stołowy,  sekcja   siatkówki,  współfinansowanie   zajęć   sportowych  z  Powiatem   

na  obiekcie   "Orlika",   nagrody  za  wysokie  wyniki  w  sporcie i  kulturze, umowy  na   

instruktora   Zespołu    Mażoretek w Starokrzepicach i Zajączkach Pierwszych. 

4. Organizowano dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym i  przemocą  w  

rodzinie spotkań mających na celu integrację z rówieśnikami i grupami społecznymi  mogącymi 

udzielić     wsparcia ( impreza z okazji Dnia Dziecka, zawody wędkarskie). 

5.   W 2021r. z programu alkoholowego dofinansowano wyjazd na warsztaty muzyczne w 

ramach profilaktyki alkoholowej dla dzieci z Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Zajączek 

Pierwszych,   Krzepic, Starokrzepic, wyjazd na warsztaty szkoleniowe dla Młodzieżowej Rady 

Sołeckiej z  Dankowic  oraz Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z Kuźniczki. 
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IV. REALIZACJA UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ 

 

Rada Miejska w Krzepicach w 2021 r. podjęła 88 uchwał. 

Spośród tych uchwał w 79 przypadkach organem wskazanym do wykonania uchwał był organ 

wykonawczy gminy jakim jest Burmistrz Krzepic. 

Rada podjęła m.in. następujące uchwały: 

- Uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

i gminy Krzepice - zrealizowana 

- Uchwałę w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej: Budowa jednego budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego z częścią handlową na parterze, budowa pięciu budynków 

mieszkalnych wielorodzinnych, budowa 52 garaży w zabudowie szeregowej wraz z niezbędną 

infrastrukturą techniczną i drogową - w trakcie realizacji 

- Trzy uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego w 2021 r. - 

zrealizowane 

- Uchwałę w sprawie przekazania środków finansowych dla Państwowej Straży Pożarnej - 

zrealizowana 

- Uchwałę w sprawie zmiany w sprawie określenia wysokości i zasad udzielania oraz 

rozliczania dotacji celowej dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki na terenie 

Gminy Krzepice - zrealizowana 

- Uchwałę w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z 

dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi - zrealizowana 

- Uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach prowadzonych 

przez Gminę Krzepice - zrealizowana 

- Uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości objętych granicami 

Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. - w trakcie realizacji 

- Dwie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność 

Gminy Krzepice - zrealizowane 

- Uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Krzepice - 

zrealizowana 

- Uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i 

przedłużenie okresu obowiązywania umowy najmu lokalu użytkowego - zrealizowana 

- Uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od trybu przetargowego i zawarcie 

umowy najmu - zrealizowana 

- Uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i 

przedłużenie okresu obowiązywania umowy dzierżawy - zrealizowana 

- Uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego 

zasobu Gminy Krzepice - zrealizowana 

- Uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie 

publicznego transportu zbiorowego w ramach przewozów autobusowych o charakterze 

użyteczności publicznej – zrealizowana 

 

Wszystkie pozostałe uchwały były realizowane na bieżąco przez organ wykonawczy gminy. 
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V.  INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KRZEPICE NA 

DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 

 

1. Grunty 

Wartość   księgowa   nieruchomości   stanowiących   własność Gminy Krzepice  wynosi  

łącznie 37 130 600,69 zł. W skład tej wartości wchodzą grunty będące własnością Gminy 

Krzepice   o wartości 36 035 939, 49 zł oraz te, które są własnością Gminy Krzepice i zostały 

przekazane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym i prawnym o wartości 1 094 661,20 

zł. 

 

2. Budynki i budowle 

Na budynki i budowle Gminy Krzepice składają się budynki mieszkalne, budynki usługowe, 

budynki działalności kulturalnej i przeciwpożarowej, a także obiekty infrastruktury technicznej 

takie jak boiska, czy wodociągi. Ich wartość księgowa wynosi 7 006 177,51 zł. 

 

3.  Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (drogi gminne, oświetlenie, parkingi) 

 Wartość księgowa tych obiektów stanowi 48 401 108,43 zł. 

 

4. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 

Grupa ta obejmuje aparaty ogólnego zastosowania,  a  w szczególności zespoły 

komputerowe. Wartość księgowa wynosi 209 033,28 złotych. 

 

 

5. Urządzenia techniczne 

Grupa obejmuje urządzenia sygnalizacyjne i alarmowe, telefoniczne,  zbiorniki wbudowane 

lub zainstalowane wewnątrz budynków np. klimatyzatory oraz pozostałe urządzenia 

techniczne. Wartość księgowa wynosi 480 724,05 złotych. 

 

6. Środki transportowe, maszyny i inne urządzenia.   

Gmina    Krzepice    jest     właścicielem     pojazdów      mechanicznych  o   łącznej   wartości  

1 939 272,93 złotych. 

 

7. Pozostałe narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nie 

sklasyfikowane. 

 Są to meble, place zabaw, urządzenia siłowni zewnętrznych, altany. Wartość księgowa 

wynosi                    570 192,91 złotych. 

 

 8.  Wartości niematerialne i prawne. 

 Wartość księgowa wynosi  23 148,80 złotych. 

 

 

Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej w Krzepicach 

• budynki – wartość  3 233 162,65 złotych, 

• budowle – wartość  48 489 240,36 złotych, 

• maszyny i  urządzenia  - wartość  4 423 557,94 złotych, 
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• specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty –  wartość 305 059,36 złotych, 

• urządzenia techniczne – wartość 1 351 462,31  złotych, 

• środki transportu – wartość 991 396,43 złotych, 

• narzędzia, ruchomości  i wyposażenie – wartość 327 236,24 złotych. 

 

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzepicach 

• pomieszczenia biurowe – wartość 50.129,07 złotych, 

• udział w gruncie  – wartość 3.464,22 złotych, 

• maszyny i urządzenia – wartość   222.004,60 złotych, 

• wyposażenie i narzędzia – wartość  94.187,22 złotych, 

• wartości niematerialne i prawne – wartość 29.236,07 złotych. 

 

 

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Krzepicach 

• budynki – wartość  12 287 724,09 złotych, 

• grunt – wartość  395 000,00 złotych, 

• maszyny i urządzenia – wartość  223 859,71 złotych, 

• wyposażenie -  wartość 795 662,42 złotych, 

• księgozbiór –  wartość 156 985,10 złotych, 

• wartości niematerialne i prawne –  wartość 42 829,53 złotych. 

 

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Krzepicach 

• budynki – wartość  3 683 329,76 złotych, 

• grunt – wartość 249 000,00 złotych, 

• maszyny i urządzenia – wartość  68 434,70 złotych, 

• wyposażenie –    wartość  547 169,25 złotych, 

• księgozbiór – wartość 57 092,50 złotych, 

• wartości niematerialne i prawne –  wartość 16 222,00 złotych. 

 

Szkoła Podstawowa w Zajączkach Drugich 

• budynki – wartość 2 496 934,02 złotych, 

• grunt – wartość 175.027,00 złotych, 

• maszyny i urządzenia – wartość  14.663,00 złotych, 

• wyposażenie –   wartość 382 384,10 złotych, 

• księgozbiór –  50 234,45 złotych, 

• wartości niematerialne i prawne – 13 217,98 złotych. 

  

Szkoła Podstawowa w Zajączkach Pierwszych 

• budynek – wartość 2 627 384,17 złotych, 

• grunt – wartość 230.763,00 złotych, 

• maszyny i urządzenia – wartość  40 623,28 złotych, 

• wyposażenie -  wartość  467 299,44 złotych, 

• księgozbiór – 64 296,00 złotych, 

• wartości niematerialne i prawne –  49 377,49 złotych. 

 

 

Szkoła Podstawowa w Starokrzepicach 

• budynki – wartość 8 718 285,02 złotych, 

• grunt – wartość 311.000,00 złotych, 
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• maszyny i urządzenia – wartość 112 951,47 złotych, 

• wyposażenie –  wartość  545 566,66 złotych, 

• księgozbiór –  102 871,59  złotych, 

• wartości niematerialne i prawne – wartość 19 192,37  złotych. 

 

Przedszkole Samorządowe w Krzepicach 

• budynek – wartość 1 077 348,21 złotych, 

• maszyny i urządzenia – wartość 86 482,40 złotych, 

• wyposażenie –  wartość 217 379,05 złotych, 

• księgozbiór – wartość 915,65 złotych, 

• wartości niematerialne i prawne – wartość  3 022,19 złotych. 

 

Gminny Ośrodek Kultury w Krzepicach 

• budynki – wartość 1 174 116,66 złotych, 

• urządzenia, wyposażenie – wartość 453 168,38 złotych. 

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Krzepicach 

• maszyny i urządzenia - wartość 39 017,31 złotych, 

• wyposażenie – wartość 44 861,40 złotych 

• księgozbiór – wartość 371 430,28 złotych. 

 

1. Gmina Krzepice posiada 100 akcji Banku Ochrony Środowiska o wartości 1 800,00 

złotych. 

2. Środki pieniężne Gminy Krzepice w wysokości –  7 321 634,97 złotych. 

3. Wartość  środków trwałych w budowie  Gminy Krzepice wynosi - 4 972 789,89 

złotych. 

4. Zobowiązania Gminy Krzepice – 10 486 860,16 zł 

a. zobowiązania krótkoterminowe – 1 920 000,00 zł 

b. zobowiązania długoterminowe  - 8 404 177,00 zł 

c. zobowiązania wobec budżetów – 95 157,69 zł 

d. pozostałe zobowiązania – 67 525, 47 zł 

         Pkt 4 ppkt a i b stanowi dług publiczny gminy. 

