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Informacja z działalności Wójta Gminy  
za okres od 18 czerwca do 27 września  2018 r. 

na sesję Rady Gminy Wręczyca Wielka w dniu 27 września 2018 roku 

 
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr XXXVI/18 

z dnia 27 września 2018 r. 

Panie Przewodniczący 
Wysoka Rado  
 
 

Rozpocznę od Zarządzenia Nr 88/2018 z 13 lipca br. dotyczącego 
zmian w budżecie, którym zwiększono  dochody i wydatki  
budżetu gminy na 2018 rok o: 

 2 687,00  zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem 
na  wypłatę wynagrodzeń dla urzędnika wyborczego, na 
podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura  
w Częstochowie z 6 lipca  b.r. 

  431,01 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej  
z budżetu na  sfinansowanie wypłat zryczałtowanych 
dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii 
elektrycznej, na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego  
z dnia 6 lipca  b.r. Nr FBI.3111.2.10.2018; 
 

Zarządzeniem Nr 90/2018 z 31 lipca br. zwiększono  dochody  
i wydatki  budżetu gminy na 2018 rok o: 

 3 654,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej  
z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, 
na podstawie  Decyzji Wojewody Śląskiego z 13 lipca  b.r. Nr 
FBI.3111.41.11.2018; 

 45 288,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej  
z budżetu państwa, z przeznaczeniem na  wypłatę zasiłków 
stałych, na podstawie  Decyzji Wojewody Śląskiego z 16 lipca  
b.r. Nr FBI.3111.94.6.2018 

 
Informację o prowadzonych i oddanych inwestycjach przedstawię 
w oddzielnym punkcie dzisiejszych obrad sesji. 
 

Pozostałe sprawy: 

1. W dniach 6-10 września b.r. Dziecięco-Młodzieżowa Orkiestra 
Dęta  i Mażoretki z Gminnego Ośrodka Kultury we Wręczycy 
Wielkiej  zajęły I miejsce, zdobywając główną nagrodę w 56. 
Europejskich Spotkaniach Muzyków w Bosel, w Niemczech. 
Zespół osiągnął wspaniały sukces wygrywając Euro – Cup, co 
jest równoznaczne z mistrzostwem Europy.  
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Ponadto Kapelmistrz orkiestry – pan Bartłomiej Pięta -  
otrzymał dwa złote medale; za najlepszy układ musztry  
i najlepszego dyrygenta festiwalu, a Mażoretki zostały 
wicemistrzyniami Europy, zdobywając drugie miejsce. Tym 
bardziej cieszy odniesiony sukces, że  w festiwalu brało udział 
kilkadziesiąt zespołów najwyższej klasy z całej Europy.  
     Serdecznie gratulujemy wspaniałych sukcesów; 
Kapelmistrzowi,  orkiestrze, Mażoretkom i Dyrektorowi 
Gminnego Ośrodka Kultury, składając jednocześnie 
podziękowania  za promocję naszej gminy na arenie 
międzynarodowej. 

 
2. OSP Borowe obchodziło jubileusz  100-Lecia. Uroczystości 

jubileuszowe, z udziałem przedstawicieli samorządu Gminy  
i Powiatu, oraz  gminnych i zaprzyjaźnionych jednostek OSP,  
odbyły się w dniu w dniu 15 września br., 
 

3. natomiast 16 września br. na boiskach sportowych w Kalei 
odbył III Gminny Młodzieżowy Turniej Piłki Nożnej o puchar 
Przewodniczącego Rady Gminy Wręczyca Wielka. Turniejowa 
rywalizacja  towarzyszyła uroczystemu otwarciu  nowoczesnego 
wielofunkcyjnego boiska sportowego z nawierzchnią 
poliuretanową do gier zespołowych, tenisa sportowego, 
skocznią w dal i rzutnią do pchnięcia kulą - przy Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w Kalei. Piękny i wielofunkcyjny obiekt 
będzie służył uczniom  z Kalei i z okolicznych miejscowości oraz 
mieszkańcom. 
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                                                     mgr Henryk Krawczyk 
 

 

 

 

 

 


