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Załącznik Nr 3 

do Protokołu Nr XV/16 

z dnia 17 czerwca 2016 r. 

Informacja z działalności Wójta Gminy  
za okres od  28 kwietnia do 17 czerwca 2016 roku 

na sesję Rady Gminy Wręczyca Wielka w dniu 17 czerwca 2016 roku 

 
Panie Przewodniczący 
Wysoka Rado  
 
Podjęte zarządzenia: 
W okresie między sesyjnym podjęte zostały trzy Zarządzenia; 
1) pierwsze z Nr 36/2016 z  29 kwietnia 2016 roku: 

 które zwiększyło  dochody i wydatki  budżetu gminy na 2016 
rok o 86 068,90 zł, z  przeznaczeniem na zwrot części 
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 
wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów 
rolnych  oraz na pokrycie kosztów postępowania w tej 
sprawie, na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 26 
kwietnia 2016 roku Nr FBI.3111.141.1.2016, 

 Zarządzeniem powyższym dokonano również zmiany  
w planie dotacji celowej w dziale 852 Pomoc społeczna, 
polegającej na przeniesieniu z rozdziału 85295 – pozostała 
działalność kwot; 7 984 654  zł z tytułu dotacji celowej 
otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu 
administracji rządowej, oraz kwoty 6 500 zł  dotacji na  inne 
zadania zlecone  gminom - na rozdział 85211 - Świadczenia 
wychowawcze na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego  
z dnia 28 kwietnia 2016 roku Nr FBI.3111.62.40.2016, 

 
2) drugie Zarządzenie z Nr z Nr 39/2016 z  11 maja 2016 roku  

w sprawie zmian w budżecie gminy, zwiększyło  dochody  
i wydatki  budżetu gminy na 2016 rok: 
 

 o 612 390 zł z  przeznaczeniem na udzielenie gminom 
dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań 
własnych  
w zakresie wychowania przedszkolnego  w 2016 roku, na 
podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 28 kwietnia 
2016 r. Nr FBI.3111.78.5.2016, 

 o 256 zł otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na 
realizację zadań z zakresu administracji rządowej, 
związanych  
z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, na podstawie Decyzji 
Wojewody Śląskiego z 4 maja 2016 r. Nr 
FBI.3111.79.4.2016, 
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 o kwotę 19 354 zł z przeznaczeniem na realizację zadań 
bieżących gmin na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych 
na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 5 maja 
2016r. Nr FBI.3111.128.3.2016, 

 
3) trzecie zarządzenie  Nr 43/2016 z 19 maja br. dotyczyło 

również  zwiększenia  dochodów i wydatków  budżetu gminy na 
2016 rok o kwotę 1 578 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej  
z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej  z przeznaczeniem na wypłacenie 
wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego 
zadania zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy  
o pomocy społecznej, na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego 
z dnia 28 kwietnia 2016r. Nr FBI.3111.113.3.2016. 
 

 
Przeprowadzone  postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego: 

 25 maja br. na opracowanie dokumentacji projektowej na 
rozbudowę oczyszczalni we Wręczycy Małej. Umowa na kwotę 
152 520 zł została podpisana w dniu 25 maja br. z terminem 
realizacji do 31 grudnia 2016 r. 

 w dniu 2 czerwca br. przeprowadzono już trzecie postępowanie  
o udzielenie zamówienia publicznego na budowę studni 
głębinowej we Wręczycy Wielkiej. Złożono trzy oferty: najwyższą 
złożyła firma z Łodzi na kwotę 982 770 zł, a najniższą firma 
Hydroel z  Zagórzan na kwotę 761 560,60 zł i z tą firmą została  
podpisana umowa, z terminem realizacji do 30 listopada br. 
 

 Podpisane umowy, prowadzone prace:  

 5 maja br. podpisano umowę na wykonanie projektu budowy 
boisk sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. 
Puszczew za kwotę 83 640 zł i terminem realizacji do 30 
listopada br.  
 

 w dniu 12 maja br. podpisany został akt notarialny  
w Kłobucku na sprzedaż lokalu mieszkalnego w tzw. Starych 
blokach przy ul Szkolnej we Wręczycy Wielkiej za kwotę 14 859 
zł, 
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 17 maja br. podpisano umowę na opracowanie analizy 
wniosków do zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego za kwotę 42 000 zł i terminem realizacji do 31 
sierpnia br. 
 

 w maju br. przeprowadzono remont drogi gminnej  
w Pierzchnie, 

 

 zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, w ramach bieżącego 
utrzymania dróg gminnych, wyrównano destruktem 
asfaltowym nawierzchnię ul. Jabłoniowej we Wręczycy Wielkiej, 
ul. Polnej w Grodzisku, ul  Równoległej w Truskolasach, ul. 
Topolowej w Pile Drugiej i część ul. Sportowej w Nowinach  
W dalszej kolejności będzie wyrównywany odc. ul. Nadrzecznej  
w Grodzisku. 

