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WSTĘP 

Szanowni Mieszkańcy, 

oddaję w Państwa ręce Raport, który został opracowany w związku z brzmieniem art. 28aa 
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm.), 
jako kompendium wiedzy o sytuacji w Gminie Wręczyca Wielka. 
Dokument jest podstawą do obiektywnej, opartej na faktach oceny pracy Urzędu za 2020 rok. 
Przygotowany został na podstawie danych przekazanych przez pracowników merytorycznych 
Urzędu Gminy Wręczyca Wielka oraz jednostek organizacyjnych. Stanowi podsumowanie 
działalności Wójta Gminy oraz całego zespołu pracowników Urzędu Gminy, w szczególności 
realizacji polityk, programów i strategii oraz uchwał Rady Gminy Wręczyca Wielka. 
 

Szanowni Państwo, 
jestem przekonany, że lektura tego dokumentu, do której serdecznie zachęcam, pozwoli Wam 
dokonać samodzielnej oceny sytuacji gospodarczej i społecznej naszej Gminy. 
Chciałbym dodać, że zmiany, jakie corocznie w niej zachodzą, są efektem wytężonej pracy wielu 
osób. Mam nadzieję, że są one zauważane i doceniane przez naszych Mieszkańców.  
Rok 2020 był rokiem szczególnym z uwagi na stan epidemii, był rokiem wyzwań dotychczas 
nam nieznanych. Walka z COVID-19 sporo kosztuje i nie mam tu na myśli tylko i wyłącznie 
finansów.  
W roku ubiegłym, z uwagi na sytuację związaną z obostrzeniami, nie miałem możliwości 
spotkania się z Mieszkańcami naszej Gminy. 
Dla mnie to ogromna strata. Największą bowiem wartością są spotkania z Wami, którzy 
stanowicie inspirację do wyznaczania planów i działania na rzecz naszej lokalnej społeczności. 
Pomimo tej ciężkiej sytuacji nie zapomnieliśmy o bieżących sprawach. W roku ubiegłym 
przeznaczyliśmy dużo czasu i energii na realizację wyznaczonych zadań, które z pewnością 
poprawiły standard życia naszych Mieszkańców. 
 

Szanowni Państwo, 
zdaję sobie sprawę, że nie wszystkie problemy zostały rozwiązane, ponieważ nie wszystkie 
można rozwiązać w ciągu roku, czy kilku lat budżetowych. 
Wierzę jednak, że kolejne lata pozwolą na realizację planów i zamierzeń już postawionych przed 
naszym samorządem i tych, o których usłyszę podczas naszych cennych spotkań.  
Chciałbym podziękować wszystkim Mieszkańcom oraz Sołtysom za otwartość i zaangażowanie 
w życie naszej małej Ojczyzny, Radnym Rady Gminy za rzetelną pracę i dobrą współpracę oraz 
Pracownikom za profesjonalizm. 
Życzę przyjemniej lektury i zapraszam do merytorycznej dyskusji. 

 

 

Wójt Gminy Wręczyca Wielka

    

 Tomasz Osiński 

https://www.wreczyca-wielka.pl/


 
 RAPORT O STANIE GMINY WRĘCZYCA WIELKA 2020 

 

https://www.wreczyca-wielka.pl/   5 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE 

Wiejska Gmina Wręczyca Wielka położona jest w północnej części województwa śląskiego,  

w odległości 12 km od Częstochowy. W skład Gminy wchodzi 28 sołectw: 

Bieżeń, Borowe, Bór Zapilski, Brzezinki, Czarna Wieś, Długi Kąt, Golce, Grodzisko, Hutka, Jezioro, Kalej, 

Klepaczka, Kuleje, Nowiny, Nowa Szarlejka, Pierzchno, Piła Pierwsza, Piła Druga, Puszczew, Szarlejka, 

Węglowice, Wręczyca Mała, Wręczyca Wielka I, Wręczyca Wielka II, Truskolasy I, Truskolasy II, Wydra, 

Zamłynie skupiających 26 miejscowości: 

Bieżeń, Borowe, Bór Zapilski, Brzezinki, Czarna Wieś, Długi Kąt, Golce, Grodzisko, Hutka, Jezioro, Kalej, 

Klepaczka, Kuleje, Nowiny, Nowa Szarlejka, Pierzchno, Piła Pierwsza, Piła Druga, Puszczew, Szarlejka, 

Węglowice, Wręczyca Mała, Wręczyca Wielka, Truskolasy, Wydra, Zamłynie. 

Gminę Wręczyca Wielka zamieszkuje 17 837 osób (stan na 31.12.2020r). 

Gmina Wręczyca Wielka jest jedną ze 166 gmin w województwie śląskim i jedną z 9. gmin powiatu 

kłobuckiego. Zajmuje powierzchnię 149 km2 , co stanowi 1,21% powierzchni województwa śląskiego 

(12 309 km2 ) i 16,76% powierzchni powiatu kłobuckiego (889 km2 ). 

Gmina Wręczyca Wielka położona jest w północnej części województwa śląskiego, w odległości 12 km 

od Częstochowy. Graniczy z następującymi gminami: na północy - Kłobuck, Opatów i Panki, na 

wschodzie - Częstochowa, na południu - Blachownia oraz na zachodzie - Przystajń i Herby. 
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Pod względem gospodarczym omawiany teren ma charakter rolniczy. W produkcji rolnej dominują 

uprawy: żyta, pszenicy, ziemniaków oraz hodowla trzody chlewnej, bydła mlecznego, drobiu. 

Na terenie gminy rozwinęła się sieć mniejszych zakładów współpracujących z krajami całej Europy.  

Są to zakłady metalowe i inne zajmujące się odlewnictwem z cynku, glinu, mosiądzu i aluminium.  

Na terenie Gminy funkcjonuje kilka ferm hodowli kur oraz kilka gospodarstw specjalizujących się  

w produkcji ogrodniczej, istnieje również kilka ubojni i masarni. Przemysł rozwinięty jest w niewielkim 

stopniu. Brak jest dużych obiektów przemysłowych, natomiast znaczną rolę odgrywają drobne zakłady 

branży rolno-spożywczej, budowlanej, drzewnej i rzemiosła usługowo-produkcyjnego. Największymi 

zakładami przemysłowymi na obszarze gminy są: PPH „AGROMAR” Marek Szleper, Zakład  

Stolarsko-Tartaczny Ryszard Winecki, Cegielnia „GRODZISKO” Wiesław Winecki, Firma „Czerwiński” 

Jan Czerwiński, ZPHU „FANA” Anna i Mieczysław Fabryczny, Masarnia Borowe J.B. Pluta Sp. J.,  

Ubojnia Drobiu „JAN-MAR” Marek Bejm, PPHU „BETONEX” Krzysztof Krawczyk, FPUH „AGMAR” 

Mariusz Mstowski, „GLAS HIT” Eksport Import Joanna Chudy, ZPHU „FORMES TOYS” Grzegorz Chudy, 

PPHU „ZBYMAR” Z. Biernacki i P. Łebek, PPHU „EDMET” Edmund Kloc. 

 

Układ drogowy gminy tworzą drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne. W granicach Gminy Wręczyca 

Wielka istnieje 123,16 km dróg gminnych, 53,82 km dróg powiatowych i 27,52 km dróg wojewódzkich, 

a ich łączna długość wynosi 204,5 km. Lokalne połączenia są zapewnione przez dobrze rozbudowaną 

sieć dróg powiatowych i gminnych o różnej jakości. 

Do ważnych szlaków komunikacyjnych o znaczeniu regionalnym przebiegającym przez teren Gminy 

należy:  

• droga wojewódzka nr 494 relacji Częstochowa – Wręczyca Wielka – Olesno – Bierdzany, 

• droga wojewódzka nr 492 relacji Ważne Młyny – Kłobuck – Wręczyca Wielka – Blachownia.  

Są to drogi jednojezdniowe, na dużych odcinkach przebiegające pośród zabudowy.  

We wschodniej części gminy – w granicach miejscowości Nowa Szarlejka i Szarlejka przebiega 

autostrada A1. Przez teren Gminy przebiega magistrala kolejowa Śląsk - Porty. 

 

1.1.  Władze Gminy 

Podstawowym celem działalności urzędu jest zapewnienie interesantom profesjonalnej i przyjaznej 

obsługi. Urząd realizuje zadania własne oraz zadania zlecone przez administrację rządową.  

Do zadań własnych gminy należy dbałość o porządek publiczny, oświatę, kulturę, infrastrukturę,  

pomoc społeczną, ochronę środowiska. Natomiast zadania zlecone przez administrację rządową – 

dotyczą spraw obywatelskich, stanu cywilnego, wyborów, obronności i pomocy społecznej. 

Organem wykonawczym w gminie jest Wójt. Funkcję tę od 2018 roku w Gminie Wręczyca Wielka pełni 

Tomasz Osiński. Do zadań Wójta należy w szczególności: opracowywanie strategii, programów 

rozwoju, gospodarowanie mieniem komunalnym, wykonywanie budżetu. 

 

1.2.  Rada Gminy 

Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym. Do właściwości Rady Gminy należą wszystkie 

sprawy pozostające w zakresie działania Gminy. 
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Rada obraduje na sesjach zwołanych przez Przewodniczącego Rady. Termin sesji, jej miejsce i porządek 

obrad podaje się na stronę bip gminy Wręczyca Wielka. Radę Gminy Wręczyca Wielka tworzy  

15. Radnych 

1.2.1.  Kadencja  2018-2023 

Przewodniczący Rady Gminy Wręczyca Wielka - Marek Prubant 

Członkowie- Barbara Bogus, Artur Brodziak, Robert Broś, Michał Hendzlik, Artur Klorek, Paweł Kocik, 

Krzysztof Ocimek, Janusz Ogłaza, Anita Toborek, Jakub Winecki, Piotr Wydmuch, Małgorzata Zatyka, 

Urszula Zomerfeld, Wiesław Żerdziński. 

Komisje Rady Gminy Wręczyca Wielka kadencj i  2018 -2023  

KOMISJA BUDŻETOWA 

Przewodniczący: Janusz Ogłaza 

Członkowie: Artur Brodziak, Robert Broś, Artur Klorek, Wiesław Żerdziński 

 

KOMISJA POLITYKI SPOŁECZNEJ  

Przewodniczący: Paweł Kocik 

Członkowie: Artur Klorek, Krzysztof Ocimek, Anita Toborek Jakub Winecki,  

Wiesław Żerdziński 

 

KOMISJA REWIZYJNA  

Przewodniczący: Małgorzata Zatyka 

Członkowie: Barbara Bogus, Piotr Wydmuch 

 

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI 

Przewodniczący: Jakub Winecki 

Członkowie: Urszula Zomerfeld, Michał Hendzlik 

 

1.3.  Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy Wręczyca Wielka  

 

Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm.) stanowi, 

iż organami gminy są: 

1) rada gminy; 
2) wójt (burmistrz, prezydent miasta). 

 

Organem stanowiącym i kontrolnym w gminie jest rada gminy.  

Do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile 

ustawy nie stanowią inaczej. Wójt jest organem wykonawczym gminy i wykonuje uchwały rady gminy 

i zadania gminy określone przepisami prawa. Do zadań wójta, który realizuje zadania przy pomocy 

urzędu gminy, należy m.in. przygotowywanie projektów uchwał rady gminy.  
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W 2020 roku Rada Gminy Wręczyca Wielka podjęła łącznie 73 uchwały, w tym 23 uchwały mające 
charakter aktów prawa miejscowego oraz 50 uchwał nie będących aktami prawa miejscowego,  
tzw. uchwał zwykłych. 
 
                             

Wykaz uchwał podjętych przez Radę Gminy Wręczyca Wielka w 2020 roku 

Informacje ogólne 

L.p. Data odbycia sesji Rodzaj sesji Podjęte uchwały Ilość 
podjętych 

uchwał 
ogółem na 

sesji 

Uchwały 
będące aktami 

prawa 
miejscowego 

1. 16.01.2020r. nadzwyczajna  
(na wniosek Wójta)                       

od nr XV/155/20                   
do nr XV/156/20 

2 - 

2. 28.02.2020r. zwyczajna 
(planowana) 

od nr XVI/157/20 
do nr XVI/165/20 

9 3 

3. 29.05.2020r. zwyczajna 

(planowana) 

od nr XVII/166/20 

do nr XVII/176/20 

11 3 

4. 26.06.2020r. zwyczajna 

(planowana) 

od nr XVIII/177/20 

do nr XVIII/183/20 

7 4 

5. 10.07.2020r. nadzwyczajna               

(na wniosek Wójta)       

od nr XIX/184/20 

do nr XIX/187/20 

4 3 

6. 04.08.2020r. nadzwyczajna               

(na wniosek Wójta)       

od nr XX/188/20 

do nr XX/189/20 

2 - 

7. 29.09.2020r. zwyczajna 

(planowana) 

od nr XXI/190/20 

do nr XXI/201/20 

12 3 

8. 27.11.2020r. zwyczajna 

(planowana) 

od nr XXII/202/20 

do nr XXII/213/20 

12 4 

 

9. 30.12.2020r. zwyczajna 

(planowana) 

od nr XXIII/214/20 

do nr XXIII/227/20 

14 3 

 

x x x x 73 23 
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Sposób ogłoszenia danej uchwały Rady Gminy zależał od tego, czy stanowiła ona akt prawa 

miejscowego, czy uchwałę zwykłą. 

Uchwały stanowiące akty prawa miejscowego (uchwały zawierające przepisy powszechnie 

obowiązujące na obszarze działania gminy) zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego na podstawie art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm.). Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r.  

o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 1461) 

akty prawa miejscowego weszły w życie po upływie 14 dni od dnia ich ogłoszenia.  Uchwały dotyczące 

zmian w budżecie gminy, nie należą do kategorii aktów prawa miejscowego, natomiast podlegały 

ogłoszeniu w dzienniku urzędowym na mocy art. 13 pkt 7 powyższej ustawy oraz art. 61 ust. 2 ustawy 

z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, który stanowi, iż: 

„2. Wójt niezwłocznie ogłasza uchwałę budżetową i sprawozdanie z jej wykonania w trybie 

przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.” 

Uchwały zwykłe weszły w życie z dniem ich podjęcia lub w innym terminie, ściśle określonym przez 

Radę Gminy w danej uchwale i zostały podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie  

w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wręczyca Wielka. 

Zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, Wójt Gminy przedkładał 

uchwały Rady Gminy Wojewodzie w terminie 7 dni od dnia ich podjęcia. 

Uchwałę budżetową, uchwałę w sprawie absolutorium oraz inne uchwały Rady Gminy dot. spraw 

finansowych Wójt Gminy przedkładał Regionalnej Izbie Obrachunkowej.  

Wszystkie uchwały Rady Gminy publikowane są w pełnym brzmieniu na stronie internetowej:  

http://www.bip.wreczyca-wielka.akcessnet.net/Prawolokalne/Uchwały/Rok2020, gdzie również 

dostępny jest rejestr uchwał, zawierający nr uchwały, datę podjęcia oraz przedmiot uchwały. 

Uchwały Rady Gminy, będące aktami prawa miejscowego udostępnione są również w odrębnym 

zbiorze na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Wręczyca Wielka w zakładce: Zbiór aktów 

prawa miejscowego. 

Rozstrzygnięcia organu nadzoru w odniesieniu do uchwał, które zostały unieważnione w całości lub  

w części – zamieszczone są w zbiorze jw. pod uchwałami, których dotyczyły. 

Po odbyciu sesji i podpisaniu uchwał przez Przewodniczącego Rady Gminy, są one niezwłocznie 

przekazywane właściwym komórkom/pracownikom merytorycznym Urzędu Gminy oraz kierownikom 

gminnych jednostek organizacyjnych, w celu ich realizacji. 

W trakcie roku na każdej sesji zwyczajnej Wójt Gminy na bieżąco przedkładał Radzie Gminy informację 

z realizacji podjętych uchwał na przestrzeni okresu międzysesyjnego. 

Informacje te stanowią załączniki do protokołów z sesji, na których zostały przedstawione i zostały 

udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wręczyca Wielka - Menu: Organy/Rada 

Gminy/Sesje/Protokoły z sesji/Załączniki do protokołów. 

Szczegółowe informacje dotyczące podjętych uchwał przez Radę Gminy Wręczyca Wielka  

w 2020 roku przedstawia poniższe zestawienie

https://www.wreczyca-wielka.pl/
http://www.bip.wreczyca-wielka.akcessnet.net/Prawolokalne/Uchwały/Rok2020
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Uchwały Rady Gminy Wręczyca Wielka podjęte w 2020 roku 

Lp. 

 
 

Numer 

uchwały 
 

Data 
podjęcia 

 

Uchwała w sprawie Data wejścia           
uchwały                     
w życie 

Ogłoszenie 
w Dz. Urz. Woj. 

Śląskiego 

Informacja komórki merytorycznej                        
Urzędu Gminy/gminnej jednostki organizacyjnej  

o sposobie realizacji uchwały 
 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 

 

1. XV/155/20 16.01.2020r. zmian w budżecie gminy na 2020 
rok 

z dniem 
podjęcia 

Dz. Urz. 
Woj. Śl. 

z 22.01.2020r. 
poz. 778 

Uchwała zrealizowana z dniem podjęcia. 
Wprowadzono zmiany do budżetu. 
 

2. XV/156/20 16.01.2020r. zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Wręczyca Wielka 
na lata 2020-2027 

z dniem 
podjęcia 

 
--- 

Uchwała zrealizowana. 
 
 

 

3. XVI/157/20 28.02.2020r. nadania honorowego obywatelstwa 
gminy Wręczyca Wielka 

z dniem 
 podjęcia 

--- Na mocy niniejszej uchwały Rada Gminy nadała 
honorowe obywatelstwo Gminy Wręczyca Wielka Panu 
Jerzemu Brzęczkowi. 
Uroczyste nadanie tytułu przesunięto w czasie  z uwagi 
na sytuację epidemiczną w kraju - pandemia wirusa 
SARS-CoV-2. 

4. XVI/158/20 28.02.2020r. nadania imienia Przedszkolu  
w Węglowicach 

z dniem 
10 czerwca 

2020r. 

--- Na mocy niniejszej uchwały Rada Gminy nadała                        
z dniem 10 czerwca 2020r. Przedszkolu w Węglowicach 
im. Marii Kownackiej. 
W dniu 10 czerwca przekazano Dyrektorowi 
Przedszkola w Węglowicach akt nadania imienia 
podpisany przez Przewodniczącego Rady Gminy, tym 
samym uchwała została zrealizowana. 
 
 

https://www.wreczyca-wielka.pl/
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5. XVI/159/20 28.02.2020r. wyrażenia zgody na zawarcie 
porozumienia pomiędzy Gminą 
Wręczyca Wielka a Gminą Kłobuck 
w sprawie przekazania przez Gminę 
Wręczyca Wielka zadania  
w zakresie zapewnienia uczniom 
niepełnosprawnym bezpłatnego 
transportu i opieki w czasie 
przewozu Gminie Kłobuck 

z dniem 
podjęcia 

--- Uchwała zrealizowana. 
Na mocy niniejszej uchwały Wójt Gminy Wręczyca 
Wielka zawarł z Burmistrzem Kłobucka w dniu 
28.02.2020r. porozumienie międzygminne nr 89/2020 
w sprawie wykonania powierzonego zadania 
publicznego w zakresie dowozu dziecka 
niepełnosprawnego z Gminy Wręczyca Wielka do 
Zespołu Szkół Specjalnych Nr 23 im. Janusza Korczaka  
w Częstochowie. 
Porozumienie zostało opublikowane w Dz. Urz. Woj. Śl.  
z 11 marca 2020r. poz. 2278.  Dowóz dziecka był 
wykonywany zgodnie z porozumieniem do 26 czerwca 
2020r. 
 

6. XVI/160/20 28.02.2020r. określenia średniej ceny jednostki 
paliwa w gminie Wręczyca Wielka 
na rok szkolny 2019/2020 

po upływie                    
14 dni od dnia 

ogłoszenia                   
w Dz. Urz.            

Woj. Śl. 

Dz. Urz. 
Woj. Śl. 

z 10.03.2020r. 
poz. 2203 

 

Uchwała zrealizowana. 
Na mocy niniejszej uchwały Rada Gminy określiła 
średnią cenę jednostki paliwa w gminie Wręczyca 
Wielka na rok szkolny 2019/2020 służącą ustaleniu 
zwrotu kosztów rodzicom przewozu dzieci, młodzieży  
i uczniów niepełnosprawnych, realizowanego we 
własnym zakresie przez rodziców. 
 

7. XVI/161/20 28.02.2020r. Regulaminu wynagradzania 
nauczycieli zatrudnionych  
w placówkach oświatowych 
prowadzonych przez Gminę 
Wręczyca Wielka 

po upływie                    
14 dni od dnia 

ogłoszenia 
w Dz. Urz. 

Woj. Śl. 

Dz. Urz. 
Woj. Śl.                  

z 10.03.2020r. 
poz. 2204 

Uchwała nieważna na mocy rozstrzygnięcia 
nadzorczego Nr NPII.4131.1.315.2020 Wojewody 
Śląskiego z dnia 3 kwietnia 2020r. (Dz. Urz. Woj. Śl.   
z 8 kwietnia 2020r. poz.3084). 
Po wprowadzeniu zmian zgodnych z uzasadnieniem do 
ww. rozstrzygnięcia, uchwała podjęta przez Radę 
Gminy w dniu 29 maja 2020r. (Uchwała  
Nr XVII/170/20). 
 
 
 

https://www.wreczyca-wielka.pl/
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8. XVI/162/20 28.02.2020r. ustalenia wysokości stawek opłat za 
zajęcie pasa drogowego 
 

po upływie                    
14 dni od dnia 

ogłoszenia                   
w Dz. Urz. 

Woj. Śl. 

Dz. Urz. 
Woj. Śl.                                  

z 10.03.2020r. 
poz. 2205 

Uchwała nieważna na mocy rozstrzygnięcia 
nadzorczego Nr NPII.4131.1.292.2020 Wojewody 
Śląskiego z dnia 3 kwietnia 2020r. (Dz. Urz. Woj. Śl.   
z 8 kwietnia 2020r. poz. 3075). 
Wprowadzono zmiany i w dniu 29 maja 2020r. uchwała 
została powtórnie podjęta przez Radę Gminy (Uchwała 
Nr XVII/171/20). 
 

9. XVI/163/20 28.02.2020r. ustalenia zasad, na jakich będzie 
przysługiwała dieta 
przewodniczących organów 
wykonawczych jednostek 
pomocniczych (sołtysom) 

z dniem 
1.04.2020r. 

--- Uchwała w realizacji. 
Sołtysi otrzymują zryczałtowaną dietę kwartalną                     
w wys. 750,00zł, jako rekompensatę czasu 
poświęconego na czynności związane z wykonywaniem 
funkcji sołtysa. 

10. XVI/164/20 28.02.2020r. zmian w budżecie gminy  
na 2020 rok 

z dniem 
 podjęcia 

Dz. Urz. 
Woj. Śl.                   

z 11.03.2020r. 
poz. 2276 

Uchwała zrealizowana z dniem podjęcia. 
Wprowadzono zmiany do budżetu. 

 
 
 

11. XVI/165/20 28.02.2020r. zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Wręczyca Wielka  
na lata 2020-2027 

z dniem 
podjęcia 

--- Uchwała zrealizowana. 
 
 

 

12. XVII/166/20 29.05.2020r. przyjęcia Programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Wręczyca Wielka 
w 2020 roku 

z dniem 
podjęcia 

--- Uchwała nieważna na mocy rozstrzygnięcia 
nadzorczego Nr NPII.4131.1.616.2020 Wojewody 
Śląskiego z dnia 3 lipca 2020r. 
Po wprowadzeniu zmian zgodnych z uzasadnieniem do 
ww. rozstrzygnięcia, uchwała podjęta przez Radę 
Gminy w dniu 29 września 2020r. (Uchwała                          
Nr XXI/192/20). 
 

13. XVII/167/20 29.05.2020r. rozpatrzenia skargi na Dyrektora 
Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej we Wręczycy Wielkiej 
 

z dniem 
podjęcia 

--- Uchwała zrealizowana. 
Skargę na Dyrektora GOPS uznano za bezzasadną. 
Bezzasadność skargi wykazano w uzasadnieniu do 
uchwały. 

https://www.wreczyca-wielka.pl/
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14. XVII/168/20 29.05.2020r. wyrażenia zgody na sprzedaż  
w drodze przetargu nieruchomości 
gruntowej położonej  
w Truskolasach 

z dniem 
 podjęcia 

--- Uchwała w trakcie realizacji, trwa procedura 
wyłonienia rzeczoznawcy majątkowego celem 
określenia wartości nieruchomości przeznaczonej na 
sprzedaż w drodze przetargu. 
 

15. XVII/169/20 29.05.2020r. nadania nazwy ulicy położonej  
w miejscowości Nowiny nazwy 
„Jodłowa” 

po upływie                    
14 dni od daty 

ogłoszenia 
w Dz. Urz. 

Woj. Śl. 

Dz. Urz. 
Woj. Śl.                  

z 08.06.2020r. 
poz. 4599 

 

Uchwała zrealizowana.  
 
 
 
 
 

16. XVII/170/20 29.05.2020r. Regulaminu wynagradzania 
nauczycieli zatrudnionych  
w placówkach oświatowych 
prowadzonych przez Gminę 
Wręczyca Wielka 

po upływie                      
14 dni od dnia 

ogłoszenia 
w Dz. Urz.     

Woj. Śl. 
- z mocą 

obowiązującą         
od 1 kwietnia 

2020r. 

Dz. Urz. 
Woj. Śl.                  

z 08.06.2020r. 
poz. 4600 

 

Uchwała została zrealizowana. 
Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych  
w placówkach oświatowych prowadzonych przez 
Gminę Wręczyca Wielka jest stosowany z mocą 
obowiązującą od 1 kwietnia 2020r. 
Dodatki nauczycieli, których wysokość uległa zmianie, 
zostały wypłacone z wyrównaniem od 1 kwietnia. 
 
 

17. XVII/171/20 29.05.2020r. ustalenia wysokości stawek opłat za 
zajęcie pasa drogowego dróg 
publicznych będących w zarządzie 
Wójta Gminy Wręczyca Wielka na 
cele niezwiązane z budową, 
przebudową, remontem, 
utrzymaniem  i ochroną dróg 
 

po upływie                   
14 dni od dnia 

ogłoszenia                   
w Dz. Urz.  Woj. 

Śl. 

Dz. Urz. 
Woj. Śl.                      

z 08.06.2020r. 
poz. 4601 

 

Uchwała nieważna na mocy rozstrzygnięcia 
nadzorczego Nr NPII.4131.1.609.2020 Wojewody 
Śląskiego z dnia 3 lipca  2020r. (Dz. Urz. Woj. Śl.                     
z 6 lipca 2020r. poz. 5413). 
Po wprowadzeniu zmian zgodnych z uzasadnieniem do 
ww. rozstrzygnięcia, uchwała podjęta przez Radę 
Gminy w dniu 27 listopada 2020r. (Uchwała                        
Nr XXII/205/20). 
  

https://www.wreczyca-wielka.pl/
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18. XVII/172/20 29.05.2020r. wyrażenia zgody na zmianę udziału   
w nieruchomości wspólnej we 
Wręczycy Wielkiej  przy ul. Szkolnej 
nr 6 

z dniem 
 podjęcia 

--- Uchwała niezrealizowana. 
Z uwagi na wirusa SARS-CoV-2 nie było możliwe 
sporządzenie aktu notarialnego. Jest on zaplanowany 
na 2021r. 
 
 
 
 

19. XVII/173/20 29.05.2020r. zatwierdzenia rocznego 
sprawozdania finansowego 
Gminnego Ośrodka Kultury we 
Wręczycy Wielkiej za rok 2019 
 

z dniem 
podjęcia 

--- Uchwała nieważna na mocy rozstrzygnięcia 
nadzorczego Nr NPII.4131.1.606.2020 Wojewody 
Śląskiego z dnia 3 lipca 2020r. 
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego GOK  należy 
do wyłącznej kompetencji Wójta Gminy. 
 

20. XVII/174/20 29.05.2020r. zmian w budżecie gminy na 2020 
rok 

z dniem 
podjęcia 

Dz. Urz. 
Woj. Śl.                       

z 02.06.2020r. 
poz. 4354 

Uchwała zrealizowana z dniem podjęcia. 
Zmiany zostały wprowadzone do budżetu. 
 
 

21. XVII/175/20 29.05.2020r. udzielenia pomocy finansowej dla 
Powiatu Kłobuckiego 

z dniem 
podjęcia 

--- Uchwała zrealizowana. 
Na jej podstawie przekazano 22 czerwca 2020r. 
Starostwu Powiatowemu w Kłobucku kwotę 4.797,00 zł 
pomocy finansowej na dofinansowanie zakupu                                 
i montażu automatycznej stacji meteorologicznej do 
systemu Monitoringu Suszy Rolniczej na terenie 
Powiatu Kłobuckiego (umowa 181/2020 z 02 czerwca 
2020 roku). 
 

22. XVII/176/20 29.05.2020r. zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Wręczyca Wielka 
na lata 2020-2027 

z dniem 
 podjęcia 

--- Uchwała zrealizowana. 
 

https://www.wreczyca-wielka.pl/
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23. XVIII/177/20 26.06.2020r. udzielenia Wójtowi Gminy 
Wręczyca Wielka wotum zaufania 
 

z dniem 
 podjęcia 

--- Uchwała zrealizowana. 
Po zakończeniu debaty na raportem o stanie gminy za 
2019 rok, na mocy niniejszej uchwały Rada Gminy 
udzieliła Wójtowi Gminy Wręczyca Wielka wotum 
zaufania. 
 

24. XVIII/178/20 26.06.2020r. zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania 
budżetu za 2019 rok 
 

z dniem 
podjęcia 

--- Uchwała zrealizowana. 
 
 

25. XVIII/179/20 26.06.2020r. udzielenia absolutorium dla Wójta 
Gminy Wręczyca Wielka za rok 2019 
 

z dniem 
podjęcia 

--- Uchwała zrealizowana. 
 
 
 

26. XVIII/180/20 
 

26.06.2020r. Regulaminu określającego kryteria  
i tryb przyznawania nagród dla 
nauczycieli w ramach specjalnego 
funduszu nagród dla nauczycieli za 
ich osiągnięcia w zakresie pracy 
dydaktycznej, wychowawczej  
i opiekuńczej w placówkach 
oświatowych prowadzonych przez 
Gminę Wręczyca Wielka 

po upływie 
14 dni od dnia 

ogłoszenia 
w Dz. Urz.              

Woj. Śl. 

Dz. Urz. 
Woj. Śl.                  

z 07.07.2020r. 
poz. 5482 

Na mocy niniejszej uchwały wszedł w życie Regulamin 
określający kryteria i tryb przyznawania nagród dla 
nauczycieli w ramach specjalnego funduszu nagród dla 
nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy 
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej  
w placówkach oświatowych prowadzonych przez 
Gminę Wręczyca Wielka. 
Nagrody przyznawane z okazji Dnia Edukacji Narodowej 
w 2020r. przyznawane były zgodnie z kryteriami  
i trybem określonym w regulaminie. 
Tym samym uchwała została zrealizowana. 
 

https://www.wreczyca-wielka.pl/
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27. XVIII/181/20 26.06.2020r. określenia średniej ceny jednostki 
paliwa w gminie Wręczyca Wielka 
na rok szkolny 2020/2021 

po upływie                     
14 dni od dnia 

ogłoszenia 
w Dz. Urz.  Woj. 

Śl. 

Dz. Urz. 
Woj. Śl.                  

z 07.07.2020r. 
poz. 5483 

Na mocy niniejszej uchwały Rada Gminy określiła 
średnią cenę jednostki paliwa w gminie Wręczyca 
Wielka na rok szkolny 2020/2021 służącą ustaleniu 
zwrotu kosztów rodzicom przewozu dzieci, młodzieży  
i uczniów niepełnosprawnych, realizowanego we 
własnym zakresie przez rodziców. 
Umowy  z rodzicami dotyczące zwrotu kosztów 
przewozu w roku szkolnym 2020/2021 zostały zawarte 
z uwzględnieniem średnich cen jednostek paliwa 
określonych w uchwale, tym samym uchwała została 
zrealizowana. 
 

28. XVIII/182/20 26.06.2020r. podziału obszaru gminy Wręczyca 
Wielka na sektory celem 
zorganizowania odbierania 
odpadów komunalnych 

po upływie                   
14 dni od dnia 
jej ogłoszenia                  

w Dz. Urz.  Woj. 
Śl. 

Dz. Urz. 
Woj. Śl.                  

z 07.07.2020r. 
poz. 5484 

Uchwała zrealizowana. 
Na mocy niniejszej uchwały dokonano podziału obszaru 
gminy Wręczyca Wielka na sektory celem 
zorganizowania odbierania odpadów komunalnych. 

29. XVIII/183/20 26.06.2020r. regulaminu utrzymania czystości  
i porządku na terenie gminy 
Wręczyca Wielka 
 

po upływie                  
14 dni od dnia 
jej ogłoszenia                   

w Dz. Urz.  Woj. 
Śl. 

Dz. Urz. 
Woj. Śl.                  

z 07.07.2020r. 
poz. 5485 

Uchwała nieważna na mocy rozstrzygnięcia 
nadzorczego Nr NPII.4131.1.714.2020 Wojewody 
Śląskiego z dnia 31 lipca  2020r. (Dz. Urz. Woj. Śl.                     
z 4 sierpnia 2020r. poz. 5924). 
Po wprowadzeniu zmian zgodnych z uzasadnieniem do 
ww. rozstrzygnięcia, uchwała podjęta przez Radę 
Gminy w dniu 29 września 2020r. (Uchwała                          
Nr XXI/195/20). 
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30. XIX/184/20 10.07.2020r. przepisów porządkowych  
w gminnym regularnym przewozie 
osób 
 

po upływie                   
14 dni od dnia 

ogłoszenia                   
w Dz. Urz.  Woj. 

Śl. 

Dz. Urz. 
Woj. Śl.                  

z 16.07.2020r. 
poz. 5670 

Uchwała unieważniona w części - na mocy 
rozstrzygnięcia  nadzorczego Nr NPII.4131.1.722.2020 
Wojewody Śląskiego z dnia 14 sierpnia 2020r. (Dz. Urz. 
Woj. Śl. z 17 sierpnia 2020r. poz. 6092). 
Dotyczy unieważnienia: 
- § 6 pkt 2 załącznika do uchwały 
- § 6 pkt 6 załącznika do uchwały 
- § 6 pkt 7 załącznika do uchwały 
- § 13 załącznika do uchwały 
W pozostałej części uchwała jest obowiązująca                       
i w realizacji. 

31. XIX/185/20 10.07.2020r. cen za usługi przewozowe  
w gminnych przewozach 
pasażerskich w publicznym 
transporcie zbiorowym 

po upływie 
14 dni 

od ogłoszenia               
w Dz. Urz. 