5. Należności i rozliczenia Gminy Krzepice – 531 820,10 zł 

        a.    należności długoterminowe – 44 500,00 zł 

        b.    należności krótkoterminowe – 0,00 zł 

        c.    należności od budżetów 461 000,36 zł 

        d.    pozostałe należności i rozliczenia – 26 319,74 zł 

   6.    Należności z tytułu podatków i opłat wynoszą 2 000 476,66 zł 

 

  Podane w informacji wartości, są wartościami księgowymi. 

  

 

Zmiany w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji 

 

Gmina Krzepice 

1. Grunty 

W grupie środków trwałych obejmujących grunty nastąpiły zwiększenia o wartości 

księgowej 6 849 979,14 złotych oraz zmniejszenia wartości początkowej 778 381,42 złotych. 

2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 

W grupie środków trwałych obejmujących budynki oraz obiekty inżynierii wodnej i lądowej 
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nastąpiły zwiększenia wartości początkowej o 1 831 330,17 złotych. 

3. Urządzenia techniczne i maszyny 

W tej grupie środków trwałych wystąpiło zwiększenie wartości księgowej o wartości 100 

894,22 zł oraz zmniejszenie z tytułu przekazania o wartości 51 750,80 złotych. 

4. Środki transportu. 

Brak zmian. 

5. Inne środki trwałe. 

Zwiększenie wartości początkowej o 13 563,01 złotych. 

 

 

Jednostki organizacyjne i samorządowe instytucje kultury 

Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej w Krzepicach 

• budowle – zwiększenie wartości o kwotę 1 042 889,45 złotych, 

• maszyny i urządzenia – zwiększenie wartości o kwotę  15 323,37 złotych, 

• specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparatury – zwiększenie wartości o kwotę 51 

486,86 złotych, 

• urządzenia techniczne – zmniejszenie wartości  o kwotę 2 215,40 złotych, 

• środki transportu -  zmniejszenie wartości o kwotę 83 520,00 złotych, 

• narzędzia, ruchomości, wyposażenie – zwiększenie wartości o kwotę  19 444,14 

złotych, 

• środki pieniężne – zwiększenie wartości o kwotę 16 022,44 złotych, 

• środki trwałe w budowie- zwiększenie wartości o kwotę 198 700,95 złotych. 

 

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Krzepicach 

• budynki – zwiększenie wartości o kwotę 31 159,88 zł 

• maszyny i urządzenia - zwiększenie wartości o kwotę  36 390,00 zł 

• wyposażenie – zwiększenie wartości o kwotę 35 447,96 zł 

• księgozbiór – zwiększenie wartości o kwotę  24 610,56 zł 

• wartości niematerialne i prawne -  zwiększenie wartości o kwotę  2 198,01 zł 

 

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Krzepicach 

• budynki – zwiększenie wartości o kwotę 25 600,00 zł 

• maszyny i urządzenia – zwiększenie wartości  o kwotę  23 851,65 zł, 

• wyposażenie- zwiększenie wartości o kwotę 167 389,41 zł 

• księgozbiór -  zmniejszenie wartości o kwotę  11 959,07 złotych, 

• wartości niematerialne i prawne -  zwiększenie wartości o kwotę 10 340,00 zł 

 

Szkoła Podstawowa w Zajączkach Drugich 

• wyposażenie -  zwiększenie  wartości o kwotę  63 725,28 zł, 

• księgozbiór -  zwiększenie wartości o kwotę  6 807,24 zł, 

• wartości niematerialne i prawne – zwiększenie wartości o kwotę 1 899,00 zł. 

 

Szkoła Podstawowa w Zajączkach Pierwszych 

• maszyny i urządzenia – zwiększenie wartości  o kwotę 13 500,00 zł, 

• wyposażenie – zwiększenie  wartości o kwotę zwiększenie wartości o kwotę  43 322,39 

złotych, 

• księgozbiór – zwiększenie wartości o kwotę  10 558,00 złotych, 

• wartości niematerialne i prawne – zwiększenie wartości o kwotę 22 141,63 złotych. 

 

Szkoła Podstawowa w Starokrzepicach 
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• wyposażenie – zwiększenie   wartości o kwotę  104 652,47 złotych, 

• księgozbiór – zmniejszenie wartości o kwotę 4 144,30 złotych, 

 

Przedszkole Samorządowe w Krzepicach 

• wyposażenie – zwiększenie  wartości o kwotę  37 215,64 złotych. 

 

Gminny Ośrodek Kultury w Krzepicach 

• urządzenia i wyposażenie – zwiększenie wartości o kwotę 22 544,76 złotych. 

   

Gminna Biblioteka Publiczna w Krzepicach 

• wyposażenie – zwiększenie wartości o kwotę 5177,01 złotych, 

• księgozbiór – zwiększenie wartości o kwotę 16 527,03 złotych. 

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzepicach 

• maszyny i urządzenia – zwiększenie wartości o kwotę 46 460,25 złotych, 

• wyposażenie – zwiększenie wartości o kwotę 4 087,26 złotych, 

• wartości niematerialne i prawne – zwiększenie wartości o kwotę  5 457,02 złotych. 

 

 

 

 

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych w 

2021 roku  (stan na 31.12.2021 r.) 

 

• dochody uzyskane ze sprzedaży mienia komunalnego wynoszą  426 890,00 złotych, 

• dochody uzyskane z opłat z tytułu użytkowania wieczystego  wynoszą 30 197,37 

złotych, 

• dochody uzyskane z tytułu opłat za  trwały zarząd wynoszą 33 847,50 złotych, 

• dochody uzyskane z najmu i dzierżawy składników majątkowych będących w zasobach 

gminy –  239 051,08  złotych, 

• dochody uzyskane z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo 

własności –  5 415,65  złotych. 
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VI. INFORMACJE FINANSOWE 

 

Realizacja budżetu gminy KRZEPICE za 2021 rok zakończyła się następującymi wynikami: 

 

Wykonanie dochodów ogółem 

Plan dochodów 47.444.205,43 100% 

Wykonanie 48.942.701,66 103% 

 

 
 

Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem 

Wykonanie dochodów ogółem 48.942.701,66 100% 

Wykonanie dochodów bieżących 44.519.171,98 91% 

 

Udział dochodów majątkowych w dochodach ogółem 

Wykonanie dochodów ogółem 48.942.701,66 100% 

Wykonanie dochodów majątkowych 4.423.529,68 9% 

 

47 444 205,43

48 942 701,66

Plan dochodów Wykonanie

Wykres 1. Wykonanie dochodów
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Udział środków zewnętrznych na inwestycje w dochodach majątkowych 

Wykonanie dochodów majątkowych 4.423.529,68 100% 

Dochody majątkowe zewnętrzne 2.562.110,00 58% 

 

 
 

 

 

 

 

Udział dochodów własnych w dochodach ogółem ( w tym: PIT i CIT ) 

 

Wykonanie dochodów ogółem 48.942.701,66  

Wykonanie dochodów własnych 22.010.518,46 100% 

 
Główne źródła dochodów własnych 

- podatek dochodowy PIT 9.682.340,00 43,99% 

91%

9%

Wykres 2. Udział dochodów bieżących i majątkowych 
w dochodach ogółem

dochody bieżące
44 519 171,98

dochody majątkowe
4 423 529,68

42%

58%

Wykres 3. Udział środków zewnętrznych na inwestycje 
w dochodach majątkowych

dochody majątkowe zewnętrzne
2 562 110,00
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- podatek od nieruchomości 3.851.381,43 17,50% 

- opłata za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi 
2.572.583,50 11,69% 

- podatek od środków transportu 535.694,47 2,43% 

- podatek rolny i leśny 411.778,29 1,87% 

- podatek dochodowy CIT 308.912,03 1,40% 

- pozostałe 4.647.828,74 21,12% 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Wykonanie wydatków ogółem 

Plan wydatków 50.896.248,73 100% 

Wykonanie wydatków 45.973.049,84 90% 

 

 

43,99%

17,50%

11,69%

2,43%

1,87%

1,40%

21,12%

Wykres 4. Główne źródła dochodów własnych

podatek dochodowy PIT

podatek od nieruchomości

opłata za gospodarowanie
odpadami komunalnymi

podatek od środków
transportu

podatek rolny i leśny

podatek dochodowy CIT

pozostałe
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Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem 

Wykonanie wydatków ogółem 45.973.049,84 100% 

Zrealizowane wydatki bieżące 39.771.860,83 87% 

 

Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem 

Wykonanie wydatków ogółem 45.973.049,84 100% 

Zrealizowanie wydatków inwestycyjnych 6.201.189,01 13% 

 

 
 

 

Nadwyżka operacyjna za rok 2021  

Planowana nadwyżka 1.894.034,83 100% 

50 896 248,73

45 973 049,84

Plan wydatków Wykonanie wydatków

Wykres 5. Wykonanie wydatków ogółem

87%

13%

Wykres 6. Udział wydatków bieżących 
i inwestycyjnych w wydatkach ogółem

Wydatki bieżące
39 771 860,83

Wydatki inwestycyjne
6 201 189,01
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Wykonanie nadwyżki 4.747.311,15 251% 

 

 
 

Na wypracowanie wyższej niż planowano nadwyżki operacyjnej wpłynęło wykonanie dochodów 

bieżących na poziomie 103% przy realizacji wydatków bieżących na poziomie 96%. 

Wynik budżetu 

Plan deficyt - 3.452.043,30 

Wykonana nadwyżka   2.969.651,82 

 

 

 
 

 

Dług publiczny gminy 

Kredyty 7.494.936,37 

Pożyczki 2.829.240,63 

Zobowiązania wymagalne 0,00 

ŁĄCZNIE 10.324.177,00 

 

1 894 034,83

4 747 311,15

Planowana nadwyżka Wykonanie nadwyżki

Wykres 7. Nadwyżka operacyjna

-3 452 043,30

2 969 651,82

Wykres 8. Wynik budżetu

Plan deficyt

Wykonana
nadwyżka
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Dług publiczny gminy stanowią kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań 

inwestycyjnych. Kwota długu podlegać będzie spłacie zgodnie z umowami do końca 2027 roku.  