 
Pozostałe sprawy: 

 Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Częstochowie 
Obwieszczeniem z dnia 6 maja 2016 roku SKO.4102.39.2016  
utrzymało w mocy postanowienie z dnia 23 marca 2016 roku 
odmawiające dopuszczenia Stowarzyszenia „ORLICA” z/s  
w Truskolasach do udziału na prawach strony w postępowaniu 
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegające na budowie 
elektrowni wiatrowej o mocy do 1 MW w m. Truskolasy. 
Obwieszczenie to zostało podane do wiadomości publicznej. 
Dodam tylko, że w dniu 9 maja br. wpłynęło pismo z Fundacji 
Łyński Kamień z Warszawy, wraz z ich regulaminem  
o dopuszczeniu tej Fundacji na prawach strony w w/w 
postępowaniu – stowarzyszenie to zostało dopuszczone do 
postępowania. Do czasu opracowania raportu oddziaływania na 
środowisko postępowanie w tej sprawie jest zawieszone.  

 

 Poseł na Sejm RP Pan Tomasz Jaskóła wystąpił  
o udostępnienie lokalu na terenie gminy na dwa dyżury 
poselskie w dniach 2 sierpnia i 22 listopada 2016 r.  
w godzinach 18:00 – 19:30, oraz o poinformowanie o tym 
radnych Rady Gminy Wręczyca Wielka.  Dyżur pełniłby 
osobiście Pan Poseł lub pracownicy jego biura. W czasie dyżuru 
mieszkańcy mogą zgłaszać swoje sprawy, problemy, a także 
propozycję zmian. Poinformowaliśmy Posła, iż lokal taki 
udostępnimy w Gminnym Ośrodku Kultury we Wręczycy 
Wielkiej, a stosowne informacje o terminach dyżuru zostały 
zamieszczone na naszej stronie internetowej i tablicy ogłoszeń. 
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 5 czerwca 2016 r.  na boisku sportowym we Wręczycy Wielkiej  
już po raz 42. odbyły się Zawody Sortowo-Pożarnicze  
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Startowało  12 drużyn,  
w tym 7 dziewczęcych. W grupie dziewcząt pierwsze miejsce 
zajęło OSP Grodzisko, drugie OSP Wręczyca Wielka a trzecie 
Czarna Wieś. Natomiast w grupie chłopców pierwsze miejsce 
wywalczyła OSP Truskolasy, drugie OSP Czarna Wieś a trzecie 
OSP Wręczyca Wielka. Drużyny te otrzymały puchary i dyplomy 
a wszyscy zawodnicy nagrody indywidualne w postaci piłek do 
kosza i piłki nożnej. 
 

 12 czerwca br. na stadionie we Wręczycy Wielkiej w odbył się  
I Gminny Młodzieżowy Turniej Piłki Nożnej we Wręczycy 
Wielkiej o puchar Przewodniczącego Rady Gminy Wręczyca 
Wielka, w którym uczestniczyło 8 drużyn. 

 

 również 12 czerwca br. w Krzepicach odbył się XVIII Powiatowy 
Przegląd Orkiestr Dętych Powiatu Kłobuckiego, orkiestra  
z GOK we Wręczycy Wielkiej zdobyła Grand Prix konkursu. 
Natomiast dzień wcześniej, w Ogólnopolskim Przeglądzie 
Orkiestr Dętych w Czeladzi orkiestra ta zajęła pierwsze miejsce.  

 

 Harmonogram koszenia trawy na gminnych placach zabaw  
w 2016 r.: 

    I termin 16-23 maja,        II termin 27czerwca do 7 lipca,  
    III termin 22-31 sierpnia; 
 

 Zgodnie z ustaleniami podjętymi na ostatnim połączonym 
posiedzeniu komisji Rady Gminy,  do niniejszej informacji 
przygotowany jest załącznik, w którym przedstawiono zasady 
przyjmowania repatriantów przez samorządy. 

 

 

                                                                                   W Ó J T 

                                                                         mgr Henryk Krawczyk 

 

 