Woj. Śl. 

Dz. Urz. 
Woj. Śl.                  

z 16.07.2020r. 
poz. 5671 

Zawarto umowę w dniu 10-08-2020r. Nr 328/2020                         
z GTVBUS Polska Sp. z o.o. 
Regulamin przewozu osób, cenniki biletów  
i zestawienie ulg podstawowych wprowadzono od dnia 
17-08-2020r. 
Przejazd na liniach: 154, 155 i 156 na obszarze gminy 
Wręczyca Wielka jest bezpłatny. 
Uchwała w trakcie realizacji. 
 

32. XIX/186/20 10.07.2020r. sposobu ustalenia wysokości opłaty 
dodatkowej i manipulacyjnej  
w gminnych przewozach 
pasażerskich  
w publicznym transporcie 
zbiorowym 

po upływie 
 14 dni 

od ogłoszenia               
w Dz. Urz. 

Woj. Śl. 

Dz. Urz. 
Woj. Śl.                  

z 16.07.2020r. 
poz. 5672 

Zawarto umowę w dniu 10-08-2020r. Nr 328/2020                    
z GTVBUS Polska Sp. z o.o. 
Regulamin przewozu osób, cenniki biletów  
i zestawienie ulg podstawowych wprowadzono od dnia 
17-08-2020r. 
Uchwała w trakcie realizacji. 
 

33. XIX/187/20 10.07.2020r. wyrażenia zgody na zawarcie 
umowy o świadczenie usług  
w zakresie publicznego transportu 
zbiorowego 

z dniem 
podjęcia 

--- Zawarto umowę w dniu 10-08-2020r. Nr 328/2020                
z GTVBUS Polska Sp. z o.o. 
Uchwała w trakcie realizacji. 
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34. XX/188/20 04.08.2020r. zmian w budżecie gminy na 2020 
rok 

z dniem 
podjęcia 

Dz. Urz. 
Woj. Śl.                  

z 10.08.2020r. 
poz. 6007 

Uchwała zrealizowana z dniem podjęcia. 
Zmiany naniesione do budżetu. 
 
 
 

35. XX/189/20 04.08.2020r. zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Wręczyca Wielka 
na lata 2020-2027 

z dniem 
podjęcia 

--- Uchwała zrealizowana. 
 
 

36. XXI/190/20 29.09.2020r. zawarcia porozumienia  
z Wojewodą Śląskim w sprawie 
przyjęcia zadań dotyczących 
obowiązku utrzymania grobów  
i cmentarzy wojennych 
znajdujących się na terenie Gminy 
Wręczyca Wielka 
 

 
z dniem 
podjęcia 

 
--- 

Uchwała zrealizowana 
Porozumienie podpisane w  dniu 12 kwietnia 2021r. 
 
 
 
 
 

37. XXI/191/20 29.09.2020r. wyrażenia zgody na dzierżawę 
gruntu na okres do 3 lat dla 
dotychczasowego dzierżawcy 
nieruchomości gruntowej 
 

z dniem 
podjęcia 

--- Uchwała zrealizowana. 
Na mocy niniejszej uchwały zawarto umowę dzierżawy 
na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą 
nieruchomości gruntowej. 

38. XXI/192/20 29.09.2020r. przyjęcia Programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Wręczyca Wielka 
w 2020 roku 

po upływie             
14 dni od daty 

ogłoszenia               
w Dz. Urz. 

Woj. Śl. 

Dz. Urz. 
Woj. Śl.                  

z 5.10.2020r. 
poz. 7124 

Uchwała obowiązująca . 
Na mocy niniejszej uchwały przyjęto Program opieki 
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wręczyca 
Wielka w 2020 roku. 
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39. XXI/193/20 29.09.2020r. określenia przystanków 
komunikacyjnych na terenie Gminy 
Wręczyca Wielka oraz warunków  
i zasad korzystania z tych 
przystanków 
 

w terminie 
14 dni od dnia 

ogłoszenia               
w Dz. Urz. 

Woj. Śl. 

Dz. Urz. 
Woj. Śl.                  

z 5.10.2020r. 
poz. 7125 

Uchwała nieważna na mocy rozstrzygnięcia 
nadzorczego Nr NPII.4131.1.915.2020 Wojewody 
Śląskiego z dnia 30 października 2020r. (Dz. Urz. Woj. 
Śl. z 3 listopada 2020r. poz. 7684). 
Po wprowadzeniu zmian zgodnych z uzasadnieniem do 
ww. rozstrzygnięcia, uchwała podjęta przez Radę 
Gminy w dniu 27 listopada 2020r. (Uchwała                        
Nr XXII/204/20). 
 

40. XXI/194/20 29.09.2020r. ogłoszenia tekstu jednolitego 
Statutu Gminy Wręczyca Wielka 
 

z dniem 
podjęcia 

Dz. Urz. 
 Woj. Śl.                  

z 5.10.2020r.                  
poz. 7127 

Uchwała obowiązująca. 
Na mocy niniejszej uchwały Rada Gminy wydała 
obwieszczenie w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego 
statutu gminy, w którym zostały uwzględnione zmiany 
do Statutu uchwalone uchwałą Nr  VIII/84/19 z dnia  
28 czerwca 2019r. 
 

41. XXI/195/20 29.09.2020r. regulaminu utrzymania czystości  
i porządku na terenie Gminy 
Wręczyca Wielka 
 

po upływie                  
14 dni od dnia 
jej ogłoszenia               

w Dz. Urz. 
Woj. Śl. 

Dz. Urz. 
Woj. Śl.                  

z 5.10.2020r. 
poz. 7126 

Uchwała zmieniona Uchwałą Rady Gminy  
Nr XXII/202/20 z dnia 27.11.2020r. 
 
 
 

42. XXI/196/20 29.09.2020r. zmian w budżecie gminy na  
2020 rok 
 

z dniem 
podjęcia 

Dz. Urz. 
Woj. Śl.                  

z 2.10.2020r. 
poz. 7091 

Uchwała zrealizowana. 
Zmiany wprowadzone do budżetu. 
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43. XXI/197/20 29.09.2020r. zmiany Uchwały Nr XXVI/292/2013 
Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia                                     
30 października 2013r. w sprawie: 
emisji obligacji oraz zasad ich 
zbywania, nabywania i wykupu 
 

z dniem 
podjęcia 

--- Uchwała zrealizowana. 
Na podstawie uchwały w grudniu 2020 roku podpisano 
aneks z emitentem obligacji na przesunięcie terminu 
wykupu obligacji przez Gminę Wręczyca Wielka: 
- serii E13 o wartości 1.600.000,00 zł z 2020 roku  
na rok 2028, 
- serii F13 o wartości 1.600.000,00 zł z 2021 roku  
na rok 2029, 
- serii G13 o wartości 1.600.000,00 zł z 2022 roku  
na rok 2029, 
- serii A14 o wartości 1.000.000,00 zł z 2023 roku  
na rok 2029. 
 

44. XXI/198/20 29.09.2020r. zmiany Uchwały Nr XXIII/225/17 
Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 
28 marca 2017 roku w sprawie 
emisji obligacji oraz zasad ich 
zbywania, nabywania i wykupu 
 

z dniem 
podjęcia 

--- Uchwała zrealizowana. 
Na podstawie uchwały w grudniu 2020 roku podpisano 
aneks z emitentem obligacji na przesunięcie terminu 
wykupu obligacji przez Gminę Wręczyca Wielka: 
- serii A17 o wartości 300.000,00 zł z 2021 roku  
na rok 2028, 
- serii B17 o wartości 400.000,00 zł z 2022 roku  
na rok 2028, 
- serii C17 o wartości 500.000,00 zł z 2023 roku  
na rok 2029. 
 

45. XXI/199/20 29.09.2020r. Zmiany Uchwały Nr XXXI/330/18 
Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 
23 marca 2018r. w sprawie emisji 
obligacji oraz zasad ich zbywania, 
nabywania i wykupu 

z dniem 
podjęcia 

--- Uchwała zrealizowana. 
Na podstawie uchwały w grudniu 2020 roku podpisano 
aneks z emitentem obligacji na przesunięcie terminu 
wykupu obligacji przez Gminę Wręczyca Wielka: 
- serii A18 o wartości 800.000,00 zł z 2022 roku  
na rok 2028, 
- serii B18 o wartości 650.000,00 zł z 2023 roku  
na rok 2028, 
- serii C18 o wartości 650.000,00 zł z 2023 roku  
na rok 2028. 
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46. XXI/200/20 29.09.2020r. udzielenia pomocy finansowej dla 
Powiatu Kłobuckiego 
 

z dniem 
podjęcia 

--- Uchwała zrealizowana. 
Na podstawie uchwały udzielono pomocy finansowej 
Starostwu Powiatowemu w Kłobucku w formie dotacji 
celowej na dofinansowanie przebudowy drogi 
powiatowej nr 2047S oraz 2061S poprzez wykonanie 
chodnika dla pieszych w miejscowości Piła Pierwsza  
i Zamłynie (umowa 415/2020 z 8 października 2020r.). 
Środki przekazano 31 grudnia 2020r. 
 
 

47. XXI/201/20 29.09.2020r. zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Wręczyca Wielka 
na lata 2020-2027 

z dniem 
podjęcia 

--- Uchwała zrealizowana. 
 
 
 

48. XXII/202/20 27.11.2020r. zmieniająca uchwałę Nr XXI/195/20 
Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 
29 września 2020r. w sprawie 
regulaminu utrzymania czystości  
i porządku na terenie Gminy Wręczyca 
Wielka 
 

po upływie 
14 dni od dnia 
jej ogłoszenia 

w Dz. Urz. 
Woj. Śl. 

Dz. Urz. 
Woj. Śl.                  

z 8.12.2020r. 
poz. 8833 

Uchwała obowiązująca 
Na mocy niniejszej uchwały Rada Gminy zmieniła 
regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy Wręczyca Wielka. 
 
 
 

49. XXII/203/20 27.11.2020r. sposobu i zakresu świadczenia usług 
w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli 
nieruchomości  
i zagospodarowania tych odpadów 
 

po upływie                   
14 dni od dnia 
jej ogłoszenia 

w Dz. Urz. 
Woj. Śl. 

Dz. Urz. 
Woj. Śl.                  

z 8.12.2020r. 
poz. 8834 

Uchwała obowiązująca 
Na mocy niniejszej uchwały Rada Gminy określiła 
sposób i zakres świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 
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50. XXII/204/20 27.11.2020r. określenia przystanków 
komunikacyjnych na terenie Gminy 
Wręczyca Wielka oraz warunków  
i zasad korzystania z tych 
przystanków 
 

po upływie                  
14 dni od dnia 

ogłoszenia               
w Dz. Urz. 

Woj. Śl. 

 
Dz. Urz. 
Woj. Śl.                  

z 08.12.2020r. 
poz. 8835 

Zawarto umowę w dniu 10-08-2020r. Nr 328/2020                    
z GTVBUS Polska Sp. z o.o. 
GTVBUS przygotował regulamin przewozu osób  
w publicznym transporcie zbiorowym oraz przygotował    
i zamieścił na stronie internetowej rozkłady jazdy na 
liniach: 154, 155 i 156 na obszarze gminy Wręczyca 
Wielka. 
Ilość przystanków: 102 
Uchwała zrealizowana. 
Na mocy niniejszej uchwały wykaz przystanków 
komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina 
Wręczyca Wielka, został rozszerzony  
o 14 pozycji/punktów w stosunku do poprzedniej 
uchwały Nr XIII/133/19 z dnia 19 listopada 2019r. Część 
z nowych przystanków została odpowiednio 
oznakowana, 5 wymaga jeszcze oznaczenia. 
 
 

51. XXII/205/20 27.11.2020r. ustalenia wysokości stawek opłat za 
zajęcie pasa drogowego dróg 
będących w zarządzie Wójta Gminy 
Wręczyca Wielka na cele 
niezwiązane z budową, 
przebudową, remontem, 
utrzymaniem i ochroną dróg 
 

po upływie                  
14 dni od dnia 

ogłoszenia               
w Dz. Urz. 

Woj. Śl. 

Dz. Urz. 
Woj. Śl.                  

z 08.12.2020r. 
poz. 8836 

Uchwała realizowana. 
 
 
 
 
 
 

52. XXII/206/20 27.11.2020r. podjęcia przez Gminę Wręczyca 
Wielka działalności w zakresie 
telekomunikacji 
 

z dniem 
podjęcia 

--- Uchwała w trakcie realizacji. 
Uchwała podjęta w związku z członkostwem Gminy      
w Stowarzyszeniu ds. Rozwoju Społeczeństwa 
Informacyjnego Subregionu Północnego E-region. 
 

53. XXII/207/20 27.11.2020r. wyrażenia zgody na dzierżawę 
gruntów na okres do  
3 lat dla dotychczasowych 
dzierżawców nieruchomości 
gruntowych 

z dniem 
podjęcia 

--- Uchwała zrealizowana. 
Na mocy niniejszej uchwały zawarto umowy dzierżawy 
na okres do 3 lat z dotychczasowymi dzierżawcami 
nieruchomości gruntowych. 
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54. XXII/208/20 27.11.2020r. wyrażenia zgody na odpłatne 
nabycie gruntu położonego  
w miejscowości Zamłynie,  
gm. Wręczyca Wielka 
 

z dniem 
podjęcia 

--- Uchwała zrealizowana. 
Aktem Notarialnym Rep. A Nr 6255/2020  
z dnia 08.12.2021r. nabyto grunt położony  
w miejscowości Zamłynie, gm. Wręczyca Wielka. 
 
 

55. XXII/209/20 27.11.2020r. przyjęcia raportu z realizacji 
Programu Ochrony Środowiska dla 
Gminy Wręczyca Wielka na lata 
2018-2021 z perspektywą do roku 
2025 za lata 2018-2019 

 
z dniem 
podjęcia 

 

--- Uchwała zrealizowana. 
Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia 
raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla 
Gminy Wręczyca Wielka na lata 2018-2021                                  
z perspektywą do roku 2025 za lata 2018-2019. 
 
 

56. XXII/210/20 27.11.2020r. przyjęcia „Rocznego programu 
współpracy Gminy Wręczyca Wielka 
z organizacjami pozarządowymi  
i podmiotami, o których mowa  
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003r.  
o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie na 2021 rok” 
 

 
z dniem 
podjęcia 

 

--- Uchwała nieważna na mocy rozstrzygnięcia  
nadzorczego Nr NPII.4131.1.1051.2020 Wojewody 
Śląskiego z dnia 31 grudnia 2020r. 
Po wprowadzeniu zmian zgodnych z uzasadnieniem do 
ww. rozstrzygnięcia, uchwała podjęta przez Radę 
Gminy w dniu 23 lutego 2021r. (Uchwała  
Nr XXV/235/21 z dnia 23 lutego 2021r. – w trakcie 
realizacji). 
 

57. XXII/211/20 27.11.2020r. udzielenia dotacji celowej dla 
Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. 
Mikołaja Sanktuarium Matki Bożej 
Truskolaskiej na sfinansowanie prac 
konserwatorskich przy zabytku 
wpisanym do rejestru zabytków na 
terenie gminy Wręczyca Wielka 

     z dniem 
podjęcia 

 

--- Uchwała zrealizowana. 
Dotacja w kwocie 20.000,00 zł przekazana została                   
10 grudnia 2020r. zgodnie z umową nr 472/2020                      
z 4 grudnia 2020r. 
 
 
 
 
 

58. XXII/212/20 27.11.2020r. zmian w budżecie gminy  
na 2020 rok 
 
 

z dniem 
podjęcia 

 

Dz. Urz. 
Woj. Śl.                  

z 02.12.2020r. 
poz. 8496 

Uchwała zrealizowana. 
Zmiany do budżetu zostały wprowadzone. 
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59. XXII/213/20 27.11.2020r. zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Wręczyca Wielka 
na lata 2020-2029 
 

      z dniem 
podjęcia 

 

--- Uchwała zrealizowana. 
 
 

60. XXIII/214/20 30.12.2020r. uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Wręczyca Wielka 
na lata 2021-2029 
 

z dniem 
01.01.2021r. 

--- Uchwała w trakcie realizacji. 
 
 
 

61. XXIII/215/20 30.12.2020r. uchwalenia Uchwały Budżetowej 
Gminy Wręczyca Wielka na rok 2021 
 

z dniem 
01.01.2021r. 

Dz. Urz. 
Woj. Śl.                  

z 08.01.2021r. 
poz. 267 

Uchwała w trakcie realizacji. 
 
 
 

62. XXIII/216/20 30.12.2020r. udzielenia pomocy finansowej dla 
Powiatu Kłobuckiego 
 

z dniem 
01.01.2021r. 

--- Uchwała w trakcie realizacji. 
Na jej podstawie udzielono Starostwu Powiatowemu  
w Kłobucku pomocy finansowej w formie dotacji 
celowej w kwocie 6.000,00 zł na dofinansowanie 
kosztów pobytu i opieki nad osobami w stanie 
nietrzeźwym dowiezionych z terenu Gminy Wręczyca 
Wielka do Ośrodka Pomocy osobom z problemami 
Alkoholowymi w Częstochowie (umowa 2/Z/2021  
z 14 stycznia 2021r., przelew 26 stycznia 2021r.). 
Niepodpisana została natomiast umowa na 
dofinansowanie imprez i zawodów sportowych 
międzygminnych i powiatowych realizowanych przez 
Starostwo Powiatowe w Kłobucku (3.000,00zł). 
 

63. XXIII/217/20 30.12.2020r. zmian w budżecie gminy  
na 2020 rok 
 

z dniem 
podjęcia 

 

Dz. Urz. 
Woj. Śl.                  

z 08.01.2021r. 
poz. 268 

Uchwała zrealizowana. 
Zmiany do budżetu zostały naniesione. 
 
 

64. XXIII/218/20 30.12.2020r. zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Wręczyca Wielka 
na lata 2020-2029 

z dniem 
podjęcia 

 

--- Uchwała zrealizowana. 
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65. XXIII/219/20 30.12.2020r. ustalenia wydatków 
niewygasających z upływem roku 
budżetowego 2020 
 
 

z dniem 
podjęcia 

 

--- Uchwała uchylona Uchwałą Nr XXIV/229/21 Rady 
Gminy Wręczyca Wielka z dnia 14 stycznia 2021r.                            
w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia 
wydatków niewygasających z upływem roku 
budżetowego 2020. 

66. XXIII/220/20 30.12.2020r. zmieniająca uchwałę w sprawie 
utworzenia rachunku dochodów 
własnych oświatowych jednostek 
budżetowych 
 

z dniem 
podjęcia 

 

--- W uchwale w sprawie utworzenia rachunku dochodów 
własnych oświatowych jednostek budżetowych 
dokonano zmiany polegającej na zaktualizowaniu nazwy 
Przedszkola w Węglowicach – Przedszkole  
im. Marii Kownackiej w Węglowicach. 
 

67. XXIII/221/20 30.12.2020r. wyrażenia zgody na zawarcie 
porozumienia pomiędzy Gminą 
Wręczyca Wielka a Gminą Kłobuck  
w sprawie przekazania przez Gminę 
Wręczyca Wielka zadania w zakresie 
zapewnienia bezpłatnego transportu 
i opieki uczniom z miejscowości 
Pierzchno do Szkoły Podstawowej im. 
Henryka Sienkiewicza w Libidzy 
Gminie Kłobuck 

z dniem 
podjęcia 

 

--- 
 
 
 
 

Uchwała zrealizowana. 
Na mocy niniejszej uchwały Wójt Gminy Wręczyca 
Wielka zawarł z Burmistrzem Kłobucka w dniu 
15.01.2021r. porozumienie międzygminne nr 9/2021 w 
sprawie przekazania przez Gminę Wręczyca Wielka 
zadania w zakresie zapewnienia bezpłatnego 
transportu i opieki uczniom z miejscowości Pierzchno 
do Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza  
w Libidzy Gminie Kłobuck. Porozumienie zostało 
opublikowane w Dz. Urz. Woj. Śl.  z 18 stycznia 2021r. 
poz. 486.  Dowóz uczniów wykonywany jest zgodnie  
z zawartym porozumieniem. 
 

68. XXIII/222/20 30.12.2020r. przyjęcia ramowych planów pracy 
Rady Gminy i stałych Komisji Rady 
Gminy  na 2021 rok 
 

z dniem 
podjęcia 

--- Uchwała w trakcie realizacji. 
Terminy oraz tematyka posiedzeń zawarta                              
w ramowych planach pracy może być zweryfikowana 
na skutek potrzeb wynikających z bieżącej działalności 
organów gminy. 
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69. XXIII/223/20 30.12.2020r. przyjęcia Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii na 
2021 rok 
 

z dniem 
1.01.2021r. 

--- Uchwała w trakcie realizacji. 
 
 
 
 
 
 

70. XXIII/224/20 30.12.2020r. rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy 
Wręczyca Wielka 
 

z dniem 
podjęcia 

--- Uchwała zrealizowana. 
Skarga na Wójta Gminy została uznana za bezzasadną. 
Bezzasadność skargi wykazano w uzasadnieniu do 
uchwały. 
Na skutek pisma Skarżącego zawierającego zarzuty,                    
w związku ze sposobem rozpatrzenia skargi - Rada 
Gminy w dniu 23 lutego 2021r.  zajęła stanowisko,                   
w którym podtrzymała dotychczasowe ustalenia 
faktyczne i ocenę skargi na Wójta Gminy. 
 

71. XXIII/225/20 30.12.2020r. wyznaczenia Aglomeracji Wręczyca 
Wielka 
 
 

po upływie                  
14 dni od dnia 
jej ogłoszenia               

w Dz. Urz. 
Woj. Śl. 

Dz. Urz. 
Woj. Śl. 

z 11.01.2021r. 
poz. 316 

Uchwała nieważna w części dot. § 5 - na mocy 
rozstrzygnięcia nadzorczego Nr NPII.4131.1.80.2021 
Wojewody Śląskiego z dnia 4 lutego 2021r. 
(Dz. Urz. Woj. Śl. z 8 lutego 2021r. poz. 1042). 
W pozostałej części uchwała obowiązuje. 
 

72. XXIII/226/20 30.12.2020r. szczegółowych warunków 
przyznawania i odpłatności za usługi 
opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze, z wyłączeniem 
specjalistycznych usług 
opiekuńczych dla osób  
z zaburzeniami psychicznymi, oraz 
szczegółowych warunków 
częściowego lub całkowitego 
zwolnienia od opłat, jak również 
trybu ich pobierania 

po upływie                  
14 dni od dnia 

ogłoszenia               
w Dz. Urz. 

Woj. Śl. 

Dz. Urz. 
Woj. Śl.                  

 z 11.01.2021r. 
poz. 317 

Uchwała realizowana przez Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej. 
Określone w uchwale zasady obowiązują i są 
stosowane w bieżącej działalności związanej  
z przyznawaniem i odpłatnością za usługi opiekuńcze 
oraz częściowym lub całkowitym zwolnieniem od opłat 
jak również trybu ich pobierania. 
 

https://www.wreczyca-wielka.pl/
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73. XXIII/227/20 30.12.2020r. zasad udzielania jednorazowej 
zapomogi z tytułu urodzenia dwojga 
lub więcej dzieci podczas jednego 
porodu „Dobry Start 2000 plus” 
 

po upływie                  
14 dni od dnia 

ogłoszenia               
w Dz. Urz. 

Woj. Śl. 

Dz. Urz. 
Woj. Śl.               

    z 11.01.2021r. 
poz. 318 

Uchwała realizowana przez Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej. 
Określone w niej zasady obowiązują i są stosowane                       
w bieżącej działalności. 
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1.4.  Demografia 

 

Liczba ludności na dzień 31.12.2020r.: 17 837, w tym: 

Kobiety:    9063, w tym:

  

w wieku 0-18 lat:   1627 

w wieku 19-60 lat:   5120 

w wieku 61-100 i więcej:   2316 

 

Mężczyźni:   8774, w tym:  

w wieku 0-18 lat:  1724 

w wieku 19-65 lat:  5888 

w wieku 61-100 lat i więcej: 1162  

  

1.5.  Urząd Stanu Cywilnego  

W 2020 roku wydano 72 odpisy aktów małżeństwa, w tym: 

konkordatowe:    72 

cywilne:    50 

zagraniczne (transkrypcje):    0 

 

Wydano 106 aktów zgonu oraz 19 aktów urodzenia. 

 

1.6.  Ewidencja Ludności 

Ilość zgłoszeń meldunkowych:    483, w tym: 

zgłoszeń pobytu stałego:    310 

zgłoszeń pobytu czasowego:       66 

zgłoszeń wymeldowania z pobytu stałego:    47 

zgłoszeń wyjazdu poza granice RP:       4 

 

73%

16%
11%0%

ZGŁOSZENIA MELDUNKOWE

pobyt stały

pobyt czasowy

wymeldowanie z pobytu stałego

wyjaz pzoa granice RP

18%

56%

26%

KOBIETY

w wieku 0-18 lat

w wieku 19-60 lat

w wieku 61-100 i
więcej
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2. INFORMACJE FINANSOWE 

2.1. Stan finansów Gminy 
 
Udział dochodów własnych w dochodach ogółem – 44,76 % 

Dochodami Gminy Wręczyca Wielka jako jednostki samorządu terytorialnego są dochody własne, 

subwencja ogólna i dotacje celowe z budżetu państwa. 

Dochodami mogą być również środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, 

środki z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki określone w odrębnych przepisach. 

Zgodnie z Konstytucją, dochody własne gminy obejmują wszelkie dochody jednostek samorządu 

terytorialnego z wyjątkiem subwencji ogólnych i dotacji celowych. 

W 2020 roku dochody Gminy wyniosły 88.235.801,29 zł, w tym: 

- z tytułu subwencji – 20.572.349,00 zł (w 2019r. była to kwota – 21.519.595,00 zł), 

- z tytułu dotacji celowych – 28.15.369,99 zł ( w 2019r. - 23.618.586,93 zł), 

- z tytułu dochodów własnych – 39.498.082,30 zł (w 2019r. - 36.640.016,83 zł). 

 

 

 

 

subwencje

dotacje celowe

dochody własne

0 10000000 20000000 30000000 40000000 50000000

Rok 2019

Rok 2020
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Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem – 3,34% 

Wydatki roku 2020 wyniosły 83.235.150,64 zł (90,69 % planu), w tym majątkowe 2.777.312,14 zł  

(39,37 % planu) i bieżące 80.457.838,50 zł (94,97 % planu). 

 

Zadłużenie ogółem – 29.256.765,48 zł 

Łączne zobowiązania wg stanu na koniec 2020 roku wyniosły –  29.256.765,48zł    

w tym: 

- kredyty, pożyczki, emisje obligacji-  29.256.543,97 zł 
- wymagalne zobowiązania-                 221,51 zł 

 

Na zobowiązania wymagalne składają się niewypłacone: 

-  wynagrodzenia za roboty publiczne -               57,28 zł (sprawa spadkowa) 
-  inkasa byłemu sołtysowi-   42,02 zł 
-  diety zmarłemu sołtysowi-              122,21 zł (sprawa spadkowa) 

 

 

Zadłużenie Gminy według stanu na 31.12.2020 roku z tytułu pożyczek, kredytów i emisji obligacji 

wyniosło 29.256.543,97 zł, w tym: 

 

1. WFOŚiGW w Katowicach - 966.543,97 zł (pożyczki) 

Wydatki w 2020

majątkowe bieżące

Zobowiązania wymagalne

wynagrodzenia na roboty publiczne

inkasa byłemu sołtysowi

diety zmarłemu sołtysowi

https://www.wreczyca-wielka.pl/
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• kwota 590.220,00 zł dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej w Truskolasach etap II, pożyczka  

zaciągnięta w 2010r. z terminem spłaty do 15.09.2027r., 

• kwota 118.323,97 zł dotyczy wykonania odwiertu studni głębinowej w Wręczycy Wielkiej,  

pożyczka zaciągnięta w 2016r. z terminem spłaty do 15.12.2022r., 

• kwota 258.000,00 zł dotyczy budowy wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Borowe –  

wymiana rur azbestowych, pożyczka zaciągnięta w 2017r. z terminem spłaty do 15.12.2023r. 

2. BS Kłobuck - 3.090.000,00 zł (kredyty) 

• kwota 3.090.000,00zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej  

zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów, 

kredyt zaciągnięty w 2019r. z terminem spłaty do 20.12.2027r. 

3. Bank Pekao - 13.900.000,00 zł 

• kwota 6.800.000,00 zł emisja obligacji w latach 2013 (9.410.000,00 zł) – 2014 (2.000.000,00 zł) 

na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań  

z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz na inwestycje, z terminem wykupu w latach 

2016-2029, 

• kwota 7.100.000,00 zł emisja obligacji, na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę 

wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i emisji  

obligacji, z termin wykupu w latach 2024-2029 

4. Bank PKO BP S.A. - 9.500.000,00zł 

• kwota 9.500.000,00 zł emisja obligacji, na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę 

wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i emisji obligacji 

termin wykupu w latach 2024-2028 

5. BS Sośnicowice - 1.800.000,00 zł (kredyt) 

• kwota 1.800.000,00zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej  

zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i emisji obligacji, kredyt  

zaciągnięty w 2016r. z terminem spłaty do 20.12.2024r. 

W grudniu 2020 roku podpisane zostały aneksy do wszystkich emisji obligacji przesuwające ich terminy 

spłat i tak: 

1) w związku z zawartą dnia 12 grudnia 2013 roku umową o przeprowadzenie emisji obligacji 

zwrócono się z wnioskiem o dokonanie przesunięcia terminu wykupu następujących obligacji: 

• serii E13 o wartości 1.600.000,00 zł z 2020 roku na rok 2028, 

• serii F13 o wartości 1.600.000,00 zł z 2021 roku na rok 2029, 

• serii G13 o wartości 1.600.000,00 zł z 2022 roku na rok 2029, 

https://www.wreczyca-wielka.pl/
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• serii A14 o wartości 1.000.000,00 zł z 2023 roku na rok 2029. 

Obligacje zostały wyemitowane w latach 2013-2014 z przeznaczeniem na spłatę wcześniej  

zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz na pokrycie deficytu wynikającego  

z konieczności poniesienia wydatków związanych z finansowaniem inwestycji w 2014 roku. 

2) w związku z zawartą dnia 15 maja 2017 roku umową o przeprowadzenie emisji obligacji  

zwrócono się z wnioskiem o dokonanie przesunięcia terminu wykupu następujących obligacji:  

• serii A17 o wartości 300.000,00 zł z 2021 roku na rok 2028, 

•  serii B17 o wartości 400.000,00 zł z 2022 roku na rok 2028, 

• serii C17 o wartości 500.000,00 zł z 2023 roku na rok 2029, 

Obligacje zostały wyemitowane w 2017 roku z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych 

zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz na pokrycie deficytu. 

3) w związku z zawartą dnia 16 maja 2018 roku umową o organizacji, prowadzenia i obsługi emisji 

obligacji zwrócono się z wnioskiem o dokonanie przesunięcia terminu wykupu następujących 

obligacji: 

• serii A18 o wartości 800.000,00 zł z 2022 roku na rok 2028, 

• serii B18 o wartości 650.000,00 zł z 2023 roku na rok 2028, 

• serii C18 o wartości 650.000,00 zł z 2023 roku na rok 2028. 

Obligacje zostały wyemitowane w 2018 roku z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych 

zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz na pokrycie deficytu. 

Uznano, że termin wykupu obligacji, w obecnej sytuacji, ze względu na stan epidemii w związku  

z rozprzestrzenianiem się wirusa Sars-Cov-2, może być zagrożony. Spodziewano się i nadal spodziewa 

upadku wielu przedsiębiorstw i zwolnień, co w oczywisty sposób przełoży się też na finanse państwa  

i samorządów. Skala strat, jakie przyniesie pandemia, jest dziś trudna do oszacowania, ale na pewno 

będzie duża. Kryzys w takich branżach, jak gastronomia, czy w szeroko pojętej branży rozrywkowej 

odbije się nie tylko na finansach przedsiębiorców, ich pracowników i całych ich rodzin, ale także na 

budżecie gminy.    

Z pewnością najbardziej ucierpią szeroko pojmowane lokale usługowe, restauracje, sklepy inne niż 

spożywcze, kawiarnie i ich personel. W trudnej sytuacji znaleźli się również przewoźnicy. Straty każdej 

firmy, niezależnie od branży, odbiją się na budżecie gminy przez mniejsze wpływy z CIT i PIT. Niepokój 

budzi fakt, że za 2020 rok nie wpłynęły planowane dochody  z tytułu udziałów w podatku dochodowym 

od osób fizycznych. Do tego trzeba też dodać ubytki we wpływach z czynszów za lokale, podatków od 

nieruchomości itp. Trudno też będzie zrealizować dochody ze sprzedaży majątku (w 2020 roku nie  

dokonano żadnej sprzedaży), bo sytuacja na rynku nieruchomości wydaje się dzisiaj bardzo niepewna. 

Dziś nie ma zagrożenia dla świadczenia przez Gminę usług publicznych. Ale ryzyko, że takie problemy 

się pojawią, rośnie z dnia na dzień. W trakcie roku należy analizować kształtowanie się dochodów  

i podejmować decyzje, co do ewentualnego ograniczenia wydatków. 

https://www.wreczyca-wielka.pl/
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W pierwszej kolejności będą to zaplanowane, ale jeszcze nierozpoczęte inwestycje, remonty, czy też 

zakupy inwestycyjne i doposażenia jednostek. Z pewnością będzie to miało zły wpływ na WPF. 

Niższe wpływy dochodów związane głównie z mniejszymi transferami z budżetu państwa (udziały  

w PIT i CIT) mogą spowodować ograniczenie zakresu i jakości świadczonych usług publicznych, 

ograniczenie zadań innych niż obligatoryjne, finansowanych ze środków własnych budżetu oraz 

podjęcie decyzji o rezygnacji z realizacji niektórych zadań inwestycyjnych.  

Sytuacja będzie wymuszała trudne decyzje, jakie wydatki trzeba ciąć w pierwszej kolejności i w jakich 

obszarach obniżyć jakość świadczonych usług. W związku z powyższym, na najbardziej trudny okres, 

Gmina Wręczyca Wielka postanowiła się przygotować i przesunąć wykup obligacji na późniejszy okres. 

Zabieg ten poprawił również wskaźniki i dopuszczalne limity w WPF. 

Rada Gminy Wręczyca Wielka, podjęła odpowiednie uchwały i wyraziła zgodę na przesunięcie terminu 

wykupu obligacji. 

2.2. Wykonanie budżetu Gminy 

Dochody – 88.235.801,29 zł, 

Wydatki – 83.235.150,64 zł, 

Wynik budżetu – + 5.000.650,65 zł (nadwyżka), 

Przychody – 1.629.226,99 zł, 

Rozchody – 1.059.944,00 zł. 