Na koniec 2021 gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych czyli takich których termin 

zapłaty minął. Zadłużenie gminy stanowi 21 % wykonanych dochodów ogółem, zatem jest na 

bardzo bezpiecznym poziomie. 

 

Planowane i dopuszczalne wskaźniki spłaty zadłużenia na lata spłaty. 

 

Rok  Planowany 

wskaźnik spłaty 

zadłużenia 

Dopuszczalny 

wskaźnik spłaty 

zadłużenia  

Kwota spłaty rat 

kapitałowych 

2022 7,93% 11,83% 1.920.000,00 

2023 5,89% 9,61% 1.624.110,00 

2024 6,19% 7,99% 1.839.240,63 

2025 6,88% 7,08% 2.150.000,00 

2026 5,72% 6,09% 1.780.660,00 

2027 5,17% 5,67% 1.010.166,37 

 

Przedstawione w tabeli planowane i dopuszczalne wskaźniki możliwości spłaty zadłużenia 

będą ulegać zmianie. O ich wzroście lub spadku decydować będzie realizacja budżetów w 

poszczególnych latach głównie w zakresie wykonanej za dany rok nadwyżki operacyjnej oraz 

dochodów ze sprzedaży majątku gminy. Im wyższa będzie wypracowana nadwyżka operacyjna 

i wyższe dochody ze sprzedaży majątku gminy wzrosną również wskaźniki, które pozwolą 

gminie na krótszy okres spłaty zadłużenia. W przeciwnym wypadku wskaźniki będą mniejsze, 

a okres spłaty znacznie się wydłuży, wzrosną koszty obsługi długu co wpłynie na zwiększenie 

kosztów jego obsługi. 

 

Ważniejsze inwestycje i źródła ich finansowania 

 

Nazwa zadania  Wartość 

zadania  

Budżet gminy  Inne środki 

budżetowe 

Budowa infrastruktury drogowej i 

kanalizacji deszczowej w Osiedlu Andersa 

w Krzepicach 

4.258.794,00 1.748.344,00 Fundusz Dróg 

Samorządowych 

2.510.450,00 

Remont ul. Dzielnej w Krzepicach 73.583,30 73.583,30 0,00 

Remont ul. Ryły w Krzepicach 226.376,00 226.376,00 0,00 

Budowa drogi ul. Reymonta w Krzepicach 119.827,00 119.827,00 0,00 
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Kontynuacja budowy chodnika w ul. 

Parcele w Zajączkach Drugich 

64.642,00 64.642,00 0,00 

Zakup posypywarki na potrzeby gminy 36.850,00 36.850,00 0,00 

Zakup  rębaka na potrzeby gminy 14.900,00 14.900,00 0,00 

Budowa drogi Dojazdowej do pól ul. Cicha 

w Krzepicach  
375.065,00 160.540,57 214.524,43 

Fundusz Ochrony 

Gruntów Rolnych 

Przebudowa chodnika ul. Kuźniczka 112.265,00 112.265,00 0,00 

Przebudowa wodociągu w Dankowicach  

Trzecich 

115.000,00 115.000,00 0,00 

Dokumentacja projektowa budowy drogi 

gminnej ul. Częstochowska wraz ze 

zjazdem z drogi krajowej  Nr 43 

 69.860,00 69.860,00 0,00 

 

Pod względem finansowym rok budżetowy 2021 zakończył się pozytywnymi 

wskaźnikami wykonania dochodów i wydatków. Przełożyło się to na wypracowanie 

nadwyżki operacyjnej  w kwocie 4.747.311,15 zł, czyli wartości, która wpłynęła na 

poprawę wskaźników możliwości spłaty zadłużenia gminy.  

Na dzień 31 grudnia 2021 r. gmina posiadała środki pieniężne w wys. 7.321.634,97 zł. 

 

Środki te zostały zagospodarowane w budżecie roku 2022. 

 

 

 

 

VII. GOSPODARKA WODNO ŚCIEKOWA 

Zadania Gminy z zakresu gospodarki wodno ściekowej wykonuje samorządowy zakład 

budżetowy - Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej w Krzepicach zwany 

dalej zakładem. 

 

 Zaopatrzenie w wodę 

 

Ujęcie wody w Krzepicach składa się z pięciu studni głębinowych  i oddalonej od nich o ok. 

450 m  stacji uzdatniania wody.  

 Obecnie sprzedaż wody wynosi ok. 430 000 – 440 000 m3/rok (w 2021 r. -428 281 m3),  

natomiast pobór wody surowej ze studni kształtuje się na poziomie 530 000 - 560 000 m3/rok 

(w 2021 r. – 547 807 m3), tj. ok. 1450 - 1540 m3/dobę. W sezonie letnim niejednokrotnie 

chwilowe godzinowe  zapotrzebowanie na wodę przekracza 200 m3/godz. 

 Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód podziemnych z pokładów 

czwartorzędowych, zezwala na pobór wody podziemnej w ilości do: Q max/h = 234,23 m3/h , 

Q śr. dob.= 2187 m3/d, Q max roczne = 798 255 m3/rok, Zatwierdzone zasoby eksploatacyjne ujęcia 

miejskiego wynoszą Q= 262 m3/h, przy s=5,0m. Decyzja obowiązuje do dnia 31.12.2023 roku. 
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Stacja Uzdatniania Wody 

 

Stacja Uzdatniania Wody została wybudowana w 1975 roku. W latach 2017/18 SUW została 

całkowicie zmodernizowana.  

 

Obecnie stacja posiada wydajność Qhmax =250 m3/h, a proces uzdatniania wody oparto o 

naturalne procesy napowietrzania i filtracji wraz z dodatkowym układem ozonowania, który 

polepsza procesy utleniania ponadnormatywnych związków wodzie surowej - m.in. manganu. 

Układ ozonowania poprawia parametry organoleptyczne wody i stabilność bakteriologiczną 

wody. 

 

Sieć wodociągowa 

 

Budowę sieci wodociągowej na terenie Gminy Krzepice  rozpoczęto w latach 

siedemdziesiątych ubiegłego wieku.  Obecnie zakład eksploatuje  

 

Sieć  wodociągowa –        79,6 km 

w tym w mieście –        35,2 km 

Przyłącza wodociągowe –       3075 szt. 

w tym w mieście –        1626 szt. 

 

 Gmina sukcesywnie wymienia najstarsze i najbardziej awaryjne odcinki sieci 

wodociągowej.  Do końca 2020 roku wymieniono 11,3 km wodociągów stalowych i żeliwnych. 

W eksploatacji zakładu zostało jeszcze 9 124,5 m  wodociągów stalowych i żeliwnych. 

Łącznie do końca 2021 roku wybudowano 8 290 m  nowych sieci. 

 

 Odbiór  i oczyszczanie ścieków. 

 

 Oczyszczalnia ścieków poprzez sieć kanalizacji z pompowniami dokonuje odbioru, 

oczyszczania i unieszkodliwiania ścieków z terenu gminy. Zgodnie z posiadanym pozwoleniem 

wodnoprawnym oczyszczalnia może oczyszczać  1 620 m3   ścieków na dobę.  

W 2021 roku oczyszczalnia przyjęła 310 077 m3  ścieków, w tym ścieków dowożonych   9038  

m3  

 

Oczyszczalnia ścieków została uruchomiona w 1996 roku, jej przepustowość wynosiła  

wówczas 1080 m3/dobę. . W latach 2013/14 dokonano modernizacji i rozbudowy oczyszczalni. 

Jej przepustowość obecnie wynosi 1620 m3/dobę.  

Oczyszczalnia ścieków w Krzepicach  wykonana jest jako mechaniczno - biologiczna, 

pracująca w technologii sekwencyjnych reaktorów biologicznych (SBR). 

 Od odbiorców ścieki odbierane są poprzez układ sieci kanalizacyjnej – grawitacyjnej, 

jednak znaczne odległości i różnice w wysokości terenu wymusiły zastosowanie układu 

szeregu przepompowni ścieków. 

Obecnie zakład eksploatuje:  

 

Sieć kanalizacyjna (z kan tłocznym)–      69,8 km 

w tym w mieście –        39,1 km 

Przyłącza kanalizacyjne -       2389 szt. 

w tym w mieście-        1441  szt. 
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Przepompownie ścieków –        28 szt. 

w tym w mieście –        10 szt. 

 

Sieć kanalizacyjna na terenie gminy była budowana od 1993 roku.  Dlatego też jej stan 

techniczny jest dobry. Sieci kanalizacyjne wykonane są z rur wipro (fi 600, 800 mm), kamionki 

(fi 300, 250 i 200)  oraz  PCV (fi 300, 250 i 200 mm).  

Studnie rewizyjne wykonane są z kręgów betonowych, jedynie w obrębie Zajączek Drugich 

zabudowano studnie typu Hoffit z tworzywa sztucznego.  

Sieć kanalizacyjna na terenie gminy nie była modernizowana z wyjątkiem wymiany w 2003 

roku 8 sztuk studni kanalizacyjnych typu Hoffit z tworzywa sztucznego w obrębie Nowej Wsi. 

Studnie te nie sprawdziły się w terenie silnie nawodnionym.  Obecnie do wymiany są  4 studnie   

na ul. Głównej w Zajączkach Drugich. W tych studniach parcie wód gruntowych powoduje 

odkształcenie kinety i blokowanie przepływu ścieków. 
 

