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P R O T O K Ó Ł  Nr VIII/19 

 
z VIII sesji zwyczajnej 

Rady Gminy Wręczyca Wielka 
 

z dnia 28 czerwca 2019 r. 
 
 

 

 

 

Tematyka sesji: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Gminy z dnia:  30 kwietnia 2019 r. oraz  21 maja 2019 r. 

4. Zapytania i wnioski mieszkańców gminy. 

5. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski mieszkańców gminy. 

6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o pismach kierowanych do Rady Gminy. 

7. Sprawozdania z pracy Komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.    

8. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym. 

9. Informacja z realizacji uchwał i wniosków w okresie międzysesyjnym.  

10. Wnioski radnych. 

11. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Wręczyca Wielka za 2018 rok, debata nad 

przedstawionym raportem. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wręczyca Wielka wotum zaufania. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego 

Ośrodka Kultury we Wręczycy Wielkiej za rok 2018. 

14. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 rok. 

15. Podjęcie uchwał w sprawach różnych. 

16. Podjęcie uchwał w sprawach finansowych. 

17. Udzielenie odpowiedzi na wnioski radnych. 

18. Zamknięcie obrad VIII sesji zwyczajnej Rady Gminy. 

 
 



Rada Gminy Wręczyca Wielka na VIII sesji zwyczajnej w dniu 28 czerwca                  

2019 roku  podjęła następujące uchwały: 
 

1) Uchwała Nr VIII/73/19 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wręczyca Wielka wotum 

zaufania; 
 

2) Uchwała Nr VIII/74/19 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 

Gminnego Ośrodka Kultury we Wręczycy Wielkiej za rok 2018; 
 

3) Uchwała Nr VIII/75/19 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok; 
 

4) Uchwała Nr VIII/76/19 w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Wręczyca Wielka 

za rok 2018; 
 

5) Uchwała Nr VIII/77/19 w sprawie powołania zespołu  ds. zaopiniowania kandydatów na 

ławników; 
 

6) Uchwała Nr VIII/78/19 w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji 

informacji o kandydatach  na ławników; 
 

7) Uchwała Nr VIII/79/19 w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Wręczyca Wielka; 
 

8) Uchwała Nr VIII/80/19 w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Wręczyca Wielka                        

w zakresie działań Zespołu Interdyscyplinarnego; 
 

9) Uchwała Nr VIII/81/19 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu 

nieruchomości gruntowej położonej w Kalei; 
 

10) Uchwała Nr VIII/82/19 w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego;  
 

11) Uchwała Nr VIII/83/19 w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej; 
 

12) Uchwała Nr VIII/84/19 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/360/18 Rady Gminy Wręczyca 

Wielka z dnia  27 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Wręczyca Wielka; 
 

13) Uchwała Nr VIII/85/19 w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wręczyca Wielka; 
  

14) Uchwała Nr VIII/86/19 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Wręczyca Wielka oraz określenia granic obwodów publicznych 

szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku; 
 

15) Uchwała Nr VIII/87/19 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu na okres do 3 lat dla 

dotychczasowego dzierżawcy nieruchomości gruntowej;     
 

16) Uchwała Nr VIII/88/19 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok; 
 

17) Uchwała Nr VIII/89/19 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem 

na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 

z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów; 
 

18) Uchwała Nr VIII/90/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca 

Wielka na lata 2019-2027.  
 

Imienny wykaz głosowań radnych umieszczony jest na stronie podmiotowej Gminy Wręczyca 

Wielka: http://www.bip.wreczyca-wielka.akcessnet.net/ w zakładce: 

Organy/Rada Gminy/Sesje/Imienne wykazy głosowań radnych.  

 

Wykaz głosowania imiennego z sesji Rady Gminy w dniu 28 czerwca 2019 roku stanowi 

jednocześnie załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

 

http://www.bip.wreczyca-wielka.akcessnet.net/


 

RG.0002.5.2019                             

P R O T O K Ó Ł   Nr VIII/19 
 

z VIII sesji zwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka, 

odbytej w dniu 28 czerwca  2019 r. w  godz.11.00 – 15.26 
  w sali narad Urzędu Gminy we Wręczycy Wielkiej 

_ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 

W sesji udział wzięli: 
-  15  Radnych                     -  wg listy obecności   

-  Pan Tomasz Osiński         -  Wójt Gminy 

-  Pani Magdalena Kasprzak -  Sekretarz Gminy 

-  Pani Barbara Jezior           -  Skarbnik Gminy 

-  Pani Renata Ostojska        -  Radca Prawny  

-   Pani Małgorzata Krupa    - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji w Urzędzie 

Gminy Wręczyca Wielka 
 

Goście zaproszeni: 

-  Pan Jan Wiesiołek   - Prezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Śląski Oddział Regionalny 

                                       w  Katowicach 

-  Podinspektor Zbigniew Robak  - Komendant Komisariatu Policji we Wręczycy Wielkiej  

-  Pani Zdzisława Kall - Wicestarosta Powiatu Kłobuckiego, Radna Rady Powiatu Kłobuckiego 

Dyrektorzy jednostek organizacyjnych gminy: 

-  Pani Janina Kluba   -  Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej               

-  Pan Andrzej Kała    -  Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury                   

-  Pan Zenon Kudła    -  Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych 
 

W sesji uczestniczyli również Mieszkańcy Gminy Wręczyca Wielka. 
 

Porządek obrad sesji  (przyjęty przez Rade Gminy): 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Gminy z dnia: 30 kwietnia 2019 r. oraz 21 maja 2019 r. 

4. Zapytania i wnioski mieszkańców gminy. 

5. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski mieszkańców gminy. 

6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o pismach kierowanych do Rady Gminy. 

7. Sprawozdania z pracy Komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.    

8. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym. 

9. Informacja z realizacji uchwał i wniosków w okresie międzysesyjnym.  

10. Wnioski radnych. 

11. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Wręczyca Wielka za 2018 rok, debata nad przedstawionym 

raportem. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wręczyca Wielka wotum zaufania. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego 

Ośrodka Kultury we Wręczycy Wielkiej za rok 2018. 

14. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 rok: 

1) wystąpienie Wójta Gminy,                    

2) dyskusja, 

3) odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w sprawie udzielenia absolutorium 

Wójtowi Gminy Wręczyca Wielka, 

4) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta Gminy 

Wręczyca Wielka sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok wraz z informacją                     

o stanie mienia komunalnego oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie 

wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wręczyca Wielka, 
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5) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz 

ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok, 
 

6) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy 

Wręczyca Wielka za rok 2018. 

15.  Podjęcie uchwał w sprawach różnych: 

1) w sprawie powołania zespołu  ds. zaopiniowania kandydatów na ławników, 

2) w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach                    

na ławników, 

3) w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Wręczyca Wielka, 

4) w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Wręczyca Wielka w zakresie działań Zespołu 

Interdyscyplinarnego, 

5) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej 

położonej w Kalei, 

6) w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego,  

7) w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, 

8) w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Wręczyca Wielka, 

9) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/360/18 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia                              

27 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Wręczyca Wielka, 

10) w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych                          

w szkołach    podstawowych prowadzonych przez Gminę Wręczyca Wielka, 

11) w sprawe ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę 

Wręczyca Wielka oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia  

1 września 2019 roku, 

12) w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu na okres do 3 lat dla dotychczasowego 

dzierżawcy nieruchomości gruntowej. 

16. Podjęcie uchwał w sprawach finansowych: 

1) w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok, 

2) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na finansowanie 

planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji 

papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, 

3) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2019-

2027.  

17. Udzielenie odpowiedzi na wnioski radnych. 

18. Zamknięcie obrad VIII sesji zwyczajnej Rady Gminy. 

                                                                                                 

Ad. 1. 

            Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
 

            Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant dokonał otwarcia VIII sesji zwyczajnej 

Rady Gminy Wręczyca Wielka, zwołanej na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                             

o samorządzie gminnym. 

Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że sesja jest prawomocna, 

Rada Gminy może podejmować prawomocne uchwały i decyzje. W chwili otwarcia w sesji 

uczestniczy 12 radnych. 

Radny Pan Wiesław Żerdziński – spóźnienie usprawiedliwione  - 2 min. 

Radna Pani Urszula Zomerfeld – spóźnienie usprawiedliwione - 14 min. 

Radna Pani Anita Toborek – spóźnienie usprawiedliwione - 17 min. 
 

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 
 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant powitał wszystkich obecnych na sesji, 

wymienionych jak  na wstępie. 
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Ad.2. 

           Przedstawienie porządku obrad. 
 

           Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant stwierdził, że Państwo Radni                               

w odpowiednim  czasie otrzymali porządek obrad, po czym zapytał, czy do dzisiejszego porządku 

będą zgłoszone jakieś zmiany przez Państwa Radnych ewentualnie przez Pana Wójta.  
             

          Do porządku obrad sesji wniosek zgłosił Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński, aby w punkcie 

15-tym (Podjęcie uchwał w sprawach różnych) wprowadzić p.pkt 12, w którym byłoby podjęcie 

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu na okres do 3 lat dla dotychczasowego 

dzierżawcy nieruchomości gruntowej. 

           Ponadto Wójt Gminy poprosił również, aby po przyjęciu porządku obrad (bez wprowadzania 

dodatkowego punktu w porządku obrad) udzielić głosu naszemu Gościowi, który ma też swoje 

obowiązki zawodowe - Panu Prezesowi Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Panu Wiesiołkowi. 
  

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant stwierdził, że oczywiście postaramy się pomiędzy 

punktami złożyć Panu Prezesowi gratulacje. 
 
 

Innych wniosków do porządku obrad nie zgłoszono. 
 
 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant zwrócił się do Rady Gminy o przegłosowanie 

wniosku Wójta Gminy dot. wprowadzenia do porządku obrad sesji w pkt 15. Podjęcie uchwał                              

w sprawach różnych,  p.pkt-u 12.  -  podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę 

gruntu na okres do 3 lat dla dotychczasowego dzierżawcy nieruchomości gruntowej. 
 

Przebieg głosowania: 

Liczba uprawnionych do głosowania – 15 radnych 

Liczba obecnych – 13 radnych 

Za – 13 

Przeciw – 0 

Wstrzymujących się – 0 
 

(głosowanie imienne nr 1 – załącznik nr 2 do protokołu) 
 
 

W wyniku głosowania Rada Gminy Wręczyca Wielka jednogłośnie (13 „za”,                                    

0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) przyjęła wniosek Wójta Gminy o wprowadzenie                            

do porządku obrad sesji podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu                 

na okres do 3 lat dla dotychczasowego dzierżawcy nieruchomości gruntowej. 

 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie w całości proponowany porządek 

obrad VIII sesji zwyczajnej tj. z uwzględnieniem dodatkowego projektu uchwały z wniosku Wójta 

Gminy. 
 

Przebieg głosowania: 

Liczba uprawnionych do głosowania – 15 radnych 

Liczba obecnych – 13 radnych 

Za – 13 

Przeciw – 0 

Wstrzymujących się – 0 
 

(głosowanie imienne nr 2 – załącznik nr 2 do protokołu) 
 

W wyniku głosowania Rada Gminy Wręczyca Wielka jednogłośnie (13 „za”,                                    

0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) przyjęła porządek obrad VIII sesji zwyczajnej                          

Rady Gminy w brzmieniu jak na wstępie, tj. z uwzględnieniem dodatkowego projektu uchwały 

z wniosku Wójta Gminy (Pkt. 15, p.pkt 12 – w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu 

na okres do 3 lat dla dotychczasowego dzierżawcy nieruchomości gruntowej.) 
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Ad.3.  
 

           Przyjęcie protokołów z sesji Rady Gminy z dnia: 30 kwietnia 2019 r. oraz 21 maja 2019 r. 
 

         Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant stwierdził, że protokoły j/w zostały 

dostarczone Państwu Radnym drogą elektroniczną, jak również były wyłożone do wglądu w biurze 

Rady.                                     
 

Następnie zapytał, czy do tych protokołów ktoś z Państwa będzie miał jakieś uwagi, ewentualnie                 

nie zgadza się z ich treścią. 
 

Do protokołu z sesji z dnia 30 kwietnia 2019 r. uwag nie zgłoszono. 
 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant zgłosił wniosek o przyjęcie protokołu z sesji                         

z dnia 30 kwietnia 2019 r. bez czytania, po czym poddał go pod głosowanie. 
 

Przebieg głosowania: 

Liczba uprawnionych do głosowania – 15 radnych 

Liczba obecnych – 13 radnych 

Za – 13 

Przeciw – 0 

Wstrzymujących się – 0 
 

(głosowanie imienne nr 3 – załącznik nr 2 do protokołu) 
 

W wyniku głosowania Rada Gminy Wręczyca Wielka jednogłośnie (13 „za”,                                    

0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) przyjęła protokół z VI sesji zwyczajnej z dnia                           

30 kwietnia 2019 r.  
 

 

        Następnie Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że drugi protokół z dnia 21 maja 2019 r. również 

został Państwu Radnym dostarczony w odpowiednim czasie. Następnie zapytał, czy do tego protokołu 

będzie miał ktoś uwagi.  
 

Do protokołu z sesji z dnia 21 maja 2019 r. uwag nie zgłoszono.  
 

Przebieg głosowania: 

Liczba uprawnionych do głosowania – 15 radnych 

Liczba obecnych – 13 radnych 

Za – 13 

Przeciw – 0 

Wstrzymujących się – 0 
 

(głosowanie imienne nr 4 – załącznik nr 2 do protokołu) 
 

W wyniku głosowania Rada Gminy Wręczyca Wielka jednogłośnie (13 „za”,                                    

0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) przyjęła protokół z VII sesji nadzwyczajnej z dnia                           

21 maja 2019 r.  
 

      Przed przystąpieniem do realizacji kolejnego punktu porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy 

Pan Marek Prubant zwrócił się do Wójta Gminy, aby wraz z Nim dokonał wręczenia Listu gratulacyjnego 

Panu Wiesiołkowi, Prezesowi Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, z okazji 100-lecia istnienia tegoż 

Towarzystwa. 