 

Dla porównania przedstawiam wykonanie budżetu w latach 2017-2019: 

Rok 2017 

Dochody – 66.646.577,65 zł, 

Wydatki – 73.183.464,86 zł, 

Wynik budżetu – - 6.536.887,21 zł (deficyt), 

Przychody – 8.938.041,17 zł, 

Rozchody – 1.976.330,00 zł. 

Rok 2018 

Dochody – 79.497.866,13 zł, 

Wydatki – 86.233.488,34 zł, 

Wynik budżetu – -6.735.622,21 zł (deficyt), 

Przychody – 9.664.529,39 zł, 

Rozchody – 2.497.330,00 zł. 

https://www.wreczyca-wielka.pl/
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Rok 2019 

Dochody – 81.778.198,76 zł, 

Wydatki – 80.441.902,93 zł, 

Wynik budżetu – + 1.336.295,83 zł (nadwyżka), 

Przychody – 3.559.236,69 zł, 

Rozchody – 2.659.942,00 zł. 

Jak łatwo zauważyć dochody są z każdym rokiem wyższe, wydatki również. W roku 2018 dochody  

wzrosły o 19,28 % w stosunku do dochodów roku 2017, natomiast wydatki wzrosły o 17,83 %.  

Wynik budżetu w latach 2017 - 2018 był ujemny, tj. deficytowy (pokrywany przychodami w postaci 

pożyczek, kredytów i emisji obligacji oraz wolnych środków). 

Inaczej jednak było w roku 2019, ponieważ dochody wzrosły tylko o 2,87 % w stosunku do dochodów 

roku 2018, natomiast wydatki spadły o 6,72 %. Jest to efekt m.in. oszczędnościowego podejścia do 

realizacji budżetu, ale i też faktu, że rok 2018 był rokiem wyborczym, dlatego też wynik wykonania 

budżetu roku 2019 to nadwyżka w wysokości 1.336.295,83 zł. W roku 2020 dochody wzrosły  

w stosunku do dochodów roku 2019 o 7,90%, a wydatki o 3,47%. Wysoka nadwyżka spowodowana 

jest trudnościami, jakie gmina napotkała w realizacji swoich zadań z tytułu pandemii, ale też świadoma 

polityka (polityka oszczędnościowa).

https://www.wreczyca-wielka.pl/
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          2.2.1. Wykonanie wydatków inwestycyjnych/majątkowych 

Plan wydatków na 2020 rok uchwalony przez Radę Gminy w wysokości 84.870.066,52 zł w wyniku zmian zwiększony został w ciągu  

2020 roku łącznie o kwotę 6.906.637,66 zł do kwoty 91.776.704,18 zł. Łączne wydatki roku 2020 zrealizowane zostały w wysokości 

83.235.150,64 zł, tj. 90,69% planu rocznego. W ramach zrealizowanych wydatków 2.777.312,14 zł to wydatki majątkowe: 

 

L.p. Dział Rozdział Wydatki majątkowe Plan po zmianach Wykonanie % 

1. 010  Rolnictwo i łowiectwo 546.431,00 390.995,01 71,55 

  01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 541.634,00 386.198,01 71,30 

   
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - wydatki 
inwestycyjne jednostek budżetowych 

311.500,00 192.789,69 61,89 

   

aktualizacja dokumentacji projektowej budowy kanalizacji 
sanitarnej w miejscowości Kalej, Szarlejka, Pierzchno z transferem 
przez Grodzisko oraz jej weryfikacja pod względem formalno - 
prawnym, a także przygotowanie w sposób kompleksowy 
dokumentacji do wystąpienia o pozwolenie na budowę łącznie  
z wnioskiem do ww. zadania 

10.000,00 0,00 0,00 

   
przebudowa wodociągu w miejscowości Wręczyca Mała  
(ul. Kopalniana) 

80.000,00 0,00 0,00 

   przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków we Wręczycy Małej 100.000,00 97.949,10 97,95 

   modernizacja przepompowni ścieków we Wręczycy Wielkiej 72.000,00 71.012,95 98,63 
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przebudowa szafy sterowniczej na oczyszczalni ścieków  
w Truskolasach 

12.000,00 0,00 0,00 

   budowa wodociągu w miejscowości Truskolasy ul. Leśna (etap II) 17.500,00 14.227,64 81,30 

   
wykonanie dokumentacji wraz z budową sieci wodociągowej  
i kanalizacyjnej w ul. Wiśniowej w miejscowości Wręczyca Wielka 

10.000,00 9.600,00 96,00 

   
wykonanie dokumentacji wraz z budową sieci wodociągowej  
ul. Kopalniana i Torowa w miejscowości Kalej 

10.000,00 0,00 0,00 

   
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - wydatki na zakupy 
inwestycyjne jednostek budżetowych 

230.134,00 193.408,32 84,04 

   
odkup wodociągu od indywidualnego inwestora w miejscowości 
Hutka 

18.983,00 18.983,00 100,00 

   
odkup wodociągu od indywidualnego inwestora w miejscowości 
Nowiny 

66.500,00 66.500,00 100,00 

   
odkup wodociągu od indywidualnego inwestora w miejscowości 
Wręczyca Wielka 

28.000,00 0,00 0,00 

   
odkup wodociągu od indywidualnego inwestora w miejscowości 
Pierzchno 

66.651,00 66.650,61 100,00 

   zakup pomp głębinowych 50.000,00 41.274,71 82,55 

  01095 Pozostała działalność 4.797,00 4.797,00 100,00 

   Pozostała działalność - dotacja 4.797,00 4.797,00 100,00 
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dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dofinansowanie zakupu 
i montażu automatycznej stacji meteorologicznej do Systemu 
Monitoringu Suszy Rolniczej na terenie Powiatu Kłobuckiego) 

4.797,00 4.797,00 100,00 

2. 600   Transport i łączność 1.432.501,06 471.434,74 32,91 

  60014 Drogi publiczne powiatowe 60.000,00 60.000,00 100,00 

   Drogi publiczne powiatowe - dotacja 60.000,00 60.000,00 100,00 

   

dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dofinansowanie 
przebudowy drogi powiatowej nr 2047S oraz 2061S poprzez 
wykonanie chodnika dla pieszych w miejscowości Piła Pierwsza i 
Zamłynie gmina Wręczyca Wielka - etap I) 

60.000,00 60.000,00 100,00 

  60016 
Drogi publiczne gminne - wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

1.372.501,06 411.434,74 29,98 

   remont przepustu w miejscowości Wydra 91.913,00 91.912,06 100,00 

   budowa dróg gminnych 400.000,00 263.057,68 65,76 

   przebudowa dróg gminnych 400.000,00 0,00 0,00 

   
przebudowa ulicy Długiej w miejscowości Wręczyca Mała (m.in. 
budowa chodnika wraz z odwodnieniem) 

206.698,00 18.204,00 8,81 

   
odtworzenie ciągu komunikacyjnego w miejscowości Grodzisko - 
Fundusz Sołecki 

39.576,06 37.892,00 95,74 

   
przebudowa drogi gminnej ul. Strażackiej w miejscowości 
Wręczyca Wielka 

234.314,00 369,00 0,16 
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3. 700  
Gospodarka mieszkaniowa  
 

297.178,68 142.171,53 47,84 

 
 

 70004 
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej - 
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

40.000,00 19.557,00 48,89 

   docieplenie budynku (tzw. weterynarii) w miejscowości Truskolasy 20.000,00 0,00 0,00 

   
zakup wraz z montażem źródła ciepła w budynku komunalnym  
w miejscowości Kalej 

20.000,00 19.557,00 97,79 

  70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 257.178,68 122.614,53 47,68 

   
Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wydatki inwestycyjne 
jednostek budżetowych 

23.960,21 23.899,53 99,75 

   
wykonanie ogrodzenia terenu gminnego w miejscowości Bór 
Zapilski - Fundusz Sołecki 

23.960,21 23.899,53 99,75 

   
Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wydatki na zakupy 
inwestycyjne jednostek budżetowych 

233.218,47 98.715,00 42,33 

   
wykup nieruchomości gruntowych na terenie gminy - Fundusz 
Sołecki 

12.357,59 0,00 0,00 

   
wykup nieruchomości gruntowych na terenie gminy - Fundusz 
Sołecki 

20.860,88 20.860,88 100,00 

   wykup nieruchomości gruntowych na terenie gminy 200.000,00 77.854,12 38,93 

4. 754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 585.000,00 569.946,00 97,43 

  75412 Ochotnicze straże pożarne 585.000,00 569.946,00 97,43 

   
Ochotnicze straże pożarne - wydatki na zakupy inwestycyjne 
jednostek budżetowych 

300.000,00 284.946,00 94,98 

   
zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki 
OSP w Kalei 

300.000,00 284.946,00 94,98 
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Ochotnicze straże pożarne – dotacje 
 

285.000,00 285.000,00 100,00 

   

dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 
niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie 
termomodernizacji budynku OSP w Szarlejce w części służącej 
ochronie przeciwpożarowej ) 

25.000,00 25.000,00 100,00 

   

dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 
niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie 
zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w 
Truskolasach ) 

250.000,00 250.000,00 100,00 

   

dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 
niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie 
zakupu pieca do budynku OSP Czarna Wieś) 

10.000,00 10.000,00 100,00 

5. 801  Oświata i wychowanie 69.400,00 69.100,64 99,57 

  80101 
Szkoły podstawowe - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

69.400,00 69.100,64 99,57 

   zakup pieca konwekcyjno - parowego 22.400,00 22.400,00 100,00 

   zakup pieca konwekcyjnego 47.000,00 46.700,64 99,36 

6. 900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  800.000,00 216.031,40 27,00 

  90015 
Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki inwestycyjne 
jednostek budżetowych 

800.000,00 216.031,40 27,00 
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budowa, rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego 
w Gminie Wręczyca Wielka wraz z wykonaniem 
dokumentacji projektowych 
 
 
 
 
 

800.000,00 216.031,40 27,00 

7. 921  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  181.626,91 179.004,87 98,56 

  92109 
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - wydatki inwestycyjne 
jednostek budżetowych 

181.626,91 179.004,87 98,56 

   remont budynku świetlicy wiejskiej w Węglowicach 163.900,00 161.278,63 98,40 

   
zagospodarowanie części budynku OSP w Pile Pierwszej na 
świetlicę wiejską - Fundusz Sołecki 

17.726,91 17.726,24 100,00 

8. 926  Kultura fizyczna  3.142.856,84 738.627,95 23,50 

  92695 
Pozostała działalność - wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych  

3.142.856,84 738.627,95 23,50 

   przebudowa i rozbudowa boiska w Truskolasach 2.345.000,00 1.895,10 0,08 

   
zagospodarowanie terenu dla celów rekreacyjno - kulturalnych  
w miejscowości Bieżeń - Fundusz Sołecki 

39.337,65 37.736,00 95,93 

   
zagospodarowanie terenu dla celów rekreacyjno - kulturalnych  
w miejscowości Borowe - Fundusz Sołecki 

37.135,00 37.134,04 100,00 

   
zagospodarowanie terenu dla celów rekreacyjno - kulturalnych  
w miejscowości Czarna Wieś - Fundusz Sołecki 

30.238,34 30.000,00 99,21 

   
zagospodarowanie terenu dla celów rekreacyjno - kulturalnych  
w miejscowości Długi Kąt - Fundusz Sołecki 

27.893,97 21.536,20 77,21 
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zagospodarowanie terenu dla celów rekreacyjno - kulturalnych  
w miejscowości Hutka - Fundusz Sołecki 

30.542,97 29.078,40 95,20 

   rozbudowa placu zabaw w miejscowości Kalej - Fundusz Sołecki 39.735,00 39.419,80 99,21 

   
zagospodarowanie terenu dla celów rekreacyjno - kulturalnych  
w miejscowości Klepaczka - Fundusz Sołecki 

24.039,68 22.626,18 94,12 

   
zagospodarowanie terenu dla celów rekreacyjno - kulturalnych  
w miejscowości Kuleje - Fundusz Sołecki 

34.807,86 33.947,00 97,53 

   budowa placu zabaw w miejscowości Nowiny - Fundusz Sołecki 21.218,49 21.119,41 99,53 

   
zagospodarowanie terenu dla celów rekreacyjno - kulturalnych  
w miejscowości Pierzchno - Fundusz Sołecki 

22.807,89 21.084,20 92,44 

   
zagospodarowanie terenu dla celów rekreacyjno - kulturalnych  
w miejscowości Piła Druga - Fundusz Sołecki 

20.662,20 20.460,32 99,02 

   
zagospodarowanie terenu dla celów rekreacyjno - kulturalnych  
w miejscowości Puszczew - Fundusz Sołecki 

34.489,98 34.350,00 99,59 

   
zagospodarowanie terenu dla celów rekreacyjno - kulturalnych  
w miejscowości Szarlejka - Fundusz Sołecki 

39.297,92 39.295,00 99,99 

   
zagospodarowanie terenu dla celów rekreacyjno - kulturalnych  
w miejscowości Truskolasy I - Fundusz Sołecki 

39.735,00 27.912,80 70,25 

   
zagospodarowanie terenu dla celów rekreacyjno - kulturalnych  
w miejscowości Truskolasy II - Fundusz Sołecki 

39.735,00 27.912,80 70,25 

   
zagospodarowanie terenu dla celów rekreacyjno - kulturalnych  
w miejscowości Wręczyca Wielka I - Fundusz Sołecki 

37.435,00 36.513,17 97,54 

   
zagospodarowanie terenu dla celów rekreacyjno - kulturalnych  
w miejscowości Wręczyca Wielka II - Fundusz Sołecki 

37.435,00 36.513,17 97,54 

   
zagospodarowanie terenu dla celów rekreacyjno - kulturalnych  
w miejscowości Wręczyca Wielka 

120.000,00 120.000,00 100,00 

   
zagospodarowanie terenu dla celów rekreacyjno - kulturalnych  
w miejscowości Wydra - Fundusz Sołecki 

15.472,19 15.164,12 98,01 

   budowa placu zabaw w miejscowości Nowiny 41.500,00 24.783,48 59,72 

   budowa siłowni napowietrznej w miejscowości Bór Zapilski 21.500,00 19.143,48 89,04 
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   budowa siłowni napowietrznej w miejscowości Klepaczka 21.500,00 20.793,28 96,71 

   
zagospodarowanie terenu dla celów rekreacyjno - kulturalnych  
w miejscowości Węglowice - Fundusz Sołecki 

21.337,70 20.210,00 94,72 

   Razem 7.054.994,49 2.777.312,14 39,37 
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2.3. Wieloletnia Prognoza Finansowa 

2.3.1. Harmonogram spłat i obsługi zadłużenia 

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania:  
dług z poprzedniego roku + zaciągnięty dług – spłata długu. 

 
Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej  

kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, oraz nadwyżki z lat poprzednich.   

Wynikające ze zmiany ustawodawstwa nowe zasady naliczania maksymalnej dopuszczalnej spłaty 

długu powodują, że „nowa” zdolność obsługi długu jednostki będzie znacznie niższa od  

dotychczasowej. Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą 

przeznaczone są na spłatę kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji. 

Wykonanie budżetu 2020r. wpłynęło na WPF przyjętą na lata 2021 - 2029r.  

I tak harmonogram spłat długu (rozchody budżetu), w latach 2021 – 2029r., wygląda następująco: 

2021r. – 1.201.763,97 zł 

2022r. – 1.083.440,00 zł 

2023r. – 1.183.440,00 zł 

2024r. – 4.164.940,00 zł 

2025r. – 4.264.940,00 zł 

2026r. – 4.264.940,00 zł 

2027r. – 3.993.080,00 zł 

2028r. – 4.400.000,00 zł 

2029r. – 4.700.000,00 zł 

natomiast obsługa zadłużenia (planowane wydatki na obsługę długu m.in. odsetki): 

2021r. – 1.100.000,00 zł 

2022r. – 1.150.000,00 zł 

2023r. – 1.000.000,00 zł 

2024r. – 760.000,00 zł 

2025r. – 608.000,00 zł 

2026r. – 409.800,00 zł 

2027r. – 208.100,00 zł 

2028r. – 150.000,00 zł 

2029r. – 100.000,00 zł 
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2.3.2. Prognoza nadwyżki operacyjnej 

Nadwyżka operacyjna to dodatnia różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi.  

Wynik budżetu stanowi jeden z najistotniejszych wskaźników sytuacji finansowej jednostek samorządu  

terytorialnego, ilustrujący, czy dana gmina jest w stanie pokryć wydatki bieżące dochodami bieżącymi. 

Jeśli wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących mamy do czynienia z deficytem operacyjnym. 

Oznacza to, iż wydatki te realizowane są na poziomie przekraczającym możliwości finansowe gminy.  

Z kolei sytuacja odwrotna, gdy dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących oznacza,  

że jednostka samorządu terytorialnego ma możliwości finansowe na prowadzenie nowych inwestycji 

lub spłatę wcześniejszego zadłużenia. 

Warto też wiedzieć, że wielkość nadwyżki operacyjnej determinuje możliwość korzystania przez gminę 

Wręczyca Wielka z kredytów. Ten czynnik pozwala instytucjom bankowym oceniać, czy dany podmiot 

posiada zdolność kredytową. 

Rok 2020 zakończył się nadwyżką operacyjną w wysokości 4.461.522,15 zł. 
 

Z nowej Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika, że w każdym roku zostanie spełniona relacja 

z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. 

 
 

3. REALIZACJA POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII 

3.1. Strategia Rozwoju Gminy Wręczyca Wielka na lata 2016-2025 

Dokument przyjęty Uchwałą Nr XI/116/16 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 18 lutego 2016 roku. 

W dokumencie zostały określone 3 cele strategiczne oraz cele operacyjne: 

• Budowanie konkurencyjnej gospodarki.  

Cel operacyjny 1.1. Atrakcyjny rynek pracy i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw; 
Cel operacyjny 1.2. Rozwój turystyki i agroturystyki; 
Cel operacyjny 1.3. Podnoszenie konkurencyjności rolnictwa; 
Cel operacyjny 1.4. Atrakcyjny wizerunek gminy. 
 

• Nowoczesna infrastruktura przy zachowaniu wysokiej jakości środowiska naturalnego, 
zasobów przyrodniczych i historycznych. 
 
Cel operacyjny 2.1. Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony środowiska; 
Cel operacyjny 2.2. Rozwój infrastruktury drogowej; 
Cel operacyjny 2.3. Rozwój infrastruktury kulturowej i sportowo rekreacyjnej; 
Cel operacyjny 2.4. Rozwój infrastruktury edukacyjnej; 
Cel operacyjny 2.5. Poprawa ładu przestrzennego w gminie, odnowa centrów miejscowości, 
ochrona zabytków i obszarów cennych przyrodniczo; 
Cel operacyjny 2.6. Poprawa dostępu do Internetu oraz usług elektronicznych. 
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• Wszechstronny rozwój kapitału ludzkiego i społecznego. 
Cel operacyjny 3.1. Rozwój oferty kulturowej i sportowej; 
Cel operacyjny 3.2. Podniesienie poziomu i jakości wykształcenia mieszkańców; 
Cel operacyjny 3.3. Poprawa dostępności do usług społecznych i zdrowotnych; 
Cel operacyjny 3.4. Poprawa dostępności komunikacyjnej środkami transportu zbiorowego; 
Cel operacyjny 3.5. Wzrost integracji mieszkańców. 
 

W roku 2020 w ramach pozyskanych środków zewnętrznych zakończono następujące projekty:   

• Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Hutka – etap I; 

Osiągnięto efekt ekologiczny i złożono wniosek o płatność końcową inwestycji. 
Projekt współfinansowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020. 
 

• Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Zamłynie – Piła Pierwsza – Bór Zapilski – etap II  
– Bór Zapilski – Piła Druga; 

Osiągnięto zamierzony efekt ekologiczny, tym samym zakończono realizację projektu. 

 
Projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 
2014-2020 w ramach RIT. 
 

• „Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających  azbest z terenu Gminy  
Wręczyca Wielka-2020”-otrzymane dofinansowanie w WOŚiGW w Katowicach  46.877,31zł 

• Inwestycje zrealizowane w ramach konkursu „Inicjatywa sołecka”: 

⎯ budowa siłowni napowietrznej w miejscowości Bór Zapilski – otrzymane dofinansowanie 
9.225,00 zł, 

⎯ budowa siłowni napowietrznej w miejscowości Klepaczka – otrzymane dofinansowanie 
9.999,90 zł, 

⎯ budowa placu zabaw w miejscowości Nowiny – otrzymane dofinansowanie 12.045,00 zł. 

• Zakończono projekt pn. Szkolenie mieszkańców gminy Wręczyca Wielka w zakresie  
kompetencji cyfrowych – otrzymane dofinansowanie 100.800,00 zł. Projekt realizowany  
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. W projekcie  
uczestniczyło 180 mieszkańców gminy. 

• Złożono wniosek o płatność końcową dla projektu „Remont budynku świetlicy wiejskiej  
w Węglowicach” – wnioskowana kwota refundacji 88.190,00zł. Projekt realizowany z PROW 
na lata 2014 – 2020. 

 

W roku 2020 Gmina Wręczyca Wielka rozpoczęła realizację następujących projektów  
współfinansowanych ze środków zewnętrznych: 

• Przebudowa drogi gminnej ul. Strażackiej w granicach istniejącego pasa drogowego  
w miejscowości Wręczyca Wielka z PROW na lata 2014 – 2020; 
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Podpisanie umowy na przebudowę drogi gminnej ul. Strażackiej we Wręczycy Wielkiej  

 

• W zdrowym ciele dobry pomysł realizowany z RPO WSL na lata 2014 – 2020;   

• Przebudowa i rozbudowa boiska do piłki nożnej w Truskolasach. Dofinansowanie w kwocie 
1.400. 000,00 zł ze środków Ministerstwa Sportu, 
 

oraz złożyła następujące wnioski: 

• Innowacyjne szkoły – kreatywny uczeń w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Kulejach oraz 

Szkole Podstawowej im. Synów Pułku w Węglowicach; 

• Widzę, doświadczam, umiem; 

• Szkoła równych szans; 

• Z nauką w przyszłość – rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkoły podstawowej w Gminie 

Wręczyca Wielka; 

• Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Wydra; 

• Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Długi Kąt; 

• Remont drogi gminnej w miejscowości Klepaczka gm. Wręczyca Wielka 

• Przebudowa drogi gminnej ul. Jabłoniowa w miejscowości Wręczyca Wielka;  

• Wnioski o uzyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu 

terytorialnego: 

• Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Hutka- etap II; 

• Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bieżeń; 

• Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Borowe; 

• Rozbudowa budynku szkoły o Przedszkole w Kalei; 
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• Rozbudowa oczyszczalni ścieków we Wręczycy Wielkiej; 

• Przebudowa placu zabaw przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Kalei; 

• Wnioski o uzyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu 

terytorialnego- Nabór II. 

 

Strategia Rozwoju Gminy Wręczyca Wielka nie została poddana ewaluacji. 

 

3.2 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wręczyca Wielka 

Dokument przyjęty Uchwałą Nr X/107/15 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 29.12.2015 roku. 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wręczyca Wielka jest dokumentem strategicznym, 
obejmującym obszar całej Gminy, zawierającym zobowiązanie do wdrażania przez samorząd działań 
mających na celu poprawę efektywności wykorzystania paliw i energii oraz ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych i zanieczyszczeń do atmosfery. 

Celem Planu jest uporządkowanie i organizacja działań podejmowanych przez Gminę Wręczyca Wielka 
sprzyjających poprawie jakości powietrza, dokonanie oceny stanu sytuacji w Gminie, w zakresie emisji 
gazów cieplarnianych oraz dobór działań, które zostaną podjęte i mogą zostać podjęte w przyszłości 
dla osiągnięcia ww. celów. W swojej istocie Plan dotyczy działań planowanych i rozpatrywanych do 
podjęcia na obszarze terytorialnym Gminy.    

W dokumencie sformułowano listę 10. zadań, których realizacja przyczyni się do osiągnięcia 
zamierzonych celów w Planie. 

Zadanie 1. Modernizacja placówek oświatowych oraz obiektów komunalnych, 

Zadanie 2. Montaż instalacji OZE na potrzeby obiektów użyteczności publicznej oraz obiektów 
komunalnych, 

Zadanie 3. Modernizacja publicznych systemów oświetleniowych na energooszczędne, 

Zadanie 4. Wprowadzanie systemu zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej  
i obiektach komunalnych, 

Zadanie 5. Kształtowanie poziomu świadomości społeczeństwa w zakresie poszanowania energii  
i środowiska - edukacja ekologiczna mieszkańców, 

Zadanie 6. Wdrażanie sytemu zielonych zamówień/zakupów/inwestycji publicznych, 

Zadanie 7. Budowa ścieżek rowerowych, 

Zadanie 8. Utworzenie baz danych pozwalających na inwentaryzację źródeł emisji, 

Zadanie 9. Termomodernizacja remiz OSP, 

Zadanie 10. Inwestycje prywatne w zakresie termomodernizacji budynków, modernizacji  
źródeł ciepła, zastosowania OZE. 
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Gmina Wręczyca Wielka w dniu 11 lipca 2019 roku podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Katowicach porozumienie w sprawie wspólnej  
realizacji Programu „Czyste Powietrze”. Do końca roku 2020 sprawdzono i przekazano do WFOŚiGW  
w Katowicach 48 wniosków złożonych przez mieszkańców naszej gminy. Z obsługi programu 
skorzystało kilkuset mieszkańców naszej Gminy i kilkudziesięciu gmin sąsiednich.    

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej nie został poddany ewaluacji. 

 

3.3. Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

 

Roczny program współpracy Gminy Wręczyca Wielka z organizacjami pozarządowymi  

i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na 2020 rok został przyjęty uchwałą Nr XIII/132/19 Rady Gminy  

we Wręczycy Wielkiej z dnia 19 listopada 2019r. Projekt Rocznego Programu Współpracy  

był konsultowany z podmiotami programu w sposób określony w Uchwale Nr XXXVII/330/10  

z dnia 29 czerwca 2010r. oraz w Uchwale Nr XIX/221/12 z dnia 30 listopada 2012r. 

Konsultacje projektu programu przeprowadzono na podstawie Zarządzenia Nr 115/2019 

z dnia 16 października 2019 roku w okresie od 16 października do 07 listopada 2019 roku.  

W wyznaczonym terminie na składanie propozycji i uwag nie wniesiono żadnych zastrzeżeń, uwag, czy 

propozycji do przedłożonego projektu programu. 

Celem głównym programu było: 

„Włączenie organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów w system funkcjonowania Gminy na 

zasadzie równoprawnego partnerstwa”. 

Celami szczegółowymi programu było: 

1) podniesienie skuteczności i efektywności działań podejmowanych w sferze zadań publicznych; 

2) określenie obszarów, kierunków i form wzajemnej współpracy oraz udzielania pomocy 

organizacjom pozarządowym i innym podmiotom przez samorząd gminy; 

3) wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych i innych podmiotów; 

4) stworzenie warunków do powstania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności 

lokalnej; 

5) umacnianie świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie 

 i lokalna wspólnotę. 

Współpraca Gminy Wręczyca Wielka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których 

mowa w ustawie o działalność pożytku publicznego i wolontariacie polegała m.in. na zlecaniu realizacji 

zadań publicznych w formie wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. 
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Zlecanie realizacji zadań publicznych odbywało się po przeprowadzeniu otwartych konkursów ofert na 

podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie. Zarządzeniem Nr 14/2020  z dnia 05 lutego 2020 roku  Wójt Gminy Wręczyca Wielka 

ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania 

i upowszechniania kultury fizycznej oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa  

narodowego planowanych do realizacji w 2020r. 

Na realizację zadań publicznych przeznaczono kwotę 350.000,00 zł, w tym: 

• na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – 305.000,00 zł, 

• na zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa – 45.000,00 zł. 
 

W ogłoszonym  konkursie uprawnione podmioty złożyły 28 ofert na łączną kwotę  dotacji 536.497,50zł. 

Przydzielono dotacje zgodnie z poniższą tabelą 

 

Wykaz organizacji, które otrzymały dotację z budżetu Gminy Wręczyca Wielka w roku 

2020: 

• w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej: 

Lp. Nazwa zadania Podmiot realizujący Przyznana 

dotacja w zł 

1 Prowadzenie zajęć szkoleniowych taekwondo oraz 
udział w imprezach sportowych w 2020 roku 

KS „WOJOWNIK” 

ul. 11 Listopada 17/7 
42-100 Kłobuck 

2.559,00 

2 Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej LKS „AMATOR” Golce 

42-134 Golce 72 

49.753,00 

3 Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i 
młodzieży oraz osób dorosłych w miejscowości 

Wręczyca Wielka 

KS „SOKÓŁ” Wręczyca 

ul. Sportowa 2 
42-130 Wręczyca Wielka 

51.960,00 

4 Promocja aktywności fizycznej dzieci i młodzieży LKS „Junior” Szarlejka 

 ul. Szkolna 1 
 42-130 Kalej 

38.754,00 
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5 Pozytywny bieg przełajowy 2020 Stowarzyszenie na rzec integracji 
społeczności lokalnej Pozytywnie 

Aktywni  
 

ul. Łukaszewicza 260 
42-130 Szarlejka 

8.203,00 

6 Propagowanie i upowszechnianie kultury fizycznej, 
sportu i rekreacji  ruchowej wśród dzieci, młodzieży 

i dorosłych  jako alternatywnej formy spędzania 
czasu wolnego w Sołectwie Truskolasy i Gminie 

Wręczyca Wielka  w 2020 roku 

ULKS „HERKULES” Truskolasy 

ul. Szkolna 3  
42-134 Truskolasy* 

3.107,00 

7 LKS Borowe – aktywność i zdrowie LKS „PŁOMIEŃ BOROWE” 

ul. Sportowa 26 
42-133 Borowe 

24.040,00 

8 Organizacja zajęć sportowych z kickboxingu KSW „MIX TEAM” 

ul. Mickiewicza 31A  
42-130 Wręczyca Wielka 

23.547,00 

9 Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej jako 
alternatywnej formy spędzania czasu wolnego na 

terenie Gminy Wręczyca Wielka 

LKS „HURAGAN” Jezioro 

42-133 Jezioro 44 

44.865,00 

10 Krzewienie Kultury Fizycznej wśród dzieci, 
młodzieży 

 i dorosłych na terenie miejscowości Truskolasy. 

KS „OLIMPIA TRUSKOLASY” 

ul. Sportowa 2 
42-134 Truskolasy 

55.290,00 

11 „JEZIORO DLA DZIECI” zawody wędkarskie dla 
dzieci i młodzieży z okazji Międzynarodowego Dnia 

Dziecka 

Stowarzyszenie Polski Związek 
Wędkarski – Okręg Częstochowa  

 
ul. Władysława Jagiełły 63 

42-202 Częstochowa 

2.922,00 

 

 

  RAZEM 305.000,00 

* Wnioskodawca nie podpisał umowy na realizację zadania publicznego 

 

• w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

Lp Nazwa zadania Podmiot realizujący Przyznana 
dotacja   

w zł 
1 Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury  

i dziedzictwa narodowego w 2020 r 

Stowarzyszenie „ Koła Gospodyń 
Wiejskich Gminy Wręczyca Wielka”   
 
                      ul. Śląska 20  
           42-130 Wręczyca Wielka 

12.610,00 
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2 Dożynki Zamłyńskie 2020                 KGW w Zamłyniu 
 
              42-134 Zamłynie 51* 

3.177,00 

3 Monografia na 100 lecie OSP we Wręczycy 
Wielkiej cz. II 

          OSP Wręczyca Wielka 
 
                     ul. Śląska 28 
         42-130 Wręczyca Wielka 

3.332,00 

4 Harcerstwo czyli tradycja ku nowoczesność ZHP Chorągiew Śląska Hufiec Kłobuck   
 
                ul. E. Orzeszkowej 44 
                      42-100 Kłobuck 

2 .852,00 

5 Powrót do epoki i tradycji przodków w 
Golcach 

          KGW w Golcach, Golce 20  
 
            42-134 Truskolasy* 

1.734,00 

6 Rozwój kultury naszego regionu                      KGW Borowe 
 
                      ul. Długa 77  
                          Borowe 

2.222,00 

7 Kultywowanie tradycji poprzez śpiewanie 
pieśni oraz podtrzymywanie zwyczajów 

regionalnych 

                    KGW Jezioro 
 
                 42-133 Jezioro 44 

1.990,00 

 

8 Tradycje i obyczaje bożonarodzeniowe                OSP w Truskolasach 
 
                        ul. Rynek 3  
                  42-134 Truskolasy* 

588,00 

9 Pamięć i tradycja         Stowarzyszenie WeWręczycy 
 
                     ul. Boczna 8 
             42-130 Wręczyca Wielka 

4.323,00 

10 Działajmy razem                   KGW w Bieżeniu 
                 
                  ul. Strażacka 4  
                  42-133 Bieżeń 

 

 

1.996,00  

11 Muzyka bez barier - upowszechnianie 
muzyki chóralnej i podejmowanie inicjatyw 
artystycznych na rzecz mieszkańców gminy 

Wręczyca Wielka 

   Stowarzyszenie Chór Con Amore 
 
                    ul. Śląska 20  
              42-130 Wręczyca Wielka 

2.026,00 

12 Kultywowanie tradycji rodzimej naszego 
regionu w roku 2020 

Stowarzyszenie Krzewienia Kultury 
i Dawnych Tradycji Gminy Wręczyca 
Wielka 
 
                       ul. Śląska 20  
               42-130 Wręczyca Wielka * 

1.693,00 

https://www.wreczyca-wielka.pl/


 
 RAPORT O STANIE GMINY WRĘCZYCA WIELKA 2020 

 

52 

https://www.wreczyca-wielka.pl/ 

13 Powróćmy jak za dawnych lat... 

Polskie Szalone Lata 60-te! 

             Stowarzyszenie „Szkoła  
                  w Węglowicach” 
 
               42-133 Węglowice 3* 

2.517,00 

14 W podróży do kultury i tradycji naszego 
małego zakątka 

     KGW Kobieca Grupa Wsparcia 
 
                 ul. Słoneczna 90 
               42-133 Czarna Wieś 

3.940,00 

 

  RAZEM 45.000,00 

*Wnioskodawca nie podpisał umowy na realizację zadania publicznego 

W związku z panującą w kraju sytuacją epidemiczną związaną z COVID-19 nie wszystkie Stowarzyszenia 

podpisały umowę na realizację zadania publicznego. Ostatecznie podpisano 20 umów na łączną kwotę 

dotacji 337.181,00 zł. 