 

 

VIII.   UKŁAD KOMUNIKACYJNY 

Przez gminę Krzepice przebiega droga krajowa nr 43 Wieluń – Częstochowa oraz drogi 

powiatowe: 

1. S 2002  Krzepice-Zajączki-Lipie, 

2. S 2004  Krzepice-Danków-Lipie, 

3. S 2031  Starokrzepice-Podłęże Szlacheckie, 

4. S 2033  Kostrzyna-Dankowice-Krzepice, 

5. S 2035  Krzepice-Janiki-Panki, 

6. S 2036  Krzepice-Zwierzyniec, 

7. S 2069  Krzepice (ul. Magreta)-Zbrojewsko, 

8. S 2071  Wichrów-Starokrzepice-Krzepice, 

9. S 2075  Krzepice ul. Dworcowa. 

Pozostałą sieć dróg stanowią drogi gminne o łącznej długości 62,03 km łączące poszczególne 

miejscowości ze sobą, po których odbywa się ruch lokalny. Wszystkie miejscowości posiadają 

dostęp do dróg o nawierzchni utwardzonej asfaltowej lub utwardzonej tłuczniowej. Pod 

względem jakościowym nie wszystkie drogi posiadają odpowiednie parametry techniczne 

(szerokość 

i konstrukcja  jezdni, odwodnienie, wymiary łuków i skrzyżowań).  

 

  

Łączna długość dróg gminnych wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. to 62,03 km, w tym 

o nawierzchni: 

1. bitumicznej              45,098 km, 

2. z kostki brukowej betonowej       4,811 km, 

3. tłuczniowej   0,847 km, 

4. gruntowej                          11,024 km, 

5. brukowcowa   0,250 km. 
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IX. MIESZKANIOWY ZASÓB GMINY 

 

Gmina Krzepice jest właścicielem 58 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 2 375,03 m2 oraz 1 

lokalu socjalnego o powierzchni użytkowej 25,14 m2 zlokalizowanych w 19 budynkach, z tego 15 

mieszkań znajduje się w 6 budynkach będących współwłasnością gminy oraz 44 mieszkania znajdują 

się w 12 budynkach stanowiących w 100% własność gminy. 
 Wartość księgowa lokali mieszkalnych oraz przynależnych im budynków gospodarczych wycenionych 

wynosi 1 008 514,00 złotych. 

 

Wielkość zasobu mieszkaniowego gminy z podziałem na lokale socjalne  

i pozostałe lokale mieszkalne. 

Miejscowość 

Razem mieszkań 

stanowiących własność 

gminy 

w tym liczba mieszkań w 

budynkach stanowiących w 100% 

własność gminy 

w tym mieszkań 

socjalnych 

Krzepice 48 40 1 

Starokrzepice 9 2 0 

Dankowice 2 2 - 

Ogółem 59 44 1 

 

 

Gmina Krzepice jest właścicielem 58 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 2 375,03 m2 

oraz 1 lokalu socjalnego o powierzchni użytkowej 25,14 m2 . Wartość księgowa lokali 

mieszkalnych oraz przynależnych im budynków gospodarczych wycenionych wynosi 1 008 

514,00 złotych. 
 

 

 

X.   ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI 

 

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt  10 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości                     

i porządku w gminach  (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.), gminy dokonują corocznej 

analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych                 

i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. 

 

Na podstawie art. 9tb ust. 2 i 3 w/w ustawy analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi                 

sporządza się w terminie do dnia 30 kwietnia za poprzedni rok kalendarzowy i podlega 

publicznemu udostępnieniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej urzędu gminy. 
 

Analiza ta w myśl zapisów art. 9tb ust. 1 w/w ustawy ma zweryfikować możliwości gminy                     

w zakresie przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, 

bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz przeznaczonych do składowania 

pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości z procesu mechaniczno-

biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, a także 

potrzeb inwestycyjnych, kosztów systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Ma również 

dostarczyć informacji o liczbie mieszkańców, liczbie właścicieli nieruchomości, którzy nie 

wykonują obowiązków określonych                w ustawie, a także ilości odpadów komunalnych 

wytwarzanych na terenie gminy, a w szczególności niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 

komunalnych i bioodpadów stanowiących odpady komunalne, odbieranych z terenu gminy oraz 
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przeznaczonych do składowania pozostałości z procesu mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych. Analiza ma 

dostarczyć niezbędnych informacji dla stworzenia efektywnego systemu gospodarki odpadami 

komunalnymi. 

 

 

Możliwości przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, 

bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz przeznaczonych do składowania 

pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości z procesu mechaniczno – 

biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych 

 

 W myśl zapisów art. 9e ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany                          

do przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych) 

odpadów komunalnych bezpośrednio do instalacji komunalnej. 

 

Na terenie Gminy Krzepice nie ma możliwości przetwarzania odpadów komunalnych. 

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i bioodpady odebrane z nieruchomości 

zamieszkałych zgodnie z zawartą umową z podmiotem świadczącym usługi odbioru                               

i zagospodarowania odpadów komunalnych wyłonionym w drodze przetargu przekazywane 

były   do instalacji komunalnej MBP PZOM Strach Sp. z o.o. Sp.k. zlokalizowanej w 

Konopiskach  przy ul. Przemysłowej 7. 

 

 

Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi 

 

W 2021 roku Gmina Krzepice nie realizowała żadnych zadań inwestycyjnych związanych                        

z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.  

 

Zadaniem inwestycyjnym koniecznym do zrealizowania jest modernizacja Punktu selektywnej 

zbiórki odpadów komunalnych w Krzepicach oraz zakup nowych pojemników przeznaczonych              

do zbiórki niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz pojemników 

specjalistycznych do zbiórki odpadów niebezpiecznych.  

 

 

Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i 

unieszkodliwianiem odpadów komunalnych 

 

Koszty systemu gospodarowania odpadami komunalnymi poniesione w 2021 roku na odbiór, 

odzysk, recykling i unieszkodliwianie odpadów komunalnych wyniosły 2 623 465,39 zł. 

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ramach systemu 

gospodarowania odpadami komunalnymi w 2021 roku wyniosły 2 560 859,11 zł. 

 

Liczba mieszkańców 

 

Gmina Krzepice liczyła 8 835 mieszkańców (osoby zameldowane stan na 31.12.2021 r.). 

Zgodnie z art. 6i ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi powstaje w przypadku nieruchomości za każdy miesiąc, w którym na danej 

nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec. Na podstawie złożonych przez właścicieli 

nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
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Gmina Krzepice zorganizowała odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od 7 444 

mieszkańców (stan na 31.12.2021 r.). Liczba osób faktycznie zamieszkujących Gminę Krzepice 

nie jest tożsama z liczbą osób zameldowanych. 

 

Ilość odpadów komunalnych odebranych z nieruchomości zamieszkałych na terenie 

Gminy Krzepice w 2021 roku 

 W 2021 roku podmiot wyłoniony w drodze przetargu, EKO – SYSTEM BIS Spółka                       

z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul. Przemysłowa 7, 42-274 

Konopiska,                 w ramach zawartych umów z Gminą Krzepice odebrał z nieruchomości 

zamieszkałych  z terenu Gminy Krzepice następujące frakcje odpadów komunalnych:  

 

 

Rodzaj odebranych odpadów 

komunalnych  

Masa odebranych  

odpadów (Mg) 

 2019 r. 2020 r. 2021 r. 

Niesegregowane (zmieszane) 

odpady komunalne  

1685,2900 1618,9200 1590,2000 

Popiół - - 217,2200 

Bioodpady 122,0300 195,7400 282,2800 

Papier i tektura  49,4200 20,6000 24,7800 

Tworzywa sztuczne 110,1500 140,4000 153,2200 

Metal 0 0 0 

Szkło 

 

148,0000 154,9600 164,9200 

Odpady wielkogabarytowe 37,3400 37,9600 70,5600 

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne 

9,8000 12,6200 27,2000 

Zużyte opony 10,2600 7,4000 22,9600 

  

 

Odpady zebrane w PSZOK 

  2019 r. 2020 r. 2021 r. 

15 01 01 Opakowania z 

papieru i tektury 

0,8200 3,0400 5,7000 

15 01 02 Opakowania z 

tworzyw sztucznych 

1,0600 - 9,9300 

15 01 07 Opakowania ze szkła 0,8500 4,1100 1,3500 

20 03 07 Odpady 

wielkogabarytowe 

22,6000 30,2000 49,5000 

16 01 03 Zużyte opony 11,1000 7,3300 2,4200 
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20 01 11 Tekstylia - - 0,4200 

20 01 

35* 

Zużyte urządzenia 

elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 

21 i 20 01 23 

zawierające 

niebezpieczne 

składniki 

1,3430 2,3550 1,5700 

20 01 

23* 

Urządzenia 

zawierające freony 

1,8980 1,5150 2,7300 

20 01 36 Zużyte urządzenia 

elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 

21 i 20 01 23 

1,9850 1,0750 3,2000 

20 01 

33* 

Baterie i akumulatory - - 0,0500 

20 011 

34 

Baterie i akumulatory 

inne niż wymienione 

w 20 01 33 

0,2100 - - 

20 01 40 Metale - - 0,7100 

20 02 01 Odpady ulegające 

biodegradacji 

- - 3,2300 

20 01 28 Farby, tusze, farby 

drukarskie, kleje, 

lepiszcze i żywice 

inne niż wymienione 

w 20 01 27 

0,2580 - 0,3500 

20 01 32 Leki inne niż 

wymienione w 20 01 

31 

0,0440 - 0,0500 

17 01 02 Gruz ceglany 30,0000 - - 

17 01 07 Zmieszane odpady 

betonu 

20,0000 - - 

17 03 80 Odpadowa papa - - 1,0000 

17 06 04 Materiały izolacyjne 

inne niż wymienione 

w 17 06 01 i 17 06 03 

- - 2,1900 

 

 Ilość wytworzonych odpadów komunalnych w 2021 r na mieszkańca Gminy Krzepice 

na rok wyniosła 343,00 kg. 