Pan Przewodniczący powiedział, że niecały miesiąc temu ta uroczystość się odbywała, nie mogli 

wówczas z Wójtem w niej uczestniczyć, nie mniej jednak chcieliby tą chwilę w jakiś sposób uhonorować 

i proszą, aby Pan Prezes przyjął gratulacje. 
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      Pan Jan Wiesiołek Prezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Śląski Oddział Regionalny                                       

w  Katowicach,  podszedł do stołu prezydialnego,  gdzie Przewodniczący Rady Gminy  odczytał treść 

Listu gratulacyjnego: 
 

     „Z okazji pięknego jubileuszu 100-lecia działalności Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, prosimy                       

o przyjęcie gratulacji i podziękowań za wytrwałą pracę na rzecz najmłodszych. Kierując wyrazy 

szacunku i uznania dla Waszej postawy, życzymy sukcesów w pracy zawodowej oraz powodzenia                          

w realizacji planów i celów zarówno zawodowych jak i osobistych.” 

W podpisie Przewodniczący Rady Gminy, Wójt Gminy oraz  cała Rada Gminy i Gmina. 
 

Przewodniczący Rady Gminy podziękował Panu Prezesowi TPD oraz wręczył list gratulacyjny. 
 

(aplauz na sali)  
 

Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński składając gratulacje i podziękowania Prezesowi TPD powiedział: 

- dziękujemy. We współpracy z Towarzystwem, mamy na naszym terenie Warsztaty Terapii 

Zajęciowej dla Dzieci, mamy także od niedawna Klub Pobytu Dziennego, który był nieodzowny                  

i strasznie potrzebny dla mieszkańców naszej gminy. Dziękujemy i życzymy sobie dalszej takiej 

owocnej współpracy – nam i Panu, dziękujemy bardzo, gratulacje. 

 

Pan Jan Wiesiołek Prezes TPD Śląski Oddział Regionalny w Katowicach: 

- Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Wójcie, Pani Starosto, Szanowni Państwo – nie byłoby 

Towarzystwa Przyjaciół Dzieci we Wręczycy, gdyby nie ten przyjazny klimat. 

Ten przyjazny klimat, który w całym Powiecie Kłobuckim, w Gminie Wręczyca w sposób 

szczególny dany jest nam odczuwać. 

Jako ten „młody stulatek” chciałbym dzisiaj Państwu bardzo serdecznie podziękować za ten właśnie 

klimat, za tą dobrą atmosferę, dzięki której możemy robić to co robimy dla Państwa, dla 

mieszkańców gminy, dla mieszkańców Powiatu. 

Chcemy zawsze więcej, mam tutaj na myśli nie tylko dostawać więcej, a chcemy więcej dawać. 

Chcąc więcej dawać, chciałbym dzisiaj w tym miejscu zadeklarować Państwu, że oto Towarzystwo 

Przyjaciół Dzieci jest zawsze gotowe do pełnienia wielu, wielu ról i funkcji i wielu zadań, które 

stanowią zadania własne zarówno Gminy jak i Powiatu. 
 

W trakcie wypowiedzi j/w głos zabrał Mieszkanka: 

- w sprawie formalnej, jeżeli mogę przerwać, Pan mówi tak pięknie o dzieciach, że jesteście 

przyjaciółmi. Proszę nam teraz powiedzieć, czy pod każdym względem? Chronicie dzieci                            

z powietrzem, z oddychaniem też?  
 

Pan Jan Wiesiołek Prezes TPD Śląski Oddział Regionalny w Katowicach: 

- tak, w naszych zadaniach statutowych… 
 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant przerwał dyskusję, zwracając się do Mieszkanki,             

że będzie czas, kiedy będzie mogła zabrać głos, a obecnie realizujemy porządek obrad.  

Mieszkanka zwróciła się do Przewodniczącego Rady, że jeszcze nie wnieśli sprawy formalnej, ponieważ 

chciała wnieść, aby w porządku obrad uwzględnić sprawę, w której przyszli jako mieszkańcy, żeby było 

to rozważone, bo nie po darmo przyszli. 

Przewodniczący Rady Gminy odpowiedział, że jak będzie odpowiednia chwila, udzieli Pani głosu.   

Następnie Przewodniczący Rady Gminy oddał głos Panu Prezesowi TPD. 
 

 Pan Jan Wiesiołek Prezes TPD Śląski Oddział Regionalny w Katowicach: 

- także Szanowni Państwo, jako Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, zgłaszam gotowość realizacji dalszych 

zadań, dziękując bardzo za to wszystko co dane nam jest otrzymywać ze strony Gminy i Powiatu. 
 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant podziękował Panu Prezesowi TPD. 

(aplauz na sali) 
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Pan Jan Wiesiołek Prezes TPD Śląski Oddział Regionalny w Katowicach: 

-  oczywiście tą nagrodę przekazuję na ręce całego Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. 

Dziękuję Państwu bardzo. 

 

Wójt Gminy podziękował Prezesowi TPD za przybycie. 

 

Pan Jan Wiesiołek Prezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Śląski Oddział Regionalny w Katowicach 

pożegnał się i opuścił obrady sesji.  

 

Ad.4.  

            Zapytania i wnioski mieszkańców gminy. 
 

           Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant zwrócił się z zapytaniem, kto z Państwa                        

chciałby w tym punkcie zabrać głos  
 

          Głos zabrała Mieszkanka, która przedstawiła się, poinformowała na jakiej mieszka ulicy, tak 

jak pozostali Mieszkańcy, a następnie w imieniu całej przybyłej grupy Mieszkańców, powiedziała,  

że chodzi im o czyszczalnię ścieków we Wręczycy Małej.  

Oświadczyła kategorycznie, że Gmina musi coś zrobić z tą oczyszczalnią, która już od kilku lat nie 

działa tak jak powinna działać i że jest w ogóle do zasypania, a w tym roku jest już potworny smród                 

i nie da się żyć.  

Oznajmiła, iż Mieszkańców w dniu dzisiejszym powstrzymała tylko kultura, bo mieli przywieźć tutaj  

na Radę dwa wiadra szamba, żeby Radni chociaż posiedzieli w tym godzinę, w tym obradowali                        

i wąchali, bo Mieszkańcom śmierdzi całe dnie i całe noce. 

W/wym. podniosła, że Mieszkańcy mają malutkie dzieci, jest upał 30 stopni, nie mogą otworzyć 

okna, po prostu duszą się, a noce są tragiczne.   

Stwierdziła, że być może, gdyby przywieźli to szambo dzisiaj na salę i Radni posiedzieliby sobie                      

w tym, to może ktoś by ich zrozumiał, bo inaczej to nikt ich nie rozumie i nikt nic nie robi, oprócz 

eksperymentu na ich organizmach. 

Mieszkanka objaśniła na czym polega eksperyment, który jest przeprowadzany, podsumowując,                   

że smrodu się nie zaperfumuje. 

Podkreśliła, że jest to nieposzanowanie ludzkiej godności i jako ludzie nie mogą mieszkać w takich 

warunkach, nie da się tak mieszkać.  

Mieszkanka powiedziała, że słyszała, iż wczoraj Gmina odmówiła czyszczenia oczyszczalni.              

Nie wie, czy to jest prawda, czy nie, ale doszły takie słuchy do Mieszkańców. 

Oznajmiła, iż Mieszkańcy wyjdą na ulice, szykują protest od poniedziałku do środy, zostanie 

zgłoszony na Policję, tak jak powinno być, zablokują ulice, dzwonili  już też do „Interwencji”.  

Stwierdziła, iż jest to już z ich strony desperacja, bo nie da się tam żyć. 

Podniosła, że nie jest to jakiś typowy smród, tylko smród nie do wytrzymania i można sobie nawet 

teraz tam podjechać i sprawdzić co tam się dzieje. 

W trakcie wypowiedzi Mieszkanki j/w inni Mieszkańcy obecni na sesji wyrażali poparcie dla Jej 

słów, uznając, iż nie da się wyjść wieczorem, nie da się tam w ogóle żyć, a co dopiero jeśli chodzi                  

o małe dzieci. Nie można otworzyć okien, bo i oni i dzieci się duszą. 

Mieszkanka podniosła, iż Państwo Radni nie zdają sobie z tego w ogóle sprawy jaka jest sytuacja. 

Sprawa nie jest nowa, ciągnie się od kilku lat, a chodzi o ich zdrowie, życie, o godność osobistą,                  

bo człowiek ma prawo w Polsce żyć i normalnie oddychać.  

Inny Mieszkaniec zabierając głos stwierdził, iż przede wszystkim płacą za to i powinni mieć czyste 

powietrze. 

Mieszkanka jeszcze raz, oburzona stwierdziła, że nie da się żyć w takim smrodzie, dzieci nie mogą 

iść pobawić się do piaskownicy, a w ogóle, to odczuwają już konsekwencje tego stanu rzeczy na 

zdrowiu. 

Mieszkańcy obecni na sali, którzy przybyli z interwencją w sprawie oczyszczalni ścieków poparli 

wypowiedź j/w.  
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Mieszkanka stwierdziła, że jako Mieszkańcy są dobrze zorientowani, wiedzą, że Gmina jest 

zadłużona, gdyż na bieżąco się interesują co się dzieje w Gminie, ale priorytetem powinno być 

zrobienie coś z tą oczyszczalnią, bo tak się nie da, bo dają pozew zbiorowy do Sądu i Gmina wie,                 

że wygrają sprawę. 

Mieszkańcy zbiorowo podnieśli, iż obiecywano im, słodzono, że będzie piękna czyszczalnia, jakiej 

nie ma w Polsce. 

Natomiast takie oczyszczalnie jak ta we Wręczycy Małej wszędzie już pozamykano, a u nich                        

w dalszym ciągu istnieje. 

Mieszkanka, wypowiadająca się w imieniu grupy zapytała, dlaczego dalej nic nie jest z tym zrobione, 

podczas gdy mieszkańcy się tam duszą. 
 

    Następnie głos zabrała druga Mieszkanka, która poinformowała, że trzyma z Ochroną Środowiska 

bliski kontakt, ponieważ jeździ, pisze skargi itd. W/wym. powiedziała, że ściągała „Laboratorium” – 

badanie powietrza na podwórku. Stwierdziła, iż wyniki są chyba porażające. Było to tydzień, był 

badany siarkowodór i amoniak. Amoniak chyba wyszedł porażający. Zgłosiła, żeby teraz przywieźli, 

bo teraz jest gorsza sytuacja, powiedzieli, że wystarczy im to, co mają. 

Mieszkanka poinformowała, że w trybie pilnym poszło do Starosty, żeby ściągnął eksperta 

niezrzeszonego, za którego Gmina zapłaci, żeby zbadał, czy ta oczyszczalnia jest ekologiczna i czy w 

ogóle nadaje się do użytku, jak nie – to do zamknięcia.  

Mieszkanka oznajmiła, iż na pytanie w Ochronie Środowiska „co z nami” usłyszała: a co to Panią 

interesuje, Pani się ma interesować zdrowiem. 

Mieszkanka stwierdziła, że to co się dzieje, to nie śmierdzi, to szczypie i żre. Podniosła również jak 

bardzo ten stan rzeczy wpłynął na jej zdrowie i zdrowie jej bliskich.  

Mówiąc o eksperymencie wyraziła oburzenie, że coś takiego robi się na mieszkańcach za to, że płacą 

ciężkie pieniądze. 

Powiedziała też, że Starosta ma sprowadzić eksperta i że przypilnują sobie, czy ekspert który 

przyjedzie będzie zrzeszony, czy nie. Poinformowała także,  że 3 dni temu była kontrola, dała Gminie 

mandat, nie duży, ale dała i dalej będzie to robić. 

Ponadto powiedziała, że Ochrona Środowiska zaproponowała Gminie czyszczenie oczyszczalni,        

a Wójt powiedział, że czyszczenie oczyszczalni kosztuje 2 mln.  

Następnie w/wym. poinformowała, że w 2004 roku w czerwcu rozpoczęto budowę oczyszczalni,                     

a w 2011 roku znalazła się na toksykologii z podejrzeniem zatrucia siarkowodorem i że Pan 

Przewodniczący o tym wie. Całe szczęście że nie wyszło, bo jest nieodwracalne. Stwierdziła, że teraz 

Mieszkańców żre amoniak. 

Zwróciła uwagę na informację, że oczyszczalnia śmierdzi, bo wyciągli koszulę nocną. 

Mieszkanka m.in. nawiązała też do sytuacji, że za poprzedniego Wójta jak było bardzo źle,                              

to wyczyścili i było tydzień czasu problemu i dwa lata był spokój, później znowu wyczyścili i był 

spokój. Teraz dzwoni do Gminy, a Pani Krupa odpowiada, że cały czas pływają łódką i czyszczą.  

Mieszkanka zwróciła się z pytaniem – gdzie my żyjemy?  

Stwierdziła, że rozwalić ściany w Gminie – są pieniądze, rolety zakładać, bo duszno – są pieniądze, 

ale do nich pieniędzy nie ma. 

Mieszkanka w swojej wypowiedzi m.in. okazała informację na piśmie, którą Gmina wywiesiła                     

na słupach, z której prawnik się wyśmiał. Informacja nie była podpisana. 

Poinformowała, że stwierdzono u niej w domu, że trzeba część tynków zrywać, bo tak śmierdzi,                     

że to jest coś okropnego. 

Zwróciła się do Przewodniczącego Rady Gminy w imieniu wszystkich poszkodowanych 

uciążliwością oczyszczalni, aby położył na tym rękę i spowodował wyczyszczenie tej oczyszczalni, 

żeby ich nie udusiło. 
 

 Mieszkanka wypowiadająca się na wstępie powiedziała, że jako Mieszkańcy chcieliby tutaj usłyszeć 

jakąś deklarację ze strony Pana Wójta i Przewodniczącego, bo jeżeli dzisiaj nic im nie zaproponują, 

jakiejś porządnej oferty, to idą na ulicę i robią protest do skutku.  
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Przyjedzie też „Interwencja”, bo dzwonili. Są tak zdesperowani, że zrobią burzę, jeżeli nie usłyszą 

jakiś propozycji np. takich jakie dawał im tamten Wójt, że oczyścimy, tydzień czasu i jakoś to będzie. 