Pomimo sytuacji związanej z COVID – 19 Stowarzyszenia osiągnęły zamierzone rezultaty realizacji 

zadań publicznych w 2020 roku. Odbyło się wiele imprez, jak chociażby zawody wędkarskie wraz  

z treningiem amatorskiego i sportowego połowu ryb dla 11 osób, mini bieg dla 55. dzieci , treningi 

sportowe, warsztaty psychologiczne dla dzieci  z dietetykiem i z trenerem motoryki, ognisko 

patriotyczne – wydarzenie on-line. Zorganizowano Mikołajki wraz z konkursem plastycznym, gminne 

kolędowanie  wraz z poczęstunkiem, warsztaty śpiewu, odbył się spektakl pt. „Życie codzienne  

w dawnej wsi”. Ponadto przygotowano Monografię na 100 – lecie OSP we Wręczycy Wielkiej, 

wydrukowano plakaty oraz śpiewniki niepodległościowe, karty pracy związane z walkami  

1 września 1939r., przygotowano plan rekonstrukcji okopów, uzupełniono i wzbogacono zaplecze 

sportowe dla 7. klubów sportowych, w 5. klubach sportowych wykonano drobne remonty i naprawy,  

doposażono KGW (5 Stowarzyszeń) w stroje ludowe. Pomimo pandemii udało się wziąć udział  

w turniejach, meczach, rozgrywkach oraz w festiwalach i koncertach pieśni. 

Wszystkie organizacje, z którymi podpisano umowy złożyły terminowo sprawozdania końcowe  

z  realizacji zadania. 

 

Podział dotacji na poszczególne działania

1. kultura fizyczna

2. kultura, sztuka
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3.4. Program wieloletni „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023 

Od 1 stycznia 2019 roku Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje program rządowy „Posiłek w szkole  

i domu” na lata 2019-2023, który jest kontynuacją dotychczasowego programu „Pomoc państwa  

w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. 

Ośrodek w 2020r. wykonywał zadania wynikające z Programu poprzez zapewnienie posiłku dla dzieci  

w przedszkolach i szkołach oraz w formie zasiłków celowych na zakup żywności. 

Wydatki związane z realizacją Programu obrazuje poniższa tabela. 

 2020 rok 

Środki z budżetu państwa 53.117,00 zł 

Środki własne gminy 46.322,00 zł 

Ogółem 99.439,00 zł 

 

W 2020 roku pomocą w ramach Programu objęto 239 osób, w tym: 

• zasiłek celowy przyznano 127. rodzinom, 

• pomocą w formie posiłku objęto 59. dzieci i uczniów. 

 

3.5. Gminny wieloletni program osłonowy „Posiłek dla dzieci i młodzieży”  

na lata 2019 – 2023" 

Program osłonowy przyjęty przez Radę Gminy Uchwałą Nr III/29/18 Rady Gminy Wręczyca Wielka  

z dnia 28.12.2018r. w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego „Posiłek dla 

dzieci i młodzieży” na lata 2019 – 2023 jest elementem polityki społecznej gminy w zakresie poprawy 

poziomu życia rodzin o niskich dochodach, poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży oraz kształtowania 

właściwych nawyków żywieniowych. Jego realizatorem i koordynatorem jest Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej we współpracy z innymi jednostkami organizacyjnymi Gminy (szkołami, przedszkolami). 

Program jest finansowany ze środków własnych Gminy oraz dotacji z budżetu państwa w ramach 

rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. 

W 2020r. na wniosek dyrektorów szkół i przedszkoli wydano 381 posiłków dla 14. dzieci. Koszt posiłków  

wyniósł 1.430,50 zł, w tym: środki własne Gminy - 1.1129,50 zł oraz dotacja z budżetu państwa  

301,00 zł. 

3.6. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany ze środków 

Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym 

W 2020 roku Ośrodek realizował zadania wynikające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa  

2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Pomocy Najbardziej Potrzebującym. 
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Pomoc w ramach Programu kierowana była do osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów 

nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też 

trafia do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami 

z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości 

odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne 

wsparcie. Pomoc udzielana jest w postaci artykułów spożywczych, które przekazywane są osobom 

najbardziej potrzebującym bezpłatnie. 

 

W 2020 roku kontynuowano wydawanie żywności w ramach Podprogramu 2019. Rodzinom zostało  

przekazanych 30.454,70 kg artykułów spożywczych o wartości 139.361,72 zł. 

 

W okresie od lutego do sierpnia 2020 roku Programem objęto 224 rodziny (483 osoby w rodzinach). 

Średnio dla 1. osoby wydano 63,05 kg żywności. 

 

Koszty finansowe poniesione przez gminę na dofinansowanie do transportu żywności wyniosły  

5.200,00 zł. 

 

Osoby korzystające ze wsparcia Programu wzięły również udział w warsztatach edukacyjnych 

dotyczących przeciwdziałaniu marnotrawstwu żywności i zdrowego odżywiania. 

Były to warsztaty pt.: 

• „Ekonomiczne i ekologiczne skutki marnowania żywności”  w których udział wzięło 10 osób. 

3.7. Program „Wspieraj Seniora” 

W związku z obowiązującym stanem epidemii oraz znaczącym wzrostem zakażeń koronawirusem  

SARS-CoV-2, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej kierując się troską o bezpieczeństwo osób 

starszych przygotowało na rok 2020 program wspierający ochronę zdrowia i życia osób powyżej 70. 

roku życia pn: „Wspieraj Seniora”, do realizacji którego przystąpiła również Gmina Wręczyca Wielka.  

Program był realizowany od 20 października do 31 grudnia 2020r. 

Program miał na celu dofinansowanie gmin w zakresie realizacji usługi wsparcia na rzecz Seniorów, 

którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu. Usługa wsparcia 

polegała w szczególności na dostarczeniu zakupów, zgodnie ze wskazanym przez Seniora zakresem, 

obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. 

Program adresowany był do: 

 
1) osób w wieku 70. lat i więcej, które pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażeniem 

COVID-19, 
2) w szczególnych przypadkach osoby poniżej 70. roku życia. 

 

Realizacja usługi wsparcia w postaci dostarczenia zakupów nie przysługiwała osobie, która korzystała 

z usług opiekuńczych, bądź specjalistycznych usług opiekuńczych. W ramach Programu została 

uruchomiona specjalna infolinia dedykowana seniorom. Dzwoniąc pod numer telefonu 22 505 11 11 

osoby starsze  mogły poprosić o pomoc w realizacji zakupów, jak również bezpośrednio zadzwonić do 

Ośrodka Pomocy Społecznej. 
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W okresie od 27 października do 31 grudnia 2020r. na uruchomioną infolinię zadzwoniły 3 osoby,  

w tym 1. osobie udzielano systematycznie pomocy w formie dostarczania zakupów, natomiast 2. osoby 

nie spełniały przesłanek do udziału w programie. 

 

3.8. Program „Dobry Start”  

Od 01 lipca 2018 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej realizuje zadania 

wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych 

warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. poz. 1061 ze zm.). 

Rozporządzenie wprowadziło w życie rządowy program „Dobry start”, w ramach którego osoby 

uprawnione mogą otrzymać jednorazowe świadczenie w wysokości 300,00 zł w związku z rozpoczęciem 

roku szkolnego przez dziecko lub osobę uczącą się. 

W okresie od 1 lipca do 30 listopada 2020 roku przyjęto  1.587 wniosków dotyczące świadczenia Dobry 

start. 

Ośrodek rozpatrzył 1.575 wniosków, w tym: 

•   1.552 wniosków rozpatrzono tylko pozytywnie, 

•   2 wnioski rozpatrzono pozytywnie i negatywnie (np. jedno dziecko pozytywnie, drugie dziecko   
  negatywnie), 

•   21 wniosków- tylko negatywnie, 

•   1 wniosek  - odmówiono wszczęcia postępowania, 

•   1 wniosek przekazano wg właściwości do innego organu, 

•   1 wniosek rozpatrzony przez inny organ właściwy do realizacji przez tut. organ, 

•   9 wniosków pozostawiono bez rozpatrzenia. 

 
 Świadczenie wypłacono dla  2 128 dzieci, w tym w związku z rozpoczęciem roku szkolnego: 

• w szkole podstawowej – 1 377 dzieci; 

• w szkole ponadpodstawowej – 645 dzieci; 

• w dotychczasowym gimnazjum lub dotychczasowej szkole ponadgimnazjalnej – 89 dzieci; 

• w szkole artystycznej – 11 dzieci; 

• w specjalnym ośrodku szkolno – wychowawczym – 4 dzieci. 
Świadczenia dobry start wypłacono na łączną kwotę 638 400,00 zł. 
 

3.9. Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy  

w Rodzinie w Gminie Wręczyca Wielka 

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie 

Wręczyca Wielka na lata 2019 – 2023 został przyjęty  Uchwałą Nr III/27/18 Rady Gminy Wręczyca 

Wielka z dnia 28 grudnia 2018r. 

Głównym celem Programu jest zwiększenie skuteczności działań na rzecz przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie oraz zmniejszenie skali tego zjawiska w Gminie Wręczyca Wielka. 
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Realizatorami zadań określonych w Programie był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Zespół 

Interdyscyplinarny, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policja, Szkoły  

i Przedszkola, Placówki służby zdrowia, Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień oraz Przeciwdziałania 

Przemocy. Monitorowanie realizacji zadań prowadził Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

we Wręczycy Wielkiej. 

Rolę szczególną pełni Zespół Interdyscyplinarny, jako koordynator działań na rzecz rozwiązywania 

problemów przemocy domowej oraz inicjator nowych działań i potrzeb. 

W 2020 roku odbyło się 5 posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego. Przedmiotem prac Zespołu 

Interdyscyplinarnego była ocena efektywności zadań prowadzonych w ramach procedury „Niebieskiej 

Karty”, jak również wytaczanie kierunków dla działań poszczególnych grup roboczych, powołanych do 

pracy w indywidualnych rodzinach. Zespół współuczestniczył także w podejmowaniu decyzji 

dotyczących zasadności kontynuowania realizowanej procedury, bądź też jej zakończenia. 

Do Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego we Wręczycy Wielkiej wpłynęło 29 formularzy 

Niebieskiej Karty A, w tym:   

• 22 formularze Niebieskiej Karty założone było przez funkcjonariuszy Policji, 

• 5 formularzy Niebieskiej Karty założonych były przez pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej we Wręczycy Wielkiej. 

• 2 formularze Niebieskiej Karty założone były przez przedstawiciela Gminnej Komisji  

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we  Wręczycy Wielkiej. 

 

Pomocą w ramach procedury Niebieskiej Karty objęto 42. rodziny, w tym: 

• wobec 21. rodzin kontynuowano działania w ramach procedury z poprzednich lat, 

• 21 rodzin objętych zostały działaniem grup roboczych od 1 stycznia 2020r. 

 

Z formularzy Niebieskiej Karty cz. A, które wpłynęły do Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego 

we Wręczycy Wielkiej w powyższym okresie: 

• 21 formularzy Niebieskiej Karty wszczynały procedurę Niebieskiej Karty w danej rodzinie, 

• 8 formularzy dokumentowało nowe zdarzenie w trakcie trwania procedury. 

 

W ramach Programu realizowano w placówkach oświatowych projekty edukacyjne, profilaktyczne, 

korekcyjne i terapeutyczne oraz promowano wartości i zasady wychowania bez przemocy. 

W Punkcie Konsultacyjnym zorganizowano grupę wsparcia, w której udział wzięły 22 osoby. W okresie 

od 22 stycznia 2020r. do 05 marca 2020r. zajęcia grupy prowadzone były w trybie stacjonarnym  

w Punkcie Konsultacyjnym we Wręczycy Wielkiej, natomiast od 13 marca 2020r. do 18 grudnia 

2020r. ze względu na zagrożenie epidemią spowodowaną koronawirusem COVID – 19, wykonanie 

umowy prowadzone było  zdalnie, tj. za pośrednictwem kontaktów telefonicznych, forum SMS, kontakt 

przez komunikatory (WhatsApp) oraz portal  społecznościowy. Od dnia 19 marca 2020r. prowadzona 

jest na Facebook „Grupa Nasze Dziewczyny”.   
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Na realizację Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 

dla gminy Wręczyca Wielka na lata 2019 – 2023  za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020r. wydano  

16.599,00 zł. 

 

3.10. Program Wspierania Rodziny w Gminie Wręczyca Wielka na lata 2019 – 2021 

Program Wspierania Rodziny w Gminie Wręczyca Wielka na lata 2019 – 2021 został przyjęty do 

realizacji Uchwałą Nr III/28/18 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 grudnia 2018r. 

Celem głównym Programu jest wspieranie rodzin mających problemy z wypełnieniem swoich funkcji  

opiekuńczo – wychowawczych oraz zapobieganie dysfunkcjonalności rodzin. 

Natomiast cele szczegółowe zakładają: 

• Wspieranie prawidłowej funkcji rodziny poprzez zabezpieczenie podstawowych potrzeb 

bytowych członków rodziny. 

• Wsparcie roli i funkcji rodziny. 

• Wspomaganie dziecka i jego rodziny  w środowisku szkolnym i pozaszkolnym. 

• Podnoszenie jakości i efektywności usług świadczonych na rzecz wspierania rodziny. 

 

Adresatami Programu są  rodziny mieszkające na terenie gminy Wręczyca Wielka, w szczególności 

rodziny: 

• przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, 

• rodziny zagrożone umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej, 

• rodziny, w których władza rodzicielska została ograniczona lub odebrana poprzez umieszczenie 

dzieci w pieczy zastępczej. 

Wspieranie rodziny jest prowadzone za jej zgodą (za wyjątkiem postanowień sądowych) oraz 

aktywnym udziałem każdej rodziny z uwzględnieniem zasobów własnych oraz źródeł wsparcia 

zewnętrznego. 

Koordynatorem Programu oraz głównym organizatorem pracy z rodzinami z dziećmi, wykazującymi 

niskie kompetencje w zakresie wypełniania funkcji wychowawczych lub przeżywającymi trudności  

w ich realizowaniu oraz z rodzinami, z których dzieci zostały umieszczone w pieczy zastępczej był 

Ośrodek Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej. Koordynacja ta polega przede wszystkim na 

realizowaniu zadań własnych i zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, o których mowa  

w artykułach 176–179 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 

oraz na współpracy w tym zakresie z organami, instytucjami, jednostkami i organizacjami do tego 

właściwymi (m.in. z placówkami oświatowymi, z Gminną Komisja rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, służbą zdrowia, sądem rodzinnym, policją, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie). 

W 2020r. Gmina współfinansowała pobyt 10. dzieci w przebywających w 7. rodzinach zastępczych na 

kwotę 49.488,65 zł oraz 2. dzieci przebywających w placówce opiekuńczo – wychowawczej na kwotę  

13.000,60 zł. 

Łączna kwota współfinansowania pobytu dzieci w pieczy zastępczej w 2020 roku wyniosła:  

62.489,25 zł, tj. o 29.197,50 zł więcej niż w 2019 roku. 
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3.11. Program „Czyste Powietrze” 

Program „Czyste powietrze” jest pierwszą ogólnokrajową inicjatywą walki ze smogiem. Realizowany 

jest przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W jego ramach można 

przeprowadzić termomodernizację budynków, np. wykonać termoizolację lub wymienić stolarkę 

okienną i drzwiową na bardziej energooszczędną. Z dofinansowania można skorzystać w celu wymiany 

starych, wysokoemisyjnych kołów węglowych na ekologiczne źródła energii, np. pompę ciepła, 

instalację fotowoltaiczną, kolektory słoneczne, rekuperację czy wykonanie instalacji centralnego 

ogrzewania. Dodatkowo można przeprowadzić kompletny audyt energetyczny wykazujący rzeczywiste 

zapotrzebowanie budynku na energię cieplną. W dniu 01.10.2020r. w życie weszły zmiany w ustawie  

z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020r. poz. 1219, z późn. zm.), które 

nakładają na gminy obowiązek wydawania zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego 

dochodu przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego dla potrzeb uczestnictwa  

w programie Czyste Powietrze.  

Do ustalania wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu, stosuje się przepisy ustawy  

z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych. Zaświadczenia wydawane są przez Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej po uprzednim złożeniu wniosku. 

W 2020r. wydano 8 zaświadczeń dla osób ubiegających się o dotację w ramach programu  

„Czyste powietrze”. 

3.12. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Wręczyca Wielka na lata 2018 – 2021 

z perspektywą do 2025 roku został przyjęty Uchwałą Nr XXXVI/368/18 Rady Gminy Wręczyca Wielka  

z dnia 27 września 2018r. 

Uchwałą Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 27 listopada 2020 roku przyjęto raport z realizacji 

Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Wręczyca Wielka na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 

2025 za lata 2018-2019. 

Program jest elementem polityki ochrony środowiska rozumianej jako zespół działań mających na celu 

stworzenie warunków niezbędnych do realizacji ochrony środowiska zgodnie z zasadą 

zrównoważonego rozwoju gminy.  

Gmina Wręczyca Wielka nie realizuje bezpośredniego programu dotacyjnego związanego z wymianą 

źródła ciepła głównie z uwagi na zawarte porozumienie  

z WFOŚiGW na realizację programu „Czyste Powietrze”, w ramach którego w 2020r. złożonych zostało 

48 wniosków. 

3.13. Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Wręczyca Wielka 

Zgodnie z art. 11a ustawy o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1840) Rada Gminy 

określa w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.  

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Wręczyca Wielka na 2020 rok, objął swoim zakresem realizację takich zadań, jak: 

1. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt; 

2. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie; 
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3. Odławianie bezdomnych zwierząt; 

4. Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku; 

5. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 

6. Usypianie ślepych miotów; 

7. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich; 

8. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych  

z udziałem zwierząt. 

Na realizację zadań opisanych w Programie, wykorzystano środki finansowe w wysokości 64.755,00 zł 

w tym na: 

• odbiór padłych zwierząt  wydatkowano- 11. 414,00 zł (42 szt.) 

• wyłapywanie i umieszczanie bezdomnych zwierząt w schronisku – 50.737,00 zł (9 psów,  

22 koty) 

• opiekę weterynaryjną nad rannymi zwierzętami – 1.620,00 zł 

• korzystanie z usług pogotowia leśnego - 984,00 zł. 

 

3.14. Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy 

 

29 listopada 2001r. Rada Gminy Wręczyca Wielka podjęła uchwałę Nr 65/VIII/01 w sprawie zasad 

wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.  

Zgodnie z cyt. uchwałą Rada Gminy powołuje Komisję Mieszkaniową, której przedmiotem działania jest 

opiniowanie wniosków osób ubiegających się o przyznanie lokali. 

Uchwała obowiązuje w niezmienionym brzmieniu. 

 

3.15. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wręczyca 

Wielka w latach 2011-2031 

W gminie Wręczyca Wielka realizowany jest program usuwania azbestu i wyrobów zawierających 

azbest przyjęty uchwałą Nr XV/178/12 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 30 kwietnia 2012r.  

z nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych polegający na demontażu pokryć, zbiórce  

i utylizacji wyrobów zawierających azbest. 

W roku 2020 odebrano i zutylizowano łącznie 95,220 Mg odpadów niebezpiecznych zawierających 

azbest  z 49. gospodarstw domowych.  

Kwota dofinansowania w WFOŚiGW w Katowicach – 46.877,31 zł, w tym na: 

• demontaż, transport i unieszkodliwianie- 9.238,75 zł (2138,60m2), 

• odbiór, transport i unieszkodliwianie- 37.638,56 zł (95,22Mg). 

 

 

https://www.wreczyca-wielka.pl/


 
 RAPORT O STANIE GMINY WRĘCZYCA WIELKA 2020 

 

60 

https://www.wreczyca-wielka.pl/ 

3.16. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wręczyca Wielka  

Wyodrębnione w gminnym budżecie środki, pozyskiwane od przedsiębiorców ubiegających się  

o zezwolenia na sprzedaż alkoholu to tzw. korkowe, które w całości powinny zostać przeznaczone na 

przeciwdziałanie problemom wynikającym z uzależnień od alkoholu i narkotyków. Prowadzenie działań 

związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób 

uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gmin. Są one realizowane poprzez uchwalany 

corocznie przez radę gminy program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych stanowiący 

część strategii rozwiązywania problemów społecznych. 

We Wręczycy Wielkiej Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomani na rok 2020 został przyjęty do realizacji Uchwałą Nr XIV/154/19 Rady 

Gminy Wręczyca Wielka z dnia 27 grudnia 2019r. W ramach Programu Gmina realizuje zadania własne, 

zgodnie z art. 4¹ ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości  

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r.  

o przeciwdziałaniu narkomanii. 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii na rok 2020 opierał się na zadaniach określonych w obu ww. aktach prawnych. 

W 2020 roku koordynowany był przez Podinspektora ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom  

w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich w Urzędzie Gminy Wręczyca Wielka i realizowany 

we współpracy z instytucjami, które organizacyjnie i merytorycznie przygotowane były do 

wykonywania zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, tj. Gminną Komisją 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA) we Wręczycy Wielkiej, placówkami oświatowymi, 

Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Gminnym Ośrodkiem Kultury, Zespołem 

Interdyscyplinarnym, Policją. 

Podejmowane działania w ramach Programu skierowane były do różnych grup społecznych,  

w większości były kontynuacją przedsięwzięć podjętych w latach poprzednich, przykładem takich 

działań są m.in: działalność Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień oraz Przemocy w Rodzinie, 

realizacja rekomendowanych programów profilaktycznych, udział w ogólnopolskich kampaniach 

profilaktycznych. Z powodu ogłoszenia w marcu 2020 roku stanu zagrożenia epidemicznego, później 

stanu epidemii, wprowadzenia obostrzeń i dystansu społecznego, zamknięte zostały placówki 

oświatowe, Gminny Ośrodek Kultury, ograniczono funkcjonowanie Urzędu Gminy oraz innych 

instytucji. Najważniejszą zmianą w funkcjonowaniu szkół i urzędu było wprowadzenie nauki i pracy 

zdalnej, zmianowej  

i hybrydowej. Zmiany te spowodowały, iż zrealizowanie wszystkich zaplanowanych w trybie 

stacjonarnym zadań nie było możliwe. 

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok Gmina Wręczyca Wielka przeznaczyła środki finansowe, 

które zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi pochodzą z opłat 

za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020r. na realizację Programu wydatkowano środki finansowe 

łącznie w kwocie 156 840,62 zł, w tym na: 

• przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano  154.740,62 zł, 

• zwalczanie narkomanii, wydatkowano        2.100,00 zł. 
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3.17. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wręczyca Wielka na lata 

2014-2022 

Misją Strategii jest dążenie do pełnej integracji mieszkańców, stwarzanie im możliwości rozwoju oraz 

przeciwdziałanie zjawiskom marginalizacji i wykluczenia społecznego. 

Wypełnienie przyjętej misji jest uwarunkowane realizacją celów strategicznych i operacyjnych oraz 

kierunków działań do których należą: 

1. Przeciwdziałanie ubóstwu, bezrobociu i bezdomności oraz zapobieganie ich skutkom 

2. Wspieranie rodzin oraz wspomaganie rozwoju dzieci i młodzież 

3. Tworzenie systemu wsparcia i aktywizacji osób starszych i niepełnosprawnych 

4. Zapewnienie mieszkańcom równego dostępu do służby zdrowia oraz wspieranie rodzin  

i osób dotkniętych problemami uzależnień i przemocy w rodzinie 

5. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa w gminie 

6. Rozwój kapitału społecznego i ludzkiego 

 

3.18.  Postaw na rodzinę 

Gmina Wręczyca Wielka w 2020 roku otrzymała Certyfikat, poświadczający, że należy ona do grona 

samorządów aktywnie zaangażowanych w Ogólnopolską Kampanię „Postaw na rodzinę!”. 

Kampania "Postaw na rodzinę!" to instrument wspierania oddziaływań profilaktycznych.  

Nie zastępuje ona  szkolnej i pozaszkolnej profilaktyki - programów wymagających odpowiedniej liczby 

godzin, poddających się ewaluacji, o potwierdzonej naukowo skuteczności.  

Kampania służy pomocą w przekazywaniu ważnych informacji o roli rodziny w profilaktyce  

i w promowaniu odpowiedzialnego rodzicielstwa.  

 

3.19. Fundusz Sołecki 

Fundusz sołecki jest formą budżetu partycypacyjnego. 

Fundusz sołecki to środki finansowe wyodrębnione w budżecie gminy, które są zagwarantowane dla 

sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków ich życia. To zebranie wiejskie – 

czyli mieszkańcy danego sołectwa podejmują decyzje na co mają zostać wykorzystane ww. środki 

finansowe. Zarówno gmina, jak i sołectwa, uruchamiając fundusz sołecki, muszą sprostać kilku 

wymogom ustawowym. Fundusz sołecki to pieniądze z budżetu gminy, które mieszkańcy wsi mogą 

przeznaczyć na wybrane przez siebie cele, jednak przedsięwzięcie w ramach funduszu sołeckiego, musi 

dotyczyć zadania realizowanego na obszarze sołectwa i spełniać trzy warunki: 

• służyć poprawie życia mieszkańców, 

• należeć do zadań własnych gminy, 

• być zgodne ze strategią rozwoju gminy. 

  

Składany wniosek musi ponadto zawierać uzasadnienie oraz szacunek kosztów (w ramach środków 

określonych dla danego sołectwa). Sołtysi wszystkich miejscowości Gminy Wręczyca Wielka 

poinformowani zostali przez Wójta Gminy o wysokości środków przypadających danemu sołectwu   

w ramach funduszu sołeckiego na 2020r. 
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Uchwalone przez zebrania wiejskie wnioski na 2020r. przedłożyli Sołtysi Wójtowi Gminy 

w ustawowym terminie, tj. do 30 września 2019r.  

 

Na inwestycje i zakupy w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę: 735.921,10 zł. 

Poniższa tabela przedstawia podział środków na poszczególne sołectwa 

 

Lp. Sołectwo Kwota w zł 

1. Borowe 38.733,04 

2. Bór Zapilski 23.899,53 

3. Brzezinki 12.357,59 

4. Bieżeń 37.736,00 

5. Czarna Wieś 30.000,00 

6. Długi Kąt 21.536,20 

7. Grodzisko 37.892,00 

8. Golce 22.000,00 

9. Hutka 31.077,40 

10. Jezioro 23.483,37 

11. Kalej 39.419,80 

12. Kuleje 33.947,00 

13. Klepaczka 22.626,18 

14. Nowiny 21.119,41 

15. Nowa Szarlejka 15.138,88 

16. Piła Pierwsza 20.105,24 

17. Piła Druga 20.460,32 

18. Puszczew 34.350,00 

19. Pierzchno 21.084,20 

20. Szarlejka 39.295,00 

21. Truskolasy I 27.912,80 

22. Truskolasy II 27.912,80 
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23. Węglowice 20.210,00 

24. Wydra 15.164,12 

25. Wręczyca Wielka I 38.796,17 

26. Wręczyca Wielka II 38.803,17 

27. Zamłynie 20.860,88 

 
W ramach Funduszu Sołeckiego: 

• Zakupiono grunt dla sołectwa Zamłynie; 

• Utwardzono teren poprzez wyłożenie kostką brukową w sołectwach Czarna Wieś, Hutka,  
Szarlejka, Długi Kąt; 

• Odtworzono ciąg pieszy w sołectwie Grodzisko; 

• Zagospodarowano teren (nasadzenia, pielęgnacja zieleni) w sołectwie Klepaczka, Nowiny, 
Wręczyca Wielka I i Wręczyca Wielka II; 

• Zakupiono kontener sanitarny dla sołectwo Pierzchno; 

• Wykonano altany dla sołectwa Bieżeń, Długi Kąt, Klepaczka, Piła Druga, Szarlejka, Truskolasy I  
i Truskolasy II, Węglowice, Wydra; 

• Wykonano ogrodzenia  sołeckich terenów w Borowem, Borze Zapilskim, Kulejach, Szarlejce; 

• Zakupiono elementy małej architektury (ławki, kosze, stojaki na rowery) dla sołectwa Borowe, 
Wręczyca Wielka I i Wręczyca Wielka II, Kalej; 

• Doposażono place zabaw w sołectwach Borowe, Kalej, Kuleje, Truskolasy I i Truskolasy II; 

• Zakupiono i ustawiono siłownie napowietrzne w sołectwach Bieżeń, Hutka, Szarlejka, Nowiny, 
Truskolasy I i Truskolasy II; 

• Wykonano oświetlenie w sołectwie Borowe; 

• Wykonano remont budynków w sołectwie Golce, Jezioro, Pila Pierwsza, Puszczew; 

• Zamontowano monitoring w sołectwach Borowe, Klepaczka, Nowiny, Piła Druga, Puszczew; 

• Zakupiono namioty dla sołectw Nowa Szarlejka, Wręczyca Wielka II; 

• Zakupiono nagłośnienie dla sołectw Golce i Hutka; 

• Wykonano boisko do piłki plażowej w sołectwach Wręczyca Wielka I i Wręczyca Wielka II 

• Zakupiono grille dla sołectw Nowa Szarlejka, Wręczyca Wielka I i Wręczyca Wielka II 

• Zakupiono kosz do koszykówki dla sołectwa Piła Druga;   

• Zakupiono kosiarkę dla sołectwa Borowe oraz Wręczycy Wielkiej I; 

• Zakupiono komplety piwne dla sołectw Nowa Szarlejka; 

• Wykonano koncepcję zagospodarowania terenu dla sołectw Wręczyca Wielka I i Wręczyca 
Wielka II. 
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Wykonanie altany oraz utwardzenie terenu poprzez wyłożenie kostką brukową w sołectwie Szarlejka 

 

 

Doposażenie placu zabaw w sołectwie Kuleje 
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Remont budynków w sołectwie Puszczew 

 

 

 
Doposażenie placu zabaw w sołectwie Borowe 
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Budowa siłowni napowietrznej w Truskolasach 

 

 

Budowa siłowni napowietrznej w Szarlejce 
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Budowa siłowni napowietrznej w Bieżeniu 

 

4. INWESTYCJE GMINNE 

4.1. Inwestycje drogowe 

W roku 2020  sumie wybudowano i przebudowano drogi gminne  za łączną kwotę 474.13,04 zł : 

• budowa drogi wewnętrznej ulicy Szlacheckiej w Kalei o długości 61 m i szer. 4,5 m 
Wartość robót:   17.400,26 zł, 

• budowa drogi wewnętrznej ulicy Kowalskiej w Kalei o długości 318 m i szer. 4,5 m 
Wartość robót:    86.457,81 zł, 

• budowa drogi wewnętrznej ulicy Brzozowej  w Bieżeniu o długości 400 m i szer. 4,5 m 
Wartość robót:   97.154,05 zł, 

• budowa drogi wewnętrznej ulicy Św. Józefa w Pile II o długości 370 m i szer. 3,5 m 
Wartość robót:   33.996,08 zł, 

• przebudowa ulicy Gruszowej we Wręczycy Wielkiej na długości 498 m i szer. 5 m 
Wartość robót:   168.845,05 zł, 

• przebudowa ulicy Kowalskiej w Kalei na długości 391 m i szer. 4 m 
Wartość robót:   70.359,79 zł. 
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Budowa drogi wewnętrznej ul. Św. Józefa w Pile Drugiej 

 
 
 
 
 

 
Przebudowa ulicy Gruszowej we Wręczycy Wielkiej 
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4.2. Inwestycje oświetleniowe 
 
Inwestycje dotyczyły również budowy oświetlenia ulicznego. W ubiegłym roku  Gmina nasza 

wybudowała  8 892 m oświetlenia ulicznego, zainstalowano  166 opraw oświetlenia ulicznego za łączną 

kwotę 670.244,62 zł, na którą składały się poniższe inwestycje: 

 

• budowa oświetlenia ulicznego w pasie drogi gminnej, ulicy Cichej w msc. Szarlejka o długości  

321 m z 7. oprawami. Wartość robót  27.183,00 zł, 

• budowa oświetlenia ulicznego w pasie drogi gminnej, ulicy Nadrzecznej w msc. Grodzisko  

o długości  294 m  z 7. oprawami. Wartość robót  40.221,00 zł, 

• budowa oświetlenia ulicznego w pasie drogi wewnętrznej, ulicy Spacerowej w msc. Grodzisko 

o długości   384 m  z 7. oprawami. Wartość robót  33.210,00 zł, 

• budowa oświetlenia ulicznego w pasie drogi gminnej, ulicy Zielonej w msc. Grodzisko  

o długości 340 m z 6. oprawami. Wartość robót  22.263,00 zł, 

• budowa oświetlenia ulicznego w pasie drogi gminnej, ulicy Ogrodowej w msc. Kalej  

o długości  296 m z 6. oprawami . Wartość robót  28.290,00 zł, 

• budowa oświetlenia ulicznego w pasie drogi gminnej, ulicy Jasnogórskiej w msc. Kalej  

o długości  224 m z 6. oprawami. Wartość robót  25.461,00 zł, 

• budowa oświetlenia ulicznego w pasie drogi gminnej, ulicy bez nazwy w msc. Klepaczka 

o długości 997 m  z 19. oprawami. Wartość robót  76.260,00 zł, 

budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Opolskiej w msc. Truskolasy o długości 53m 

1. oprawą . Wartość robót  11.808,00 zł, 

• budowa oświetlenia ulicznego w msc. Truskolasy ul. Jaśminowa, Bursztynowa, Akacjowa. 

Wybudowano oświetlenie o długości 835 m z 14. oprawami. Wartość robót  67.640,30 zł, 

• budowa oświetlenia ulicznego w msc. Czarna Wieś – Węglowice. Wybudowano oświetlenie  

o długości 484 m z 6. oprawami. Wartość robót 22.992,62 zł, 

• budowa oświetlenia ulicznego w msc. Jezioro-Puszczew. Wybudowano oświetlenie  

o długości 866 m z 10. oprawami.  Wartość robót 44.894,66 zł, 

• budowa oświetlenia ulicznego w msc. Puszczew – Bieżeń. Wybudowano oświetlenie 

o długości 1426 m z 29. oprawami. Wartość robót  57.723,04 zł, 

• budowa oświetlenia ulicznego w pasie drogi powiatowej Brzezinki-Zamłynie o długości 883 m 

z 16. oprawami. Wartość robót  76.260,00 zł, 

• budowa oświetlenia ulicznego w pasie drogi powiatowej Brzezinki-Kuleje 

o długości  821 m z 16 oprawami. Wartość robót  73.554,00 zł. 

• budowa oświetlenia ulicznego w pasie drogi gminnej, ulicy Myśliwskiej i Cichej  

o długości  668 m z 11 oprawami. Wartość robót  57.564,00 zł, 

• dobudowa 5 opraw oświetlenia ulicznego w msc. Wręczyca Wielka za kwotę 

4.920,00 zł. 
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                                            Budowa oświetlenia ulicznego w pasie drogi gminnej w sołectwie Klepaczka 

 

 

 
Budowa oświetlenia ulicznego w pasie drogi powiatowej Brzezinki -Zamłynie 
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4.3.  Boisko w Truskolasach 
 

Rozbudowa i modernizacja boiska do piłki nożnej w Truskolasach. Boisko zlokalizowane 
będzie przy szkole podstawowej im. Stanisława Ligonia w Truskolasach i będzie przeznaczone 
do całorocznego użytkowania. 
 