Masa wytworzonych odpadów komunalnych przez mieszkańca w 2020 r. (wg GUS) wyniosła  

342,00 kg/ rok. 
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XI. OŚWIATA 

 

Gmina Krzepice prowadzi następujące placówki (rok szk. 2020/2021: 

 

- Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Krzepicach – dyrektor Danuta Przybylska 

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Krzepicach – do 31.082021 dyrektor Anna Szopa, zastępca 

Gabriela Kluba, od 1.09.2021 p.o. dyrektora Gabriela Kluba, zastępca Anna Szopa 

- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Krzepicach (szkoła prowadzi również oddziały 

przedszkolne) – dyrektor   Magdalena Pilarz 

-  Szkoła Podstawowa w Zajączkach Pierwszych (prowadzi również oddziały 

przedszkolne) – dyrektor Daniela Szczepaniak, 

- Szkoła Podstawowa w Zajączkach Drugich  (prowadzi również odziały przedszkolne) – 

do 31.08.2021 dyrektor Wiesława Karasiak, od 1.09.2021 dyrektor Magdalena Małecka 

- Szkoła Podstawowa w Starokrzepicach (prowadzi również oddziały przedszkolne) – 

dyrektor Mariusz Polus. 

Zestawienie ilości uczniów w klasach i szkołach rok szk. 2020/2021 

 

  rok szk. 2020/2021 

Szkoła / klasa I II III IV V VI VII VIII R 

SP Zajączki Pierwsze 4 11 7 8 0 10 16 11 67 

SP Zajączki Drugie 6 5 9 10 0 7 11 16 64 

SP NR 2 Krzepice 8 19 7 10 9 16 11 15 95 

SP Starokrzepice 13 16 12 18 6 17 13 18 113 

SP NR 1 w Krzepicach 30 39 34 27 15 42 34 31 252 

razem SP 61 90 69 73 30 92 85 91 591 

 
klasa Liczba uczniów Liczba oddziałów 

Oddziały przedszkolne 302 15 

   

SP I 61 6 

SP II 90 6 

SP III 69 6 

SP IV 73 6 

SP V 30 3 

SP VI 92 6 

SP VII 85 6 

SP VIII 91 6 

Razem w szkołach 591 45 

Ogółem 893 59 
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Zestawienie ilości uczniów w klasach i szkołach rok szk. 2021/2022 

 

 

  rok szk. 2021/2022 

Szkoła / klasa I II III IV V VI VII VIII R 

SP Zajączki Pierwsze 10 4 11 7 9 0 10 16 67 

SP Zajączki Drugie 8 7 4 8 10 0 6 11 54 

SP NR 2 Krzepice 23 8 19 7 12 10 18 12 109 

SP Starokrzepice 14 13 16 12 18 6 18 14 111 

SP NR 1 w Krzepicach 30 29 38 36 30 15 41 33 252 

razem SP 85 61 88 70 79 31 93 86 593 

 
klasa Liczba uczniów Liczba oddziałów 

Oddziały przedszkolne 310 14 

   

SP I 85 6 

SP II 61 6 

SP III 88 6 

SP IV 70 6 

SP V 79 6 

SP VI 31 3 

SP VII 93 6 

SP VIII 86 6 

Razem w szkołach 593 45 

Ogółem 903 59 

 

Zestawienie zatrudnionych nauczycieli wg. Stanu 30 września 2021 r. 

 

wyszczególnienie Liczba stosunków pracy nauczycieli 

ogółem bez 

stopnia 

stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany 

Razem etaty 109,35 0 0,2 12,48 9,24 87,43 

Zatrudnienie w 

pełnym wymiarze 

98 0 0 9 7 82 

Zatrudnie

nie w 

niepełny

m 

wymiarze 

licz

ba 

40 0 2 11 8 19 

etat

y 

11,35 0 0,2 3,48 2,24 5,43 
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Zestawienie finansowania z dotacji i innych źródeł finansowania w placówkach 

oświatowych w 2021 r. 

 

 Szkoła Program Dofinansowanie Wkład 

własny 

1 Szkoła Podstawowa Nr 1 w 

Krzepicach  

Podręczniki i materiały 

ćwiczeniowe 

33.179,18  

  Pomoce dydaktyczne w 

ramach programu 

„Laboratoria Przyszłości” 

46.930,00  

2 Szkoła Podstawowa Nr 2 w 

Krzepicach 

Podręczniki i materiały 

ćwiczeniowe 
15.969,27  

  Pomoce dydaktyczne w 

ramach programu 

„Laboratoria Przyszłości” 

60.000,00  

  Projekt „Językowy 

chochlik w krainie 

matematyki” 

164.092,55 (w tym środki 

UE-154.976,30, środki 

Budżetu Państwa-9.116,25) 

10.864,06 

  Zielona Pracownia 39.996,50  

WFOŚ i GW 

10.000,00 

 

3 Szkoła Podstawowa w 

Zajączkach Pierwszych 

Podręczniki i materiały 

ćwiczeniowe 
10.652,74  

  Projekt „Krok ku lepszej 

przyszłości” 
84.379,11 7.528,14 

4 Szkoła Podstawowa w 

Zajączkach Drugich 

Podręczniki i materiały 

ćwiczeniowe 
8.662,44  

  Pomoce dydaktyczne w 

ramach programu 

„Laboratoria Przyszłości” 

30.000,00  

5 Szkoła Podstawowa w 

Starokrzepicach 

Podręczniki i materiały 

ćwiczeniowe 
15.287,52  

  Pomoce dydaktyczne w 

ramach programu 

„Laboratoria Przyszłości” 

36.000,00  
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 Tabela „Rozliczenie subwencji  za 2021 r” pokazuje wysokość środków 

przeznaczanych  w 2021 roku z budżetu gminy oraz udział w tym finansowaniu  budżetu 

państwa w postaci subwencji i dotacji w rozbiciu na poszczególne placówki oświatowe. W 

20201 r.  koszty funkcjonowania  szkół  wyniosły 11759523 zł w tej kwocie 7120831 zł 

stanowiła subwencja oświatowa oraz  środki z  dochodów  własnych budżetu gminy w 

wysokości  4638692 zł. 

 

 Całość kosztów funkcjonowania oświaty to kwota 14902973 zł z  tego 8332967 zł  

stanowiły  subwencje i dotacje oświatowe oraz  środki z dochodów własnych budżetu gminy w 

wysokości  6570006 zł. 

 Należy stwierdzić, że niepokojącym zjawiskiem dla gminy i jej budżetu jest coroczny 

wzrost kosztów funkcjonowania oświaty pokrywany bezpośrednio z budżetu gminy. W 

przypadku utrzymania się tej tendencji, coroczne kierowanie większych środków na realizację 

zadań oświatowych znacznie będzie ograniczać wydatki remontowe i inwestycyjne gminy.  

 

 

XII. REALIZACJA ZADAŃ GMINY W ZAKRESIE KULTURY – DZIAŁALNOŚĆ  

GOK  KRZEPICE 

 

• Mikołajkowy Konkurs Muzyczny (konkurs online) – rozstrzygnięcie konkursu. 

Konkurs dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, polegający na nagraniu utworu 

muzycznego w zaciszu swojego domu.  

• Konkurs fotograficzny pt. „Jak mijają Wam ferie?” (konkurs online). Uczestnicy 

konkursu mieli za zadanie przesłać wybrane zdjęcie przedstawiające aktywność 

podczas ferii. Głosy internautów wyłoniły zwycięzcę. 

• Z uwagi na obostrzenia związane z pandemią stałe zajęcia stacjonarne zmieniły formę 

na zajęcia online: 

- zajęcia taneczne, wokalne, nauki gry na gitarze, instrumentach perkusyjnych, dętych 

drewnianych, dętych blaszanych, zajęcia plastyczne. 

• 31 stycznia 2021 – 29. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Aukcje 

prowadzono w formie online. 

• MUKIS – bezpłatne warsztaty dla dzieci (online) „Spotkania w krainie muzyki 

i śpiewu” 25 stycznia 2021  

• MUKIS – bezpłatne warsztaty dla dzieci (online) „Rysowanie z muzyką” 1 lutego 

2021  

• MUKIS – bezpłatne warsztaty dla dzieci (online) „Rytmika w sieci” 11 lutego 2021 

• Walentynkowy koncert skrzypcowy w wyk. Michała Jędryszka (online) 13 lutego 

2021 

• MUKIS – bezpłatne warsztaty dla dzieci (online) „Domowe instrumenty – zrób to 

sam!” 25 lutego 2021 

• Zimowe haiku – konkurs literacki bez ograniczeń wiekowych 

• Koncert z okazji Dnia Kobiet 6 marca 2021 „Do grającej szafy grosik wrzuć” 

(wejściówki + transmisja online) 

• Regionalny Konkurs Recytatorski „Wrażliwość na słowa” – eliminacje gminne 
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• Konkurs plastyczny pt.”Wielkanocny kurczak z modną fryzurką” 

• Wiosenne haiku – konkurs literacki bez ograniczeń wiekowych 

• Konkurs plastyczny „Moja mama” – konkurs na najpiękniejszy portret mamy 

wykonany techniką kolażu 

• Akcja z nagrodami „Kulturalne progi czekają z utęsknieniem”– wypowiedź nagrana w 

formie wideo: czego najbardziej Wam teraz brakuje i dlaczego?” 