Po raz kolejny Mieszkańcy wyrazili duże wzburzenie sytuacją na oczyszczalni ścieków we Wręczycy 

Małej, jej uciążliwością, brakiem zainteresowania i lekceważącym podejściem do nich ze strony 

Gminy. Zwrócili też uwagę na wypowiedzi w przeszłości byłego pracownika Urzędu, żeby                            

„klamerkami nosy pozatykać”, czy „rzęsę kaczki zjadły”. 
 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant przerwał dyskusję, stwierdzając, że nie będziemy 

robić z sesji zebrania wiejskiego. 

Stwierdził, że Mieszkańcy złożyli konkretne wnioski odnośnie uciążliwości oczyszczalni. 

Powiedział, że ze swojej strony, jako radnego,  ma taki sam jeden głos jak każdy z radnych. 

Jeżeli chodzi o uciążliwość – stwierdził – iż jest im znana od lat i Radny z Małej Wręczycy                       

w ostatniej kadencji „dociskał kolanem” to, aby wspólnie z Wójtem i Radą Gminy doprowadzić do 

zlikwidowania tego. Nie udało się, udało się jedynie to, że zrobiony jest projekt nowej oczyszczalni, 

kontenerowej, krytej, gdzie nie będzie możliwości ewentualnego nieprzyjemnego zapachu. 

Wykupiony też jest teren obok na wybudowanie tej oczyszczalni. 

Natomiast jeśli chodzi o perspektywę – ta oczyszczalnia musi być zrobiona i to za wszelką cenę, 

ponieważ nie ma możliwości w Jego przekonaniu, żeby ta oczyszczalnia która obecnie jest, istniała 

dalej.     

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że w Jego przekonaniu można czynić cuda i nic się z tą 

oczyszczalnią  nie zrobi. 

Mieszkaniec będący z grupą osób w sprawie uciążliwości oczyszczalni ścieków powiedział,                           

że Pan Przewodniczący Rady mówi bzdety, mówi politycznie, a oni chcieliby usłyszeć konkrety 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant odparł, że to nie są bzdety, jeżeli jest zrobiony 

projekt łącznie z pozwoleniem na budowę i czekamy na środki unijne, bo oczyszczalnia będzie 

wymagała środków w granicach 10 mln zł. 

Mieszkaniec stwierdził, że środków unijnych Gmina już miała dużo. 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant kontynuował, że to jest też w jakiś sposób 

zabezpieczenie na przyszłość jeżeli chodzi o perspektywę, bo musimy to zrobić i to nie podlega 

żadnej dyskusji. 

Przewodniczący Rady Gminy oznajmił, iż będzie przekonywał Radnych, chociaż myśli, że nie trzeba 

ich przekonywać, bo oni o tym wiedzą, że jeżeli ukażą się środki - ta oczyszczalnia będzie musiała 

być zrobiona nowa. Stwierdził, że codziennie tam przejeżdża i rzeczywiście ten zapach jest 

nieprzyjemny. 

Mieszkańcy wyrazili oburzenie sformułowaniem „zapach”. 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant kontynuując, stwierdził, że on tam tylko 

przejeżdża, a jest to uciążliwe, dlatego bardzo współczuje Mieszkańcom.  

Powiedział, że nie wie, na pewno Pan Wójt się wypowie, ale Jemu wydaje się, że doraźnie pomagało 

to, co robili w latach ubiegłych, czyli takie czyszczenie, o którym Pani się wypowiadała.  

Stwierdził, że są to pieniądze, które naprawdę trzeba znaleźć i sądzi, że tutaj Pan Wójt za chwilę się 

wypowie  w tej sprawie. 

Przewodniczący Rady oznajmił, iż myśli, że te środki się znajdą i musimy zrobić wszystko, 

zrezygnować z innych inwestycji, a tą oczyszczalnię doprowadzić do normalnego działania,                          

bo z całego serca współczuje Mieszkańcom i wie, że to jest naprawdę uciążliwe, a może nawet                             

i w jakiś sposób, na zdrowie wpływa negatywnie.  

Na zakończenie swojej wypowiedzi Przewodniczący Rady Gminy oświadczył, iż ze swojej strony 

przyrzeka i to zupełnie świadomie, że będzie optował za tym, żeby dokonać czyszczenia tej 

oczyszczalni w taki sposób, jak to było robione w latach ubiegłych. 

Natomiast perspektywa jest taka, że tą oczyszczalnię w tym roku, czy w przyszłym, czy za dwa lata 

będą musieli wybudować na nowo. 
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Mieszkanka wypowiadająca się jako pierwsza w dyskusji, zwróciła się z zapytaniem, gdzie miałaby 

być wybudowana nowa oczyszczalnia, stwierdzając, że Gmina zdaje sobie chyba sprawę z tego,                  

że nie zgodzą się Mieszkańcy na wybudowanie oczyszczalni tam w tym miejscu zaraz obok  

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant stwierdził, że Pani nie była i nie widziała jak 

wyglądają normalne oczyszczalnie, bo ta oczyszczalnia która jest, to według Niego – to jest zwykły 

staw.  

Mieszkanka stwierdziła, że już mają taką nauczkę, że normy sobie mogą być jakie będą chciały,                 

a oni i tak się nie zgodzą i zablokują. Nie zgodzą się, aby to było przy budynkach, na pewno nie tam 

gdzie mieszkają. Może być wybudowana tam, gdzie miała być pierwotnie, a Gmina wie, gdzie miała 

być wybudowana. 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant stwierdził, iż On akurat  tego nie wie. 

Mieszkańcy wyrazili zdziwienie, że wszyscy wiedzą, a Pan Przewodniczący nie wie.  

Mieszkanka wypowiadająca się jako druga w dyskusji powiedziała, że geodeta informował męża,                 

że plany są gdzie indziej i nie powinien się zgodzić na budowę w obecnym miejscu. Mąż to zgłosił               

w Gminie, ale Gmina powiedziała, że to będzie taka oczyszczalnia, że myśleli, że to będą Mazury,                   

a kto by nie chciał mieć Mazurów za płotem? 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant oświadczył, że jego deklaracja jest taka i takie jest 

jego stanowisko, nie wie jak Radni, ale podejrzewa, że ich stanowisko jest zbieżne. 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy poprosił o wypowiedź w sprawie oczyszczalni Wójta 

Gminy. 

Mieszkańcy obecni na sesji zwrócili się przed wypowiedzią Wójta Gminy, że oczekują konkretnych 

deklaracji i konkretne terminy. 
 

Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński odpowiadając Mieszkańcom, powiedział, że na początku chciałby 

się odnieść do rzeczy, które są nie prawdziwe. Oznajmił, iż nie ma takiej informacji, że oczyszczalnia 

nie działa, bo wypadła koszula nocna. Następnie poinformował o procesie oczyszczania instalacji, 

który prowadzony jest od blisko 2 miesięcy i zakładany jest okres 3 miesięczny.  

Podkreślił, iż nie jest żaden eksperyment, tylko proces, który ma rozwiązać problem smrodu, który 

jest jak najbardziej częścią egzystencji Mieszkańców  na co dzień.  

Stwierdził, iż jak sami Mieszkańcy mówią, to nie jest problem z tego roku, czy pół roku, tylko 

trwający kilkanaście lat. Poinformował, że do tej pory usuwanie osadu, które było prowadzone                           

i trwało dwa czy trzy tygodnie, do niczego nie doprowadzało, bo ten osad ciągle się tworzył. 

Powiedział też, że rzęsa nie została zjedzona przez kaczki, tylko po prostu ze względu na to, jak duże 

jest zanieczyszczenie, powstające i zostające osady, powoduje wytwarzanie takich substancji, które 

uniemożliwiają tworzenie się tej rzęsy. 

Wójt poinformował, że byli już u Niego przedstawiciele Wręczycy Małej. Proponował im - i tą 

decyzje podtrzymuje, że może wynająć dla Mieszkańców autokar czy autokary,  zaprasza, można 

jechać do Sochocina. 

Mieszkanka poinformowała, że już tam niektórzy byli, wybrali się tam i okazuje się, że nie zdaje to 

egzaminu. Mieszkańcy nie są zadowoleni, znają opinię Mieszkańców, to nie daje rezultatów, to dało - 

na krótką metę. 

Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński powiedział, że można jechać - to jest jedna z opcji, jeżeli Państwo 

byliby zainteresowani.   

Powiedział, że na początku swojej kadencji podjął decyzję o tym, że dokupione zostaną                                     

dmuchawy i jak Państwo słyszeli, chodziły już dużo wcześniej, żeby starać się zminimalizować ten 

odór.  

Dodał, że w dniu dzisiejszym dostał też informację, że dodatkowe środki zostaną nam dostarczone     

od producenta. Kolejnym etapem ma być stosowanie tych środków już w instalacjach domowych                              

i sanitarnych, w punktach, w których wytwarzane są substancje oleiste. Oznajmił, iż starają się                     

tą instalację doprowadzić do takiego stanu, w którym Mieszkańcy będą mogli spokojnie egzystować 

do momentu, kiedy zostaną pozyskane środki na budowę nowej oczyszczalni.  
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Wójt Gminy powiedział, że brak zgody na budowę oczyszczalni w miejscu, w którym Gmina ma 

działkę i projekt, będzie wiązał się z tym, że ewentualne poszukiwania nowych działek, wykup                      

i wytworzenie projektu - to dodatkowy czas, przesunięcie i odroczenie jak gdyby tego procesu                       

w czasie na kolejne lata, bo z tym się to wiąże. 

Wójt Gminy wyraził opinię, że uda im się opanować sytuację, liczą na to, że ten ostatni miesiąc 

działania tych środków do tego doprowadzi. 
 

Mieszkanka wchodząc w słowo, stwierdziła, że jeśli ma to być jeszcze miesiąc, to się wykończą,              

nie dają rady, bo ten smród trwa już dwa miesiące i w takie upały. 
 

Inni Mieszkańcy poparli wypowiedź j/w. 
 

Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński powiedział, że są już wstępne i to dość obiecujące efekty, bo ten 

osad w największych odcinkach, gdzie miał 1,60 m spadł o połowę, to znaczy, że jest go coraz mniej. 
 

Mieszkańcy zwrócili uwagę, że wobec tego powinno śmierdzieć mniej, a śmierdzi tak samo, albo 

gorzej. 
 

Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński powiedział, że wytłumaczy mniej więcej,  bo technologicznie  nie 

jest ekspertem i nie chciałby za takiego uchodzić. Następnie wyjaśnił Mieszkańcom, że w momencie, 

kiedy stosowana jest nowa technologia, wytwarzane są nowe bakterie, one żyją dzięki tlenowi                         

i zjadają ten osad, który jest w zbiorniku. Wyciąganie osadu ze zbiornika powoduje to, że jest 

wyciągana ta część gęsta, ale te najgorsze środki spływają z wodą z powrotem, więc tego cyklu 

produkcyjnego jako takiego nie ma i bakterie, które mają za zadanie zjadać ścieki, a tworzyć tlen, 

niestety nie funkcjonują i obumierały. Czyli nie działało to technologicznie w ogóle. 

Teraz fakt zmniejszania tego osadu daje jasny sygnał, że ten proces przebiega prawidłowo.                         

Wójt powiedział, że nie są w stanie go skrócić, bo chciał zainwestować w środki, zastosować większą 

ilość środków, żeby przyspieszyć ten proces, ale niestety zbyt duża ilość bakterii przy zbyt małej 

ilości tlenu powoduje, że to i tak nie spełnia swoich założeń. 

Następnie Wójt Gminy nawiązując do wyników badań i dokumentacji którą Pani tutaj przedstawiła, 

powiedział, że Państwo mogą oczywiście z tych dokumentów korzystać nawet w Sądzie, nie mniej 

chciałby przypomnieć, że dokumenty z Gminy wychodzące są opieczętowane pieczątkami Gminy                      

i podpisane przez osoby do tego upoważnione. Także jeżeli ktoś napisał pismo i je powiesił, a nie ma 

na dokumencie znaków potwierdzających, że jest to gminne… 
 

Mieszkanka wchodząc w słowo zapytała, to kto w takim razie to powiesił, że będzie sypane od 13-go 

do 15-go maja – będą środki sypane i od 3 do 6 tygodni już będzie poprawa?  

Mieszkanka podkreśliła, że jest już drugi miesiąc, a jest gorzej. Jeszcze raz powtórzyła, że taka 

informacja wisiała na płocie. 
 

Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński  odnosząc się do wypowiedzi Mieszkanki j/w stwierdził, iż  jest 

Ona w Gminie mniej więcej 5 razy w tygodniu i rozmawiali, gdzie od początku tłumaczył,                     

że będzie ten proces i zakładany jest na 3 miesiące.  

Wójt oznajmił, iż wie, że dla Mieszkańców jest to bardzo duża uciążliwość, gdyż sam przejeżdża tam 

na rowerze i rozumie obecnych Państwa, ale Państwo też muszą przyjąć jakby do wiadomości,                     

że nikt tutaj nie jest cudotwórcą.  
 

Mieszkańcy zwrócili uwagę na to, że można to oczyścić, bo poprzedni Wójt czyścił i śmierdziało 

tylko tydzień, a nie cały rok, a nie mówić ludziom, że czyszczenie kosztuje 2 mln. 
 

Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński stwierdził, iż opiera się na kosztorysie, który dostali z firmy. Takie 

koszty są związane z czyszczeniem tego zbiornika. Nie takim jak do tej pory było, że tylko zgarnięcie 

pewnej części tego mułu i wprowadzenie z powrotem wszystkich tych substancji. 

Mieszkanka oburzona stwierdziła, że w takim razie przyjdzie wraz z mamą,  z materacem, spać do 

Gminy, bo nikt nie chce na pół roku wynająć lokatornego. 

Podkreśliła w swej wypowiedzi jak bardzo uciążliwy jest smród, który ją otacza w domu                                  

i jego konsekwencje. 
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Przypomniała na forum sytuację, że była u Pana Wójta, aby zwolnił Ją od opłat za wodę, bo ciągle 

musi prać i myć te osady, które osadzają się w domu, to Pan Wójt powiedział, żeby przedstawić 

emeryturę Jej, męża i mamy oraz wydatki.  