Projekt będzie częściowo realizowany ze środków Ministra Sportu, pochodzących z rezerwy 
ogólnej budżetu państwa. 
Wymiary boiska: 

• długość: 90,00 m 

• szerokość: 60,00 m 

Pole karne: 40,32m x 16,50m  

 

 

 

 

 
Wizualizacja rozbudowy boiska w Truskolasach 
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Wizualizacja rozbudowy boiska w Truskolasach 

 

5.  INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 
 

Zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami,  

cyt.: „Do gminnego zasobu nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności 

gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, oraz nieruchomości będące przedmiotem 

użytkowania wieczystego gminy”. 

Zgodnie z zapisami ww. ustawy, jednym z podstawowych zadań Gminy jest tworzenie oraz prawidłowe 

gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości. 

Gminne zasoby nieruchomości mogą być wykorzystywane na cele rozwojowe i inwestycyjne Gminy,  

w szczególności związane z realizacją zadań własnych gminy oraz innych celów publicznych. 

Uwzględniając powyższe w roku 2020 nastąpiło powiększenie zasobu nieruchomości gminnych na 

skutek trwającej komunalizacji dróg gminnych, nabywania gruntów pod drogi i ich poszerzenia na mocy 

decyzji podziałowych, nabycie gruntów pod drogi w drodze umowy kupna, nabywanie gruntów dla 

potrzeb realizacji funduszu sołeckiego. 

Wykaz nieruchomości Gminy Wręczyca Wielka ujętych w mieniu komunalnym w roku 2020 

przedstawia poniższa tabela. 
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Wykaz nieruchomości gruntowych Gminy Wręczyca Wielka ujętych w mieniu komunalnym roku 2020 
 

Lp. 
Nr 

działki 

Pow. 

w ha 

Obręb 

ewidencyjny 

stan zagospoda 

- rowania 
Własność podstawa prawna nabycia 

Nr księgi 

wieczy-

stej 

(KW) 

Szacunko

wa 

wartość w 

zł 

Przeznaczenie 

w planie 

Uwagi/ 

data 

przekazania 

do Referatu 

Finansowego 

1.  
333 0.3419 Jezioro droga Gmina 

Dec. Woj. Śl. 

NWXV.7510.1.165.2014 

z dnia 22.11.2019r. 

(ostateczna 11.01.2019r.) – 

data wpływu do tut. Urzędu 

08.01.2020r. 

KW do 

regulacji 
23933 "dr" - drogi 

10.01.2020r. 

przesłano na 

adres e-mail  

Referatu 

Finansowego 

2.  
306/12 0.0056 Nowiny 

droga -przejęcie 

na podst. art. 98 

u.o.g.n. 

Gmina 

Dec Wójta Gminy 

NIP.6831.74.2018.2020 

 z dnia 09.01.2020r. 

(ostateczna 10.01.2020r.) 

KW do 

regulacji 
1400 

tereny dróg 

publicznych - drogi 

gminne dojazdowe 

- symbol KDd 

10.01.2020r. 

przesłano na 

adres e-mail  

Referatu 

Finansowego 

3.  
1260/9 0.1777 

Wręczyca 

Wielka 

droga - przejęcie 

na podst. art. 98 

u.o.g.n. 

Gmina 

Dec Wójta Gminy 

NIP.6831.89.2019.2020 

 z dnia 22.01.2020r. 

(ostateczna 24.01.2020r.) 

KW do 

regulacji 
71080 

tereny dróg 

publicznych - drogi 

gminne dojazdowe 

- symbol KDd 

05.03.2020r. 

przesłano na 

adres e-mail  

Referatu 

Finansowego 

4.  
938/6 0.0038 Szarlejka 

droga - przejęcie 

na podst. art. 98 

u.o.g.n. 

Gmina 

Dec. Wójta Gminy 

NIP.6831.38.2019.2020 

 z dnia 08.01.2020r. 

(ostateczna 24.01.2020r.) 

 

KW do 

regulacji 1140 

tereny dróg 

publicznych - drogi 

gminne dojazdowe 

- symbol KDd 

05.03.2020r. 

przesłano na 

adres e-mail  

Referatu 

Finansowego 

5.  
118/16 0.0052 Węglowice 

droga - przejęcie 

na podst. art. 98 

u.o.g.n. 

Gmina 

Dec. Wójta Gminy 

NIP.6831.87.2019.2020 

 z dnia 20.01.2020r. 

(ostateczna 27.01.2020r.) 

 

KW do 

regulacji 
1560 

tereny dróg 

publicznych - drogi 

gminne dojazdowe 

- symbol KDd 

05.03.2020r. 

przesłano na 

adres e-mail  

Referatu 

Finansowego 
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6.  
936/5 0.0043 Szarlejka 

droga - przejęcie 

na podst. art. 98 

u.o.g.n. Gmina 

Dec. Wójta Gminy 

NIP.6831.36.2019.2020 

 z dnia 08.01.2020r. 

(ostateczna 27.01.2020r.) 

 

KW do 

regulacji 1290 

tereny dróg 

publicznych - drogi 

gminne dojazdowe 

- symbol KDd 

05.03.2020r. 

przesłano na 

adres e-mail  

Referatu 

Finansowego 

7.  
937/8 0.0058 Szarlejka 

droga - przejęcie 

na podst. art. 98 

u.o.g.n. Gmina 

Dec. Wójta Gminy 

NIP.6831.36.2019.2020 

 z dnia 08.01.2020r. 

(ostateczna 27.01.2020r.) 

 

KW do 

regulacji 1740 

tereny dróg 

publicznych - drogi 

gminne dojazdowe 

- symbol KDd 

05.03.2020r. 

przesłano na 

adres e-mail  

Referatu 

Finansowego  

8.  
296/8 0.0225 Kalej droga gminna Gmina 

Dec. Wójta Gminy 

NIP.6831.75.2019.2020 

 z dnia 15.01.2020r. 

(ostateczna 30.01.2020r.) 

 

 

KW do 

regulacji 6750 

tereny dróg 

publicznych - drogi 

gminne lokalne - 

symbol KDl 

05.03.2020r. 

przesłano na 

adres e-mail  

Referatu 

Finansowego 

9.  
296/11 0.0233 Kalej droga gminna Gmina 

Dec. Wójta Gminy 

NIP.6831.75.2019.2020 

 z dnia 15.01.2020r. 

(ostateczna 30.01.2020r.) 

 

 

KW do 

regulacji 6990 

tereny dróg 

publicznych - drogi 

gminne lokalne - 

symbol KDl 

05.03.2020r. 

przesłano na 

adres e-mail  

Referatu 

Finansowego 

10.  
515/19 0.0060 Długi Kąt droga gminna Gmina 

Dec. Wójta Gminy 

NIP.6831.81.2019.2020 

 z dnia 28.01.2020r. 

(ostateczna 14.02.2020r.) 

 

 

KW do 

regulacji 2100 

tereny dróg 

publicznych - drogi 

gminne dojazdowe 

- symbol KDd 

05.03.2020r. 

przesłano na 

adres e-mail  

Referatu 

Finansowego  

11.  
256/3 0,0008 Klepaczka 

droga - przejęcie 

na podst. art. 98 

u.o.g.n. Gmina 

Dec. Wójta Gminy 

NIP.6831.5.2020 

 z dnia 12.03.2020r. 

(ostateczna 12.03.2020r.) 

KW do 

regulacji 

240 

tereny dróg 

publicznych - drogi 

gminne lokalne - 

symbol KDl 

18.03.2020r. 

przesłano na 

adres e-mail  

Referatu 

Finansowego 

12.  
256/9 0,0026 Klepaczka 

droga - przejęcie 

na podst. art. 98 

u.o.g.n. Gmina 

Dec. Wójta Gminy 

NIP.6831.5.2020 

 z dnia 12.03.2020r. 

(ostateczna 12.03.2020r.) 

KW do 

regulacji 

780 

tereny dróg 

publicznych - drogi 

gminne lokalne - 

symbol KDl 

18.03.2020r. 

przesłano na 

adres e-mail  

Referatu 

Finansowego 
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13.  
239/6 0.0013 

Wręczyca 

Wielka 
droga Gmina 

Dec Wójta Gminy 

NIP.6831.2.2020 

 z dnia 23.03.2020r. 

(ostateczna 07.04.2020r.) 

KW do 

regulacji 
520 

tereny dróg 

publicznych - drogi 

gminne dojazdowe 

- symbol KDd 

09.04.2020r. 

przesłano na 

adres e-mail  

Referatu 

Finansowego 

14.  
914/2 0,1786 Truskolasy droga Gmina 

Dec Wójta Gminy 

NIP.6831.6.2020 

 z dnia 23.03.2020r. 

(ostateczna 07.04.2020r.) 

KW do 

regulacji 
53580 

tereny dróg 

publicznych - drogi 

gminne dojazdowe 

- symbol KDd 

09.04.2020r. 

przesłano na 

adres e-mail  

Referatu 

Finansowego 

15.  
736/51 0,0193 

Wręczyca 

Wielka 
droga Gmina 

Akt Notarialny Rep A NR 

2341/2020 z dnia 

26.05.2020r.  

CZ2C/00

045138/2 
2895,00 

tereny zabudowy 

mieszkaniowej i 

zagrodowej -

symbol 1MN,RM; 

tereny zabudowy 

mieszkaniowej 

jednorodzinnej z 

terenami zieleni – 

symbol 2 MN, LS.  

26.05.2020r. 

przekazano 

oryginał aktu 

do  Referatu 

Finansowego 

16.  
575/7 0,0132 Kalej droga Gmina 

Dec. Wójta Gminy 

NIP.6831.70.2019.2020 

 z dnia 10.06.2020r. 

(ostateczna 10.06.2020r.) 

KW do 

regulacji 

4620,00 

tereny dróg 

publicznych - drogi 

gminne dojazdowe 

- symbol KDd 

15.06.2020r. 

przesłano na 

adres e-mail  

Referatu  

Finansowego 

 

 

17.  
575/16 0,0104 Kalej droga Gmina 

Dec. Wójta Gminy 

NIP.6831.70.2019.2020 

 z dnia 10.06.2020r. 

(ostateczna 10.06.2020r.) 

KW do 

regulacji 
3640,00 

tereny dróg 

publicznych - drogi 

gminne dojazdowe 

- symbol KDd 

15.06.2020r. 

przesłano na 

adres e-mail  

Referatu 

Finansowego 

18.  
366/11 0.0124 Grodzisko droga Gmina 

Dec. Wójta Gminy 

NIP.6831.90.2019.2020 

 z dnia 29.06.2020r. 

(ostateczna 15.07.2020r.) 

KW do 

regulacji 
4340,00 

tereny dróg 

publicznych - drogi 

gminne dojazdowe 

- symbol KDd 

03.08.2020r. 

przesłano na 

adres e-mail  

Referatu 

Finansowego 
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19.  
366/18 0,0122 Grodzisko droga Gmina 

Dec. Wójta Gminy 

NIP.6831.91.2019.2020 

 z dnia 29.06.2020r. 

(ostateczna 15.07.2020r.) 

KW do 

regulacji 
4270,00 

tereny dróg 

publicznych - drogi 

gminne dojazdowe 

- symbol KDd 

03.08.2020r. 

przesłano na 

adres e-mail  

Referatu 

Finansowego 

20.  
366/3 0,0024 Jezioro droga Gmina 

Dec. Wójta Gminy 

NIP.6831.17.2020 

 z dnia 13.07.2020r. 

(ostateczna 23.07.2020r.) 

KW do 

regulacji 
720,00 

tereny dróg 

publicznych - drogi 

gminne dojazdowe 

- symbol KDd 

03.08.2020r. 

przesłano na 

adres e-mail  

Referatu 

Finansowego 

21.  
959/42 0,0119 

Wręczyca 

Wielka 
droga Gmina 

Dec. Wójta Gminy 

NIP.6831.51.2020 

 z dnia 15.09.2020r. 

(ostateczna 21.09.2020r.) 

KW do 

regulacji 
4760 

tereny dróg 

publicznych - drogi 

gminne dojazdowe 

- symbol KDl 

21.09.2020r. 

przesłano na 

adres e-mail  

Referatu 

Finansowego 

22.  
995/1 0,0057 Truskolasy droga Gmina 

Dec. Wójta Gminy 

NIP.6831.99.2019.2020 

 z dnia 24.09.2020r. 

(ostateczna 24.09.2020r.) 

KW do 

regulacji 
1995 

tereny dróg 

publicznych - drogi 

gminne dojazdowe 

- symbol KDd 

02.10.2020r. 

przesłano na 

adres e-mail  

Referatu 

Finansowego  

23.  
995/8 0,0026 Truskolasy droga Gmina 

Dec. Wójta Gminy 

NIP.6831.99.2019.2020 

 z dnia 24.09.2020r. 

(ostateczna 24.09.2020r.) 

KW do 

regulacji 
910 

tereny dróg 

publicznych - drogi 

gminne dojazdowe 

- symbol KDd 

02.10.2020r. 

przesłano na 

adres e-mail  

Referatu 

Finansowego 

24.  
996/1 0,0062 Truskolasy droga Gmina 

Dec. Wójta Gminy 

NIP.6831.99.2019.2020 

 z dnia 24.09.2020r. 

(ostateczna 24.09.2020r.) 

KW do 

regulacji 
2170 

tereny dróg 

publicznych - drogi 

gminne dojazdowe 

- symbol KDd 

02.10.2020r. 

przesłano na 

adres e-mail  

Referatu 

Finansowego 

25.  
996/8 0,0025 Truskolasy droga Gmina 

Dec. Wójta Gminy 

NIP.6831.99.2019.2020 

 z dnia 24.09.2020r. 

(ostateczna 24.09.2020r.) 

KW do 

regulacji 
875 

tereny dróg 

publicznych - drogi 

gminne dojazdowe 

- symbol KDd 

02.10.2020r. 

przesłano na 

adres e-mail  

Referatu 

Finansowego 
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26.  
306 0.0412 Piła II droga Gmina 

Dec. Woj. Śl. 

NWXV.7510.1.257.2019 

z dnia 09.12.2019r. 

(ostateczna 30.12.2019r.) – 

data wpływu do tut. Urzędu 

08.06.2020r. 

KW do 

regulacji 
4120 "dr" - drogi 

19.01.2021r. 

przesłano na 

adres e-mail  

Referatu 

Finansowego 

27.  
109 0.5031 Hutka droga Gmina 

Dec. Woj. Śl. 

NWXV.7510.1.143.2014 

z dnia 23.12.2019r. 

(ostateczna 14.01.2020r.) – 

data wpływu do tut. Urzędu 

27.05.2020r. 

KW do 

regulacji 
35217 

 

"dr" - drogi 

j.w. 

28.  
110 0.1949 Hutka 

 

droga 
Gmina 

Dec. Woj. Śl. 

NWXV.7510.1.143.2014 

z dnia 23.12.2019r. 

(ostateczna 14.01.2020r.) – 

data wpływu do tut. Urzędu 

27.05.2020r. 

KW do 

regulacji 
9745 

 

"dr" - drogi 

j.w. 

29.  
241 0.2136 Hutka droga Gmina 

Dec. Woj. Śl. 

NWXV.7510.1.143.2014 

z dnia 23.12.2019r. 

(ostateczna 14.01.2020r.) – 

data wpływu do tut. Urzędu 

27.05.2020r. 

 

KW do 

regulacji 

10680 "dr" - drogi 

j.w. 

30.  
242 0.0964 Hutka droga Gmina 

Dec. Woj. Śl. 

NWXV.7510.1.143.2014 

z dnia 23.12.2019r. 

(ostateczna 14.01.2020r.) – 

data wpływu do tut. Urzędu 

27.05.2020r. 

 

KW do 

regulacji 

4820 "dr" - drogi 

j.w. 

31.  
243 0.0195 Hutka droga Gmina 

Dec. Woj. Śl. 

NWXV.7510.1.143.2014 

z dnia 23.12.2019r. 

(ostateczna 14.01.2020r.) – 

data wpływu do tut. Urzędu 

27.05.2020r. 

 

KW do 

regulacji 

975 "dr" - drogi 

j.w. 
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32.  
244 0.0998 Hutka droga Gmina 

Dec. Woj. Śl. 

NWXV.7510.1.143.2014 

z dnia 23.12.2019r. 

(ostateczna 14.01.2020r.) – 

data wpływu do tut. Urzędu 

27.05.2020r. 

 

KW do 

regulacji 

4990 "dr" - drogi 

j.w. 

33.  
245 0.0063 Hutka droga Gmina 

Dec. Woj. Śl. 

NWXV.7510.1.143.2014 

z dnia 23.12.2019r. 

(ostateczna 14.01.2020r.) – 

data wpływu do tut. Urzędu 

27.05.2020r. 

 

KW do 

regulacji 

315 "dr" - drogi 

j.w. 

34.  
246 0.1637 Hutka droga Gmina 

Dec. Woj. Śl. 

NWXV.7510.1.143.2014 

z dnia 23.12.2019r. 

(ostateczna 14.01.2020r.) – 

data wpływu do tut. Urzędu 

27.05.2020r. 

 

KW do 

regulacji 

8185 "dr" - drogi 

j.w. 

35.  
349 0.1416 Hutka droga Gmina 

Dec. Woj. Śl. 

NWXV.7510.1.143.2014 

z dnia 23.12.2019r. 

(ostateczna 14.01.2020r.) – 

data wpływu do tut. Urzędu 

27.05.2020r. 

 

KW do 

regulacji 

7080 "dr" - drogi 

j.w. 

36.  
351 0.3224 Hutka droga Gmina 

Dec. Woj. Śl. 

NWXV.7510.1.143.2014 

z dnia 23.12.2019r. 

(ostateczna 14.01.2020r.) – 

data wpływu do tut. Urzędu 

27.05.2020r. 

KW do 

regulacji 
16120 "dr" - drogi 

j.w. 

37.  
352 0.2394 

 

Hutka 
droga Gmina 

Dec. Woj. Śl. 

NWXV.7510.1.143.2014 

z dnia 23.12.2019r. 

(ostateczna 14.01.2020r.) – 

data wpływu do tut. Urzędu 

27.05.2020r. 

KW do 

regulacji 
23940 "dr" - drogi 

j.w. 
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38.  
353 0.2376 Hutka droga Gmina 

Dec. Woj. Śl. 

NWXV.7510.1.143.2014 

z dnia 23.12.2019r. 

(ostateczna 14.01.2020r.) – 

data wpływu do tut. Urzędu 

27.05.2020r. 

KW do 

regulacji 
23760 "dr" - drogi 

j.w. 

39.  
355 0.1032 Hutka droga Gmina 

Dec. Woj. Śl. 

NWXV.7510.1.143.2014 

z dnia 23.12.2019r. 

(ostateczna 14.01.2020r.) – 

data wpływu do tut. Urzędu 

27.05.2020r. 

KW do 

regulacji 
5160 "dr" - drogi 

j.w. 

40.  
356 0.1708 Hutka droga Gmina 

Dec. Woj. Śl. 

NWXV.7510.1.143.2014 

z dnia 23.12.2019r. 

(ostateczna 14.01.2020r.) – 

data wpływu do tut. Urzędu 

27.05.2020r. 

KW do 

regulacji 
34160 "dr" - drogi 

j.w. 

41.  
357 0.1105 Hutka droga Gmina 

Dec. Woj. Śl. 

NWXV.7510.1.143.2014 

z dnia 23.12.2019r. 

(ostateczna 14.01.2020r.) – 

data wpływu do tut. Urzędu 

27.05.2020r. 

KW do 

regulacji 
22100 "dr" - drogi 

j.w. 

42.  
437 0.0117 Hutka droga Gmina 

Dec. Woj. Śl. 

NWXV.7510.1.143.2014 

z dnia 23.12.2019r. 

(ostateczna 14.01.2020r.) – 

data wpływu do tut. Urzędu 

27.05.2020r. 

KW do 

regulacji 
585 "dr" - drogi 

j.w. 

43.  
438 0.3385 Hutka droga Gmina 

Dec. Woj. Śl. 

NWXV.7510.1.143.2014 

z dnia 23.12.2019r. 

(ostateczna 14.01.2020r.) – 

data wpływu do tut. Urzędu 

27.05.2020r. 

KW do 

regulacji 
16925 "dr" - drogi 

j.w. 

https://www.wreczyca-wielka.pl/


 
 RAPORT O STANIE GMINY WRĘCZYCA WIELKA 2020 

 

80 

https://www.wreczyca-wielka.pl/ 

44.  
675 0.2064 Hutka droga Gmina 

Dec. Woj. Śl. 

NWXV.7510.1.143.2014 

z dnia 23.12.2019r. 

(ostateczna 14.01.2020r.) – 

data wpływu do tut. Urzędu 

27.05.2020r. 

KW do 

regulacji 
10320 "dr" - drogi 

j.w. 

45.  
676 0.0070 Hutka droga Gmina 

Dec. Woj. Śl. 

NWXV.7510.1.143.2014 

z dnia 23.12.2019r. 

(ostateczna 14.01.2020r.) – 

data wpływu do tut. Urzędu 

27.05.2020r. 

KW do 

regulacji 
350 "dr" - drogi 

j.w. 

46.  
677 0.0080 Hutka droga Gmina 

Dec. Woj. Śl. 

NWXV.7510.1.143.2014 

z dnia 23.12.2019r. 

(ostateczna 14.01.2020r.) – 

data wpływu do tut. Urzędu 

27.05.2020r. 

KW do 

regulacji 
400 "dr" - drogi 

j.w. 

47.  
678 0.2693 Hutka droga Gmina 

Dec. Woj. Śl. 

NWXV.7510.1.143.2014 

z dnia 23.12.2019r. 

(ostateczna 14.01.2020r.) – 

data wpływu do tut. Urzędu 

27.05.2020r. 

KW do 

regulacji 
13465 "dr" - drogi 

j.w. 

48.  
679 0.0884 Hutka droga Gmina 

Dec. Woj. Śl. 

NWXV.7510.1.143.2014 

z dnia 23.12.2019r. 

(ostateczna 14.01.2020r.) – 

data wpływu do tut. Urzędu 

27.05.2020r. 

KW do 

regulacji 
4420 "dr" - drogi 

j.w. 

49.  
680 0.0211 Hutka droga Gmina 

Dec. Woj. Śl. 

NWXV.7510.1.143.2014 

z dnia 23.12.2019r. 

(ostateczna 14.01.2020r.) – 

data wpływu do tut. Urzędu 

27.05.2020r. 

KW do 

regulacji 
1055 "dr" - drogi 

j.w. 
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50.  
681 0.0699 Hutka droga Gmina 

Dec. Woj. Śl. 

NWXV.7510.1.143.2014 

z dnia 23.12.2019r. 

(ostateczna 14.01.2020r.) – 

data wpływu do tut. Urzędu 

27.05.2020r. 

KW do 

regulacji 
3495 "dr" - drogi 

j.w. 

51.  
904 0.3899 Hutka droga Gmina 

Dec. Woj. Śl. 

NWXV.7510.1.143.2014 

z dnia 23.12.2019r. 

(ostateczna 14.01.2020r.) – 

data wpływu do tut. Urzędu 

27.05.2020r. 

KW do 

regulacji 
38990 "dr" - drogi 

j.w. 

52.  
905 0.0389 Hutka droga Gmina 

Dec. Woj. Śl. 

NWXV.7510.1.143.2014 

z dnia 23.12.2019r. 

(ostateczna 14.01.2020r.) – 

data wpływu do tut. Urzędu 

27.05.2020r. 

KW do 

regulacji 
1945 "dr" - drogi 

j.w. 

53.  
906 0.1440 Hutka droga Gmina 

Dec. Woj. Śl. 

NWXV.7510.1.143.2014 

z dnia 23.12.2019r. 

(ostateczna 14.01.2020r.) – 

data wpływu do tut. Urzędu 

27.05.2020r. 

KW do 

regulacji 
14400 "dr" - drogi 

j.w. 

54.  
907/1 0.1139 Hutka droga Gmina 

Dec. Woj. Śl. 

NWXV.7510.1.143.2014 

z dnia 23.12.2019r. 

(ostateczna 14.01.2020r.) – 

data wpływu do tut. Urzędu 

27.05.2020r. 

KW do 

regulacji 
17085 "dr" - drogi 

j.w. 

55.  
909 0.0615 Hutka droga Gmina 

Dec. Woj. Śl. 

NWXV.7510.1.143.2014 

z dnia 23.12.2019r. 

(ostateczna 14.01.2020r.) – 

data wpływu do tut. Urzędu 

27.05.2020r. 

KW do 

regulacji 
12300 "dr" - drogi 

j.w. 
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56.  
910 0.3789 Hutka droga Gmina 

Dec. Woj. Śl. 

NWXV.7510.1.143.2014 

z dnia 23.12.2019r. 

(ostateczna 14.01.2020r.) – 

data wpływu do tut. Urzędu 

27.05.2020r. 

KW do 

regulacji 
56835 "dr" - drogi 

j.w. 

57.  
1004 0.0825 Hutka droga Gmina 

Dec. Woj. Śl. 

NWXV.7510.1.143.2014 

z dnia 23.12.2019r. 

(ostateczna 14.01.2020r.) – 

data wpływu do tut. Urzędu 

27.05.2020r. 

KW do 

regulacji 
16500 "dr" - drogi 

j.w. 

58.  
1005 0.2903 Hutka droga Gmina 

Dec. Woj. Śl. 

NWXV.7510.1.143.2014 

z dnia 23.12.2019r. 

(ostateczna 14.01.2020r.) – 

data wpływu do tut. Urzędu 

27.05.2020r. 

KW do 

regulacji 
20321 "dr" - drogi 

j.w. 

59.  
1194 0.0998 Hutka droga Gmina 

Dec. Woj. Śl. 

NWXV.7510.1.143.2014 

z dnia 23.12.2019r. 

(ostateczna 14.01.2020r.) – 

data wpływu do tut. Urzędu 

27.05.2020r. 

KW do 

regulacji 
19960 "dr" - drogi 

j.w. 

60.  
1195 0.0149 Hutka droga Gmina 

Dec. Woj. Śl. 

NWXV.7510.1.143.2014 

z dnia 23.12.2019r. 

(ostateczna 14.01.2020r.) – 

data wpływu do tut. Urzędu 

27.05.2020r. 

KW do 

regulacji 
745 "dr" - drogi 

j.w. 

61.  
1196 0.2106 Hutka droga Gmina 

Dec. Woj. Śl. 

NWXV.7510.1.143.2014 

z dnia 23.12.2019r. 

(ostateczna 14.01.2020r.) – 

data wpływu do tut. Urzędu 

27.05.2020r. 

KW do 

regulacji 
10530 "dr" - drogi 

j.w. 
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62.  
1197 0.0627 Hutka droga Gmina 

Dec. Woj. Śl. 

NWXV.7510.1.143.2014 

z dnia 23.12.2019r. 

(ostateczna 14.01.2020r.) – 

data wpływu do tut. Urzędu 

27.05.2020r. 

KW do 

regulacji 
12540 "dr" - drogi 

j.w. 

63.  
1201 0.1836 Hutka droga Gmina 

Dec. Woj. Śl. 

NWXV.7510.1.143.2014 

z dnia 23.12.2019r. 

(ostateczna 14.01.2020r.) – 

data wpływu do tut. Urzędu 

27.05.2020r. 

KW do 

regulacji 
36720 "dr" - drogi 

j.w. 

64.  
1202 0.0090 Hutka droga Gmina 

Dec. Woj. Śl. 

NWXV.7510.1.143.2014 

z dnia 23.12.2019r. 

(ostateczna 14.01.2020r.) – 

data wpływu do tut. Urzędu 

27.05.2020r. 

KW do 

regulacji 
1800 "dr" - drogi 

j.w. 

65.  
1203 0.1770 Hutka droga Gmina 

Dec. Woj. Śl. 

NWXV.7510.1.143.2014 

z dnia 23.12.2019r. 

(ostateczna 14.01.2020r.) – 

data wpływu do tut. Urzędu 

27.05.2020r. 

KW do 

regulacji 
35400 "dr" - drogi 

j.w. 

66.  
1204 0.2011 Hutka droga Gmina 

Dec. Woj. Śl. 

NWXV.7510.1.143.2014 

z dnia 23.12.2019r. 

(ostateczna 14.01.2020r.) – 

data wpływu do tut. Urzędu 

27.05.2020r. 

KW do 

regulacji 
10055 "dr" - drogi 

j.w. 

67.  
336 0.2892 Borowe droga Gmina 

Dec. Woj. Śl. 

NWXV.7510.1.58.1.2015 

z dnia 14.01.2020r. 

(ostateczna 01.02.2020r.) – 

data wpływu do tut. Urzędu 

15.09.2020r. 

KW do 

regulacji 
34704 "dr" - drogi 

j.w. 
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68.  
342 0.3584 Borowe droga Gmina 

Dec. Woj. Śl. 

NWXV.7510.1.58.1.2015 

z dnia 14.01.2020r. 

(ostateczna 01.02.2020r.) – 

data wpływu do tut. Urzędu 

15.09.2020r. 

KW do 

regulacji 
35840 "dr" - drogi 

j.w. 

69.  
343 0.0804 Borowe droga Gmina 

Dec. Woj. Śl. 

NWXV.7510.1.58.1.2015 

z dnia 14.01.2020r. 

(ostateczna 01.02.2020r.) – 

data wpływu do tut. Urzędu 

15.09.2020r. 

KW do 

regulacji 
5628 "dr" - drogi 

j.w. 

70.  
344 0.1956 Borowe droga Gmina 

Dec. Woj. Śl. 

NWXV.7510.1.58.1.2015 

z dnia 14.01.2020r. 

(ostateczna 01.02.2020r.) – 

data wpływu do tut. Urzędu 

15.09.2020r. 

KW do 

regulacji 
13692 "dr" - drogi 

j.w. 

71.  
351 0.0730 Borowe droga Gmina 

Dec. Woj. Śl. 

NWXV.7510.1.58.1.2015 

z dnia 14.01.2020r. 

(ostateczna 01.02.2020r.) – 

data wpływu do tut. Urzędu 

15.09.2020r. 

KW do 

regulacji 
10950 "dr" - drogi 

j.w. 

72.  
352 0.1267 Borowe droga Gmina 

Dec. Woj. Śl. 

NWXV.7510.1.58.1.2015 

z dnia 14.01.2020r. 

(ostateczna 01.02.2020r.) – 

data wpływu do tut. Urzędu 

15.09.2020r. 

KW do 

regulacji 
25340 "dr" - drogi 

j.w. 

73.  
210/1 0.0030 Grodzisko droga Gmina 

Dec. Woj. Śl. 

NWXV.7532.1.247.2018 

z dnia 05.06.2020r. 

(ostateczna 22.06.2020r.) – 

E-puap pismo z dnia 

29.10.2020r. 

KW do 

regulacji 
900 "dr" - drogi 

j.w. 
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74.  
208/1 0.0032 Grodzisko droga Gmina 

Dec. Woj. Śl. 

NWXV.7532.1.244.2018 

z dnia 22.07.2020r. 

(ostateczna 08.08.2020r.) – 

E-puap pismo z dnia 

26.11.2020r. 

KW do 

regulacji 
960 "dr" - drogi 

j.w. 

75.  
1066/12 0.0019 Truskolasy droga Gmina 

Dec. Woj. Śl. 

NWXV.7532.1.16.2019 

z dnia 24.07.2020r. 

(ostateczna 10.08.2020r.) – 

E-puap pismo z dnia 

29.10.2020r. 

KW do 

regulacji 
570 "dr" - drogi 

j.w. 

76.  
970 0.4822 

Wręczyca 

Wielka 
droga Gmina 

Dec. Woj. Śl. 

NWXV.7532.1.95.2015 

z dnia 04.02.2020r. 

(ostateczna 19.02.2020r.) – 

data wpływu do tut. Urzędu 

14.07.2020r. 

KW do 

regulacji 
86796 "dr" - drogi 

j.w. 

77.  
1066/16 0.0408 Truskolasy droga Gmina 

Dec. Woj. Śl. 

NWXV.7532.1.246.2018 

z dnia 16.09.2020r. 

(ostateczna 30.09.2020r.) – 

E-puap pismo z dnia 

29.10.2020r. 

KW do 

regulacji 
12240 "dr" - drogi 

j.w. 

78.  
255/1 0.0111 

Wręczyca 

Wielka 
droga Gmina 

Dec. Wójta Gminy 

NIP.6831.55.2020 

 z dnia 20.11.2020r. 

(ostateczna 20.11.2020r.) 

KW do 

regulacji 
4440 

tereny dróg 

publicznych - drogi 

gminne dojazdowe 

- symbol KDl 

j.w. 

79.  
2/3 0.1613 Zamłynie 

Realizacja 

funduszu 

sołeckiego 

Gmina 

Akt Notarialny 

Rep A Nr 6255/2020 

z dnia 08.12.2020r. 

 69439,65 

Tereny zabudowy 

mieszkaniowej i 

zagrodowej – 

symbol 

1- MN,RM 

 

Dnia 

08.12.2020r. 

przekazano do 

Referatu 

Finansowego 

https://www.wreczyca-wielka.pl/


 
 RAPORT O STANIE GMINY WRĘCZYCA WIELKA 2020 

 

86 

https://www.wreczyca-wielka.pl/ 

80.  
2/5 0.0463 Zamłynie 

Realizacja 

funduszu 

sołeckiego 

Gmina 

Akt Notarialny 

Rep A Nr 6255/2020 

z dnia 08.12.2020r. 

 19932,15 

Tereny zabudowy 

mieszkaniowej i 

zagrodowej – 

symbol 

1- MN,RM 

 

Dnia 

08.12.2020r. 

przekazano do 

Referatu 

Finansowego 

 

 

Uwaga: 

1. Dnia 30 stycznia 2020 roku spisano 5 aktów notarialnych dotyczących ustanowienia służebności przesyłu w miejscowości Hutka (obciążenie nieruchomości 

gruntowych nieodpłatnie i na czas nieokreślony służebnością przesyłu na rzecz Gminy Wręczyca Wielka – dot. sieci wodociągowej): 

Rep A Nr 499/2020, 

Rep A Nr 504/2020, 

Rep A Nr 509/2020, 

Rep A Nr 514/2020, 

Rep A Nr 519/2020. 

2. Dnia 26 maja 2020 roku spisano akt notarialny dotyczący ustanowienia służebności przesyłu w miejscowości Hutka (obciążenie nieruchomości gruntowej 

nieodpłatnie i na czas nieokreślony służebnością przesyłu na rzecz Gminy Wręczyca Wielka – dot. sieci wodociągowej): 

Rep A Nr 2347/2020.
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W roku 2020 wydatki związane z wypłatą odszkodowań za grunty przejęte pod drogi gminne wyniosły 

około 186.270,00 zł. 

Przewiduje się, że wydatki tego typu wzrosną, gdyż na terenie Gminy Wręczyca Wielka obowiązuje plan 

zagospodarowania przestrzennego (p.z.p.) i wzrasta liczba podziałów, czego konsekwencją jest 

wydzielanie i poszerzanie przewidzianych w p.z.p. dróg. 