• Bezpłatne warsztaty wprowadzające do rodzicielstwa z pozytywną dyscypliną 

• „Smakołyki na smyki” umuzykalniające warsztaty (online) dla dzieci w wieku 

wczesnoszkolnym i przedszkolnym 

• Muzyczny projekt #uczniowieonline3 – teledysk online w wykonaniu grupy wokalnej. 

• Warsztaty rękodzieła artystycznego dla osób dorosłych (zajęcia stałe GOK) 

• Dzień Dziecka z GOK-iem – animacje podwórkowe, spotkanie z muzyką, tańcem i 

plastyką na świeżym powietrzu 

• Kino plenerowe podczas wakacji: 

- „Gniazdo” 

- „Tajemnice Joan” 

- „Włoskie wakacje” 

• Wakacyjny kącik plastyczny dla dzieci w wieku przedszkolnym 

• Warsztaty bębniarskie dla dzieci w wieku przedszkolnym 

• Podwórkowe warsztaty wokalne dla dzieci od 8 roku życia 

• Papierowe zabawy „Wakacyjny ludzik” – zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku 6-7 

lat 

• „Akwarele w ruch” – twórcze zajęcia plastyczne dla dzieci od 8 roku życia 

• „Wakacje z plastyką” dla dzieci w wieku 6-7 lat 

• „Świat malowany muzyką” warsztaty wokalne dla dzieci od 6 roku życia 

• „Wakacyjna Akademia Rodzica” 5 spotkań (zajęcia płatne dla osób dorosłych) 

• Zwiedzanie Izby Muzealnej wieczorową porą – Noc Muzeów 

• Wakacyjne warsztaty: robotyka LEGO, programowanie z minecraftem 

• „Kolorowe motyle” zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku 4-5 lat 

• „Pędzlem malowane” warsztaty plastyczne dla dzieci od 8 roku życia 

• „Muzyczne lato” na Rynku w Krzepicach: 

- koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Krzepic 

- koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Zajączek 

- koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej ze Starokrzepic 

- plenerowe śpiewanie z dziecięco-młodzieżowym zespołem wokalnym GOK 

Krzepice 

• Wakacyjne rękodzieło pod orzechem dla osób dorosłych: wianki z letnich traw, 

wianki wakacyjne, lampiony. 

• „Pożegnanie lata” współorganizacja wydarzenia z Klubem Sportowym „Liswarta 

Krzepice” w ramach wydarzenia odbył się: towarzyski mecz piłki nożnej, II Gminny 

Turniej Laserowego Paintballa, koncert zespołu „Cała Góra Barwinków” 
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• 82. Rocznica wybuchu II Wojny Światowej (Msza św. w intencji Ojczyzny, złożenie 

kwiatów na Rynku i w miejscach pamięci, ekspozycja dot. września 1939 r. autorstwa 

Krzepickiego koła Kolekcjonerów i plenerowej wystawy przygotowanej przez Koło 

Sympatyków Krzepic „Bieszcza” w budynku GOK ul. Krótka 2) 

• Gala XXX-lecia istnienia budynku GOK przy ul. Częstochowskiej 27 (przybliżenie 

sylwetki śp. Kazimierza Zembali i odsłonięcie jego tablicy pamiątkowej, nagrodzono 

osoby zasłużone dla Kultury Gminy Krzepice: Róża Widuch, Teresa Jackiewicz, 

Romuald Cieśla; podziękowano osobom, które pełniły funkcje kierownicze dla Domu 

Kultury: Maria Kmon, Zofia Kotasińska, Jolanta Wywijas, Magdalena Zalewska) 

• Nabór na zajęcia stałe w nowym roku artystycznym: 

- „Plastusie” zajęcia plastyczne:  I gr. dzieci w wieku 4 lat 

      II gr. dzieci w wieku 5-6 lat 

      III gr. dzieci w wieku powyżej 7 roku życia 

 - „Akademia Fantazji” – zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci w wieku 4-5 lat 

 - „Kreatywni” – zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci w wieku powyżej 6 roku życia 

 - zajęcia taneczne dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych (również seniorów) 

 - zajęcia wokalne indywidualne, grupowe dla dzieci i grupowe dla osób dorosłych 

 - zajęcia nauki gry na gitarze 

 - zajęcia nauki gry na pianinie 

 - rękodzieło artystyczne dla osób dorosłych (2 grupy) 

- nauka języka angielskiego (dla uczniów szkół podstawowych oraz dla osób 

dorosłych 2 grupy: podstawowa i zaawansowana) 

 - Młodzieżowe Orkiestry Dęte (Krzepice, Starokrzepice, Zajączki) 

 - Dziecięco-młodzieżowy Klub Wolontariatu  

• Seanse filmowe w Kinie „Warta”: 

- 23 września: „Psi Patrol”, „Small world” 

- 4 listopada: „Ainbo”, „Wesele 2” 

- 2 grudnia: „Wilk, lew i ja”, „Dziewczyny z Dubaju” 

• „Mapa marzeń” – bezpłatne warsztaty rozwoju osobistego dla kobiet 18+ 

• „Mamy dla Mamy” – bezpłatne spotkanie, grupa wsparcia dla mam 

• „Tańcz razem z nami” bezpłatna, pokazowa lekcja tańca dla osób dorosłych i 

seniorów 

• 103. Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę (obchody gminne): 

wieczornica patriotyczna w wykonaniu SP nr 2 w Krzepicach, Koncert MOD 

Krzepice z mażoretkami, wystawa Krzepickiego Koła Kolekcjonerów, Msza św. w 

intencji Ojczyzny, Przemarsz Niepodległościowy, uroczystości pod pomnikiem 

„Bohaterom Ziemi Krzepickiej” 

• Udział uczestników zajęć w konkursach, festiwalach, inicjatywach, m.in. udział 

wokalistek z grupy wokalnej dla osób dorosłych w „Jura Senior Festiwal”, inicjatywa 

zbierania przez Klub Wolontariatu najpotrzebniejszych rzeczy dla czworonogów z 

częstochowskiego schroniska dla zwierząt. 

• „Kraina Lodu” - mikołajkowy program artystyczny dla dzieci połączony z 

wręczaniem prezentów przez św. Mikołaja 
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• Świąteczny akcent grup GOK-u w formie teledysków:  

- „Jadą kolędnicy, jadą” – w wykonaniu grupy wokalnej dziecięcej,  

- „Taneczne życzenia świąteczne” w wykonaniu grupy tanecznej dziecięcej 

 

 

• Współorganizowanie wydarzeń: 

➢ z Gminną Biblioteką Publiczną:  

- „koncert poezji śpiewanej pt. „Do kraju tego…” w wykonaniu Kuby Michalskiego 

➢ z Krzepickim Kołem Kolekcjonerów i Kołem Sympatyków Krzepic „Bieszcza”: 

- „Wieczór z historią” 

- „Łączy nas Liswarta” – społeczna inicjatywa porządkowania terenu wokół Młyna 

„Marcelin” połączona z plenerem artystycznym 

- Wystawa historycznych zdjęć dot. września 1939 r. oraz czasu okupacji Krzepic 

przez III Rzeszę 

➢ z Kołem Wędkarskim Krzepice:  

- zawody wędkarskie dla dzieci 

➢ z Środowiskowym Domem Samopomocy w Krzepicach: 

- „Piknik Integracyjny” 

➢ z Klubem Sportowym „Liswarta Krzepice”: 

- „Pożegnanie lata”: koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Krzepic z grupą 

mażoretek „MAK”, towarzyski mecz piłki nożnej, II Gminny Turniej Laserowego 

Paintballa, koncert zespołu „Cała Góra Barwinków”. 

➢ z Krzepickim Towarzystwem Regionalnym 

➢ z Dworkiem Lipie, Stowarzyszeniem „Alchemia Czasu”: 

- spotkanie autorskie z Radosławem Hermanem, promocja książki: „Dwór. Miejsce 

magiczne a ogród zaczarowany” 

 

• W roku 2021 odbyło się również: 

- malowanie wewnętrzne pomieszczeń GOK przy ul. Krótkiej 2 

- remont pomieszczenia dla Rady Seniorów z zapleczem sanitarnym – etap I 

- konserwacja zabytków archeologicznych pozyskanych z wykopalisk 

przeprowadzonych w latach 2016-2017. 

 

 

XIII. REALIZACJA ZADAŃ GMINY W ZAKRESIE PROWADZENIA GMINNEJ 

BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ 

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Krzepicach swoją podstawową działalność statutową 

czyli gromadzenie, opracowywanie, udostępnianie zbiorów bibliotecznych , realizuje w 

oparciu o środki samorządowe oraz dotacje. Między innymi dotację celową z Ministerstwa 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego przeznaczoną na zakup nowości wydawniczych. 

W roku 2021 Biblioteka odnotowała 693 zapisanych czytelników, którzy wypożyczyli 

w sumie 11825 książek do domu a z 963 pozycji książkowych skorzystali na miejscu. 
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Łącznie w roku 2021 w naszej placówce przybyło 923 woluminy. Z czego z literatury 

pięknej dla dorosłych 569 wol., z literatury popularnonaukowej – 167 wol. a z literatury dla 

dzieci i młodzieży – 187 wol. Z zakupu przybyło 797 wol., z czego ze środków 

samorządowych zakupiono 577 wol. a z dofinansowania przez Bibliotekę Narodową 

zakupiono 220 wol. Pozostałe wpływy to książki przekazane Bibliotece w darze. W roku 

2021 było ich -105. 

 

GBP Krzepice w roku 2021 zorganizowała szereg spotkań autorskich skierowanych 

zarówno do osób dorosłych, dzieci jak i młodzieży. 