Mieszkanka stwierdziła, że nie przyszła po to, bo nie ma, bo ma, tylko chciała, aby Pan Wójt 

potraktował Ją z godnością. 
 

Druga Mieszkanka potwierdziła, że wszyscy poszkodowani tą sytuacją czują się strasznie i chodzi 

tutaj o ludzką godność, w jakich Oni mieszkają warunkach. 
 

Następnie wypowiedział się Mieszkaniec, który powiedział, że najlepiej trzeba było się posunąć 1,5 

km,  jak  oczyszczalnia była budowana, a na tym miejscu gdzie jest,  nie budować. 

Mieszkaniec zdenerwowany stwierdził, że nie może tak być dalej. Nadmienił, że przecież jeździ tam 

Policja, Radni i nikt w Gminie na ten temat nie podnosi głosu, a przecież wszyscy czują,                                 

że ten zapach jest. 

Zwrócił się o dobre rozpatrzenie projektu nowej oczyszczalni i przesunięcie jej dalej o 1,5 km.                  

Powiedział, że Premier mówi, że pieniądze są, to należy zgłosić i zobaczmy czy ten Premier  da 

pieniądze na oczyszczalnie czy nie.   
 

Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński powiedział, że jeśli się dobrze ułoży, to Pan Premier być może 

będzie na terenie naszej Gminy niedługo i będzie można wtedy się do niego o to zwrócić i na pewno 

to zrobi. 
 

Następnie Mieszkanka powiedziała, że dowiedzieli się, iż ma być jeszcze podłączona Kalej                                 

i Szarlejka pod tą oczyszczalnię, zwracając się do Wójta Gminy z pytaniem, czy to jest prawda? 
 

Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński poinformował, że nie pod tą, tylko pod tą nową. 
 

Mieszkanka zapytała, czy w tym miejscu koło Nich? 
 

Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński potwierdził, że tak. 
 

Na sali wybuchło silne oburzenie Mieszkańców, którzy wyrazili opinię, że absolutnie się nie zgodzą, 

nie ma takiej możliwości. 
   

Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński oznajmił, że mówi o tym, jaki jest stan rzeczywisty na dzień 

dzisiejszy, natomiast jeśli Państwo podejmą taką inicjatywę, należy się liczyć z tym, że zablokowanie 

budowy tej oczyszczalni, nawet jeżeli uzyskane zostaną na nią środki, będzie wiązało się z tym, że 

każda zmiana lokalizacji, to nie jest tylko kwestia „przeniosę sobie na rysunku”, tylko to jest kwestia 

wykupu gruntu, przygotowania projektu itd., a to są kolejne lata, a Państwo zostaną z tą 

oczyszczalnią,  którą mają na dzień dzisiejszy. 
 

Mieszkańcy zgodnie stwierdzili, że w żadnym wypadku. 
 

Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński wobec powyższego zwrócił się do Mieszkańców z prośbą, żeby mu 

odpowiedzieli, co się stanie, jeżeli podejmie decyzje o zamknięciu oczyszczalni ścieków we 

Wręczycy Małej. 

Mieszkanka odpowiedziała, że dają sobie radę, gorzej z Gminą, Przedszkolem i Szkołą. 

Mieszkanka poinformowała, że powiedzieli Jej w Ochronie Środowiska, że to jest na Wójta głowie,              

a nie na ich głowie. 

Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński stwierdził, że zamknięcie oczyszczalni powoduje, że odcina się 

możliwość wypływu ścieków z domostw, gospodarstw, ze szkół i z obiektów – nie ma innej opcji. 

Nie da się zrobić tego i to nie jest kwestia tego, że może wpuścić te ścieki gdziekolwiek indziej. 

Wójt powiedział, że rozmawiał już z Panią dziesiątki razy. Stwierdził, iż nie robi tego, bo ma taką 

przyjemność, albo chęć Jej zniszczenia.  Podkreślił, że ten proces trwa od kilkunastu lat i uważa,                   

że w tym roku robią bardzo dużo, żeby zmniejszyć tą uciążliwość. 
 

Mieszkańcy podnieśli, że jest nie lepiej, tylko gorzej. 
 

Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński wyjaśnił, że dzieje się tak dlatego, że wzrosła liczba bakterii                          

w tym zbiorniku i efektywność przerobu tych ścieków jest coraz wyższa. To spowodowało, że cały 

ten dół który był taki zgnity, dźwignął się do góry. 
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Poinformował, że teraz dodatkowo jak zaczęła się warstwa zmniejszać tego osadu, może zbyt 

optymistycznie, ale podjął taką decyzję, że zaczęli czyścić już na dojściach, czyli na 

przepompowniach wrzucali także te środki.  

Wójt oznajmił, że to co się stało po wrzuceniu tych środków, rzeczywiście ich zaskoczyło,                              

bo mieli kilkanaście kontenerów śmieci, a gdyby Państwo zobaczyli co wypłynęło z tych rur,                         

to by nie uwierzyli, bo nie wie, jak one do nich trafiły. 

Wójt poinformował, że były tam elementy, które normalnie by się nie zmieściły przez żadną ubikację 

i jednym z tych elementów były pampersy, były środki higieniczne, ubrania, buty i inne rzeczy. 
 

Mieszkanka stwierdziła, że faktem jest, że ludzie są też nieodpowiedzialni i takie rzeczy robią.                            

Dlatego tutaj też trzeba byłoby coś podjąć np. plomby pozakładać na kratkach, czy jakieś kontrole,         

bo była świadkiem spuszczania beczki  ścieków. Nie zdążyła tego nagrać, ale jeszcze to upilnują.                              

W Grodzisku podjeżdża beczka i do studzienki na podwórku wpuszczają szambo. 

Stwierdziła, że to jest racja, że ludzie są nieodpowiedzialni, gdyż również w innym miejscu, ktoś 

podjechał z beczkowozem, podnieśli kratkę i chciał spuszczać już szambo, ale dobrze, że ludzie 

zobaczyli, zainterweniowali i kratka została zaspawana. 

Mieszkanka nawiązując do 3-miesięcznego eksperymentu zarzuciła, że jeśli wiadomo było, że jest 

taka sytuacja, to czy nie można było tego przeprowadzić wcześniej - od marca, a nie teraz, jak się 

duszą w tych temperaturach. 

Mieszkanka podkreśliła, że Wójt wie, że ten eksperyment tu nie przejdzie, bo tam są na dole torfy, 

tam wytwarza się temperatura,  a bakterie przy wysokich temperaturach też umierają.  

Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński stwierdził, że bakterie, które wytwarzają się w tego typu 

instalacjach, ich mniejszym problemem jest ciepło, bo ciepło daje im możliwość rozwoju. Większym 

problemem jest i dlatego nie można było zacząć w marcu, że tego typu oczyszczalnie działają w 

krajach, gdzie tak naprawdę nie ma zimy, nie ma okresu mrozu. 

Jeżeli ten zbiornik zamarza w zimę i te bakterie obumierają, a nie było ich na tyle żeby rzeczywiście 

przetworzyć, to w momencie, kiedy zaczyna topnieć – jest ten pierwszy „strzał”. 
 

Mieszkanka stwierdziła, że jak było czyszczone, to było dwa lata spokoju, a teraz Gmina odmówiła 

czyszczenia. 

Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński oznajmił, że Gmina nie odmówiła żadnego czyszczenia, to jest 

nieprawda. 
 

Mieszkanka powiedziała, że wobec tego będzie dzisiaj dzwoniła dlaczego Ją kłamią, gdyż dali 

propozycję, jakaś Pani, żeby to wyczyścić. 
 

Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński zwrócił się do Mieszkanki, iż mówi:  ktoś powiesił, ktoś mówił, 

ktoś coś powiedział, ktoś przekazał.  

Następnie zapytał Mieszkankę, jaka firma złożyła taką deklarację, że chcieli czyścić i odmówił. 
 

Mieszkanka stwierdziła, że nie wie, czy byli wcześniej, czy na kontroli – zaproponowali, żeby to 

wyczyścić. Odpowiedź była – nie, ponieważ został zastosowany nowy proces wrzucania tabletek. 

Mieszkanka stwierdziła, że nigdy tego się nie zaperfumuje. 
 

Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński stwierdził, że tu nie chodzi o perfumowanie, tylko usunięcie osadu, 

który powoduje powstawanie tych zapachów. 

Powiedział, że jest to nowa rzecz i nie ma żadnej gwarancji, że to się uda.  Zadziałało na jednej 

oczyszczalni. Jest poprawa na oczyszczalni, która od nas już bierze jak gdyby przykład. Więc 

stosowanie tych środków ma dać jakiś obraz i efekt. 

Wójt oznajmił, że nie mówi, że jak się nie uda, to rozkładają ręce – niech śmierdzi. 

Powiedział, że jeżeli to nie zadziała, to wtedy będą szukać kolejnych rozwiązań. Natomiast jeśli jest 

potrzebny ten okres 3 miesięcy,  to niestety Mieszkańcy,  są  na co dzień narażeni na ten smród. 
 

Mieszkanka zwróciła się z pytaniem, kiedy mija okres tych 3 m-cy. 
 

Wójt Gminy odpowiedział, że został jeszcze miesiąc. 
 

Mieszkańcy wyrazili oburzenie, że to będzie przez całe lato. 
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(głośne dyskusje na sali wyrażające oburzenie Mieszkańców z powodu uciążliwości oczyszczalni 

ścieków) 

Mieszkanka zwróciła się z pytaniem, czy ten miesiąc jest od dzisiaj. 

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Pani Małgorzata Krupa poinformowała,                        

że od 15 maja został wdrożony ten proces.  

Mieszkańcy wyrazili wzburzenie, że jeszcze do 15 sierpnia mieliby to wdychać. W takim razie                       

w poniedziałek wychodzą na ulicę.  

Mieszkańcy kategorycznie wyrazili swoją opinię, że do 15 sierpnia nie będą tego tolerować, nie będą 

się dusić, nie wytrzymają przy zamkniętych oknach i domagają się wyczyszczenia. 
 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant zwrócił się do Wójta Gminy z zapytaniem, czy jest 

możliwość w między czasie wyczyszczenia jeszcze tego. 

(W tym czasie na sali burzliwa dyskusja dot. smrodu z oczyszczalni i skutków jej oddziaływania na 

zdrowie mieszkańców) 

Mieszkaniec zarzucił, że eksperymenty niczemu dobremu nie służą. 

Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński stwierdził, że to nie są eksperymenty. 

Mieszkanka zwróciła się do Wójta Gminy, stwierdzając, że eksperymenty można sobie robić 

wrzesień, październik, listopad, a teraz to domagają się wyczyszczenia, wtedy odstąpią od protestu. 

Druga Mieszkanka stwierdziła, że jeśli tego nie wyczyszczą, to do Kłobucka będą jeździć przez 

Kalej, bo Oni w proteście zablokują drogę.  

Następnie głos zabrał Radny Pan Janusz Ogłaza, zwracając się do Wójta Gminy z apelem, że 

Mieszkańcy przyszli tutaj z jasnym celem, bardzo słusznym. Chcieli się dowiedzieć wreszcie 

konkretnie co, jak i najważniejsze – kiedy.  

Stwierdził, że oczywiście możemy tą dyskusję tutaj dalej toczyć, natomiast chciałby, aby ona się 

skończyła jakąś poważną konkluzją i żeby Pan Wójt w tej chwili zadeklarował, jakie konkretne 

następne kroki Pan Wójt podejmie w tej sprawie i co będzie, jeśli np. ta nowa technologia się nie 

sprawdzi, bo sądzi, że się nie sprawdzi i zawsze to mówił, jak tu dyskutowali, że chciałby się bardzo 

mylić w tym momencie, bo to już chyba przerabiana jest trzecia technologia, po raz trzeci i to nic nie 

daje i On doskonale o tym wie. Oznajmił, że śmie również teraz postawić tezę, że tym razem,                      

to również nic nie da. Radny dodał, że chciałby się mylić.  

Następnie Radny Pan Janusz Ogłaza poprosił Pana Wójta o 3 takie punkty z rozpisaniem na czas – 

co, jak i kiedy. 

Jednocześnie zaapelował do Radnych, że jako Rada, staną wcześniej, czy później przed taką sytuacją, 

że będą musieli postanowić – że jeśli nie będzie tych środków zewnętrznych na dotacje, zrobić to                  

z własnych pieniędzy i to będzie decyzja ich wszystkich. Wiadomo, że to będzie kosztowało tyle,               

że ograniczy inwestycje w gminie na następne 4-5 lat, ale tym ludziom pomoże. 
 

(głośne dyskusje na sali dot. przelania emerytur na konto Gminy)   
 

Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński przerywając dyskusję stwierdził, że Państwo źle zrozumieli, bo tu 

nie chodzi o to, że Mieszkańcy będą płacić. 
 

Radny Pan Janusz Ogłaza nawiązując do swojej wcześniejszej wypowiedzi powiedział, że tu chodzi o 

Radę, że to Rada musi postanowić coś takiego, że Gmina nie wykonuje żadnych inwestycji przez 

następne 5 czy 6 lat, bo to jest przeliczalne, a wszystkie te środki nasze, gminne, przeznaczamy na 

budowę tej oczyszczalni. 
 

Mieszkańcy po wypowiedzi j/w przyznali słuszność Radnemu Panu Januszowi Ogłazie. 
 

Mieszkaniec powiedział, że tutaj musi być oczyszczalnia mechaniczna, bo ta nic nie da, ona była 

dobra, jak była mała, jak tylko należała Wręczyca Wielka i Wręczyca Mała. Natomiast jak doszły 

inne miejscowości - to ona nie zdąży przerabiać. Ona jest po prostu przestarzała i trzeba zrobić nową, 

mechaniczną. Wiadomo, że to się nie zrobi dzisiaj, jutro, bo trzeba rozłożyć to w czasie, ale chodzi 

im o to, żeby było konkretnie wiadomo. 
 

Mieszkańcy przyznali rację przedmówcy, uznając, że ten problem należy rozwiązać, trzeba o to dbać, 

żeby mogli tam jakoś żyć. 
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Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński stwierdził że od początku z tego punktu wychodzi, żeby 

zabezpieczyć, w jakiś sposób ograniczyć uciążliwość oczyszczalni dla Mieszkańców.  