Gmina Wręczyca Wielka gospodaruje zasobem nieruchomości zgodnie z zasadami racjonalnej 

gospodarki, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, uwzględniając w pierwszej kolejności 

potrzeby lokalnej społeczności i realizację zadań publicznych. 

Gospodarując nieruchomościami zasobu gminy przewiduje się sprzedaż gruntów w drodze przetargu, 

szczególnie pod indywidualne budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Aktualnie Gmina Wręczyca 

Wielka posiada w zasobie działki budowlane w Grodzisku, Kalei, Truskolasach i Hutce. 

Gmina planowała w 2020r. dokonać sprzedaży bezprzetargowej mieszkalnych nieruchomości 

lokalowych na rzecz dotychczasowych najemców. Jednakże sytuacja pandemiczna związana z Covid-19 

spowodowała, że w roku 2020 nie odnotowano takiej sprzedaży. Wzrost dochodów Gminy Wręczyca 

Wielka w latach następnych ze sprzedaży mienia zależeć będzie od zainteresowania potencjalnych 

nabywców kupnem nieruchomości, co związane jest z sytuacją społeczno - gospodarczą. 

W roku 2020 kontynuowano dotychczasowe umowy dzierżawy i najmu nieruchomości będących  

w zasobie Gminy. Taką politykę planuje się również na lata następne.  

Z uwagi na brak zainteresowania użytkowaniem wieczystym przez potencjalnych inwestorów  

w 2020 roku nie oddano gruntów komunalnych w użytkowanie wieczyste.  

Wykaz użytkowników przedstawia poniższa tabela.
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Wykaz użytkowników wieczystych- stan na 31.12.2020 rok 
 

 Użytkownik wieczysty  Położenie 

gruntu 

Nr 

ewid. 

działki 

Powierzchnia 

gruntu w ha 

Wartość 

gruntu przed 

aktualizacją 

Wysokość 

opłaty 

aktualna 

31.03.2015 

Wartość gruntu 

po aktualizacji w 

zł. (operat 

z dnia 

30.11.2015r.) 

Wysokość opłaty w zł 

po aktualizacji 

31.03.2016 r 

Vat 

22% 

Podstawa prawna 

użytkowania 

Okres 

użytkowania 

 z terminem do  

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gminna Spółdzielnia 
Samopomoc 
Chłopska we 

Wręczycy Wielkiej 
z siedzibą w 

Węglowicach 
 
 
 
 
 

Borowe 
145/1 
146/1 

 
0,0276 

+0,0606 
=0,0882 

8700 261,00 10790 
3% 

323,70 
- 

Rep. A Nr 3054/93  
z dnia14.06.1993r. 

 
13.06.2092r. 

Wręczyca 
Wielka 

184/20 0,6477 60500 1815,00 99230 
3% 

2976,90 
- 

Rep. A Nr 3054/93 
z dnia 14.06.1993r. 

13.06.2092r. 

 

 

 

2 

 

 

OSP Borowe Borowe 
287/6 
292/2 

 
0,1063 

+0,1087 
=0,2150 

12750 127,50 16340 
1% 

163,40 
- 

 
Rep. A Nr 7011/97 

 z dnia 16.12.1997r. 
18.12.2096r. 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

OSP Długi Kąt Długi Kąt 

463/4 
307 

0,6228 
+0,1232 
=0,7460 

31560 315,60 45350 
1% 

453,50 
- 

Rep. A Nr 517/1997 
z dnia 31.01.1997r. 

05.02.2096r. 

464/6 0,0931 7500 225,00 11540 

1% 
115,40 
+25,39 

(Vat 22%) 
140,79 

25,3
9 

Rep A Nr 4906/2005 
z dnia 22.09.2005r. 

26.09.2104r. 
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4 

 

OSP Grodzisko Grodzisko 

 
 

221/2 
 

 
0,4557 

 

22690 
(dotyczyło 

działki: 
221/2  o 

pow. 0,4557 
ha i 700/2 o 
pow. 0,7108 

ha) 

263,90 
(dotyczyło 

działki: 
221/2  o 

pow. 
0,4557 ha i 

700/2 o 
pow. 

0,7108 ha) 

40190 
1% 

345,00 
- 

Rep. A Nr 6712/95  
z dnia 11.12.1995r. 

04.12.2089r. 

5 OSP Kalej Kalej 
270/1 

 i 
270/2 

0,0029 32460 324,60 43280 
1% 

432,80 
- 

 
Rep. A Nr 1002/96  
z dnia 29.02.1996r. 

 

24.03.2095r. 

6 

 
OSP Truskolasy 

 
Truskolasy 1249 0,3643 33770 337,70 53640 

 
1% 

536,40 
- 

 
Rep. A Nr 2182/99  
z dnia 30.04.1999r. 

  

04.05.2098r. 

7 
OSP Wręczyca 

Wielka 
Wręczyca 

Wielka 
845/11 0,3301 39290 392,90 58530 

1% 
585,30 

- 

 
Rep. A Nr 7007/97  
z dnia 16.12.1997r. 

 

28.12.2096r. 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 
 

Osoba fizyczna 
  

Kalej 269/5 
 

0,1527  
 

30500 915,00 15060 
3% 

451,80 
- 

 
Rep A Nr 1918/2018 
 z dnia 19.07.2018r. 

 
 

15.06.2093r. 

9 
Osoba fizyczna 

 
Bór Zapilski 

151/1 
152/1 
153/1 

 0,0060 
 0,0306 
+0,0616 
=0,0982 

5180 155,40 9720 
3% 

291,60 
- 

Rep A Nr 1925/2020 
z dnia 24.07.2020r. 

17.09.2095r. 
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10 
Bank Spółdzielczy we 

Wręczycy Wielkiej 
Wręczyca 

Wielka 
463/12 0,1025 14400 432,00 24350 

3% 
730,50 

- 

 
Rep A Nr 3002/93  

z dnia 09.06.1993r. 
 

08.06.2092r. 

11 
Osoba fizyczna 

 
Borowe 15/1 0,3570 12210 366,30 21200 

3% 
636,00 

- 

 
 

Rep A Nr 6750/96  
z dnia 30.12.1996r. 

 

01.01.2096r. 

12 
Osoba fizyczna 

 
Puszczew 

208 
209 
210 

 

 0,1378 
 0,2175 
+0,3177 
=0,6730 

34790 1043,70 65000 
3% 

1950 
- 

Rep A Nr 3230/00  
z dnia 16.06.2000r.  

i Rep A Nr 
3975/2015 z dnia 

21.12.2015r. 

25.06.2099r. 

13 

„RESTI” Szymon Kulej 
dawniej P.P.H.U 

„OKPLAST” Import- 
Eksport 

 

Truskolasy 1064/2 0,6652 39600 1188,00 64360 
3% 

1930,80 
- 

Rep A Nr 3054/93  
z dnia 14.06.1993r. 

i Rep A Nr 
6876/2009 z dnia 

03.12.2009r. 

13.06.2092r. 

14 
Osoba fizyczna 

 
Wręczyca 

Wielka 
462/14 
463/30 

 0,0421 
+0,0032 
=0,0453 

13 230 396,90 16520 
3% 

495,60 
- 

 
Rep A Nr 3054/93  

z dnia 14.06.1993r. 
 

13.06.2092r. 
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15 
Osoba fizyczna 

 

 
Kalej 

 
269/7 0,3294   30160 

3% 
904,80 

- 

 
Rep A Nr 2497/94  

z dnia 20.05.1994r.  
i Rep A Nr 

8473/2015 z dnia 
12.10.2015r. 

 

15.06.2093r. 

16 
Osoba fizyczna 

 
Długi Kąt 463/3 0,0344 3400 102,00 5020 

3% 
150,60 

- 

 
Rep A Nr 6200/94  

z dnia 19.12.1994r. 
 

05.03.2094r. 

17 
Osoba fizyczna 

 
Puszczew 1 0,9921 57000 1710,00 91500 

3% 
2745,00 

- 

 
Rep A Nr 3054/93 

z dnia 
14.06.1993r. 

 

16.06.2092r. 
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Gmina jest właścicielem budynków komunalnych wielorodzinnych i budynków o funkcji  

mieszkalno – usługowej oraz lokali mieszkalnych i usługowych w wielorodzinnych budynkach 

mieszkalnych stanowiących współwłasność z osobami prywatnymi: 

• Wręczyca Mała, ul. Kopalniana 1                        -18 lokali mieszkalnych, 

• Truskolasy, ul. Cmentarna 1                  - 5 lokali mieszkalnych, 1 lokal usługowy, 

• Czarna Wieś, ul. Szkolna 89                -2 lokale mieszkalne, 1 lokal usługowy, 

• Borowe, ul. Nowa 3                            -2 lokale mieszkalne, 1 lokal usługowy 

(biblioteka gminna - GOK), 

• Kalej, ul. Szkolna 1                - 4 lokale mieszkalne, 

• Wręczyca Wielka, ul. Szkolna, bloki od nr 1 do nr 10    -21 lokali mieszkalnych, 3 lokale 

usługowe. 

Gmina nie posiada w zasobie lokali socjalnych i lokali tymczasowych. 

 

W sumie Gmina Wręczyca Wielka posiada: 

• mieszkania    - 52 lokale o łącznej powierzchni 2263 m2 

• lokale użytkowe  -  8 lokali o łącznej powierzchni 379 m2. 

 

Stawki czynszów za 1 m2 lokalu mieszkalnego: 

• z c.o. - 2,30 zł/m2 

• bez c.o. - 1,90 zł/m2 

• opłaty za c.o. - 2,78 zł/m2 

 

Ustalenie stawek czynszów lokali użytkowych odbywa się w formie przetargowej. 

Na utrzymywanie mieszkań i lokali użytkowych wydatkowano w ubiegłym roku 31.589,12 zł w tym:  

na konserwacje i remonty –  3.531,00 zł.  

 

6. ŁAD PRZESTRZENNY  
Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  

w celu oceny aktualności studium i planów miejscowych wójt, burmistrz albo prezydent miasta 

dokonuje analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, ocenia postępy w 

opracowywaniu planów miejscowych i opracowuje wieloletnie programy ich sporządzania. Wójt, 

burmistrz albo prezydent miasta przekazuje radzie gminy wyniki analiz co najmniej raz w czasie 

kadencji rady. Ostatnie analiza aktualności dokumentów planistycznych dla gminy Wręczyca Wielka 

miała miejsce w 2016r. 

W ramach opracowania: 

1) dokonano analizy zgodności obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Wręczyca Wielka z wymogami wynikającymi z art. 10 

ust. 1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

2) dokonano analizy zgodności obowiązujących w granicach gminy Wręczyca Wielka miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego z wymogami wynikającymi z art. 15 oraz art.16 

ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

3) dokonano analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy oraz oceniono postępy 

w sporządzaniu planów miejscowych, 

https://www.wreczyca-wielka.pl/


 
 RAPORT O STANIE GMINY WRĘCZYCA WIELKA 2020 

 

93 

https://www.wreczyca-wielka.pl/ 

 

 

4) przeanalizowano wnioski w sprawie sporządzenia lub zmiany planu miejscowego, 

z dokonaniem odrębnie analiz: wniosków związanych z cząstkowymi zmianami planów 

miejscowych oraz wniosków związanych z lokalizacją elektrowni wiatrowych, biorąc pod uwagę 

skutki finansowe dla gminy wynikające z ich uwzględnienia, 

5) opracowano propozycję programu sporządzania planów miejscowych. 

 

W granicach administracyjnych gminy Wręczyca Wielka, na dzień 31.12.2020r. obowiązywały: 
 

6.1 .Studium 
 

1. UCHWAŁA NR XXXII/281/09 RADY GMINY WRĘCZYCA WIELKA z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wręczyca Wielka 

2. UCHWAŁA NR XXXV/349/14 RADY GMINY WRĘCZYCA WIELKA z dnia 29 września 2014r. w sprawie 

zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wręczyca 

Wielka 

3. UCHWAŁA NR XIX/174/16 RADY GMINY WRĘCZYCA WIELKA z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie 

zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wręczyca 

Wielka 

4. UCHWAŁA NR XXXII/331/18 RADY GMINY WRĘCZYCA WIELKA z dnia 24 kwietnia 2018r. w sprawie 

zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wręczyca 

Wielka 

 

6.2. Plany miejscowe 

 

Cały obszar położony w granicach administracyjnych Gminy Wręczyca Wielka jest objęty 

obowiązującymi, wymienionymi poniżej, miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. 

Obowiązujące w granicach naszej Gminy plany zostały opracowane zgodnie z zasadami określonymi 

w rozdziale 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz 

w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie wymaganego zakresu 

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

 

1. UCHWAŁA NR XXIX/269/06 RADY GMINY WRĘCZYCA WIELKA z dnia 25 października 2006r.  

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 141, poz. 

3969) 

2. UCHWAŁA NR IX/102/11 RADY GMINY WRĘCZYCA WIELKA z dnia 7 lipca 2011r. w sprawie zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz rozstrzygnięciem nadzorczym  

nr IF/III/0911/31/11 z dnia 10 sierpnia 2011 stwierdzającym nieważność części uchwały jw. (Dz. 

Urz. Woj. Śl. Nr 186, poz. 3484) 
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3. UCHWAŁA NR XXXV/350/14 RADY GMINY WRĘCZYCA WIELKA z dnia 29 września 2014r. (Dz. Urz. 

Woj. Śl. z 2014r., poz. 5120) w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego 

4. UCHWAŁA NR XXXV/351/14 RADY GMINY WRĘCZYCA WIELKA z dnia 29 września 2014r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2014r., poz. 5121) 

5. UCHWAŁA NR XXXV/352/14 RADY GMINY WRĘCZYCA WIELKA z dnia 29 września 2014r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2014r., poz. 5122) 

6. UCHWAŁA NR XXXV/353/14 RADY GMINY WRĘCZYCA WIELKA z dnia 29 września 2014r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2014r., poz. 5123) 

7. UCHWAŁA NR XVIII/164/16 RADY GMINY WRĘCZYCA WIELKA z dnia 30 września 2016r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kalej (Dz. Urz. Woj. Śl.  

z 2016r., poz. 5100) 

8. UCHWAŁA NR XXIV/229/17 RADY GMINY WRĘCZYCA WIELKA z dnia 26 kwietnia 2017r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Bieżeń i Wręczyca Wielka 

(Dz. Urz. Woj. Śl. z 2016r., poz. 5100) 

9. Uchwała Nr XXXI/314/18 RADY GMINY WRĘCZYCA WIELKA z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony  

w Grodzisku przy ulicy Kłobuckiej (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2018r., poz. 2138) 

10. Uchwała Nr XXXI/315/18 RADY GMINY WRĘCZYCA WIELKA z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone  

w granicach terenów leśnych, na południe od miejscowości Jezioro (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2018r., poz. 

2139) 

11. Uchwała Nr XXXI/316/18 RADY GMINY WRĘCZYCA WIELKA z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Kalei przy 

ulicy Strażackiej (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2018r., poz. 2140) 

12. Uchwała Nr XXXI/317/18 RADY GMINY WRĘCZYCA WIELKA z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony  

w Truskolasach przy ulicy Kopernika (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2018r., poz. 2141) 

13. Uchwała Nr XXXI/318/18 RADY GMINY WRĘCZYCA WIELKA z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony  

w Truskolasach przy ulicy Słowackiego (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2018r., poz. 2142) 

14. Uchwała Nr XXXI/319/18 RADY GMINY WRĘCZYCA WIELKA z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony  

we Wręczycy Małej, w rejonie oczyszczalni ścieków (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2018r., poz. 2143)  
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15. Uchwała Nr XXXI/320/18 RADY GMINY WRĘCZYCA WIELKA z dnia 23 marca 2018r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony  

we Wręczycy Wielkiej w rejonie ulicy Częstochowskiej i ulicy Polnej (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2018r., poz. 

2144) 

16. Uchwała Nr IV/45/19 RADY GMINY WRĘCZYCA WIELKA z dnia 26 lutego 2019r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone  

w miejscowościach: Truskolasy, Hutka i Golce (plan nr 1/18) (Dz.Urz. Woj. Śl. z 2019r., poz. 1837)  

17. Uchwała Nr IV46/19 RADY GMINY WRĘCZYCA WIELKA z dnia 26 lutego 2019r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone  

w miejscowości Truskolasy (plan nr 2/18) (Dz.Urz. Woj. Śl. z 2019r., poz. 1838)  

18. Uchwała Nr IV/47/19 RADY GMINY WRĘCZYCA WIELKA z dnia 26 lutego 2019r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone  

w miejscowościach Kuleje i Węglowice (plan nr 3/18) (Dz.Urz. Woj. Śl. z 2019r., poz. 1839)  

19. Uchwała Nr IV/48/19 RADY GMINY WRĘCZYCA WIELKA z dnia 26 lutego 2019r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone  

w miejscowościach Klepaczka, Długi Kąt, Nowiny i Puszczew (plan nr 4/18) (Dz.Urz. Woj. Śl.  

z 2019r., poz. 1840); rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IFII 1.4131.1.13.2019 Wojewody Śląskiego z dnia  

4 kwietnia 2019r. (Dz.Urz. Woj. Śl. z 2019 r,, poz. 2938)  

20. Uchwała NrIV/49/19 RADY GMINY WRĘCZYCA WIELKA z dnia 26 lutego 2019r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone  

w miejscowościach: Zamłynie, Klepaczka i Czarna Wieś (plan nr 6/18) (Dz.Urz. Woj. Śl. z 2019r., 

poz. 1841); rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IFIII.4131.1.29.2019 Wojewody Śląskiego z dnia  

4 kwietnia 2019r. (Dz.Urz, Woj. Śl. z 2019r., poz. 2939)  

21. Uchwała Nr IV/5O/19 RADY GMINY WRĘCZYCA WIELKA z dnia 26 lutego 2019r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone  

w miejscowościach: Piła Druga, Klepaczka, Długi Kąt, Borowe i Puszczew (plan nr 7/18) (Dz.Urz. 

Woj. Śl. z 2019r., poz. 1842)  

22. Uchwała Nr IV/51/19 RADY GMINY WRĘCZYCA WIELKA z dnia 26 lutego 2019r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone  

w miejscowości Wręczyca Wielka (plan nr 8/18) (Dz.Urz. Woj. Śl. z 2019r., poz. 1843  

23. Uchwała Nr IV/52/19 RADY GMINY WRĘCZYCA WIELKA z dnia 26 lutego 2019r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone  

w miejscowościach Kalej i Szarlejka (plan nr 10/18) (Dz.Urz. Woj. Śl. z 2019r., poz. 1844  

24. Uchwała Nr IV/53/19 RADY GMINY WRĘCZYCA WIELKA z dnia 26 lutego 2019r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone  

w miejscowości Kalej (plan nr 11/18) (Dz.Urz. Woj. Śl, z 2019r., poz. 1845)  
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25. Uchwała Nr Xll/115/19 RADY GMINY WRĘCZYCA WIELKA z dnia 25 października 2019r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony  

w miejscowości Grodzisko (plan nr 5/18) (Dz.Urz. Woj. Śl. z 2019r., poz. 7391)  

26. Uchwała Nr Xll/116/19 RADY GMINY WRĘCZYCA WIELKA z dnia 25 października 2019r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone  

w miejscowościach Grodzisko i Pierzchno (plan nr 9/18) (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2019r., poz. 7512) 

 

7. Opłaty  

7.1. Renta planistyczna 

 

Zmiana planu wiąże się najczęściej ze wzrostem wartości nieruchomości. Może też nastąpić obniżenie 

wartości, co wiąże się z odszkodowaniem.  

Właściciel nieruchomości przy sprzedaży nieruchomości w ciągu 5. kolejnych lat od daty uchwalenia 

planu miejscowego, w związku ze wzrostem wartości nieruchomości, zobowiązany jest wnieść  opłatę, 

która nazywana jest rentą planistyczną.  

Wzrost wartości nieruchomości stanowi różnicę 30% między wartością nieruchomości określoną przy 

uwzględnieniu przeznaczenia terenu obowiązującego po uchwaleniu lub zmianie planu miejscowego, 

a jej wartością, określoną przy uwzględnieniu przeznaczenia terenu, obowiązującego przed zmianą 

tego planu, lub faktycznego sposobu wykorzystywania nieruchomości przed jego uchwaleniem. 

Ilość wydanych decyzji i kwot naliczonych opłat w 2020r. jak poniżej: 

Lp. Ilość decyzji Kwota naliczona  
w zł 

Wpływy  
w zł 

Wpływy z lat ubiegłych  
w zł 

 

1 3 16.131,00 10.782,39 39.782,39 

 

O odszkodowanie w związku ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego nie wpłynął żaden 

wniosek. 

 

7.2. Opłata adiacencka z tytułu wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej 

W wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej (droga, wodociąg, kanalizacja) następuje 

wzrost wartości nieruchomości, a właściciele nieruchomości uczestniczą w kosztach budowy tych 

urządzeń poprzez wnoszenie na rzecz gminy opłat adiacenckich. Nie ma przy tym znaczenia, czy 

właściciel nieruchomości chce korzystać ze stworzonych możliwości, tj. np. czy ma zamiar korzystać z 

wodociągu czy kanalizacji. Dla wymierzenia opłaty wystarcza sam fakt, że stworzono taką możliwość, 

co wynika z treści art. 145 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.  
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Wysokość opłaty adiacenckiej stanowi różnicę 50% między wartością, jaką nieruchomość miała przed 

wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej, a wartością, jaką nieruchomość ma po ich 

wybudowaniu. 

Zestawienie wydanych decyzji i wysokości opłaty z tytułu wybudowania urządzeń infrastruktury 

technicznej w 2020r. obrazuje poniższa tabela: 

Lp. Ilość wydanych decyzji 
 

Kwota naliczona 
w zł 

Wpływy 
w zł 

W tym wpływy z lat ubiegłych 
w zł 

1 149 230.385,00 184.004,05 4.738,29 

 

7.3. Opłata adiacencka z tytułu podziału nieruchomości dokonanego na wniosek właściciela 

Zgodnie z art. 98a ust. 1, 1a i 1b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, jeśli 
podział nieruchomości został dokonany na wniosek właściciela, Wójt może w drodze decyzji ustalić 
opłatę adiacencką z tego tytułu w terminie 3. lat od dnia, w którym decyzja zatwierdzająca podział 
nieruchomości stała się ostateczna. Do ustalenia przyjmuje się stawkę procentową obowiązująca  
w dniu, w którym decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stała się ostateczna.  
Wartość nieruchomości przed podziałem i po podziale określa się według cen na dzień, w którym 
decyzja zatwierdzająca podział stała się ostateczna. Stan nieruchomości przed podziałem przyjmuje się 
na dzień wydania decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości, a stan nieruchomości po podziale 
przyjmuje się na dzień, w którym decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stała się ostateczna, 
przy czym nie uwzględnia się części składowych nieruchomości. Wartość nieruchomości przyjmuje się 
jako sumę wartości działek możliwych do samodzielnego zagospodarowania wchodzących w skład 
nieruchomości podlegającej podziałowi. 
Wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej ustaliła Rada Gminy Wręczyca Wielka w drodze 
uchwały nr  Nr XIII/134/19 z dnia 19 listopada 2019r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej 
opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, który nastąpił w wyniku dokonanego 
podziału geodezyjnego, w wysokości 20 % różnicy wartości nieruchomości. 

 
 
Ilość wydanych decyzji i wysokości opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości w 2020r.: 
 

 Lp. Ilość wydanych 
decyzji 

   Kwota naliczona 
 w zł 

Wpływy 
w zł 

W tym wpływy  
z lat ubiegłych 

1 6 8.108,00 8.108,00 - 

 

7.4. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego 

do produkcji rolnej 

Ustawa z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 
wykorzystywanego do produkcji rolnej określa zasady oraz tryb zwrotu podatku, zawartego w cenie 
oleju napędowego oznaczonego kodem CN 2710 19 43 do 2710 19 48, kodem CN 2710 20 11  
do CN 2710 20 19 oraz kodem CN 3826 00, wykorzystywanego przez producenta rolnego do produkcji 
rolnej.   
 
 

https://www.wreczyca-wielka.pl/


 
 RAPORT O STANIE GMINY WRĘCZYCA WIELKA 2020 

 

98 

https://www.wreczyca-wielka.pl/ 

Ilość wydanych decyzji w 2020r. w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej: 
 

Ilość wydanych decyzji Kwota do wypłaty 
z budżetu Państwa w zł 

353 19.0783,43 

 

8. GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Podstawowym aktem prawnym regulującym gospodarkę odpadami komunalnymi jest ustawa z dnia 

13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, na mocy której do obowiązkowych 

zadań własnych gminy należy utrzymanie czystości i porządku. Gminy zapewniają czystość i porządek 

na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania, a w szczególności obejmują 

wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie gminy systemem gospodarowania odpadami 

komunalnymi. Podstawowym aktem prawa miejscowego jest regulamin utrzymania czystości  

i porządku na terenie Gminy uchwalony uchwałą Nr XVIII/183/20 Rady gminy Wręczyca Wielka  

z dnia 26 czerwca 2020r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 

Wręczyca Wielka.  

W roku 2020 firmą obsługującą teren Gminy Wręczyca Wielka w zakresie odbioru, transportu  

i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 

mieszkańcy, oraz nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy i innej nieruchomości 

wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, była firma Eko – System BIS Sp. z o. o SK  

z siedzibą przy ulicy Przemysłowej 7 w Konopiskach. 

Ilość odpadów niesegregowanych (zmieszanych) stanowiących odpady komunalne zebranych w roku 

2020 wynosiła razem: 4175,020 Mg, w tym ˗ sprzed nieruchomości - 3836,960 Mg. Ilość bioodpadów 

zebranych w roku 2020 wynosiła razem 731,660 Mg, w tym: ˗ sprzed nieruchomości – 690,580 Mg,  

˗ z PSZOK – 40,680 Mg.  

Odpady powstałe po sortowaniu lub mechaniczno-biologicznym przetwarzaniu wszystkich 

zmieszanych (niesegregowanych) odpadów komunalnych zostały przekazane na:  

• Składowisko Odpadów w Lipiu Śląskim  

• Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne SP. z o.o. w Sobuczynie 

• Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Bytomiu  
 

Roczny koszt związany z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów 

komunalnych oraz wyposażeniem, obsługą Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz 

usuwaniem dzikich wysypisk w 2020 roku wyniósł 4.944.503,10zł. Koszt obsługi administracyjnej 

wyniósł 227.288,84zł. 

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w analizowanym roku wyniosły 

4.491.939,23zł, kwota zaległości w 2020 roku wyniosła 537.908,16 zł. Łącznie w roku 2020 na system 

gospodarowania odpadami komunalnymi poniesiono koszty w wysokości 5.171.791,94 zł.  
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koszt obsługi administracyjnej

 

 

  

 

 

 

9.  PRZYNALEŻNOŚĆ GMINY DO ZWIĄZKÓW 

Gmina Wręczyca Wielka  jest aktywnym członkiem różnych stowarzyszeń i związku, do których 

przynależność dostarcza wymiernych korzyści na wielu płaszczyznach funkcjonowania.                                                  

Są to: 

• Śląski Związek Gmin i Powiatów 

• Stowarzyszenie do Spraw Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Subregionu Północnego      

              Województwa Śląskiego w Częstochowie 

• Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” 

• Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego 

 

Łączna wysokość składek członkowskich w ubiegłym roku wyniosła 38.371,68 zł.  

 

10. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 

10.1. Rejestracja CEiDG 

W 2020 roku na dzień 31 grudnia w CEiDG na terenie Gminy Wręczyca Wielka zarejestrowanych było 

109 podmiotów aktywnych oraz 171 zawieszonych. Zwieszenie działalności w przeważającym 

procencie spowodowane zostało ciężką sytuacją na rynku wywołaną pandemią. 

Ponadto z terenu naszej Gminy wpisane są 3 obiekty do Ewidencji Innych Obiektów Świadczących 

Usługi Hotelarskie, obiektu nie będącego obiektem hotelarskim (gospodarstwo agroturystyczne) 

 

10.2. Rynek napojów alkoholowych 

Zasady wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

 

Zasady wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych reguluje ustawa z dnia  

26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz przepisy 

prawa miejscowego. Rada Gminy Wręczyca Wielka Uchwałą Nr XXXII/335/18 z dnia 24 kwietnia 2018r.  

ustaliła maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Wręczyca 

Wielka.   
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Zgodnie z w/w aktem prawa miejscowego możliwe jest wydanie: 

1) 65 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości alkoholu 

oraz na piwo; 

2) 50 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5%  do 18% 

zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa); 

3) 55 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% zawartości 

alkoholu, 

oraz maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu 

sprzedaży: 

1) 12 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości alkoholu 

oraz na piwo; 

2) 5 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% zawartości 

alkoholu (z wyjątkiem piwa); 

3) 10 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% zawartości 

alkoholu. 

 

10.2.1. Liczba punktów sprzedaży 

 
Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych w Gminie Wręczyca Wielka wg stanu na dzień  

31 grudnia 2020r. przedstawiała się następująco: 

• 52 punkty sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży, 

• 6 punktów sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży. 

 

10.2.2. Liczba zezwoleń  

 

W roku ubiegłym wydano: 

• 52  zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości alkoholu 

oraz piwo, 

• 39 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% 

zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa), 

• 49 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% zawartości 

alkoholu 

do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz: 

 

• 6 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości alkoholu 

oraz piwo do spożycia w miejscu sprzedaży. 

 

Ponadto wydano 3 jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym: 

• 2  zezwolenia wydano przedsiębiorcom posiadającym zezwolenie, 

• zezwolenie – Jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej. 

 

W 2020 roku nie wydano decyzji w sprawie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. 
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10.2.3.  Wartość alkoholu sprzedanego w 2020 roku na terenie Gminy Wręczyca Wielka 
 
Wartość alkoholu sprzedanego w 2020 roku na terenie Gminy, na podstawie oświadczeń 

przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych wyniosła ogółem 12.222.725,56 zł,  

w tym: 

- do 4,5% (oraz piwa) –                                 5.291.702,69 zł 

- od 4,5% do 18% ( z wyjątkiem piwa) –       977.307,76 zł 

- powyżej 18% -                                              5.953.715,11 zł. 

 

Łączna wysokość środków finansowych uzyskanych przez Gminę w 2020 roku z tytułu rocznych opłat 

za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednorazowych zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych to 303.234,66 zł. 

 

11.  PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY 

W dniu 17 sierpnia 2020r. Wójt Gminy podpisał roczną umowę z firmą GTVBUS POLSKA Sp. z o.o.,  

z siedzibą przy ul. Hutniczej 5, 46-040 Ozimek na świadczenie usług  przewozowych w gminnym 

publicznym transporcie zbiorowym na linii komunikacyjnej: 

1) Jezioro-Puszczew-Bieżeń ul. Ogrodowa – Bieżeń ul. Szkolna – Bieżeń ul. Strażacka – Borowe  

ul. Sportowa – Wręczyca Wielka ul. Sienkiewicza - Wręczyca Wielka 

ul. Mickiewicza – Wręczyca Mała ul. Zamkowa – Grodzisko ul. Kłobucka. 

Długość linii komunikacyjnej 12 700 m. Szacunkowa wielkość pracy przewozowej 

72 797 km; 

2) Hutka – Truskolasy – Zamłynie – Brzezinki – Kuleje – Nowiny – Bór Zapilski – Węglowice – 

Czarna Wieś – Bieżeń – Borowe Długi Kąt – Wręczyca Wielka UG. Długość linii komunikacyjnej 

24 900 m. Szacunkowa wielkość pracy przewozowej 142 727 km. 

W ramach zawartej umowy z GTVBUS Polska Sp. z o.o., w okresie od 17 sierpnia 2020r. do 31 grudnia 

2020r. zostało zrealizowane zadanie własne gminy w zakresie gminnego publicznego transportu 

zbiorowego. 

Na zadanie wydatkowano łącznie kwotę 247.060,79 zł, w tym dofinansowanie przekazane przez 

Wojewodę Śląskiego wyniosło 190.861,50 zł. 

 

12. DOWÓZ DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI 

 
Dowóz uczniów i przedszkolaków zorganizowano w formie trzech linii: 

1) do Szkoły Podstawowej im. Stanisława Ligonia w Truskolaskach, Przedszkola w Truskolaskach  

i oddziału w Pile Pierwszej; 

2) do Szkoły Podstawowej im. Synów Pułku w Węglowicach oraz Przedszkola im. Marii 

Kownackiej w Węglowicach; 

3) do Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza we Wręczycy Wielkiej i Przedszkola  

z oddziałem integracyjnym im. Małego Księcia we Wręczycy Wielkiej. 
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W sumie w 2020r. do szkół i przedszkoli dowożono 370 uczniów/przedszkolaków. 

Na dojazdy wydano 103.726,98 zł, w tym: 

- w  pierwszym półroczu w miesiącach  od stycznia do czerwca na dojazdy wydano 46.580,68 zł, 

- w drugi półroczu od września do grudnia)- 57.146,30 zł. 

Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli zorganizowany był w dwóch formach: 

1. Dowóz organizowany przez Gminę poprzez bus dowożący uczniów niepełnosprawnych do szkół  

w Częstochowie. 

Środki wydane z budżetu na dowóz wyniosły 77.304,57 zł, w tym: 

- w pierwszym półroczu w miesiącach styczeń – czerwiec wydano na dowóz 3. uczniów -

17.418,93 zł, 

- w drugim półroczu w miesiącach wrzesień-grudzień wydano na dowóz 7. uczniów 58.309,63 zł 

2. Dowóz wykonywany przez rodziców  

Na dojazdy w 2020 roku wydano 79.116,26 zł. 

Koszt dowozu uczniów do szkół był mniejszy od planowanego (w szczególności w okresie marzec-

czerwiec) ze względu na zawieszenie funkcjonowania placówek oświatowych związaną z sytuacją 

pandemiczną. 

 

13.  OŚWIATA 
13.1. Szkoły podstawowe w Gminie Wręczyca Wielka 

 
Szkoły podstawowe prowadzone przez Gminę Wręczyca Wielka. 
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2020/21 8 124 10 179 8 126 9 138 5 56 12 201 13 218 8 124 73 1 161 

Razem 
 
2019/20 10 175 8 123 9 132 5 54 11 202 13 220 8 123 9 118 73 1147 
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Szkoły podstawowe prowadzone przez stowarzyszenia: 
 
1) SP Bieżeń (kl. I-VIII)  – Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich 
2) SP Grodzisko (kl. I-III) – Stowarzyszenie na Rzecz Krzewienia Kultury i Oświaty we Wsi Grodzisko. 
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13.2.  Wychowanie przedszkolne w Gminie Wręczyca Wielka 

Liczba dzieci w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wręczyca Wielka. 