W maju Biblioteka przygotowała warsztaty rękodzieła z Grażyną Makles. 

W czerwcu GBP zaprosiła mieszkańców na koncert poezji śpiewanej w wykonaniu Pana 

Kuby Michalskiego pod hasłem „ Do kraju tego...”. 

Spotkanie odbyło się w ramach obchodów Roku Norwidowskiego. 

Również w czerwcu GBP w Krzepicach zorganizowała spotkanie autorskie w Placówce 

Opiekuńczo-Wychowawczej w Krzepicach z Panią Grażyną Makles, autorką książki dla 

dzieci „Jak sowa stała się symbolem mądrości”. Spotkanie połączone było z warsztatami, na 

których młodzi uczestnicy wykonali pacynki sowy. 

 

Biblioteka przygotowała również cykl spotkań w okresie wakacyjnym – Być kobietą, 

być kobietą … Wszystkie spotkania prowadzone były przez miejscowych ekspertów, 

artystów, twórców w danej dziedzinie. Do grona zaproszonych gości należeli: 

* Pani Izabela Świerczyńska – irydolog, fitoterapeuta, zielarz 

* Pan Bartosz Jeziorski – fizjoterapeuta 

* Pani Anna Schön – podolog 

* Pani Agnieszka Gruca – asystentka stomatologiczna. 

Celem cyklu było uświadomienie oraz propagowanie zdrowego i higienicznego trybu 

życia oraz była to okazja do poznania i promowania lokalnych specjalistów w wybranych 

dziedzinach. 

GBP Krzepice w roku 2021 była organizatorem lekcji bibliotecznych dla przedszkolaków 

oraz dla dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Krzepicach. 

 

W roku 2021 Biblioteka dołączyła do następujących projektów: 

„Mała Książka – Wielki Człowiek” organizowanego przez Instytut Książki. Celem projektu 

jest popularyzacja czytelnictwa wśród dzieci w wieku przedszkolnym na terenie Polski. Ma 

on zachęcić przedszkolaków do czytania i korzystania z biblioteki. 

Udział w projekcie jest bezpłatny zarówno dla bibliotek, jak również dla rodziców i dzieci. 

„Cyfrowi eksperci w podregionie częstochowskim”. W ramach projektu pracownicy będą 

przeszkoleni w dwóch tematach: 

- programowanie w różnych językach, 

- dziennikarstwo online. 

Po zakończonych szkoleniach bibliotekarze będą prowadzili zajęcia dla dzieci w wieku  

od 10-14 lat w ramach dwóch tematów: 

- nauka programowania 

- dziennikarstwo online.  

Dzięki udziałowi w projekcie poza nowo zdobytymi umiejętnościami biblioteka wzbogaci 

się ponadto o 5 tabletów, 5 robotów Edison, zestaw klocków EdCreate, robota Phaton, 

sprzęt do nagrywania (kamera ze statywem), 2 zestawy gry Scottie go do nauki 

programowania. 

 

„Książki online dla każdego”. Zadanie finansowane w ramach II edycji Marszałkowskiego 
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Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego na rok 2021. W naszej bibliotece  

pojawiła się dzięki temu możliwość korzystania z bezpłatnych ebooków  

na dwóch platformach Legimi i Ibuk Libra.  

 

Biblioteka dołączyła do systemu Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych 

ACADEMICA, dzięki czemu nasi czytelnicy mogą korzystać online z zasobów książek i 

czasopism, którymi dysponują tylko duże biblioteki naukowe. W jej zasobach, poza 

książkami i czasopismami, znajdują się również grafiki, plakaty, mapy, fotografie, nuty, 

rękopisy, pocztówki i inne dokumenty. Obecnie ponad 2,1 mln publikacji. Jej bogaty i 

różnorodny zasób sprawia, że z wypożyczalni ACADEMICA korzystają nie tylko 

naukowcy i studenci, ale również nauczyciele, uczniowie szkół oraz osoby, które poszukują 

literatury pozwalającej na rozwijanie zainteresowań. Dzięki udziałowi w projekcie nasi 

użytkownicy zyskali dostęp do cyfrowych zasobów wiedzy a biblioteka uatrakcyjniła swoją 

ofertę w regionie. 

Gminna Biblioteka Publiczna bierze czynny udział w akcjach i konkursach 

organizowanych przez Ośrodki Wychowawcze, Szkoły Podstawowe, współpracuje z 

Zespołem Szkół w Krzepicach, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Krzepicach, służy pomocą 

i wspiera Koło PZER i I  oraz Koło Gospodyń Wiejskich. Od 12 lat Biblioteka prowadzi 

spotkania w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki. 

 

 

 

XIV. REALIZACJA ZADAŃ GMINY W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ 

 

I. W ZAKRESIE ZADAŃ  ZLECONYCH I ZADAŃ WŁASNYCH W RAMACH DOTACJI  

CELOWYCH BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJE ZADAŃ                      Z POMOCY 

SPOŁECZNEJ SKŁADA SIĘ:                                                         11.700.532,03 zł  

W tym na wypłatę świadczeń po uwzględnieniu zwrotów nienależnych świadczeń za 2021 roku 

składa się: 

w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  11.192,72 zł 

• 97 świadczeń w  formie stypendiów szkolnych na kwotę                             11.192,72 zł 

• w rozdziale 85501 – Świadczenie wychowawcze            

8.200.628,93 zł 

• 1.        16522  świadczeń wychowawczych na kwotę                                           8.200.628,93 

zł 

w rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, zasiłki dla opiekuna,  świadczenie                              

z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                      

z ubezpieczenia społecznego:                         3.114.562,95 zł  

• 4571 zasiłków rodzinnych na kwotę                 509.048,87 zł 

• 64 dodatki z tytułu urodzenia dziecka na kwotę                           19.216,78 zł            
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• 185 dodatków z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu 

wychowawczego na kwotę                    71.264,47 zł 

• 219  dodatków z tytułu samotnego wychowywania dziecka na kwotę         39.817,96 zł 

• 74 dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego  

do 5 roku życia na kwotę                      6.660,00 zł 

• 247 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego  

            powyżej 5 roku życia na kwotę                                                  25.812,60 zł     

• 538  dodatków z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego na kwotę                    24.472,38 zł 

• 37  dodatków na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem  

w miejscowości, w której znajduje się szkoła na kwotę                            4.181,00 zł 

• 536 dodatków na pokrycie wydatków związanych z dojazdem dziecka 

 do miejscowości, w której znajduje się szkoła na kwotę                33.913,84 zł 

• 559 dodatki z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej  

na kwotę                                                                          49.931,21 zł 

• 1960  zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę                                        424.303,20 zł 

• 716 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę                       1.358.397,68 zł  

• 24 specjalne zasiłki opiekuńcze na kwotę                 14.880,00 zł 

• 52 jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka na kwotę             52.000,00 zł 

• 169 świadczeń rodzicielskich na kwotę                                                        150.989,00 zł  

• 12 zasiłków dla opiekunów na kwotę na kwotę         7.440,00 zł 

• 264 świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę              108.595,93 zł 

• 432 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające 

świadczenie pielęgnacyjne dla 36 osób na kwotę                                     209.543,15 zł        

• 24 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające 

specjalny zasiłek opiekuńczy dla 2 osoby  na kwotę                                       4.094,88 zł  

 

Ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego korzysta 28 osób uprawnionych. 

Liczba dłużników alimentacyjnych w gminie = 42 osoby 

Kwota  alimentów  zwrócona przez  dłużników w 2021 r. z  tytułu Funduszu  Alimentacyjnego 

(z odsetkami) =  77.459,52 zł (w tym do Śląskiego Urzędu  Wojewódzkiego przekazano 

30.931,22 zł oraz w ramach odsetek: 25.107,46 zł) 

Kwota  alimentów  zwrócona przez  dłużników w 2021 r.  z  tytułu zaliczki alimentacyjnej = 

6.635,70 zł (w tym do Śląskiego Urzędu  Wojewódzkiego przekazano 3.317,83 zł) 

 

w rozdziale 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 

niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum 

integracji społecznej                                                                                                36.817,20 zł                                                                                   

• 200 świadczeń w postaci składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 20 osób 

pobierających    świadczenia pielęgnacyjne na kwotę                          35.478,00 zł 

• 24 świadczeń w postaci składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 2 osób 

pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę                          1.339,20 zł   
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w rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 

niektóre świadczenia z pomocy społecznej                 16.032,52 zł                                                                                   

246 świadczeń w postaci składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 26 osób 

pobierających zasiłek stały oraz 65 świadczeń dla 9 osób objętych indywidualnym 

programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej  na kwotę      

                                                                                                16.032,52 zł 

 

w rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 

i rentowe                       99.065,35 zł 

377 zasiłków okresowych dla 70  rodzin  na kwotę                           99.065,35 zł 

w rozdziale 85216 – Zasiłki stałe                                            145.015,86 zł 

          288  zasiłków stałych dla 31 osób na kwotę                  145.015,86 zł 

w rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 

W 2021 roku pomocą społeczną w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi objęte były 2 osoby i otrzymały pomoc w wymiarze 

1013 świadczeń (godzin).  