Jeśli chodzi o czas na uzyskanie środków – Wójt stwierdził, że jeśli nawet Rada podejmie taką 

decyzję, czego oczekuje Radny, to dzisiaj nie złoży takiej deklaracji, bo nie wie, czy ma na to środki, 

czy będzie mógł się posiłkować budżetem Gminy, czy kredytem lub obligacjami. Kolejna rzecz – 

kiedy będzie sesja, która wprowadzi to do budżetu. 

Wójt zaproponował, że można się umówić na jakiś krótszy okres w celu sprawdzenia pewnych 

rzeczy i wtedy będzie mógł dawać jakiekolwiek deklaracje. 

Wójt stwierdził, że jeśli nawet podejmą decyzję na pozyskanie środków, rozpoczęcie budowy 

oczyszczalni ze swoich zasobów, to też nie będzie wybudowana ona w tydzień, czy w dwa. 
 

(głośne dyskusje na sali) 
 

Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński podkreślił, że do tego czasu, nie zamierza się wycofać z walczenia 

o to, żeby ta oczyszczalnia przestała być uciążliwa.  

Wójt nadmienił, że Państwo już deklaruje, że nie zgadza się na oczyszczalnię w tamtym miejscu, 

więc jeżeli nie będzie takiej zgody, to branie środków na coś, co nie może powstać w tym miejscu 

powoduje, że nie mamy jej gdzie budować. 
 

Mieszkańcy podnieśli, że jest gdzie budować  – tam, gdzie miała być oczyszczalnia pierwotnie. 
 

Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński zwrócił się do Mieszkańców, żeby powiedzieli Mu, bo On nie wie      

i mówi to wprost - gdzie miała być budowana ta oczyszczalnia. 

Mieszkanka poinformowała, że miało to być w najniższym punkcie we Wręczycy, pod samym lasem, 

w samym dołku. Tam miało być miejsce na oczyszczalnie. Tam jest niecka, jest dół – i tam miała być 

oczyszczalnia. Tam jest strefa zieleni i faktycznie tam może by się sprawdziło. Jest to z dala od 

budynków,  tam nikt nie mieszka i może nie byłoby to takie uciążliwe, a nie ludziom pod nosem. 
 

Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński zwrócił się do Mieszkańców, że jeżeli na Ich wniosek i za zgodą 

Rady podejmie decyzję o tym, żeby prowadzić procedurę wykupu działki… 
 

Mieszkanka wtrąciła, że ludzie dają za darmo, żeby tylko nie śmierdziało. 
 

Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński kontynuował, że ta procedura związana z przeprojektowaniem 

całości, zaprojektowaniem przyłączy, uzyskaniem zgody, będzie generowała kolejny czas na 

dokumentację. 
 

Druga Mieszkanka przekazała, że ma informację od pracownika Urzędu, który często bywa na 

oczyszczalni o różnych porach dnia,  że w Gminie przemyślają budować oczyszczalnię w Kalei pod 

kopalnią Malice.  
 

Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński poinformował, że jeśli chodzi o kopalnie Malice, to Gmina ma 

plany na inwestycje, ale nie związane z oczyszczalnią ścieków. 

Następnie Wójt Gminy stwierdził, że jeśli chodzi o sprawdzenie możliwości finansowych, potrzebuje 

co najmniej tygodnia.  

Powiedział, że jeśli Państwo się nie zgadza, to prosi, aby jeżeli jest taka możliwość z Ich strony - 

zorientować się, czy osoby, które są właścicielami tych działek, rzeczywiście chcą je oddać za darmo. 
 

Mieszkanka oznajmiła, że trzeba się dowiedzieć. 
 

Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński powiedział, że jeżeli trzeba będzie wykupić działki aktem 

notarialnym, to są kolejne koszty.  

Wójt oświadczył, że się nie wzbrania, wyraża wolę negocjacji z Mieszkańcami w rozwiązaniu tego 

problemu. Nie mniej na dzień dzisiejszy problem smrodu jest i nie wycofa się ze stosowania 

środków, a czyszczenie w Jego ocenie i ocenie także ekspertów spowoduje, że ten proces zostanie 

zaburzony i tak naprawdę zaczynamy od nowe te 3 miesiące. 
 

Mieszkanka zakomunikowała, że Oni już tego nie wytrzymają. 
 

Druga Mieszkanka stwierdziła, że w takim razie Gmina nie chce czyścić. 
 

Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński powiedział, że nie twierdzi, że nie chce czyścić. 
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Mieszkanka oznajmiła, że właśnie po to przyszli, żeby tą metodę przerwać, a to wyczyścić, bo Oni 

już dłużej tego nie wytrzymają. 
 

Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński zaproponował, że jeśli Państwo się zgadzają, to spotykają się                        

w przyszłym tygodniu w piątek i On sprawdzi na ile jest to możliwe, co można zrobić i czy jest                        

w stanie zabezpieczyć zarówno środki, jak i firmę, która wykona usługę. 
 

Wobec propozycji Wójta j/w, Mieszkańcy oznajmili, że w tej sytuacji na razie przesuwają protest 

który planowali. 
  

(głośne dyskusje na sali) 
 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant przerwał dyskusję, stwierdzając, że mogłaby ona 

jeszcze trwać godzinę i nic nie wnosi. 

Zaproponował, aby do przyszłego piątku Wójt zorientował się w sytuacji, czy możliwe jest 

przerwanie tego cyklu technologicznego odnośnie bakterii i czyszczenie tego zbiornika, bo uważa,          

że innego wyjścia nie ma. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że jeśli to będzie możliwe, to wtedy spróbujemy Pana 

Wójta zobowiązać do tego, żeby poszukał pieniędzy na czyszczenie i tą sprawę musimy w ten sposób 

załatwić doraźnie. 
 

Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński zwrócił się do Mieszkańców, aby przeszli do Sekretariatu                               

i uzgodnili godziny na spotkanie z Nim w piątek, takie, które by Im odpowiadały. 

 

Mieszkańcy uczestniczący w sesji w sprawie uciążliwości oczyszczalni ścieków we Wręczycy Małej 

podziękowali i opuścili obrady sesji. 

 

Ad.5. 
 

          Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski mieszkańców gminy. 
 

          Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant stwierdził, że w sprawie wniosków 

Mieszkańców odpowiedzi już były udzielone, chociaż może nie do końca wiążące.  

Jednocześnie  wyraził nadzieję, że do następnego piątku ta sprawa się w jakiś sposób rozwiąże                           

i będziemy próbowali tym Mieszkańcom coś pomóc na tą chwilę, ponieważ w perspektywie budowa 

oczyszczalni i tak nas będzie czekała i to nie podlega żadnej dyskusji. 
   

Następnie Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że Pan Komendant Komisariatu Policji                 

we Wręczycy Wielkiej prosił o głos w sprawie przedstawienia sprawy dotyczącej zakupu samochodu, 

w którym uczestniczyła Gmina, w związku z czym udziela Mu głosu. 
 

Komendant Komisariatu Policji we Wręczycy Wielkiej Pan Zbigniew Robak w imieniu Komendanta 

Powiatowego Policji w Kłobucku Pana Inspektora Tomasza Górki oraz w imieniu własnym                             

i Policjantów Komisariatu Policji we Wręczycy Wielkiej złożył podziękowania Radzie Gminy za 

pomoc w zakupie samochodu – Toyoty Corolli. Samochód został odebrany na początku czerwca                   

z Komendy Wojewódzkiej, jest to samochód hybrydowy, warty ponad 100 tys. zł. Z Gminy została 

udzielona pomoc w wysokości 35 tys. zł, od Komendy Głównej Policji – 35 tys. zł i resztę dołożyła 

Ochrona Środowiska.  

Pan Komendant jeszcze raz dziękując Radzie Gminy za wsparcie finansowe zaprosił do obejrzenia  

radiowozu, który stał pod Gminą. 
 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant zaproponował, że jeżeli ktoś z Państwa Radnych 

będzie miał taką ochotę, to w przerwie zaprasza na zewnątrz do obejrzenia, Pan Komendant 

przedstawi sprzęt i pokaże jak to wygląda. 
 

O godz. 12.04 Przewodniczący Rady Gminy ogłosił 10 minutową przerwę. 

O godz. 12.22 Przewodniczący Rady Gminy wznowił obrady sesji po przerwie. 
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Ad.6. 

          Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o pismach kierowanych do Rady Gminy. 
 

         Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant przedstawił informację j/n nt. pism,                     

które wpłynęły w okresie międzysesyjnym, tj. od 30 kwietnia 2019 r. do 28 czerwca 2019 r.                                               

do Przewodniczącego Rady Gminy i Rady Gminy: 
  

 W dniu 2 maja 2019 r. do wiadomości Przewodniczącego wpłynęło pismo rodziców 

sześciolatków Grupy Pszczółki z Przedszkola w Węglowicach, z prośbą o udzielenie odpowiedzi                   

na pytania w związku z informacją, która wypłynęła w trakcie zebrania rodziców tejże grupy w dniu                 

29 kwietnia br.  iż zajęcia zerówki Grupy Pszczółek w roku szkolnym 2019/2020 będą się odbywały 

w szkole w Węglowicach. 
 

Pan Przewodniczący dodał: 

-  W dniu 30 kwietnia 2019 r. potwierdziła te informacje Pani Dyrektor przedszkola 

przedstawicielom rodziców,  jednocześnie wskazując możliwe godziny pobytu dziecka w placówce 

na terenie szkoły w godzinach od 7.30 do 15.30. Rodzice w piśmie podnoszą, że oficjalnie jednak nie 

zostali poinformowani  o planowanych zmianach lokalizacji.  

Informują też, że składając deklaracje nie zostali poinformowani o planowanych zmianach i część 

rodziców dzieci złożyła deklaracje na pobyt dzieci w godzinach 7.00-16.00 oraz korzystanie z trzech 

posiłków. Deklaracje te zostały odebrane bez żadnych zastrzeżeń ze strony Dyrekcji przedszkola. 

Rodzice w piśmie informują jednocześnie, iż w związku z dużą liczbą dzieci w przedszkolu i brakami 

lokalowymi oraz kadrowymi, zgadzają się na odbywanie zajęć ich dzieci na terenie szkoły                            

w Węglowicach. 

Niemniej obok pytań zawartych w przedmiotowym piśmie, a kierowanych do Pani Dyrektor 

przedszkola, stawiają określone wnioski. 

Nie będę odczytywał tych wniosków, ponieważ było ich dużo i były one kierowane do Pani Dyrektor 

przedszkola, a ja otrzymałem je tylko do wiadomości. 

W dniu 05 czerwca br. otrzymałem również do wiadomości odpowiedź Pani Dyrektor na pismo 

rodziców, w którym wyjaśnione są poruszane przez rodziców problemy, jak również  Pani Dyrektor 

informuje, że wszystkie kwestie były poruszone i uzgodnione na spotkaniu zainteresowanych 

rodziców z Wójtem Panem Tomaszem Osińskim i Dyrektorem przedszkola w Węglowicach w dniu 

06 maja 2019 r.  Ponadto Wójt jako organ prowadzący zapewnił rodziców, że dzieci będą korzystały 

w szkole w Węglowicach z trzech posiłków: tj. śniadania, obiadu i podwieczorku. 

Jeżeli ktoś z Państwa Radnych byłby zainteresowany szczegółami tego pisma – jest ono oczywiście 

w biurze Rady i Państwo możecie je przeczytać.    
 

 W dniu 02 maja 2019 r. do Przewodniczącego Rady Gminy wpłynęła skarga mieszkańca 

gminy na Wójta, Zespół Interdyscyplinarny i Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                   

w Gminie Wręczyca Wielka. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział: 

-    Po konsultacji z Radcą Prawnym Urzędu Gminy, działając na podstawie art. 231 § 1 ustawy                       

z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, pismem z dnia 09 maja 2019 r. 

zawiadomiłem skarżącego, że przedmiotowa skarga zostaje przekazana do rozpatrzenia: 

1)  w części dot. działalności Zespołu Interdyscyplinarnego we Wręczycy Wielkiej  – Wojewodzie 

Śląskiemu, 

2) w części dot. działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                            

we Wręczycy Wielkiej – Wójtowi Gminy Wręczyca Wielka. 

Jednocześnie poinformowałem skarżącego, że w części dot. Wójta Gminy, zgodnie z art. 229 pkt 3 

ustawy Kpa, skargę rozpatrzy Rada Gminy Wręczyca Wielka. 

Ponadto na podstawie art. 237 § 4 ustawy, zawiadomiłem skarżącego, że skarga na Wójta Gminy 

Wręczyca Wielka zostanie rozpatrzona w terminie do 30 czerwca 2019 r., a przesunięcie terminu 

załatwienia skargi, uzasadnione jest okolicznością, że zgodnie z Uchwałą Nr III/25/18  Rady Gminy 

Wręczyca  Wielka  z  dnia  28  grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia ramowych planów pracy Rady  
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Gminy i stałych Komisji Rady Gminy na 2019 rok, najbliższa sesja zwyczajna planowana jest                       

na miesiąc czerwiec br. i prawdopodobnie będzie to ostatni dzień roboczy miesiąca. 

Między czasie, a  mianowicie 27 maja br. Wojewoda Śląski zwrócił do Rady Gminy przekazaną Mu 

skargę do rozpatrzenia w części dotyczącej działań Zespołu Interdyscyplinarnego celem rozpatrzenia 

przez Radę Gminy Wręczyca Wielka wraz z kopią pism Departamentu Pomocy i Integracji 

Społecznej z 9 listopada 2012 r. i 9 lipca 2015 r. 

Chcę tylko nadmienić, że skarga w części dot. Zespołu Interdyscyplinarnego została przekazana do 

Wojewody na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie, który to artykuł mówi że: 1. Do zadań wojewody należy w szczególności:     

(…) „5. Nadzór nad realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowanych 

przez samorząd gminny, powiatowy i województwa”. 