Lp Przedszkole Rok szkolny 
Liczba 

oddziałów 

Liczba dzieci urodzonych w roku: 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 RAZEM 

1. 
Wręczyca Wielka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
z oddziałem w Grodzisku 

2020/21 8 0 47 56 46 41 0 190 

2019/20 8 40 47 49 35 0 0 171 

2. 
Truskolasy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
z oddziałami w Pile I i Hutce 

2020/21 7 0 42 23 18 29 1 113 

2019/20 7 35 37 15 18 0 0 105 

3. 
Węglowice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
z oddziałem w szkole 

2020/21 4 0 22 31 29 16 2 100 

2019/20 4 22 22 30 26 0 0 100 

4. 
Kalej 2020/21 4 0 27 21 19 17 2 86 

2019/20 4 17 21 21 23 0 0 83 

OGÓŁEM  DZIECI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
W PRZEDSZKOLACH 

2020/21 23 0 138 131 112 103 5 489 

2019/20 23 114 127 115 102 0 0 459 
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Liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez gminę. 

Lp 
Oddziały przedszkolne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

w szkołach podstawowych Rok szkolny 
Liczba 

oddziałów 

Liczba dzieci urodzonych w roku: 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 RAZEM 

1. 
Kuleje 2020/21 2 1 6 7 11 5 1 31 

2019/20 2 13 6 7 9 0 0 35 

2. 
Borowe 2020/21 1 0 5 4 1 1 0 11 

2019/20 1 6 4 3 2 0 0 15 

OGÓŁEM  DZIECI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
W ODDZIAŁACH  PRZEDSZK. 

2020/21 3 1 11 11 12 6 1 42 

2019/20 3 0 0 19 10 10 11 50 

 
 
Liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez stowarzyszenie. 

Lp 
Oddziały przedszkolne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

w szkołach podstawowych Rok szkolny 
Liczba 

oddziałów 

Liczba dzieci urodzonych w roku: 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 RAZEM 

1. 
Bieżeń - szkoła prowadzona 

przez Stowarzyszenie 
Przyjaciół Szkół Katolickich 

2020/21 2 0 9 7 7 6 1 30 

2019/20 2 12 8 10 9 0 0 39 

 
 
Liczba dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w Gminie Wręczyca Wielka. 

Wyszczególnienie Rok szkolny 
Liczba 

oddziałów 

Liczba dzieci urodzonych w roku: 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 RAZEM 

1. 
Przedszkola 

2020/21 23 0 138 131 112 103 5 489 

2019/20 23 114 127 115 102 0 0 458 

2. Oddziały przedszkolne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
w szkołach podstawowych 

2020/21 5 1 20 18 19 12 2 72 

2019/20 5 31 18 20 20 0 0 89 

OGÓŁEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
LICZBA PRZEDSZKOLAKÓW 

2020/21 28 1 158 149 131 115 7 561 

2019/20 28 145 145 135 122 0 0 547 

Liczba dzieci zameldowanych w gminie   174 167 179 160 169 164  
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13.3. Nauczyciele 
 
Struktura zatrudnienia nauczycieli w przedszkolach i szkołach podstawowych prowadzonych przez 
Gminę Wręczyca Wielka (stan na 30 września 2020 roku). 
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1. 

Stopień doktora, 
studia magisterskie  
z przygot. 
pedagogicznym 

Stażysta 0 0 2 0 0 1 1 0 1 5 

Kontraktowy 5 4 8 3 8 11 8 3 7 57 

Mianowany 2 0 3 4 3 5 4 1 4 26 

Dyplomowany 7 8 9 14 15 16 27 28 31 155 

 

 

2. 

Tytuł zawodowy 
magistra bez 
przygotowania 
pedagogicznego, tytuł 
zawodowy licencjata 
(inżyniera)  
z przygotowaniem 
pedagogicznym 

Stażysta 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 

Kontraktowy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mianowany 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Dyplomowany 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

3. 

Tytuł zawodowy 
licencjata (inżyniera) bez 
przygotowania 
pedagogicznego, dyplom 
ukończenia kolegium 
nauczycielskiego lub 
nauczycielskiego 
kolegium języków 
obcych, pozostałe 
wykształcenie 

Stażysta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kontraktowy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mianowany 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Dyplomowany 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Stażysta 0 0 2 1 0 2 1 0 1 7 

Kontraktowy 5 4 8 3 8 11 8 3 7 57 
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ŁĄCZNA LICZBA 

NAUCZYCIELI 

ZATRUDNIONYCH                 

W GMINIE               

Mianowany 2 0 3 4 3 5 4 1 4 26 

Dyplomowany 7 8 9 14 15 16 27 28 31 155 

RAZEM 14 12 22 22 26 34 40 32 43 245 

 
Liczba nauczycieli, którzy w 2020 roku uzyskali wyższy stopień awansu zawodowego. 

Lp Uzyskany stopień awansu zawodowego Organ nadający stopień Liczba nauczycieli 

1. Nauczyciel kontraktowy Dyrektor Szkoły 14 

2. Nauczyciel mianowany Wójt Gminy   4 

3. Nauczyciel dyplomowany Kurator Oświaty   1 

 
13.4.  Egzaminy zewnętrzne 
 
Wyniki egzaminu ośmioklasisty, przeprowadzonego w kwietniu 2020 roku. 

Szkoła Podstawowa 

 

Liczba 

uczniów 

 

Średnia (%) 

Język polski 
 

Matematyka 
 

Jęz. angielski 
 

Jęz. niemiecki 
 

Borowe 8 61,75 61,63 60,63  

Kalej 10 50,20 34,60 44,50 1 osoba 

Kuleje 7 55,71 42,43 39,00  

Truskolasy 31 61,48 51,06 43,68  

Węglowice 27 60,15 49,78 48,22  

Wręczyca Wielka 32 62,94 48,09 50,32  

Bieżeń SPSK 8 58,86 47,66 55,13  

Gmina Wręczyca  60,78 47,27 48,03  

Powiat kłobucki  62,19 46,88 52,37 52,00 

Województwo śląskie  59,29 45,67 55,24 48,46 
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13.5. Remonty w placówkach oświatowych 
 
Prace remontowe wykonane w szkołach w 2020 roku. 

Lp Placówka Zakres wykonanych prac Koszt w  zł 

1. Szkoła Podstawowa 
im. Marii Konopnickiej 
w Borowem 

Prace malarskie w sali lekcyjnej i na korytarzu 2.557 

2.  
Zespół Szkolno-
Przedszkolny im. Kornela 
Makuszyńskiego w Kalei 
 
 

Wymiana podłogi w sali przedszkolnej nr3 (koszt 
wykładziny ) - praca własna  pracowników szkoły 
(konserwator, palacze) 

3.000 

Malowanie łazienek szkolnych - praca własna 
pracowników szkoły (konserwator, palacze) 

1.000 

3. 
Szkoła Podstawowa im. 
Orła Białego w Kulejach 

Wymiana zapadniętej rury odprowadzającej wodę 
deszczową 

5.000 

Malowanie sufitu w kuchni, praca własna konserwatorów 100 

4. Szkoła Podstawowa 
im. Stanisława Ligonia 
w Truskolasach 

Remont korytarza przy salach lekcyjnych kl. I-III: 
przygotowanie posadzki, położenie wykładziny, 
podwieszenie sufitu, gipsowanie, położenie marmolitu; 
praca własna  pracowników szkoły (konserwatorzy) 

15.000 

Remont pokoju nauczycielskiego nr 205: podwieszenie 
sufitu, gipsowanie i malowanie. 

7.000 

Modernizacja instalacji elektrycznej na korytarzu nr 201        
i w pokoju nauczycielskim nr 205. 

7.060 

Remont łazienek o nr 131 i 147 przy sali gimnastycznej: 
zakup płytek i artykułów remontowych związanych z ich 
położeniem, zamontowanie ścianek kabinowych. 

3.600 

Modernizacja sieci komputerowej. 8.000 

Zamontowanie domofonów przy wejściu głównym i od 
strony parkingu. 

4.500 

Sala lekcyjna nr 108 - zakup i położenie wykładziny, 
pomalowanie ścian, położenie marmolitu. 

5.500 
(Rada 

rodziców) 

Gabinet Pedagoga Szkolnego - zakup i położenie 
wykładziny, pomalowanie ścian, położenie marmolitu, 
zabudowa rur. 

2.500 zł 
(środki 

pozyskane) 

5. Szkoła Podstawowa 
im. Synów Pułku 
 w Węglowicach 

Doposażenie i poprawa standardu obecnie funkcjonującej 
stołówki szkolnej w ramach realizacji zadania modułu 3 
wieloletniego rządowego programu Posiłek w szkole i w 
domu. 

116.779 
(w tym 

80 000 zł 
dotacja z 

programu) 

Remont korytarza szkolnego na parterze - gipsowanie 
ścian i sufitu, obudowa rur wodociągowych płytami 
gipsowo-kartonowymi, dwukrotne malowanie ścian i sufitu 
farbami emulsyjnymi, montaż cokolików oraz lamp 
oświetleniowych, montaż gniazdek i kratek 
wentylacyjnych. 

22.625,51 
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Remont korytarza szkolnego na I piętrze - gipsowanie ścian 
i sufitu, dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi, 
malowanie drzwi i montaż kratek wentylacyjnych. 

14.480,68 

Wymiana rur wodociągowych w kotłowni szkolnej. 
 

20.295,00 

6. Szkoła Podstawowa im. 
Adama Mickiewicza we 
Wręczycy Wielkiej 

Łazienki - remont pomieszczeń węzłów sanitarnych na 
trzech kondygnacjach w budynku od ul. Czereśniowej. 

216.951,52 

Prace malarsko-tynkarskie w pomieszczeniach kuchni i 
stołówki, praca własna pracowników szkoły (konserwator). 

3.300 

7. Przedszkole z oddziałem 
integracyjnym im. Małego 
Księcia we Wręczycy 
Wielkiej 

Naprawa i konserwacja sprzętu rekreacyjnego na placu 
zabaw. 

2.000 

Malowanie i konserwacja ławek i stolików w ogrodzie 
przedszkolnym i na placu przedszkolnym 

1.500 

RAZEM 462.748,71 

 

13.6. Dotacje z budżetu państwa 
 
Programy dotowane 

Lp Program Zakres rzeczowy Kwota w zł 

1. Dofinansowanie zadań 
w zakresie wychowania 
przedszkolnego 

Środki przeznaczone zostały na zakup wyposażenia do 
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach  
(materiały edukacyjne, pomoce dydaktyczne, artykuły 
gospodarcze, środki czystości), zakup energii i opału oraz 
dodatkowe zajęcia sportowe i z języka angielskiego. 

563.790,00 

2. Wyposażenie szkół  
w podręczniki, materiały 
edukacyjne lub 
materiały ćwiczeniowe 

Środki z dotacji celowej przeznaczone zostały na zakup 
podręczników oraz materiałów edukacyjnych, z których 
bezpłatnie korzystali uczniowie szkół podstawowych. 

148.714,67 

3. Dofinansowanie 
kształcenia 
młodocianych 
pracowników 

Wykonując obowiązki w zakresie wsparcia pracodawców  
w szkoleniu młodocianych pracowników zamieszkałych na 
terenie gminy, środki finansowe przekazane zostały 
13 pracodawcom za naukę zawodu 12 młodocianych 

94.278,33 

4. Zdalna Szkoła Zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do wsparcia 
procesu kształcenia zdalnego. 

70.000,00 

5. Zdalna Szkoła+ Zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do wsparcia 
procesu kształcenia zdalnego. 

74.999,25 

RAZEM 951.782,25 

 
 

14.  KULTURA 

14.1. Gminny Ośrodek Kultury 

Gminny Ośrodek Kultury działa na podstawie Statutu nadanego Uchwałą nr VI/45/15 Rady Gminy 

Wręczyca Wielka z dnia 30 kwietnia 2015r. W skład GOK wchodzą placówki: Gminny Ośrodek Kultury 

oraz Gminna Biblioteka Publiczna we Wręczycy wielkiej z czterema filiami w Borowem, Szarlejce, 

Truskolasach oraz Węglowicach.  
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Swoje działania Ośrodek koncentruje wokół wypełniania strategii rozwoju na lata 2015-2020, która 

powstała w oparciu o analizę SWOT oraz monitoring poprzedniej strategii rozwoju. 

W roku 2020 Gminny Ośrodek Kultury zatrudniał w oparciu o umowę o pracę 20 osób. W przeliczeniu 

na pełne etaty stanowi to 15,87  etatu (w tym 1. osoba przebywające na urlopie rodzicielskim oraz 1. 

osoba na urlopie wychowawczym). W bibliotekach gminy Wręczyca Wielka zatrudnionych było 9. 

pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty 8,25). Ponadto Gminny Ośrodek Kultury zatrudnia jedną 

pracownicę z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. 

Ponadto w ramach umowy zlecenie zatrudnionych jest 10. instruktorów godzinowych. 

W Gminnym Ośrodku Kultury od poniedziałku do soboty odbywają się stałe formy zajęć. 

 

Są to zajęcia indywidualne gry na instrumentach dętych blaszanych, drewnianych, flecie poprzecznym, 

instrumentach perkusyjnych, zajęcia plastyczne dla dzieci w różnych grupach wiekowych oraz 

dorosłych, Studia Piosenki, zajęcia tańca towarzyskiego, joga dla dorosłych, trzy grupy taneczne 

Mażoretek, Dziecięca Orkiestra Dęta, Dziecięco – Młodzieżowa Orkiestra Dęta oraz Break Dance 

prowadzony w remizie OSP w Truskolasach.  

W roku 2020 w związku z panującą epidemią zajęcia w Gminnym Ośrodku Kultury odbywały się zgodnie 

z obowiązującymi przepisami i zaleceniami sanitarnymi. Część zajęć obywała się w zależności od stanu 

epidemicznego w systemie online. 

W Gminnym Ośrodku Kultury działają ponadto: 
świetlica środowiskowa zajęcia dla 15 dzieci 4 razy w tygodniu po 5,5 godziny (finansowana ze środków 
GKRPA), Koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów, próby chóru Con Amore, ćwiczenia gimnastyczne – 
Uniwersytet III Wieku, Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów 
Politycznych, Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Wręczyca Wielka, Koło Gospodyń 
Wiejskich Wręczyca Wielka, punkt bezpłatnych porad prawnych (finansowany z budżetu Starostwa 
Powiatowego  w Kłobucku). Zajęcia w świetlicy środowiskowej zostały zawieszone w związku  
z panującą epidemią, natomiast i punkt bezpłatnych porad prawnych w 2020 roku udzielał porad 
wyłącznie telefonicznie lub mailowo. 
Gminny Ośrodek Kultury udostępnia również salę na zebrania różnych organizacji pozarządowych, 

samorządowych, szkolenia, pokazy. Pomieszczenia Gminnego Ośrodka Kultury były udostępniane 

zainteresowanym podmiotom, na wcześniejszy wniosek, z zachowaniem reżimu sanitarnego. 

W 2020 roku w Gminnym Ośrodku Kultury we Wręczycy Wielkiej odbyły się następujące wydarzenia. 

imprezy i konkursy: 

4 stycznia 2020r.    Jubileusz 50 – lecia pożycia dla  par małżeńskich z Gminy Wręczyca Wielka  

z roku 2019 

8, 9, 10 stycznia 2020r.  Przesłuchania Zespołów Teatralnych podczas XVIII Ogólnopolskich 

„Wręczyckie Jasełka 2020” –  wzięło udział 42 zespoły 

11 stycznia 2020r.    Prezentacja Laureatów oraz uroczyste wręczenie dyplomów i nagród 

podczas XVIII Ogólnopolskich „Wręczyckich Jasełek 2020” 
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11 stycznia 2020r.  Koncert ,,Dawnej i współczesnej Ukraińskiej Kolędy” w wykonaniu zespołu 

MetaNoya – zespół muzyczny z Ukraińskiego greckokatolickiego seminarium  

w Kijowie 

19 stycznia 2020r.  Koncert Noworoczny w wykonaniu Dziecięco – Młodzieżowej Orkiestry 

Dętej z solistami Iwoną Karbowską oraz Jackiem Wojtalem. 

4 luty 2020r.     Występ dla dzieci aktorów teatru ,,Skrzat” z Krakowa w bajce pt. ,,Przygody 

kapryśnej księżniczki” 

23 luty 2020r.   X Koncert z Gwiazdą z Kasią Cerekwicką przy akompaniamencie 

Dziecięco – Młodzieżowej Orkiestry Dętej 

 

29 kwietnia 2020r.  Konkurs fotograficzny ,,Moje miejsce na ziemi” – wzięło udział 

44 uczestników – edycja online 

19 maja 2020r.   VI Konkurs fotograficzny ,,Moja Gmina w Obiektywie” – wzięło udział 

11 uczestników - edycja online 

27 maja 2020r.    XV Wojewódzki Konkurs Plastyczny ,,Zaczarowany Ogród” – 

zgłoszono 258 prac - edycja online 

20 września 2020r.   XV Festiwal Folklorystyczny Powiatu Kłobuckiego 

18 listopada 2020r.  Konkurs Literacki ,,Młodość wolna od nałogów” – wzięło udział 11 osób - 

edycja online 

18 listopada 202r.  Konkurs plastyczny ,,Młodość wolna od nałogów” – zgłoszono 51 prac- edycja 

online 

4 grudnia 2020r.  Wirtualne spotkanie z Mikołajem 

4 grudnia 2020r.  Konkurs plastyczny ,,Mikołaju marzy mi się …” – zgłoszono 236 prac - edycja 

online 

18 grudnia 2020r.   XVII Wojewódzki Konkurs na „Szopkę, Gwiazdę, Ozdobę choinkową, Wieniec 

adwentowy i Podłaźniczkę” – zgłoszono 318 prac - edycja online 

25 grudnia 2020r.   Koncert Świąteczny w wykonaniu Dziecięco – Młodzieżowej Orkiestry Dętej  

z Wręczycy Wielkiej - edycja online 

 

Dodatkowo Gminny Ośrodek Kultury był organizatorem następujących wystaw: 

 

29 kwietnia 2020r.  Wirtualna wystawa pokonkursowa Konkursu fotograficznego 

,,Moje miejsce na ziemi” 

19 maja 2020r.   Wirtualna wystawa pokonkursowa VI Konkursu fotograficznego 

,,Moja Gmina w Obiektywie” 
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27 maja 2020r.  Wirtualna wystawa pokonkursowa XV Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego  

„Zaczarowany Ogród” 

2 grudnia 2020r.   Wirtualna wystawa pokonkursowa prac plastycznych konkursu 

,,Młodość wolna od nałogów” 

17 grudnia 2020r.   Wirtualna wystawa pokonkursowa prac plastyczny konkursu 

,,Mikołaju marzy mi się …” 

18 grudnia 2020r.   Wirtualna wystawa pokonkursowa XVII Wojewódzkiego Konkursu na 

„Szopkę, gwiazdę, ozdobę choinkową, wieniec adwentowy, podłaźniczkę” 

 

Z uwagi na zmieniającą się sytuację epidemiczną związaną z chorobą COVID-19, aby zapewnić 

bezpieczeństwo uczestnikom i widzom biorącym udział w imprezach i konkursach organizowanych 

przez Gminny Ośrodek Kultury we Wręczycy Wielkiej wprowadzono procedury bezpieczeństwa  

i zmieniono formułę wydarzeń kulturalnych. 

W roku 2020 uczestnicy zajęć plastycznych zdobywali miejsca w wojewódzkim konkursie plastycznym 

,,Zaczarowany Ogród”, konkursie ,,Polska bajeczna – legendy jak malowane” w Gnieźnie,  

XXV Międzynarodowym Konkursie Plastycznym "Mój Świat" pt. "Różnorodność Natury" w Lublinie, 

XVIII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym ,,Tradycje Wielkanocne” organizowanym przez Ośrodek 

Kultury i Sztuki w Płocku, XXVII Gminnym Konkursie Plastycznym ,,Młodość wolna od nałogów”  

we Wręczycy Wielkiej, XXIX Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym ,,Kalendarz GOK 2021”  

w Stawigudzie. 

 

Dziecięco – Młodzieżowa Orkiestra Dęta – wzięła udział w koncercie w Mykanowie finansowanym  

w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego woj. śląskiego na rok 2020. Zadanie pt. „Setka 

najbardziej aktywnej młodzieży. Pracowita, ambitna, grająca na dęciakach i chcąca się rozwijać.  

Chcesz zagrać w takiej orkiestrze?”. 

We wrześniu 2020 Dziecięco – Młodzieżowa Orkiestra Dęta przygotowała oprawę muzyczną podczas 

uroczystości pogrzebowych szczątków żołnierzy poległych na początku kampanii wrześniowej 1939r. 

 

Młodzi wokaliści ze Studia Piosenki sukcesy zdobyli w III Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym ,,Wiosna  

z przebojami Zbigniewa Wodeckiego” w Koniecpolu, Festiwalu Dziecięcego Uśmiechu ,,Stokrotkowo”  

w Łazach, XI Ogólnopolskim Festiwalu Piosenek Janusza Gniatkowskiego w Poraju, Ogólnopolskim 

Konkursie Wokalnym ,,Wygraj szansę” w Mstowie zajmując czołowe miejsca. 

 

W ramach podtrzymywania tradycji kulturowych regionu odbyło się, jak co roku, ”Wodzenie 

niedźwiedzia”. Jest to tradycyjny zwyczaj kultywowany w naszej wsi. We wtorek kończący karnawał 

przed środą popielcową grupa mieszkańców przebiera się w stroje przygotowane wcześniej  

w Gminnym Ośrodku Kultury. W ostatnich latach tradycję tę kultywuje i przekazuje młodemu 

pokoleniu KGW Wręczyca Wielka. 
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14.2. Gminne Biblioteki Publiczne 

Sieć biblioteczną Gminy Wręczyca Wielka tworzą Biblioteka Gminna i 4 filie biblioteczne: 
1. Filia Truskolasy 
2. Filia Węglowice 
3. Filia Borowe 
4. Filia Szarlejka 

 
W bibliotekach Gminy Wręczyca Wielka zatrudnionych jest 9. pracowników na stanowisku 
bibliotekarza. 
 
Powierzchnie użytkowe pomieszczeń bibliotecznych: 
GBP Wręczyca Wielka – 130 m² 
Filia Truskolasy – 82 m² 
Filia Węglowice – 112 m² 
Filia Borowe – 26 m² 
Filia Szarlejka- 63 m² 
W czterech naszych placówkach warunki lokalowe dostosowane są do potrzeb czytelników  
i pracowników. 
Filia w Borowem wymaga gruntownego remontu. 
 
Zarejestrowano w Gminie  w 2020 roku  ogółem 2017 czytelników. 
 
Udostępniono na zewnątrz: 
 

• wypożyczenia księgozbioru ogółem:  24171 woluminy, w tym: 

•  literatury pięknej dla dorosłych  16256 woluminów 

• literatury pięknej dla dzieci i młodzieży    6784 woluminów 

• literatury popularnonaukowej     1131 woluminów 
 

Biblioteki zarejestrowały następującą liczbę odwiedzin: 
 

• ogółem w bibliotekach    11 947 

• ogółem w czytelniach internetowych       349 
 
Ze środków samorządowych zakupionych zostało dla wszystkich bibliotek gminy 2125 woluminów na 

kwotę 42.276,85zł oraz 20 audiobooków na kwotę 126,00zł. 

Z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zakupiono 994 woluminów na kwotę  

21.538,00zł. 

Łącznie zakupiono dla wszystkich bibliotek w naszej gminie 3139 woluminów (w tym 20 audiobooków)  

na kwotę 63.814,85 zł. 

Księgozbiór bibliotek w Gminie Wręczyca Wielka na dzień 31 grudnia 2020r. wynosi 54 541 woluminów 

oraz 237 audiobooków (udostępniane również na zewnątrz dla czytelników), a także 27 egzemplarzy 

materiałów audiowizualnych.(filmy, encyklopedie multimedialne).  

Zasięg czytelnictwa bibliotek obejmuje mieszkańców z terenu Gminy Wręczyca Wielka i gmin 

ościennych.  
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Czytelnikami naszych bibliotek są dzieci, młodzież, studenci, pracownicy, bezrobotni, emeryci i renciści. 

Preferowana jest przez czytelników literatura piękna (sensacyjna, obyczajowa, przygodowa oraz 

literatura faktu). Studenci poszukują w naszych placówkach książek z zakresu pedagogiki i ekonomii 

(związane jest to z uczelniami działającymi w Częstochowie). 

Biblioteki prowadzą działalność kulturalną i edukacyjną poprzez udział i współorganizację w strukturze 

Gminnego Ośrodka Kultury konkursów dla dzieci i młodzieży Szkół Podstawowych i szkół  

ponadpodstawowych. Są to konkursy: recytatorskie, plastyczne, obrzędowe, małe formy teatralne. 

Działalność ta ma zasięg gminny i ponad gminny. Organizowane są również wystawki tematyczne 

(ogółem 12 wystawek) promujące zbiory biblioteki i ważne wydarzenia. 

Odbyły się 4 lekcje biblioteczne dla przedszkolaków i młodzieży szkolnej w Gminnej Bibliotece 

Publicznej we Wręczycy Wielkiej (2 lekcje) oraz w Filii Bibliotecznej w Węglowicach (2. lekcje). 

Zaplanowane na rok 2020 lekcje biblioteczne w liczbie 10 nie odbyły się z powodu pandemii  

i zamknięcia szkół i przedszkoli. 

Nie odbyło się 6 spotkań z dziećmi ze Szkół Podstawowych w filii bibliotecznej w Truskolasach. 

Przeprowadzona została ogólnopolska akcja „Dzień głośnego czytania” - akcja odbyła się w filii 

bibliotecznej w Węglowicach. 

Biblioteki naszej gminy  biorą udział w projekcie „Z książką na start” przeznaczonym dla dzieci w wieku 

3-6 lat (urodzonych w latach 2014-2017), który realizowany jest w ramach ogólnopolskiej kampanii 

„Mała książka – Wielki człowiek”. Celem akcji jest zachęcani dzieci i rodziców do odwiedzania biblioteki  

i codziennego czytania z dzieckiem. Każde dziecko, które przyjdzie z rodzicem do nas, otrzymuje  

w prezencie niezwykłą książkę „Pierwsze czytanki dla…”, która jest dostosowana pod względem formy 

i treści do potrzeb przedszkolaka i spełnia najwyższe standardy w projektowaniu pięknych i mądrych 

książek dla najmłodszych Otrzymuje także Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece, 

zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki  Mały Czytelnik otrzymuje naklejkę, a po zebraniu 

dziesięciu zostaje uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze 

zainteresowania.  

Dzięki akcji dziecko poznaje bibliotekę - ważne miejsce na czytelniczej mapie dzieciństwa i zostaje 

pełnoprawnym uczestnikiem życia  kulturalnego. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny dla dzieci 

i ich rodziców. 

Pandemia ograniczyła kontakt najmłodszych czytelników z biblioteką,  w związku z tym zmalała liczba 

dzieci biorących udział w akcji. Nasze biblioteki wzięły udział w ogólnopolskiej akcji firmy Kinder Polska. 

„Przerwa na wspólne czytanie”, w której biblioteki zbierają książki dla dzieci przeznaczeniem dla 

potrzebujących bibliotek.  
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Filia biblioteczna w Węglowicach uczestniczyła w projekcie ogólnopolskim „Razem na święta”, „Mikołaj 

na Kresy” oraz jest współorganizatorem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

25 listopada  obchodzony jest Światowy Dzień Pluszowego Misia. Nasza biblioteka włączyła się również  

do tej akcji organizując wystawkę książek i maskotek o misiach. Ze względu na pandemię nie było 

możliwe spotkanie z miłośnikami pluszowych misiów. W mediach społecznościowych można było 

obejrzeć wystawkę książek o misiach dostępnych w naszej bibliotece. W miesiącu grudniu przez 

istniejącą sytuację epidemiczną w GBP nie mógł się odbyć  kiermasz książek dla najmłodszych, który 

cieszył się zawsze dużym zainteresowaniem. 

W filii bibliotecznej w Borowem ze względu na pandemię nie mogą odbywać się spotkania klubu 

„Igiełka”. 

Systematycznie prowadzone są prace biblioteczne, polegające na wprowadzaniu opisów książek do 

katalogu on-line dostępnego na stronie internetowej www.gokwreczycawielka.pl w zakładce 

Biblioteka.  

Na dzień 31 grudnia 2020r. we wszystkich placówkach bibliotecznych wprowadzono 70 % całości 

księgozbiorów. 

Biblioteki w naszej gminie są miejscem przyjaznym dla każdego mieszkańca. Ich wyposażenie oraz 

bogata oferta nowości książkowych i kompetentna obsługa spełnia oczekiwania czytelników małych  

i dużych. W związku z pandemią biblioteki naszej gminy były nieczynne czasowo dla czytelników. 

 

 

15. POMOC SPOŁECZNA 

Zadania z zakresu pomocy społecznej na terenie gminy Wręczyca Wielka realizuje Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej (Ośrodek). 

Ośrodek jest jednostką organizacyjną gminy Wręczyca Wielka działającą w formie jednostki 

budżetowej. Ośrodek kieruje swoje działania na rozwój i integrację systemu usług społecznych oraz 

realizuje działania nakierowane na profilaktykę oraz wszechstronną pomoc dla osób i rodzin. 

Głównym dokumentem kierunkującym działalność GOPS jest Strategia Rozwiązywania Problemów 

Społecznych Gminy Wręczyca Wielka na lata 2014-2022 przyjęta uchwałą Nr XXXII/333/2014 Rady 

Gminy Wręczyca Wielka z dnia 18 czerwca 2014r. 

Zgodnie z treścią Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przyjętego Uchwałą Nr IV/43/19 Rady 

Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 lutego 2019r.,  Ośrodek realizuje zadania własne gminy oraz zadania 

zlecone z zakresu administracji rządowej. 

Podstawowym aktem prawnym, na podstawie którego funkcjonuje Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej we Wręczycy Wielkiej, jest ustawa o pomocy społecznej.  
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Wśród zadań określonych w ustawie o pomocy społecznej znajdują się w szczególności: 

• przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń, 

• praca socjalna, 

•  analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej, 

• realizacja zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych, rozwijanie nowych form 

pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb, 

• organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu 

zamieszkania, 

• realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu 

ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia. 

 

Oprócz zadań wynikających z w/wym. ustawy Ośrodek realizuje również zadania wynikające z innych 

ustaw, a w szczególności z: 

1) ustawy o systemie oświaty; 

2) ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; 

3) ustawy o świadczeniach rodzinnych; 

4) ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów; 

5) ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci; 

6) ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”; 

7) ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; 

8) ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; 

9) ustawy o zatrudnieniu socjalnym; 

10) ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi; 

11) ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie; 

12) ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii; 

13) ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; 

14) ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów; 

15) ustawy o dodatkach mieszkaniowych; 

16) ustawy o prawie energetycznym; 

17) ustawy o ochronie zdrowia psychicznego; 

18) ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; 

19) ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych; 

20) ustawy o dostępie do informacji publicznej; 
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21) ustawy o finansach publicznych; 

22) ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji; 

23) ustawy Prawo ochrony środowiska 

24) ustawy o rachunkowości; 

25) ustawy prawo zamówień publicznych; 

26) ustawy Kodeks cywilny; 

27) ustawy Kodeks postępowania administracyjnego; 

28) ustawy o Karcie Dużej Rodziny. 

 

Ośrodek realizował również zadania wynikające z: 

• Uchwały Nr 140 Rady Ministrów z 15 października 2018r. w sprawie ustanowienia 

wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023, 

• Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (FEAD), 

• Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011r. w sprawie procedury „Niebieskiej 

Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”, 

• Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków 

realizacji rządowego programu „Dobry start”, 

• Rozporządzenia z dnia 2 października 2020r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania 

zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego 

członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia, 

• Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Wspieraj Seniora”. 

Od marca 2020r. Ośrodek realizował swoje zadania uwzględniając przepisy ustawy z dnia 2 marca 

2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r.,  

poz. 1842 z późn.zm.). Ośrodek na bieżąco zabezpieczał potrzeby osób przebywających w warunkach 

kwarantanny lub izolacji domowej. 

Ośrodek współpracował w realizacji zadań z innymi jednostkami organizacyjnymi samorządu, 

administracją rządową, ośrodkami pomocy społecznej, powiatowymi centrami pomocy rodzinie, 

powiatowymi urzędami pracy, służbą zdrowia, zakładami ubezpieczeń społecznych, policją, sądami oraz 

stowarzyszeniami, fundacjami realizującymi cele z zakresu pomocy społecznej. 
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Ośrodek sporządził zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, Ocenę Zasobów Pomocy Społecznej Gminy 

Wręczyca Wielka za rok 2019, którą przekazał do zatwierdzenia przez Radę Gminy Wręczyca Wielka oraz 

do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach. Dokument został opracowany  

w oparciu o lokalną sytuację społeczną i demograficzną gminy. 

W 2020r. Ośrodek sporządził 274 sprawozdania w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS), które zostały 

przekazane do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, w tym 226 sprawozdań z zakresu pomocy społecznej. 

Działalność statutowa Ośrodka oparta jest na uchwalonym przez Radę Gminy planie finansowym, który 

obejmuje środki finansowe przekazywane przez Wojewodę na zadania zlecone gminie i dotacje celowe 

oraz środki finansowe pochodzące z budżetu gminy na zadania własne gminy. 

 

Budżet Ośrodka w latach 2018-2020 
 

 
Wyszczególnienie 

Wykonane wydatki w zł  

2018 rok 2019 rok 2020 rok 

Zadania zlecone z zakresu administracji 
rządowej –gmina 

19.046.917,81 22.537.890,99 26.614.061,82 

Dotacje celowe na zadania własne –gmina 2.769.819,27 3.030.757,02 3.236.238,61 

Środki z Funduszu Pracy 6.300,00 ------------------ ---------------- 

           Razem: 21.823.037,08 25.568.648,01 29.850.300,43 

 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej w roku 2020 realizował : 

1. Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wręczyca Wielka na lata 2014-2022 

2. Program wieloletni „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 

3. Gminny wieloletni program osłonowy 'Posiłek dla dzieci i młodzieży na lata 2019-2023” 

4. Program Operacyjny Pomoc Żywieniowa 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. 

5. Program „Czyste Powietrze” 

6. Program „Wspieraj Seniora” 

7. Program „Dobry Start”  

8. Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie 

Wręczyca Wielka w 2020r. 

9. Program Wspierania Rodziny w Gminie Wręczyca Wielka na lata 2019-2021. 

 

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej za rok 

2020 znajduje się pod adresem: 

https://www.bip.wreczyca-wielka.akcessnet.net/upload  
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16.  OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE 

Rok 2020 z uwagi na ogłoszoną pandemię związaną z wirusem COVID - 19 był bardzo nietypowym 

rokiem w działalności wszystkich Ochotniczych Straż Pożarnych. Podstawowa działalność polegająca 

na niesieniu pomocy wszystkim potrzebujący została zrealizowana w 100%, natomiast pozostała 

działalność statutowa została praktycznie zawieszona. 