          Wpływ z tytułu odpłatności za w/w  usługi opiekuńcze poniesione przez podopiecznych   

          został przekazany do  Śląskiego Urzędu  Wojewódzkiego  w kwocie               3.102,56 zł 

w rozdziale 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania                         61.500,00 zł 

Zakup posiłków dla 37 dzieci w przedszkolach oraz uczniów szkół podstawowych,  

ponadpodstawowych oraz przyznanie zasiłków celowych na zakup żywności dla 65 

rodzin na ogólną kwotę                                                                                61.500,00 zł      

- w tym w ramach realizacji wieloletniego programu wspierania finansowego gmin    

„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023            61.500,00  zł                

w rozdziale 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                           15.716,50 zł 

      1 zasiłek na kwotę                                                                                             15.716,50 zł 

II. W ZAKRESIE ZADAŃ WŁASNYCH NA REALIZACJE ZADAŃ Z POMOCY 

SPOŁECZNEJ WYDANO:                                          420.321,52 zł 

w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym    2.798,19 zł 

97 świadczeń w  formie stypendiów szkolnych na kwotę        2.798,19 zł 

w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny                                                               36.020,65 zł                                                                                                                                      

W związku realizacją programu dla rodzin wielodzietnych "Karta Dużej Rodziny             

w Gminie Krzepice": 

- 8 osób korzystało ze zniżek w Gminnym Ośrodku Kultury w Krzepicach  (wydatek    

w kwocie 557,50 zł); 

- 159 osób korzystało z ulgi w wysokości 50% kosztów posiłków przygotowywanych              

w stołówkach szkolnych i przedszkolnych znajdujących się na terenie gminy Krzepice 

(wydatek w kwocie  30.226,15 zł); 

- 57 osoby korzystały z całkowitego zwolnienia z płatności za świadczenia udzielane     

w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania 
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przedszkolnego  w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych prowadzonych na terenie 

Gminy Krzepice (wydatek w kwocie 5.237,00 zł). 

Dochody – dot. wydania duplikatu KDR 30,00 zł (w tym przekazana na konto ŚUW 

28,50 zł)   

w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze                                                             18.099,47  zł 

pokrycie przez Gminę 10% i  50% wydatków za pobyt 7 dzieci w pieczy zastępczej                      

                      18.099,47 zł 

w rozdziale 85510 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze                                     25.992,08 zł 

pokrycie przez Gminę 10% oraz 30% wydatków z tytułu pobytu 8 dzieci w placówkach 

opiekuńczo-wychowawczych                                                                         25.992,08 zł 

w rozdziale 85202 – Domy Pomocy Społecznej               206.309,33 zł 

pokrycie przez Gminę 70% wydatków za pobyt 11 osób w domu pomocy społecznej                                                                                                                                

           206.309,33 zł 

w rozdziale 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne   

i rentowe                                                                 88.000,00 zł 

świadczenia  na kwotę                                                                         88.000,00 zł              

Pomoc  ta udzielona została 60 rodzinom na: zakup opału, potrzeby bieżące rodziny, 

częściowe pokrycie kosztów leczenia i zakupu leków, dofinansowanie opłat 

mieszkaniowych, zakup żywności, opłacenie pobytu w schronisku dla  osoby 

bezdomnej, pokrycie kosztów remontu mieszkania, zakup podstawowego sprzętu 

użytku domowego, sprawienie pogrzebu. 

w rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe                                     2.101,80 zł 

6 świadczenia dla 1 rodziny na kwotę                                                             2.101,80 zł 

w rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze  specjalistyczne usługi opiekuńcze  

W 2021 roku pomocą społeczną w formie usług opiekuńczych objętych było 29  osób         

i otrzymał pomoc w wymiarze 9553 świadczeń (godzin). Wpływ z tytułu odpłatności za 

usługi opiekuńcze  poniesione przez podopiecznych został przekazany do budżetu gminy 

na dochody w kwocie: 21.520,85 zł oraz 5% specjalistycznych usług opiekuńczych            

w kwocie: 163,29 zł. 

W rozdziale 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania                                      41.000,00 zł  

Zakup posiłków dla 37 dzieci w przedszkolach oraz uczniów szkół podstawowych, gimnazjum 

i szkół ponadgimnazjalnych oraz przyznanie zasiłków celowych na zakup żywności dla 65 

rodzin na ogólną                                                                                                       41.000,00 zł                          

- w tym w ramach realizacji wieloletniego programu wspierania finansowego gmin    „Posiłek 

w szkole i w domu” na lata 2019-2023                                  41.000,00 zł  

POPŻ  podprogram 2020  

w ramach „Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020” 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej 

Potrzebującym z Banku Żywności w  2021 roku pracownicy MG OPS                                  
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w Krzepicach przyjęli i wydali łącznie 32 140 szt. artykułów żywnościowych. 

Otrzymaną żywność wydano dla 240 osób.    
 

 

 

XV OCHRONA  PRZECIWPOŻAROWA 

Realizacja zadań służących ochronie przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej stanowi zadanie 

własne gminy  na podstawie art. 6 ust. 14 ustawy o samorządzie gminnym  ( tj. Dz. U. z 2021r. 

poz. 1372 ze zm. ).  Gmina Krzepice zadanie to wypełnia poprzez wspieranie działalności 

statutowej Ochotniczych Straży Pożarnych. 

W roku 2021 na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych wydatkowano kwotę 

498.994,35zł. na którą składały się m.in. wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, pochodne od 

wynagrodzeń, ubezpieczenia samochodów pożarniczych, strażnic i strażaków, wypłata 

ekwiwalentów za udział w działaniach ratowniczych, badania lekarskie strażaków, naprawa 

samochodów i sprzętu, obsługa techniczna, badania techniczne samochodów pożarniczych, 

przegląd urządzeń ratowniczych, dotacje celowe na zadania bieżące, zakup opału, paliwa, 

niezbędnego sprzętu i wyposażenia, szkolenia członków OSP, prace budowlane przy OSP 

Dankowice, remont budynku OSP Kuźniczka. 

 Wyposażono magazyn przeciwpowodziowy w agregat prądotwórczy, plandeki, buty, 

szpadle, łopaty, worki – 12.578zł. 

 Na terenie Gminy Krzepice funkcjonuje 7 jednostek OSP – OSP Krzepice, OSP 

Starokrzepice, OSP Zajączki Drugie, OSP Zajączki Pierwsze, OSP Dankowice, OSP Kuźniczka 

i OSP Kuków. OSP Krzepice, Starokrzepice i Zajączki Drugie należą do Krajowego Systemu 

Ratowniczo-Gaśniczego. 

 

 Dane liczbowe członków jednostek OSP wg stanu na 2021 rok: 

 

– członków zwyczajnych /czynnych/ - 333, w tym mężczyzn - 248, kobiet - 49 , 

honorowych - 6, wspierających – 230, 

– liczba członków zwyczajnych mogących brać bezpośredni udział w akcjach 

ratowniczo-gaśniczych 133, w tym mężczyzn 125, kobiet 8, 

– Kobiecych Drużyn Pożarniczych - 2, członkiń – 26, 

– Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych - 3, członków - 39 , w tym: dziewcząt -  21, 

chłopców – 18, 

– przy OSP działają 3 orkiestry z 96 osobami, zespół artystyczny z 20 osobami. 

 

 Stan wyposażenia jednostek  OSP w sprzęt silnikowy i samochody wg stanu na 

2021 rok: 
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Krzepice 1 6 3 2 2 1 1 2 1 0 19 5 

Starokrzepice 2 4 2 2 2 1 0 2 0 3 18 3 

Zajączki 

Drugie 

2 3 1 1 0 0 0 1 1 1 10 2 

Zajączki 

Pierwsze 

1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 2 

Dankowice 1 2 1 1 1 0 0 0 0 1 7 1 

Kuźniczka 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1 

Kuków 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1 

Razem 10 17 10 6 5 2 1 5 2 5 63 15 

           

                    

 

 

Zestawienie wyjazdów za 2021r. sporządzone na podstawie danych z Komendy Powiatowej 

PSP w Kłobucku . 

  

Jednostka OSP Pożary Miejscowe zagrożenia 

Krzepice 19 102 

Starokrzepice 6 55 

Zajączki Drugie 4 20 

Zajączki Pierwsze 1 3 

Dankowice 0 9 

Kuźniczka 0 2 

Kuków 0 0 
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XVI.    PODSUMOWANIE 

 

Niniejsze opracowanie  obok obligatoryjnych  treści zawartych w punktach III i IV  

zawiera  informacje które obrazują stan i dokonania Gminy Krzepice w 2021 r.. Raport  

dodatkowo zbiera i uzupełnia informacje prezentowane innych dokumentach  bez powielania 

treści już przekazywanych radnym i mieszkańcom, a w szczególności zawartych w 

sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 r. 
W 2021r. nadal obowiązywał stan epidemiologiczny. Praca w Urzędzie Miejskim odbywała się z 

zachowaniem reżimu sanitarnego związanego z Covid-19. Szkoły w wyznaczonych okresach zgodnie 

z rozporządzeniami Ministra Edukacji i Nauki realizowały naukę w trybie zdalnym. 

Od 29 kwietniu do końca lipca 2021r. został utworzony w gminie Krzepice Powszechny Punkt 

Szczepień. Za wyposażenie punku w niezbędny sprzęt i personel odpowiedzialne było Starostwo 

Powiatowe wraz z Zespołem Opieki Zdrowotnej w Kłobucku. Służby porządkowe – druhowie OSP 

według harmonogramu dbały o bezpieczeństwo (zachowanie dystansu i nie tworzenia kolejek) przy 

powszechnym Punkcie Szczepień. 

Na terenie gminy Krzepice trzy razy zorganizowano mobilny punkt szczepień w ramach, których 

zaszczepiono 256 osób. Poza tym promowano szczepienia poprzez informacje na stronie internetowej 

gminy, Facebooku, plakatach, informacje na tablicach ogłoszeń, gadżety. Członkowie OSP realizowali 

transport mieszkańców do punktów szczepień. 

 

 

Zastępca Burmistrza Krzepic 

  

Mirosław Łukasik 

Krzepice, 30 maja 2022 r. 