Nie mniej jednak Pan Wojewoda odesłał nam skargę, wskazując w oparciu o pisma Departamentu 

Pomocy i Integracji Społecznej - o których mówiłem wcześniej - że organem właściwym do 

rozpatrzenia skargi w zakresie działań Zespołu Interdyscyplinarnego jest Rada Gminy, a skargę 

należy rozpatrywać jako skargę na wójta, który powołuje Zespół Interdyscyplinarny. 

Nie będę tutaj przytaczał szczegółów postępowania, ponieważ wszystkie podjęte działania opisane 

zostały w uzasadnieniach do projektów uchwał, które Państwo otrzymaliście i będą przedmiotem 

dalszych obrad. 
 
 

 W dniu 7 maja 2019 r. od Wojewody Śląskiego wpłynęła decyzja umarzająca postępowanie 

nadzorcze względem Uchwały Nr IV/45/19 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 lutego 2019  r.  

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone                      

w miejscowości: Truskolasy, Hutka i Golce (plan nr 1/18). 

Pan Przewodniczący przypomniał: 

-  Jak informowałem Państwa na ostatniej sesji zwyczajnej w dniu 30 kwietnia – organ nadzoru miał 

zastrzeżenia w zakresie zastosowania odpowiednich, przywołanych w zawiadomieniu o wszczęciu 

postępowania przepisów prawnych, z uwagi na brak faktycznego zapewnienia dostępu do drogi 

publicznej, przy równoczesnym dopuszczeniu na terenie oznaczonym symbolem MN, RM1 (obszar 

oznaczony nr 3) możliwości lokalizacji nowej zabudowy. 

Organ nadzoru mając na uwadze wyjaśnienia organu gminy, czyli Pana Wójta, iż teren ten ma 

zapewniony dostęp do dróg gminnych poprzez faktyczny, bezpośredni dostęp do drogi publicznej lub 

drogi wewnętrznej stanowiącej własność gminy lub (dla pojedynczych działek) poprzez ustanowione 

odpowiednie służebności drogowe – stwierdził w formie decyzji, że postępowanie nadzorcze stało się 

bezprzedmiotowe. 
 

 W dniu 10 maja 2019 r. do Przewodniczącego Rady Gminy oraz Wójta Gminy z PKS-u 

Częstochowa S.A.  wpłynęło pismo-zaproszenie na spotkanie w sprawie aktualizacji rozkładu jazdy 

PKS Częstochowa na terenie Gminy Wręczyca Wielka oraz połączeń z Kłobuckiem                                       

i Częstochową.  

Pan Przewodniczący stwierdził, że spotkanie to, o którym poinformowano Państwa Radnych oraz 

Sołtysów, odbyło się w Starostwie w Kłobucku w dniu 14 maja br. o godz. 11.00. 
 

 14 maja 2019 r. do Przewodniczącego Rady Gminy wpłynęło pismo mieszkańców gminy,                      

w którym w związku z nieprzyjęciem przez Radę Gminy na VI sesji zwyczajnej Rady Gminy w dniu 

30.04.2019 r. uchwały w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Grodzisko                            

(plan nr 5) wniesiono o podanie do publicznej wiadomości na stronie BIP ilości kosztów, które 

poniesie gmina w związku z uchwaleniem planów zagospodarowania w pozostałych 

miejscowościach naszej gminy.  

Przewodniczący Rady Gminy powiedział: 

-   Tutaj były wymienione pozostałe uchwały, które przyjęliśmy na tej kwietniowej sesji, dotyczące 

tych pozostałych obszarów naszej gminy. 

Ponieważ zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

organem  właściwym  do  przedstawienia  wpływu  na  finanse  publiczne (w tym budżet gminy)   
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sporządzenia projektu planu miejscowego, jest Wójt, dlatego też zgodnie z właściwością, 

przekazałem pismo Panu Wójtowi, oczywiście informując wnioskodawców o tym fakcie.  
 

 14 maja 2019 r. Wójt Gminy Wręczyca Wielka przedłożył Radzie Gminy sprawozdanie 

finansowe jednostki samorządu terytorialnego, obejmujące: 

- bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 

- łączny bilans, obejmujący dane z bilansów samorządowych jednostek  budżetowych, 

- łączny rachunek zysków i strat, 

- łączne zestawienie zmian w funduszu jednostki, 

- informację dodatkową.  

Przewodniczący Rady dodał: 

-  Państwo Radni wszyscy posiadają przedmiotowe sprawozdanie, ponieważ będzie ono zatwierdzane 

poprzez podjęcie stosownej uchwały w kolejnych punktach dzisiejszego porządku obrad.  

 

 24 maja 2019 r. od Starosty Kłobuckiego wpłynęło pismo do Wójtów  i  Przewodniczących Rad, 

w którym Pan Starosta informuje nas, że w związku z zadaniami nałożonymi przez ustawę                      

o publicznym transporcie zbiorowym oraz w trosce o zapewnienie prawidłowego funkcjonowania 

przewozów, Powiat Kłobucki  przedstawił na naradzie z Burmistrzami i Wójtami w dniu 7.03.2019 r. 

propozycję utworzenia „Kłobuckiego Związku Powiatowo-Gminnego” wspólnie z gminami leżącymi 

na jego terenie, co spotkało się z wstępną akceptacją.  

Przewodniczący Rady Gminy poinformował: 

-   Następstwem tego jest podjęcie szeregu czynności przez każdą z jednostek samorządowych, która 

chce uczestniczyć w tym Związku. Pismo to skierowałem do rozpatrzenia na wspólne posiedzenie 

Komisji Polityki Społecznej i Komisji Budżetowej, które w dniu 18 czerwca 2019 roku miało zająć  

stanowisko. Myślę, że tutaj Przewodniczący Komisji w swoich sprawozdaniach z działalności 

międzysesyjnej przedstawią te propozycje odnośnie tego zagadnienia i myślę, że przegłosujemy to 

poparcie, ewentualnie odrzucimy w odpowiednim momencie, po tym, jak Przewodniczący te 

sprawozdania odczytają.  

Natomiast,  z tego co się orientuję, do Wójta Gminy również wpłynęło pismo podobnej treści, gdzie 

Pan Starosta zwraca się, aby deklarację w sprawie przystąpienia do Kłobuckiego Związku 

Powiatowo-Gminnego i ewentualne uwagi do projektu Statutu, który został przesłany do gmin w dniu 

4 marca br.  przesłać na piśmie w terminie do 30 czerwca na adres Starostwa.  

Dlatego prosiłbym Pana Wójta, aby w Jego imieniu, Referat zajmujący się sprawą komunikacji 

zbiorowej, udzielił stosownej odpowiedzi Panu Staroście, tak jak wnosił w piśmie. 
 

 27 maja 2019 r. Prezes Sądu Okręgowego w Częstochowie  przekazał  do wiadomości Rady 

Gminy pismo Dyrektora Departamentu Kadr i Organizacji Sądów Powszechnych i Wojskowych 

Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 20 maja 2019 r. 

Przewodniczący Rady Gminy oznajmił: 

-   W piśmie zawarte są informacje, które są odpowiedzią na pytania dotyczące zbliżających się 

wyborów ławników, a dotyczą m.in. terminu składania kart zgłoszeń, pozyskiwania informacji                            

o kandydacie na ławnika od właściwego komendanta Policji, czyli takie informacje, które mogły być 

przydatne pracownikom Urzędu przy przyjmowaniu zgłoszeń i prowadzonej z tym procedury 

związanej  z przeprowadzeniem wyborów ławników. 
 

 31 maja 2019 r. na podstawie art. 28aa  ust. 1 ustawy z dnia 8 marca  1990 r.  o samorządzie 

gminnym,  Wójt Gminy Wręczyca Wielka przedłożył Radzie Gminy Raport o stanie gminy                               

za 2018 rok. 

Pan Przewodniczący stwierdził: 

-  Do tego tematu wrócimy w odrębnym punkcie dzisiejszego porządku obrad, ponieważ po 

zakończonej ewentualnej debacie, przegłosujemy stosowną uchwałę dot. udzielenia Wójtowi wotum 

zaufania. Będzie to w punkcie 12. 
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 05 czerwca 2019 r. wpłynęła Uchwała VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Katowicach dotycząca zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 

Wręczyca Wielka w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Wręczyca Wielka                                     

za 2018 rok. 

Przewodniczący Rady Gminy oznajmił: 

-   Ta opinia jest pozytywna i oczywiście będzie ona odczytana przez Panią Skarbnik w dalszej części 

sesji przy rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok.  
 

 13 czerwca 2019 roku do Przewodniczącego Rady Gminy oraz Wójta Gminy Wręczyca Wielka 

wpłynął wniosek właścicieli działek wzdłuż ul. Leśnej w Truskolasach w sprawie budowy sieci 

wodociągowej i kanalizacyjnej na tym odcinku drogi.       

Przewodniczący Rady Pan Marek Prubant poinformował:               

-  Wniosek oczywiście ma swoje uzasadnienie, Państwo Radni znają jego treść, ponieważ 

opiniowany był na posiedzeniu połączonych Komisji - Budżetowej i Polityki Społecznej i myślę,                      

że tutaj Komisja Skarg i Wniosków również rozpatrywała ten wniosek, dlatego też proponuję,                     

aby po przedstawieniu sprawozdania z pracy tejże Komisji w okresie międzysesyjnym, powrócić do 

tego tematu i wtedy Rada Gminy jako organ, ostatecznie zajmie stanowisko poprzez głosowanie                   

w temacie tej sieci, o którą wnioskowali mieszkańcy Truskolas. 

W tym miejscu chciałbym poinformować Państwa – tak ad vocem tego pisma o którym mówię -                    

że w dniu 26 czerwca br. otrzymałem do wiadomości odpowiedź Pana Wójta, kierowaną do 

wnioskodawców, w której Pan Wójt zajął stanowisko, że wniosek nie ma możliwości na realizację                    

w roku bieżącym, chociażby ze względu na brak zaplanowanych środków na ten cel i zostanie on 

wprowadzony do planu potrzeb na lata najbliższe. 
 

 14 czerwca 2019 r. do Przewodniczącego Rady Gminy wpłynął wniosek, którego nadawcą była 

Pani Małgorzata Zatyka - o nadanie tytułu Honorowego Obywatela Gminy Wręczyca Wielka Panu 

Jerzemu Brzęczkowi - olimpijczykowi  i  aktualnie selekcjonerowi reprezentacji Polski w piłce 

nożnej – pochodzącemu z Truskolasów w naszej gminie. 

Pan Przewodniczący dodał: 

-   Wniosek również był przedmiotem posiedzenia trzech Komisji. Państwo Radni w całości znają 

jego treść, więc tutaj nie będę go odczytywał, bo nie miałoby to sensu, bo każdy z Was ten wniosek 

czytał, jest tam również bardzo szerokie uzasadnienie. 

Myślę, żeby nie dublować informacji, poczekamy do przedstawienia opinii przez Przewodniczących 

Komisji i wtedy odniesiemy się do tego tematu jako organ stanowiący gminy. 
 

 18 czerwca 2019 r. do Przewodniczącego Rady Gminy wpłynął wniosek Pani Małgorzaty 

Zatyka, w którym stwierdza, że miejscowość w naszej gminie – Truskolasy – jest uważana za 

kolebkę piłki nożnej w Polsce, bo z tej miejscowości wywodzi się dwóch kapitanów reprezentacji 

Polski w piłce nożnej, a obecnie piłkarza i selekcjonera reprezentacji Polski, w związku z tym 

przedkłada wniosek o zapewnienie środków finansowych w kwocie 800 000 zł na inwestycję – 

modernizacja boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej w Truskolasach. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział: 

-   Całą treść pisma, tego wniosku, również Państwo poznaliście, ponieważ był on przekazany                       

na wspólnym posiedzeniu Komisji oraz Komisji Skarg i Wniosków. 

Także tutaj uważam, że w sprawozdaniach z działalności Komisji wybrzmi treść opinii i odniesiemy 

się również do tego tematu w formie głosowania. 
  

 25 czerwca 2019 r. z Ochotniczej Straży Pożarnej w Kalei wpłynęło pismo, w którym Zarząd 

OSP zwraca się z apelem o zabezpieczenie środków finansowych w przyszłorocznym budżecie na 

zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Kalei. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował: 

-   Zarząd jednostki podnosi, że sprawa jest pilna, a kwestię zakupu samochodu należy potraktować 

priorytetowo, co tłumaczą fakty, które zostały w tym wniosku przytoczone. 
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To  uzasadnienie jest bardzo obszerne,  szczegółowe,  załącznikiem do pisma jest opinia Komendanta 

Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku dot. stanu pojazdu ratowniczo-gaśniczego,                 

jak również dołączona jest opinia Zakładu Mechaniki Pojazdowej Samochodów Ciężarowych                         

w Kłobucku, w której została zawarta informacja, że w samochodzie Star 244 wykryto 

rozszczelnienie skrzyni biegów.  

Naprawa, która polegałaby na wymianie całej skrzyni będzie bardzo kosztowna, będzie kosztowała 

kilka tysięcy złotych, co biorąc pod uwagę wartość i wiek samochodu - byłoby nieopłacalne.  

W tym miejscu chciałbym Państwa też poinformować, że wniosek był również kierowany do Pana 

Wójta i Pan Wójt już udzielił odpowiedzi jednostce OSP w Kalei.  

W dniu 26 czerwca br. ta odpowiedź została przekazana, iż wniosek ten zostanie rozpatrzony                             

w trakcie przygotowania projektu budżetu na 2020 rok oraz że po uchwaleniu budżetu zostanie 

przesłana informacja, czy Gmina Wręczyca Wielka będzie w stanie zabezpieczyć środki finansowe 

na zakup średniego samochodu gaśniczego dla jednostki OSP w Kalei. 

Myślę, że tutaj wszystko jest jasne, nie mniej ten wniosek wpłynął również do Rady Gminy,  

uważam, że wniosek  powinien w miesiącu wrześniu być też rozpatrzony przez Komisje Rady.  

 

Na tym Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant zakończył swoją informację o pismach, 

które wpłynęły do Przewodniczącego i Rady Gminy na przestrzeni od 30 kwietnia 2019 r. do dnia                 

28 czerwca 2019 r. i znajdują się do wglądu w Biurze Rady Gminy. 

 

Ad.7. 
 