Z uwagi na panującą sytuację w ubiegłym roku Zarząd Gminny Związku OSP odbył tylko jedno 

posiedzenie w dniu 14 października 2020 roku, na którym podsumował kampanię sprawozdawczą  

w jednostkach osp, których na terenie naszej gminy jest 18 i które zrzeszają 800 członków czynnych,  

w tym 147 kobiet i 1820 członków wspierających. 

Z corocznych cyklicznych działań zarządu gminnego pandemia COVID-19 umożliwiła jedynie 

zorganizować konkurs plastyczny pt „Młodzież Zapobiega Pożarom”, na który w trzech grupach 

wiekowych wpłynęły 63 prace, z czego komisja konkursowa w miesiącu grudniu wyróżniła  

21 prac i skierowała je do oceny na szczeblu powiatowym. 

Opracowana dokumentacja wykazała przychody w kwocie 1 582 941,00 zł (z tego kwota  

ok. 940 000,00 zł pochodzi z Urzędu Gminy Wręczyca Wielka), a wydatki w wysokości  

1 618 297,00 zł, z czego na remonty obiektów wydano 502 660,00 zł. Główne wydatki remontowe to 

termomodernizacja, remonty garaży, wymiana pieca co, remonty sanitariatów, zaplecza.  

W 2020 roku zakupiono: ubrania specjalne NOMEX, kominiarki niepalne, specjale rękawice, zestawy 

medyczne PSP-R1, pompy pływające NIAGARA, pilarki ratunków do stali i betonu aparaty powietrzne, 

czujniki bezruchu, buty specjalne gumowe, buty specjalne skórzane, buty skórzane dla drużyny 

kobiecej. krzesła świetlicowe, detektor prądu, wąż tłoczny W25 z prądownicą, węże tłoczne W52 i W72, 

prądownicę mgłową i turbo, agregat zraszający spalinowy, radiostację przenośną, latarki ISKRA, deskę 

ortopedyczą, pralko wirówkę, garaż blaszany, tłumicę teleskopową, ubranie koszarowe, ubranie 

specjalne przeciw owadom, mundur wyjściowy, hełmy strażackie, średni samochód gaśniczy marki 

RENAULT.  

Dzięki takim nakładom nie tylko wzrósł majątek OSP, ale przede wszystkim znacznie poprawiła się 

zdolność operacyjna naszych jednostek ochotniczych straży pożarnych, a tym samym znacznie 

poprawiło się bezpieczeństwo mieszkańców naszej gminy. Satysfakcjonuje głównie fakt pozyskania 

dwóch samochodów gaśniczych. 

16.1. Sytuacja pożarowa  

Ogółem jednostki OSP z naszej Gminy w 2020 roku wyjeżdżały do zadań ratowniczo-gaśniczych 608 

razy do 403. zdarzeń, w tym: 158 – razy do pożarów, 234 – razy miejscowych zagrożeń, 2 – razy na 

zabezpieczenie terenu i 13 alarmów fałszywych. 

Ogółem jednostki wyjeżdżały 164 razy więcej niż w roku 2019, spowodowane to zostało głównie 

nowymi zadaniami związanymi ze zwalczaniem skutków pandemii COVID-19. 

Na początku kwietnia 2020 roku jednostki zrzeszone w Krajowym Systemie Ratownictwa Gaśniczego 

jeździły kilkukrotnie po terenie całej Gminy głosząc komunikaty o zagrożeniach wynikających  

z pandemii oraz zachęcały mieszkańców do pozostania w domach. 
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Na przełomie maja i czerwca, w sierpniu, październiku i listopadzie po wyposażeniu przez Urząd Gminy 

Wręczyca Wielka dziesięciu wytypowanych jednostek w płyn dezynfekujący oraz w kombinezony  

i sprzęt ochrony osobistej strażacy w odstępach dwu tygodniowych przeprowadzali dezynfekcję 

newralgicznych miejsc z terenu gminy, takich jak: obejścia szkół, przedszkoli, sklepów, Urzędu, 

ośrodków zdrowia, GOK, Kościołów, przystanków autobusowych i bankomatów. 

Pożary w przeważającej mierze dotyczyły nieużytkowanych powierzchni rolniczych, upraw  

i pozostałych rolniczych – 32 pożarów, lasów państwowych i prywatnych - 7 pożarów, innych obiektów 

– 91 pożarów, w tym trawy na terenach nierolniczych (pobocza dróg i szlaków kolejowych). Paliły się 

również budynki mieszkalne- 22 przypadki oraz inne obiekty w tym zabudowania gospodarcze - 32 razy 

i pojazdy samochodowe – 5 przypadków. 

Najczęstszymi przyczynami pożarów była nieostrożność ludzka, celowe podpalenia zwłaszcza 

nieużytków, nieprawidłowa eksploatacja urządzeń grzewczych i wady środków transportu. 

Do zdarzeń w roku 2020 wyjeżdżało 17 jednostek OSP z terenu naszej gminy, poszczególne jednostki 

zanotowały następującą ilość wyjazdów: 

1. Bieżeń  - 16 

2. Borowe - 32 

3. Czarna  Wieś - 91 

4. Golce  - 2 

5. Grodzisko - 8 

6. Hutka  - 19 

7. Kalej  - 81 

8. Klepaczka - 6 

9. Kuleje  - 23 

10. Truskolasy - 121 

11. Węglowice - 16 

12. Wręczyca W. - 96 

13. Zamłynie - 50 

14. Szarlejka - 33 

15. Pierzchno - 2 

Ogółem w działaniach ratowniczych uczestniczyło 2850 strażaków z naszej Gminy co daje  

około 8600 godzin społecznej, bezinteresownej i niejednokrotnie niebezpiecznej pracy naszych 

druhów. 
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17. SPRAWY OBYWATELSKIE     

W formie zarządzenia wójt określa sprawy dotyczące organizacji i funkcjonowania urzędu oraz 
gminnych jednostek organizacyjnych, a także inne sprawy z zakresu tzw. kierownictwa wewnętrznego.  
 

Forma ta wynika z uprawnień wójta jako kierownika urzędu wykonującego uprawnienia zwierzchnika 
służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek 
organizacyjnych.  
Ponadto w formie zarządzenia, wójt jako organ gminy określa sprawy dotyczące realizacji zadań gminy.  

 

W 2020 roku Wójt Gminy wydał zarządzenia 

Lp. Numer aktu Data podjęcia W sprawie 

1 1/2020 

 

07.01.2020r. powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia 

procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze - 

Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych  

we Wręczycy Wielkiej 

2 2/2020 07.01.2020r. zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy 

Wręczyca Wielka 

3 3/2020 07.01.2020r. ogłoszenia wykazu o wytypowaniu lokalu użytkowego 

do najmu na okres do 3 lat dla dotychczasowego 

najemcy, lokalu będącego składnikiem mienia 

komunalnego 

4 4/2020 14.01.2020r. przekazania dyrektorom jednostek budżetowych 

uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych 

wydatków na 2020 rok 

5 5/2020 16.01.2020r. udzielenia Pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu 

Obsługi Placówek Oświatowych we Wręczycy Wielkiej 

6 6/2020 16.01.2020r. powołania składu Zespołu Interdyscyplinarnego we 

Wręczycy Wielkiej 

7 7/2020 16.01.2020r. podziału rezerwy ogólnej na rok 2020 

8 8/2020 17.01.2020r. zmian w budżecie gminy na rok  2020 
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9 9/2020 28.01.2020r. harmonogramu czynności w postępowaniu 

rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do 

przedszkoli oraz do oddziałów przedszkolnych  

w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę 

Wręczyca Wielka, a także kryteriów branych pod uwagę 

oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych 

kryteriów 

10 10/2020 28.01.2020r. określenia kryteriów i dokumentów niezbędnych do 

potwierdzenia spełnienia tych kryteriów  

w postępowaniu rekrutacyjnym do przyjęcia 

kandydatów do klas pierwszych publicznych szkół 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Wręczyca 

Wielka a zamieszkałych poza obwodem szkół 

11 11/2020 30.01.2020r. zmian w budżecie gminy na rok 2020 z tytułu dotacji 

celowej 

12 12/2020 30.01.2020r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Wręczyca Wielka na lata 2020-2027. 

13        13/2020 31.01.2020r. wprowadzenia zmian do zakładowego planu kont dla 

budżetu gminy i jednostki budżetowej Urzędu Gminy 

Wręczyca Wielka oraz ustalenia dokumentacji 

przyjętych zasad rachunkowości 

14 14/2020  05.02.2020r. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje 

zadań publicznych w zakresie wspierania 

i upowszechniania kultury fizycznej oraz kultury, sztuki, 

ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

planowanych do realizacji w 2020 roku 

15 15/2020 12.02.2020r. nadania numeracji gminnym przystankom 

autobusowym 

16 16/2020 12.02.2020r. przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu 

Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 

Wręczyca Wielka w 2020 roku 

17 17/2020 21.02.2020r. powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia 

egzaminu kończącego służbę przygotowawczą 
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18 18/2020 21.02.2020r. powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia 

egzaminu kończącego służbę przygotowawczą 

19 19/2020 25.02.2020r. zmian w budżecie gminy na rok 2020 

20 20/2020 26.02.2020r. powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert 

złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację 

zadań publicznych w zakresie wspierania  

i upowszechniania kultury fizycznej oraz kultury, sztuki, 

ochrony dóbr kultury  i dziedzictwa narodowego 

21 21/2020 02.03.2020r. powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia 

procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze – 

Podinspektor w Referacie Inwestycji, Gospodarki 

Przestrzennej i Gospodarki Nieruchomościami  

w Urzędzie Gminy Wręczyca Wielka 

22 22/2020 13.03.2020r. zmiany organizacji pracy Urzędu Gminy Wręczyca 

Wielka zapewniającej ochronę zdrowia, życia  

i bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Wręczyca Wielka 

oraz pracowników Urzędu w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

23 23/2020 16.03.2020r. podziału rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe na 

rok 2020 

24 24/2020 16.03.2020r. zmian w budżecie gminy na rok 2020 

25 25/2020 17.03.2020r. rezygnacji z prawa pierwokupu 

26 26/2020 17.03.2020r. powołania Gminnego Zespołu Zarządzania 

Kryzysowego we Wręczycy Wielkiej 

27 27/2020 27.03.2020r. zmiany organizacji pracy Urzędu Gminy Wręczyca 

Wielka zapewniającej ochronę zdrowia, życia  

i bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Wręczyca Wielka 

oraz pracowników Urzędu w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19 

28 28/2020 27.03.2020r. zmian w budżecie gminy na rok 2020 
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29 29/2020 30.03.2020r. wykonanie budżetu Gminy Wręczyca Wielka za 2019 

rok, wraz z wykonaniem planów finansowych Gminnej 

Instytucji Kultury we Wręczycy Wielkiej za 2019 rok, 

oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy 

Wręczyca Wielka 

30 30/2020 01.04.2020r. udzielenia Pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu 

Obsługi Placówek Oświatowych we Wręczycy Wielkie. 

31 31/2020 01.04.2020r. zmian w budżecie gminy na rok 2020 z tytułu dotacji 

celowych 

32 32/2020 01.04.2020r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Wręczyca Wielka na lata 2020-2027 

33 33/2020 03.04.2020r. podziału rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe na 

rok 2020 

34 

 

34/2020 24.04.2020r. maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia 

kierowników i zastępców kierowników gminnych 

jednostek budżetowych 

35 35/2020 23.04.2020r. podziału rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe na 

rok 2020 

36 36/2020 24.04.2020r. zmian w budżecie gminy na rok 2020 z tytułu dotacji 

celowych 

37 37/2020 24.04.2020r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Wręczyca Wielka na lata 2020-2027 

 

 

38 38/2020 11.05.2020r. powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia 

procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze – 

Podinspektor do spraw wymiaru podatku w Referacie 

Finansowym w Urzędzie Gminy Wręczyca Wielka 

39 --- --- pozycja pozostała bez wpisu z uwagi na niepodjęcie 

zarządzenia 

40 40/2020 18.05.2020r. zmiany Zarządzenia Nr 6/2020 Wójta Gminy Wręczyca 

Wielka z dnia 16 stycznia 2020r.  w sprawie powołania 

składu Zespołu Interdyscyplinarnego we Wręczyca 

Wielkiej 
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41 41/2020 18.05.2020r. ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego 

o przeznaczeniu do użyczenia na okres do 3 lat dla 

dotychczasowych Biorących  w użyczenie 

42 42/2020 21.05.2020r. zasad zwrotu kosztów przewozu uczniów i dzieci 

niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy 

Wręczyca Wielka oraz ich rodziców lub opiekunów 

prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły, przedszkola 

lub innej placówki umożliwiającej realizację obowiązku 

szkolnego i obowiązku nauki, jeżeli dowożenie i opiekę 

zapewniają rodzice lub opiekunowie prawni. 

43 43/2020 29.05.2020r. zmian w budżecie gminy na rok 2020 

44 44/2020 01.06.2020r. powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia 

egzaminu kończącego służbę przygotowawczą 

45 45/2020 05.06.2020r. zmian w budżecie gminy na rok 2020 z tytułu dotacji 

celowych 

46 46/2020 05.06.2020r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Wręczyca Wielka na lata 2020-2027 

47 47/2020 08.06.2020r. wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu 

Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Wręczyca Wielka 

48 48/2020 08.06.2020r. powołania Gminnego Biura Spisowego do 

przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 

roku 

49 49/2020 17.06.2020r. zmian w budżecie gminy na rok 2020 z tytułu dotacji 

celowych. 

50 50/2020 17.06.2020r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Wręczyca Wielka na lata 2020-2027 

51 51/2020 24.05.2020r. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 

Gminnego Ośrodka Kultury we Wręczycy Wielkiej za rok 

2019 

52 52/2020 24.06.2020r. zmian w budżecie gminy na rok 2020 

53 53/2020 26.04.2020r. powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli 

ubiegających się o awans na stopień nauczyciela 

mianowanego 

54 54/2020 26.04.2020r. zmian w budżecie gminy na rok 2020 z tytułu dotacji 

celowych 
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55 55/2020 26.06.2020r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Wręczyca Wielka na lata 2020-2027 

56 56/2020 26.06.2020r. powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia 

procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze – 

Referent ds. inkasowania poboru za wodę i ścieki  

w Referacie Gospodarki Komunalnej, Ochrony 

Środowiska i Rolnictwa w Urzędzie Gminy Wręczyca 

Wielka 

57 57/2020 26.06.2020r. zawieszenia prowadzenia czynności wystawiania 

upomnień i tytułów wykonawczych na podatników 

zalegających z wpłatą zobowiązań podatkowych 

58 58/2020 06.07.2020r. zmian w budżecie gminy na rok 2020 z tytułu dotacji 

celowych 

59 59/2020 06.07.2020r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Wręczyca Wielka na lata 2020-2027 

60 60/2020 08.07.2020r. wyrażenie zgody na prowadzenie od dnia 1 września 

2020 roku dzienników wyłącznie w formie 

elektronicznej w Szkole Podstawowej im. Orła Białego 

w Kulejach 

61 61/2020 09.07.2020r. zmian w budżecie gminy na rok 2020 

62 62/2020 15.07.2020r. zmiany Zarządzenia Nr 48/2020 Wójta Gminy Wręczyca 

Wielka z dnia 8 czerwca 2020r. w sprawie powołania 

Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia 

Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku 

 

 

63 63/2020 27.07.2020r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do 

przeprowadzenia procedury naboru na wolne 

stanowisko urzędnicze – Podinspektor w referacie 

Finansowym w Urzędzie Gminy Wręczyca Wielka 

64 64/2020 29.07.2020r. zmian w budżecie gminy na rok 2020 
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65 65/2020 03.08.2020r. powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia 

procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze – 

Podinspektor w Biurze rady Gminy w Urzędzie Gminy 

Wręczyca Wielka 

66 606/2020 03.08.2020r. zawieszenia prowadzenia czynności wystawiania 

upomnień i tytułów wykonawczych na podatników 

zalęgających z wpłatą zobowiązań podatkowych 

67 67/2020 10.08.2020r. ulg w opłatach za usługi przewozowe w gminnych 

przewozach pasażerskich w publicznym transporcie 

zbiorowym 

68 69/2020 10.08.2020r. zmian w budżecie gminy na rok 2020 

69 69/2020 11.08.2020r. skrócenia czasu pracy pracownikom Urzędu Gminy 

Wręczyca Wielka 

70 70/2020 12.08.2020r. zmian w budżecie gminy na rok 2020 z tytułu dotacji 

celowych 

71 71/2020 12.08.2020r. zmian w budżecie gminy na rok 2020 

72 --- --- pozycja pozostała bez wpisu z uwagi na niepodjęcie 

zarządzenia 

73 73/2020 18.08.2020r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Wręczyca Wielka na lata 2020-2027 

74 74/2020 21.08.2020r. podziału rezerwy ogólnej na rok 2020 

75 75/2020 25.08.2020r. zmian w budżecie gminy na rok 2020 

76 76/2020 25.08.2020r. podziału rezerwy ogólnej na rok 2020 

77 77/2020 28.08.2020r. przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za 

I półrocze 2020 roku 

78 78/2020 28.08.2020r. przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planów 

finansowych gminnej instytucji kultury za I półrocze 

2020 roku 

79 79/2020 28.08.2020r. przyjęcia informacji o kształtowaniu się wieloletniej 

prognozy finansowej 

80 80/2020 31.08.2020r. powołania Komisji Stypendialnej 

81 81/2020 31.08.2020r. zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy 

Wręczyca Wielka 
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82 82/2020 04.09.2020r. zmian w budżecie gminy na rok 2020 z tytułu dotacji 

celowych 

83 83/2020 04.09.2020r. zmian w budżecie gminy na rok 2020 

84 84/2020 04.09.2020r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Wręczyca Wielka na lata 2020-2027 

85 85/2020 04.09.2020r. wyznaczenia Koordynatora do Spraw Dostępności 

86 86/2020 04.09.2020r. wyrażenia zgody na prowadzenie od dnia 01 września 

2020 roku księgi ewidencji i księgi uczniów wyłącznie  

w formie elektronicznej w Szkole Podstawowej  

im. Stanisława Ligonia  w Truskolasach 

87 87/2020 28.09.2020r. przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych 

Gminy Wręczyca Wielka uprawnień do zaciągania 

zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, 

określonych  w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr 

XIV/137/19 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 27 

grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 

2020-2027 i z tytułu umów, których realizacja w roku 

budżetowym i latach następnych jest niezbędna do 

zapewnienia ciągłości działania jednostki i których 

termin płatności wykracza poza 2020r. 

88 88/2020 30.09.2020r. zmian w budżecie gminy na rok 2020 

89 89/2020 30.09.2020r. podziału rezerwy ogólnej na rok 2020 

90 --- --- pozycja pozostała bez wpisu z uwagi na niepodjęcie 

zarządzenia 

 

91 91/2020 30.09.2020r. podziału rezerwy ogólnej na rok 2020 

92 92/2020 05.10.2020r. zmian w budżecie gminy na rok 2020 z tytułu dotacji 

celowych 

93 93/2020 05.10.2020r. zmian w budżecie gminy na rok 2020 

94 94/2020 05.10.2020r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Wręczyca Wielka na lata 2020-02027 
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95 95/2020 05.10.2020r. ogłoszenia wykazu gruntu mienia komunalnego  

o przeznaczeniu do dzierżawy na okres do 3 lat 

96 96/2020 05.10.2020r. zasad potwierdzania zawarcia umów dzierżawy 

gruntów w rozumieniu przepisów ustawy                             

ubezpieczeniu społecznym rolników 

97 97/2020 08.10.2020r. zmiany Regulaminu pracy Urzędu Gminy Wręczyca 

Wielka 

98 98/2020 12.10.2020r. powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia 

procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze – 

Podinspektor w Referacie Finansowym w Urzędzie 

Gminy Wręczyca Wielka 

99 99/2020 12.10.2020r. zmian w budżecie gminy na rok 2020 z tytułu dotacji 

celowych 

100 100/2020 13.10.2020r. przeprowadzenia konsultacji z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 

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

pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2020r., 

poz. 1057) projektu „Rocznego programu współpracy 

Gminy Wręczyca Wielka z organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 

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

pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok” 

101 101/2020 19.10.2020r. zmiany organizacji pracy Urzędu Gminy Wręczyca 

Wielka w związku z wystąpieniem na obszarze 

Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii 

102 102/2020 22.10.2020r. zmian w budżecie gminy na rok 2020 

103 103/2020 29.10.2020r. zmian w budżecie gminy na rok 2020 z tytułu dotacji 

celowych 

104 104/2020 02.11.2020r. zmiany Regulaminu pracy Urzędu Gminy Wręczyca 

Wielka 

105 105/2020 09.11.2020r. wprowadzenia Regulaminu pracy zdalnej w Urzędzie 

Gminy Wręczyca Wielka 

106 106/2020 10.11.20r. projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 

2021-2029 
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107 107/2020 10.11.2020r. projektu Uchwały Budżetowej Wręczyca Wielka na 

2021 rok wraz z załącznikami, uzasadnieniem  

i materiałami informacyjnymi. 

108 108/2020 16.11.2020r. zmian w budżecie gminy na rok 2020 

109 109/2020 16.11.2020r. zmian w budżecie gminy na rok 2020 z tytułu dotacji 

celowych 

110 110/2020 16.11.2020r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Wręczyca Wielka na lata 2020-2029 

111 111/2020 23.11.2020r. ustalenia dni wolnych od pracy obowiązujących  

w Urzędzie Gminy Wręczyca Wielka w 2021 roku 

112 112/2020 25.11.2020r. zmiany Regulaminu pracy Urzędu Gminy Wręczyca 

Wielka 

113 113/2020 30.11.2020r. zmian w budżecie gminy na rok 2020 

114 114/2020 30.11.2020r. powołania Przewodniczącego Komisji 

Inwentaryzacyjnej 

115 115/2020 30.11.2020r. przeprowadzenia inwentaryzacji w 2020 roku oraz 

powołania komisji i zespołów spisowych do 

przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów 

116 116/2020 01.12.2020r. rezygnacji z prawa pierwokupu 

117 117/2020 07.12.2020r. ogłoszenia wykazu gruntów mienia komunalnego  

o przeznaczeniu do dzierżawy na okres do 3 lat dla 

dotychczasowych dzierżawców 

118 118/2020 09.12.2020r. zmian w budżecie gminy na rok 2020 

119 119/2020 09.12.2020r. zasad dokonywania wyboru reprezentacji osób 

zatrudnionych w Urzędzie Gminy Wręczyca Wielka do 

udziału w wyborze instytucji finansowej, z która 

zostanie zawarta umowa o zarządzanie Pracowniczymi 

Planami Kapitałowymi w Urzędzie Gminy Wręczyca 

Wielka 
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120 120/2020 09.12.2020r. powołania Komisji wyborczej do przeprowadzenia 

wyborów reprezentacji osób zatrudnionych w Urzędzie 

Gminy Wręczyca Wielka do udziału w wyborze instytucji 

finansowej, z którą zostanie zawarta umowa  

o zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi  

w Urzędzie Gminy Wręczyca Wielka 

121 121/2020 11.12.2020r. zmian w budżecie gminy na rok 2020 z tytułu dotacji 

celowych 

122 122/2020 11.12.2020r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Wręczyca Wielka na lata 2020-2029 

123 123/2020 15.12.2020r. zmian w budżecie gminy na rok 2020 z tytułu 

zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej 

124 124/2020 15.12.2020r. podziału rezerwy ogólnej na rok 2020 

125 125/2020 15.12.2020r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Wręczyca Wielka na lata 2020-2029 

126 126/2020 15.12.2020r. ustalenia zasad opracowania Planu Operacyjnego 

Funkcjonowania Gminy Wręczyca Wielka w warunkach 

zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa  

i w czasie wojny oraz udziału w tym procesie jednostek 

organizacyjnych podporządkowanych i nadzorowanych 

przez Wójta Gminy 

127 127/2020 18.12.2020r. zmian w budżecie gminy na rok 2020 

128 128/2020 18.12.2020r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Wręczyca Wielka na lata 2020-2029 

129 129/2020 18.12.2020r. zmiany Zarządzenia Nr 48/2015 Wójta Gminy Wręczyca 

Wielka z dnia z 6 maja 2015r. dot. składu komisji do 

spraw brakowania druków ścisłego zarachowania 

wykorzystywanych na potrzeby Urzędu Stanu 

Cywilnego 

130 130/2020 21.12.2020r. korekty zarządzenia nr 127/2020 Wójta Gminy 

Wręczyca Wielka z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie 

zmian w budżecie gminy na rok 2020 

131 131/2020 21.12.2020r. zmian w budżecie gminy na rok 2020 

132 132/2020 29.12.2020r. podziału rezerwy ogólnej na rok 2020 
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133 133/2020 31.12.2020r. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację 

zadań publicznych w zakresie wspierania  

i upowszechniania kultury fizycznej oraz kultury, sztuki, 

ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

planowanych do realizacji w 2021 roku 

134 134/2020 31.12.2020r. zmian w budżecie gminy na rok 2020 

135 135/2020 31.12.2020r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Wręczyca Wielka na lata 2020-2029 

136 136/2020 31.12.2020r. Regulaminu udzielania zamówień publicznych  

o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 

130 000 złotych 

 

Do Urzędu złożonych zostało 13 petycji w trybie ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach oraz  

62 wnioski w trybie ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej. 

W okresie sprawozdawczym poddano pod konsultacje społeczne projekt programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na ternie Gminy Wręczyca Wielka 

oraz projekt rocznego programu współpracy Gminy Wręczyca Wielka z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

18. KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI 

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami, organy władzy publicznej zobowiązane są do wyznaczenia koordynatora do 

spraw dostępności. Wójt Gminy Wręczyca Wielka 4 września 2020r. Zarządzeniem Nr 85/2000 

wyznaczył koordynatora do spraw dostępności. 

Do zadań koordynatora należy w szczególności: 

1) wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez  
Urząd Gminy Wręczyca Wielka, 

2) przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia 
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Gminę Wręczyca Wielka, zgodnie  
z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w art. 6  
ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, 

3) monitorowanie działalności podejmowanej przez Gminę Wręczyca Wielka w zakresie 
zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 
dostępny jest na stronie bip Wręczycy Wielka: 

https://www.bip.wreczyca-
wielka.akcessnet.net/upload/plik,20201231114912,plan_dzialan_2020_2021.pdf 
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19. MIEJSCA PAMIĘCI 

 

Na terenie Gminy Wręczyca Wielka znajdują się miejsca pamięci, które zostały ujęte w „Ewidencji 

Miejsc Pamięci Województwa Śląskiego” i są to: 

• grób zbiorowy wojenny mieszkańców okolicznych wsi i jeńców poległych w czasie II wojny 

światowej. Grób znajduje się  na cmentarzu w Borze Zapilskim. Na tablicy umieszczonych jest 

27 nazwisk. Patronat pełni Szkoła Podstawowa w Węglowicach; 

• mogiła symboliczna upamiętniająca miejsce, na którym 1 września 1939 roku poległo  

8. żołnierzy polskich, znajduje się ona za ruinami „Prażalni rud”; 

• grób zbiorowy wojenny 4. żołnierzy 3 Plutonu 27 Pułku Piechoty w Częstochowie poległych  

1  września 1939 roku na terenie wsi Truskolasy. Położony jest na cmentarzu w Truskolasach. 

Patronat pełni Szkoła Podstawowa w Truskolasach; 

• tabliczka ku czci poległych w czasie II wojny światowej przy budynku OSP we Wręczycy Wielkiej. 

Patronat pełni Szkoła Podstawowa we Wręczycy Wielkiej; 

• grób zbiorowy wojenny 11. żołnierzy Wojska Polskiego poległych 1 września 1939 roku  

i 10. Polaków, których hitlerowcy powiesili w 1942 roku we Wręczycy. Grób znajduje się na 

cmentarzu we Wręczycy Wielkiej. Patronat pełni Szkoła Podstawowa we Wręczycy Wielkiej; 

• mogiła symboliczna upamiętniająca miejsce, na którym 1 września 1939 roku poległo  

3. nieznanych żołnierzy polskich zlokalizowana w lesie ok. 300m od drogi  

Wręczyca Wielka- Trzepizury. Patronat pełni Szkoła Podstawowa we Wręczycy Wielkiej. 

W roku 2020 Gmina Wręczyca Wielka przeznaczyła środki finansowe w wysokości 1.400 zł na 

utrzymanie i udekorowanie grobów poprzez zakup zniczy i kwiatów, które składane były  w dniach  

1 i 11 listopada, przez Szkoły sprawujące patronat nad tymi miejscami. 

Gmina na bieżąco monitoruje stan techniczny obiektów upamiętniających poległych i w miarę potrzeb 

dokonuje drobnych napraw, czyszczenia i remontów. 

W listopadzie Wójt Gminy wystąpił z prośbą do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego o zawarcie 

porozumienia w związku z podjętą przez Radę Gminy Wręczyca Wielka uchwałą z dnia 29 września  

2020r. w sprawie przyjęcia zadań dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych 

na terenie Gminy Wręczyca Wielka. Porozumienie pozwoli na ubieganie  Gminie o pozyskanie środków 

finansowych na modernizację i utrzymanie tych miejsc.  

W dniu 12.04.2021r. porozumienie zostało podpisane. 

 

Pogrzeb bohaterów kampanii wrześniowej 1939 

14 września ub.r. w Kościele parafialnym we Wręczycy Wielkiej odbył się pogrzeb żołnierzy kampanii 

wrześniowej 1939 roku. 

Wydarzenie rozpoczęło się uroczystą Mszą świętą w Parafii Świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej 

Maryi Panny we Wręczycy Wielkiej. Mszę celebrował proboszcz parafii Robert Grohs.  
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Po Mszy świętej na cmentarzu parafialnym odbył się uroczysty pochówek ekshumowanych w dniach 

31 sierpnia i 1 września 2000r. żołnierzy września. 

Ekshumacja odbyła się na zlecenie Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa Instytutu Pamięci 

Narodowej. 

 

 
Pogrzeb żołnierzy kampanii wrześniowej 1939 roku. 

 
 

 
Grób żołnierzy kampanii wrześniowej 1939roku na cmentarzu parafialnym we Wręczycy Wielkiej. 

Odsłonięcie tablicy upamiętniającej Stefana Łukaszewicza 
W niedzielę, 30 sierpnia ub.r. w Szarlejce przy placu zabaw odsłonięto tablicę upamiętniającą  
Stefana Włodzimierza Łukaszewicza, założyciela Szkoły Podstawowej w Szarlejce. 
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Uroczystość otworzył Wójt Gminy Wręczyca Wielka Tomasz Osiński, który przywitał gości oraz 
mieszkańców uczestniczących w wydarzeniu.  
Inicjatorami wydarzenia oraz tablicy pamiątkowej byli Radny Rady Gminy Wręczyca Wielka  
Krzysztof Ocimek, Sołtys Sołectwa Szarlejka Henryk Brzezicha wraz z Radą Sołecką oraz druhowie OSP 
z Szarlejki. 
 
 

 
Tablica upamiętniająca Stefana Łukaszewicza w Szarlejce 

 

20. INNE DZIAŁANIA GMINY 

20.1 Przeciwdziałanie COVID-19 

Świat żyje pandemią COVID-19 od 31 grudnia 2019r., tj. od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani 

o przypadkach wirusowego zapalenia płuc. Pierwsze zakażenie w Europie wirusem SARS-CoV-2 

zdiagnozowano 24 stycznia 2020r. we Francji, natomiast pandemię oficjalnie ogłoszono 11 marca 

2020r. na konferencji prasowej Światowej Organizacji Zdrowia- 296 dni (stan na 31 grudnia 2020r.). 

W Polsce stan zagrożenia epidemiologicznego wprowadzono 14 marca 2020r., natomiast stan 

epidemii- 20 marca. Polska żyła więc w stanie koronawirusa przez 303 dni 2020 roku. 

W związku z sytuacją pandemiczną, w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 Gmina 

nasza zakupiła i rozdała naszym Mieszkańcom maseczki. Zakupiła i przekazała służbie zdrowia oraz 

placówkom oświatowym środki dezynfekujące i środki ochrony osobistej. Przy udziale Druhów OSP 

naszej Gminy przeprowadziliśmy kilkakrotnie akcję dezynfekcji miejsc publicznych. Na środki ochrony 

osobistej i środki dezynfekujące w 2020 roku Urząd Gminy Wręczyca Wielka oraz jednostki 

organizacyjne, tj. GOK, GOPS oraz ZOPO wydały łącznie 245.636,75 zł, w tym kwota 158.999,65 zł to 

wydatek tut. urzędu. 

Ponadto Gmina Wręczyca Wielka przyłączyła się do inicjatywy dotyczącej wsparcia producentów 

i sprzedawców chryzantem. Rozdysponowanie przez gminę przy wsparciu sołtysów i KGW 

kilkudziesięciu tysięcy kwiatów pomogło producentom z powiatów kłobuckiego i lublinieckiego 

przetrwać tern trudny dla nich czas.  

Chryzantemy przyozdobiły miejsca pamięci, lokalne kapliczki oraz cmentarze w naszej Gminie.  
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20.2 Bezpieczeństwo mieszkańców 

20.2.1. Defibrylatory w naszej Gminie  

W sierpniu 2020r., na ścianie budynku Urzędu Gminy Wręczyca Wielka przy bocznym wejściu, 

umieszczony został Automatyczny Elektroniczny Defibrylator (AED). W Defibrylatory w naszej gminie 

zostały wyposażone także Ośrodek Zdrowia w Węglowicach oraz Ochotnicza Straż Pożarna  

w Truskolasach. Defibrylatory zostały sfinansowane z budżetu Samorządu Województwa, w ramach 

Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego na rok 2020.  

Defibrylator jest zawsze gotowy do pomocy i ratowania ludzkiego życia. Do jego obsługi nie potrzeba 

mieć specjalnego przygotowania medycznego. Sprzęt wydaje polecenia dźwiękowe, więc 

przeprowadzenie bezpiecznej defibrylacji przeprowadzi każdy. Użycie defibrylatora nie szkodzi 

poszkodowanemu. Jego zadaniem jest przywrócenie prawidłowej akcji serca. Sprzęt oddziałuje na 

organizm poprzez zamocowane na klatce piersiowej elektrody. Dokonują one analizy rytmu serca  

i pozwalają na ocenę zasadności zastosowania defibrylacji.  

 
Defibrator na ścianie Urzędu Gminy we Wręczycy Wielkiej 

 

20.2.2. Opaski odblaskowe dla mieszkańców 

W grudniu 2020 roku Wójt Gminy Wręczyca Wielka Tomasz Osiński przekazał Komendantowi 

Powiatowej Policji w Kłobucku insp. Tomaszowi Górce zakupione przez Gminę elementy odblaskowe. 

Opaski odblaskowe trafiły do mieszkańców naszej Gminy i z pewnością przyczyniły się do poprawy ich 

bezpieczeństwa. 
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Przekazanie opasek odblaskowych Policji 
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