           Sprawozdania z pracy Komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.    
 

     Na prośbę Przewodniczącego Rady Gminy Pana Marka Prubanta, sprawozdania z prac 

Komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym złożyli kolejno Przewodniczący Komisji: 
 

1)  Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pani Małgorzata Zatyka złożyła sprawozdanie                     

z pracy Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu w dniu 22 maja 2019 r. 
 

Do sprawozdania pytań nie zgłoszono, w/wym. zostało poddane pod głosowanie. 
 

 

Przebieg głosowania: 

Liczba uprawnionych do głosowania – 15 radnych 

Liczba obecnych – 15 radnych 

Za – 14 

Przeciw – 1 

Wstrzymujących się – 0 
 

(głosowanie imienne nr 5 – załącznik nr 2 do protokołu) 
 

Po przeprowadzeniu głosowania Radna Pani Anita Toborek poprosiła o reasumpcję głosowania, 

stwierdzając, że była „za” przyjęciem sprawozdania i wcisnęła zielony przycisk.  

 

(Wynik głosowania imiennego wskazywał, że Radna zagłosowała „przeciw”) 
 

Radny Pan Janusz Ogłaza zawnioskował, aby sprawdzić urządzenie głosujące Radnej przed 

podjęciem innych czynności, bo jeśli powtórzymy głosowanie, a urządzenie działa nie tak jak 

powinno, to nic nie da. 
 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant o godz. 12.56 ogłosił 5 minutową przerwę w celu 

przetestowania urządzenia. 

 

O godz. 13.02 Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant wznowił obrady sesji, stwierdzając, 

że zostanie dokonana reasumpcja głosowania odnośnie przyjęcia sprawozdania z pracy Komisji 

Rewizyjnej. 
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W związku z powyższym Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie powyższe 

sprawozdanie.  
 

Przebieg głosowania: 

Liczba uprawnionych do głosowania – 15 radnych 

Liczba obecnych – 15 radnych 

Za – 15 

Przeciw – 0 

Wstrzymujących się – 0 
 

(głosowanie imienne nr 6  – załącznik nr 2 do protokołu) 
 

W wyniku głosowania Rada Gminy Wręczyca Wielka jednogłośnie (15 „za”,                                    

0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) przyjęła Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej                        

w okresie międzysesyjnym. 
 

(sprawozdanie – załącznik nr 3 do protokołu) 
 

 

2)  Przewodniczący Komisji Budżetowej Rady Gminy Pan Janusz Ogłaza złożył sprawozdanie                     

z pracy Komisji Budżetowej i Komisji Polityki Społecznej na wspólnym posiedzeniu w dniu                        

18 czerwca 2019 r. 
 

Do sprawozdania pytań nie zgłoszono, w/wym. zostało poddane pod głosowanie. 
 

Przebieg głosowania: 

Liczba uprawnionych do głosowania – 15 radnych 

Liczba obecnych – 15 radnych 

Za – 15 

Przeciw – 0 

Wstrzymujących się - 0 
 

(głosowanie imienne nr 7 – załącznik nr 2 do protokołu) 
 

W wyniku głosowania Rada Gminy Wręczyca Wielka jednogłośnie (15 „za”,                                    

0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) przyjęła Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowej                     

i Komisji Polityki Społecznej Rady Gminy w okresie międzysesyjnym. 
 

(sprawozdanie – załącznik nr 4 do protokołu) 

 

     Po przyjęciu sprawozdania z pracy Komisji Budżetowej i Komisji Polityki Społecznej, 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant oznajmił, iż w sprawozdaniu było uwzględnione 

stanowisko odnośnie utworzenia i przystąpienia do Kłobuckiego Związku Powiatowo-Gminnego. 
 

      Następnie stwierdzając, że w posiedzeniu Komisji nie uczestniczyli wszyscy Radni, zwrócił się 

do Rady Gminy z wnioskiem o przegłosowanie stanowiska, aby Rada Gminy wyraziła wolę „na tak”                                 

w sprawie utworzenia i przystąpienia do Kłobuckiego Związku Powiatowo-Gminnego. 
 

Przebieg głosowania: 

Liczba uprawnionych do głosowania – 15 radnych 

Liczba obecnych – 15 radnych 

Za – 15 

Przeciw – 0 

Wstrzymujących się – 0 
 

(głosowanie imienne nr 8 – załącznik nr 2 do protokołu) 
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W wyniku głosowania Rada Gminy Wręczyca Wielka jednogłośnie (15 „za”,                                    

0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) wyraziła wolę utworzenia i przystąpienia do Kłobuckiego 

Związku Powiatowo-Gminnego. 
 

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant powiedział: 

-  tu stanowisko Rady jest jednoznaczne, to jest w zasadzie takie stanowisko, które daje Panu 

Wójtowi szeroki wachlarz możliwości, oczywiście przy konsultacji z Radą.  

 

3)  Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Pani Urszula Zomerfeld złożyła 

sprawozdanie z pracy Komisji  Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 10 czerwca 2019 r. 

oraz 24 czerwca 2019 r. 
 

Do sprawozdania pytań nie zgłoszono, w/wym. zostało poddane pod głosowanie. 
 

Przebieg głosowania: 

Liczba uprawnionych do głosowania – 15 radnych 

Liczba obecnych – 15 radnych 

Za – 15 

Przeciw – 0 

Wstrzymujących się – 0 
 

(głosowanie imienne nr 9 – załącznik nr 2 do protokołu) 
 

 

W wyniku głosowania Rada Gminy Wręczyca Wielka jednogłośnie (15 „za”,                                    

0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) przyjęła Sprawozdanie z pracy Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym. 
 

(sprawozdanie – załącznik nr 5 do protokołu) 

 

         Po przegłosowaniu sprawozdania j/w Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant 

powiedział, że w tym sprawozdaniu Komisja zajęła stanowiska odnośnie 4 wniosków i teraz te 

stanowiska dotyczące poszczególnych spraw przegłosujemy jako cała Rada Gminy. 

 

1)  Przewodniczący Rady Gminy poprosił Przewodniczącą Komisji Skarg, Wniosków i Petycji                              

o zacytowanie stanowiska Komisji odnośnie wniosku OSP Bieżeń. 
 

Przewodnicząca Komisji Pani Urszula Zomerfeld zacytowała: 
 

„Wójt zajął stanowisko, że należy przesunąć podjęcie decyzji w sprawie realizacji wniosku OSP 

Bieżeń do czasu zakończenia inwentaryzacji wszystkich jednostek z terenu gminy oraz wejścia 

w życie nowego rozporządzenia. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji jednogłośnie przychyliła się do stanowiska Wójta Gminy”. 
 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant: 

- proszę Państwa, kto jest za przyjęciem takiego stanowiska, proszę o podniesienie ręki                                        

i zagłosowanie poprzez urządzenie głosujące 
 

Przebieg głosowania: 

Liczba uprawnionych do głosowania – 15 radnych 

Liczba obecnych – 15 radnych 

Za – 15 

Przeciw – 0 

Wstrzymujących się – 0 
 

(głosowanie imienne nr 10 – załącznik nr 2 do protokołu) 
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STANOWISKO RADY GMINY 
 

Rada Gminy Wręczyca Wielka w wyniku głosowania, jednogłośnie (15 „za”,  0 „przeciw”,  

„wstrzymujących się”) przyjęła stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w sprawie 

wniosku OSP Bieżeń o dofinansowanie zakupu dla Jednostki Strażackiej sprzętu 

specjalistycznego w postaci: mundurów bojowych, hełmów, butów i rękawic.  
 

 

2)  Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się do Przewodniczącej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

o sprecyzowanie stanowiska Komisji w sprawie wniosku Radnej Pani Małgorzaty Zatyka odnośnie 

nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Wręczyca Wielka.  
 
 

Przewodnicząca Komisji Pani Urszula Zomerfeld odczytała: 
 

„Komisja jednogłośnie zajęła stanowisko o odroczenie rozpatrzenia wniosku do przyszłego 

roku, po zatwierdzeniu regulaminu nadawania tytułu honorowego obywatela gminy Wręczyca 

Wielka”. 
 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant: 

- kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem takiego stanowiska, proszę o podniesienie ręki                                        

i zagłosowanie poprzez urządzenie głosujące 
 

Przebieg głosowania: 

Liczba uprawnionych do głosowania – 15 radnych 

Liczba obecnych – 15 radnych 

Za – 15 

Przeciw – 0 

Wstrzymujących się – 0 
 

(głosowanie imienne nr 11 – załącznik nr 2 do protokołu) 
 

STANOWISKO RADY GMINY 
 

Rada Gminy Wręczyca Wielka w wyniku głosowania, jednogłośnie (15 „za”,  0 „przeciw”,  

„wstrzymujących się”) przyjęła stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w sprawie 

wniosku Radnej Pani Małgorzaty Zatyka o nadanie tytułu Honorowego Obywatela Gminy 

Wręczyca Wielka Panu Jerzemu Brzęczkowi – olimpijczykowi i aktualnie selekcjonerowi 

Reprezentacji Polski w piłce nożnej. 
 

 

3)  Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się do Przewodniczącej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

o przedstawienie stanowiska Komisji odnośnie wniosku Pani Małgorzaty Zatyka w sprawie środków 

finansowych na modernizację boiska w Truskolasach.  
 

 

Przewodnicząca Komisji Pani Urszula Zomerfeld odczytała: 
 

„Komisja jednogłośnie zajęła pozytywne stanowisko w sprawie wniosku o zapewnienie środków 

finansowych na inwestycje i modernizację boiska przy szkole w Truskolasach”. 
 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant: 

- kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem takiego stanowiska, proszę o podniesienie ręki                                        

i zagłosowanie poprzez urządzenie głosujące 
 

Przebieg głosowania: 

Liczba uprawnionych do głosowania – 15 radnych 

Liczba obecnych – 15 radnych 

Za – 14 

Przeciw – 0 

Wstrzymujących się – 1 
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(głosowanie imienne nr 12 – załącznik nr 2 do protokołu) 
 

STANOWISKO RADY GMINY 
 

Rada Gminy Wręczyca Wielka w wyniku głosowania, większością głosów (14 „za”,                                    

0 „przeciw”, „1 wstrzymujący się”) przyjęła stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji               

w sprawie wniosku Radnej Pani Małgorzaty Zatyka o zapewnienie środków finansowych na 

inwestycję – modernizacja boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej w Truskolasach. 

 

4)  Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się do Przewodniczącej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

o przedstawienie stanowiska Komisji w sprawie wniosku właścicieli działek w Truskolasach                                    

o budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. 
 

 

Przewodnicząca Komisji Pani Urszula Zomerfeld odczytała stanowisko Komisji: 

„Komisja jednogłośnie przyjęła stanowisko, że na chwilę obecną nie ma proceduralnych             

i finansowych możliwości pozytywnego zaopiniowania przedmiotowego wniosku”. 
 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant: 

- kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem takiego stanowiska, proszę o podniesienie ręki                                        

i zagłosowanie poprzez urządzenie głosujące 
 

Przebieg głosowania: 

Liczba uprawnionych do głosowania – 15 radnych 

Liczba obecnych – 15 radnych 

Za – 15 

Przeciw – 0 

Wstrzymujących się – 0 
 

(głosowanie imienne nr 13 – załącznik nr 2 do protokołu) 
 

STANOWISKO RADY GMINY 
 

Rada Gminy Wręczyca Wielka  w wyniku głosowania, jednogłośnie (15 „za”,  0 „przeciw”,  

„wstrzymujących się”) przyjęła stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w sprawie 

wniosku właścicieli działek w Truskolasach o budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej                       

w ul. Leśnej w miejscowości Truskolasy. 

 

Na tym punkt został wyczerpany. 
 

 

Ad.8. 
 

          Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym. 
 

          Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński przedstawił informację z działalności za okres                                    

od 30 kwietnia 2019 r. do 28 czerwca 2019 r.  
 

Pytań do informacji Wójta Gminy nie zgłoszono, w związku z czym została poddana przez 

Przewodniczącego Rady Gminy pod głosowanie. 

 

Przebieg głosowania: 

Liczba uprawnionych do głosowania – 15 radnych 

Liczba obecnych – 15 radnych 

Za – 15 

Przeciw – 0 

Wstrzymujących się – 0 
 

(głosowanie imienne nr 14 – załącznik nr 2 do protokołu) 
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W wyniku głosowania Rada Gminy Wręczyca Wielka jednogłośnie (15 „za”,                                    

0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) przyjęła Informację Wójta Gminy z działalności 

międzysesyjnej. 
(informacja – załącznik nr 6 do protokołu) 

 

 

Ad.9.  

           Informacja z realizacji uchwał i wniosków w okresie międzysesyjnym. 
 

           Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński przedstawił informację z realizacji uchwał i wniosków                    

za okres od 30 kwietnia 2019 r. do 28 czerwca 2019 r.  
 

Pytań do informacji nie zgłoszono. W/wym. została poddana pod głosowanie. 
 

Przebieg głosowania: 

Liczba uprawnionych do głosowania – 15 radnych 

Liczba obecnych – 15 radnych 

Za – 15 

Przeciw – 0 

Wstrzymujących się - 0 
 

 (głosowanie imienne nr 15 – załącznik nr 2 do protokołu) 
 

W wyniku głosowania Rada Gminy Wręczyca Wielka jednogłośnie (15 „za”,                                    

0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) przyjęła Informację Wójta Gminy z realizacji uchwał                  

i wniosków w okresie międzysesyjnym. 
 

(informacja – załącznik nr 7 do protokołu) 
 

 

Ad.10. 

            Wnioski radnych. 
 

              W ramach powyższego punktu głos zabrali Radni zgłaszając wnioski j/n: 
 

Radny Pan Krzysztof Ocimek: 

-  ja mam wniosek w sprawie przepustu ulicznego na drodze, ul. Łukaszewicza  -  z drogi polnej.  

Krata jest zapchana i przepust jest zapchany, żeby to przekazać Starostwu, bo piasek który tam 

nanosi, zagraża życiu. Samochody, które przejeżdżają…, jest bardzo dużo piasku naniesione                     

na drogę. Od drogi polnej to wszystko nanosi; 
 

Radna Pani Małgorzata Zatyka: 

- chciałam zgłosić wniosek od mieszkańców Truskolasów odnośnie ulicy Częstochowskiej, gdzie                      

są nie podcięte gałęzie. To jest droga powiatowa - także tutaj skorzystam z okazji, że jest Pani 

Starosta - i nie można tam przejść. Nawet dzieci idące do szkoły po tym chodniku zahaczają głową                           

o gałęzie. To jest ul. Częstochowska  - między tą górką, a dołem; 
 

Radna Pani Anita Toborek: 

- pierwszy wniosek jest związany z taką silną interwencją, której doświadczyłam dzisiaj rano, stąd też 

moje spóźnienie, bo poszłam wyjaśnić sprawę bezpośrednio u źródła. 

W związku z tym co ustaliłam, mam serdeczną prośbę do Pana Wójta. 

W toku postępowania rekrutacyjnego na zorganizowanie opieki nad dziećmi w przedszkolach – nie 

zostały wykorzystane wszystkie miejsca, ale niektórzy rodzice zagapili się, nie zauważyli, nie 

przestrzegali tego terminu rekrutacji, natomiast są bardzo żywotnie zainteresowani tym, by z tych 

siedmiu miejsc, które pozostały, skorzystać. 
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W mojej ocenie wygląda to w ten sposób, że została zorganizowana jedna grupa 20-osobowa, 

ponieważ jest to grupa integracyjna, więc tam 5-cioro dzieci niepełnosprawnych, 15 zdrowych                       

i druga grupa 25 osobowa, a zatem mamy 45 miejsc do dyspozycji. Na listach widnieje 38 dzieci. 

Wiem, że są rodzice, którzy naprawdę są zdesperowani i próbują interweniować. 

W związku z tym mam taką prośbę, by Pan Wójt zechciał rozpisać rekrutację uzupełniającą na te                 

siedem miejsc, oczywiście w terminie który jest już wyznaczony do 19 lipca dla przedszkola we 

Wręczycy. 

Z tego mojego wyjaśnienia, które przeprowadziłam, wiem że są ograniczenia urlopowe, ograniczenia 

organizacyjne, ale w tej sytuacji, wydaje mi się, że taki krok pozwoliłby tym najbardziej 

potrzebującym rodzicom skorzystać z tych siedmiu wolnych miejsc bez uszczerbku dla procedury                                     

i dla jakby przyszłej też atmosfery w środowisku. Bardzo serdecznie proszę o odniesienie się do tego, 

czy jest Pan skłonny taką rekrutację uzupełniającą przeprowadzić. 

Można też dać Dyrektorowi taką wolną rękę, że gdyby skorzystało z tej rekrutacji tylko dwoje dzieci, 

no to do czasu, kiedy przedszkole jest czynne, decydowałby o naborze Dyrektor. Wydaje mi się, że to 

by rozwiązało sytuację, bardzo serdecznie o to jeszcze raz proszę;  
 

-  druga kwestia, o którą chciałabym prosić – to żeby uporządkować pracę naszej Komisji, by jednak 

nasze obrady były transparentne, jasne, byśmy mogli opinie podejmować zgodnie z powziętą wiedzą, 

to bardzo prosimy, by te informacje – ja proszę o to przede wszystkim  -  o zmianie w budżecie,                          

czy w WPF-ie docierały do nas maksymalnie przed posiedzeniem, kiedy mamy chwilę, żeby 

ewentualnie przejrzeć papiery, rozumiejąc te Pana argumenty, że to jest bardzo dynamiczny 

dokument i nie zawsze da się w 7 dni przed terminem nam dostarczyć, to jednak wolałabym 

głosować nad papierem i to ode mnie, mojej biegłości w czytaniu będzie zależało czy zdołam                                                                                  

to zrozumieć, czy nie; 
 

- kolejny wniosek – do wszystkich nas, do kolegów Radnych – ruszył wojewódzki budżet 

obywatelski. Wprawdzie dla naszego województwa nie ma zbyt wiele środków – to jest 850 tys. zł, 

nie mniej jest możliwość podjęcia takich inicjatyw obywatelskich,  które być może by konsumowały 

niektóre z naszych potrzeb np. ścieżki rowerowe. Tu musi być porozumienie kilku Powiatów i jeśli 

Pan Przewodniczący się zgodzi, a Państwo zechcecie, mam kilka materiałów, gdybyście zechcieli się 

nad tym pochylić. Może taka inicjatywa, gdybyśmy osiągnęli porozumienie miałaby szanse później  

w głosowaniu. Bo jeżeli rozdrobnimy te głosy, będzie wniosków bardzo dużo, to wiadomo, że w 

głosowaniu pojedynczy wniosek też przepadnie.  

Myślę tutaj np. o pomyśle ze ścieżką rowerową, nawet jeżeli nie całości, to fragment,                                     

w porozumieniu z dwoma Powiatami, choćby po to, żeby zrobić na początek plan. 

Byłby już jakiś zaczyn. Jeśli ktoś z Państwa by sobie życzył, jeśli tak, to dysponuję materiałem.  
 

Radny Pan Jakub  Winecki: 

-  ulica Nadrzeczna w Grodzisku – tam był wysypany frez przy okazji budowy drogi wojewódzkiej. 

Są odcinki gdzie ten frez ładnie się scalił i wszystko jest w porządku, natomiast są odcinki, gdzie on 

się sypie dosyć wyraźnie. Także proszę, o w miarę możliwości zwrócenie uwagi, czy dałoby się jakoś 

połatać tą ulicę Nadrzeczną;  

-   dwie sprawy dotyczą koszenia: 

 Staw w Grodzisku – jest to wyjazd z Przedszkola – kompletnie nie widoczny łuk. Także dopóki 

jest to nasza własność, należałoby to skosić; 

 Pierzchno – skrzyżowanie Grodzisko-Pierzchno-Libidza – jak się jedzie od Grodziska, skręt                        

w prawo na Pierzchno – został wykoszony tylko jeden skraj rowu. Należałoby wykosić drugi skraj 

rowu, ze względu na to, że rosną tam krzaki i zarośla. Wykoszenie jednej strony nie daje rezultatu. 

Dalej widoczność na skrzyżowaniu jest bardzo słaba. Także prosiłbym tutaj również o podjęcie 

interwencji. 
 

Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński: 

- to jest ten odcinek na drodze powiatowej? 
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Radny Pan Jakub  Winecki: 

- powiatowej, ale później skręcamy w prawo, tam jest Pierzchno i to jest droga gminna 
 

Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński: 

- czyli po prawej stronie wjeżdżając do Pierzchna? 

Radny Pan Jakub  Winecki: 

- tak, prawy róg. To jest część drogi powiatowej, więc tam na powiatowej  również  można byłoby 

zwrócić uwagę, natomiast reszta jest po naszej stronie. 
 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Żerdziński: 

-  Panie Wójcie kończy się gwarancja na tą drogę Truskolasy-Bór Zapilski. Ja już kiedyś zgłaszałem 

uwagi dotyczące tej drogi i chodnika przede wszystkim, budzi to mój niepokój. 

Chciałbym jakąś konkretną odpowiedź uzyskać, jakie są czynione kroki, żeby te sprawy wyjaśnić                

i naprawić w ramach gwarancji. 
 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Artur Klorek: 

- Panie Wójcie - Hutka. Mam tylko takie zapytanie, ponieważ tam się teraz zrobiło tak dość 

niebezpiecznie na tej drodze powiatowej, bo tam jest kopana ta kanalizacja. Jest to o tyle 

niebezpieczne, bo tam jest wysypany drobny kamień. Kamień wskakuje na asfalt, auta się mijają,                

ja może nie miałem takiego przypadku, ale widziałem taką sytuację, że te kamienie odskakują i to jest 

takie dość niebezpieczne. Nie wiem jak tego uniknąć, jak to rozwiązać, ponieważ ktoś jadąc rowerem 

dostanie takim kamieniem, a to są konkretne kamienie, mogą zrobić dużo krzywdy. Nie wiem jak to 

rozwiązać, bo faktycznie te kamienie leżą, one są niby ubijane, ale to się rozsypuje, bo te auta 

wjeżdżają na to, zajeżdżą; 

- czy jest już jakaś informacja, kiedy będzie tam kładziona nawierzchnia, kiedy będzie ten asfalt,                 

już położona ta nowa nawierzchnia. Jaki jest tam plan, czy jest jakiś poślisk, czy to jest wszystko                       

w terminach w tej chwili? Bo jakby była jakaś taka sytuacja, że to będzie kładzione, żeby wziąć pod 

uwagę rozwiązanie tego spływu wody - tej ulicy Głównej z góry, tam żeby nie zalewało tej                       

ul. Leśnej, bo tam cały czas jest ten problem, aczkolwiek teraz jest sucho, nie pada. 
 

Innych wniosków nie zgłoszono, wobec czego punkt został zamknięty.     
 

 

Ad.11.  
 

           Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Wręczyca Wielka za 2018 rok, debata nad  

przedstawionym raportem. 
 

 Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant tytułem wstępu powiedział: 

-  proszę Państwa to jest takie novum, ponieważ pierwszy raz rozpatrujemy Raport o stanie Gminy 

zgodnie z ustawą która została wprowadzona w roku 2018.  

Jeżeli chodzi o Raport o stanie Gminy, ten Raport został przez Pana Wójta dostarczony w odpowiednim 

terminie, ustawowym oczywiście.  Jeżeli chodzi o samą debatę nad Raportem, który przedstawił         

Pan Wójt, ta debata w zasadzie się powinna odbywać na sesji, nie mniej jednak ta debata odnośnie 

Raportu odbywała się na Komisjach. Myśmy rozmawiali na temat Raportu. 

Nie mniej jednak w tym momencie pytam Państwa Radnych odnośnie pytań i debaty nad tym 

Raportem – czy ktoś z Państwa chciałby w tym temacie zabrać głos? 
 

Głos w debacie nad Raportem o st anie gminy za 2018 rok zabrali:  
 

Radny Pan Janusz Ogłaza: 

- Panie Wójcie, Wysoka Rado, co ja chciałbym zabrać głos na temat Raportu o stanie Gminy – to ja 

myślę, że powiedzieli Mieszkańcy w sposób dosadny i wyczerpujący, Mieszkańcy którzy tutaj byli 

jeżeli chodzi o stan oczyszczalni we Wręczycy Małej. 

Ja liczę na to, bardzo proszę Pana Wójta o to, żeby naprawdę zacząć z nimi konstruktywnie rozmawiać, 

bo to co mamy w tej chwili przygotowane, już w zasadzie gotowe, czyli i ziemię pod budowę nowej 

oczyszczalni i ta ziemia jest przekształcona w planie zagospodarowania przestrzennego, mamy do tego 

projekt.  
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Jeśli w tym momencie nie uda nam się przekonać Mieszkańców do tego żeby taką wersję naprawy tego 

zaakceptowali i Mieszkańcy będą protestować i chcieli oczyszczalnię wybudować w innym miejscu,                         

to proszę Państwa, my na pewno w tej kadencji tego nie skończymy.  

Ja życzę Panu Wójtowi z całego serca żeby następne wybory Pan wygrał, aczkolwiek jest to wynik 

wyborów. Może się tak okazać, że będzie nowy Wójt, będzie nowa Rada, ta sprawa dla Mieszkańców 

przeciągnie się jeszcze o następne 5 lat. Także myślę, że tutaj Pan Wójt rozpocznie z tymi 

Mieszkańcami konstruktywny dialog, tak, żeby oni byli przekonani do tego projektu, który mamy w tej 

chwili. 

To jest taka moja prośba i myślę, że tyle na ten temat starczy, resztę powiedzieli Mieszkańcy, których    

ja popieram, bo naprawdę nie chciałby się nikt z Państwa z nimi zamienić na mieszkanie tam. 
 

Radna Pani Anita Toborek: 

- chciałabym podkreślić, że rzeczywiście były organy, które zleciły wykonanie Raportu 

specjalistycznym firmom. Tutaj rozumiem, że urzędnicy nasi to wykonali, więc dziękujemy za 

wykonanie raportu. Będziemy bacznie przyglądać się następnemu, życzymy powodzenia. 
 

Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński: 

-   ja w tym miejscu, tutaj uprzedziła mnie Radna Toborek, ale rzeczywiście chciałem podziękować 

pracownikom Referatów, kierownictwu Referatów, a przede wszystkim Pani Sekretarz Magdalenie 

Kasprzak za przygotowanie tego dokumentu. Nie zleciliśmy go na zewnątrz, dokument został 

przygotowany w ramach obowiązków zawodowych, służbowych własnych. Nie poniosła Gmina z tego 

tytułu żadnych kosztów. Także dziękuję bardzo. Pani Sekretarz największe podziękowania, ale także 

wszystkim kierownikom Referatów i osobom, które te materiały przygotowywały do takiej obróbki,                  

a efektem tych zadań jest Raport. Także dziękuję bardzo. 

 

 Innych głosów w debacie nad Raportem o stanie gminy nie było, w związku z czym Przewodniczący 

Rady Gminy uznał debatę za zamkniętą. 

 

(Raport o stanie Gminy Wręczyca Wielka – załącznik nr  8 do protokołu) 

 

Ad.12. 
 

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wręczyca 

Wielka wotum zaufania. 
  

            Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant stwierdził, że uchwała w sprawie udzielenia 

Wójtowi Gminy Wręczyca Wielka wotum zaufania, jest to również nowa uchwała dotycząca 

działalności Gminy i działalności Wójta.  

Następnie Przewodniczący Rady Gminy odczytał treść projektu uchwały, po czym poddał ją pod 

głosowanie.  
 

Przebieg głosowania: 

Liczba uprawnionych do głosowania – 15 radnych 

Liczba obecnych – 15 radnych 

Za – 15 

Przeciw – 0 

Wstrzymujących się – 0 
 

(głosowanie imienne nr 16 – załącznik nr 2 do protokołu) 
 

W wyniku głosowania Rada Gminy Wręczyca Wielka jednogłośnie (15 „za”,                                    

0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr VIII/73/19 w sprawie udzielenia 

Wójtowi Gminy Wręczyca Wielka wotum zaufania. 
  

(uchwała – załącznik do protokołu) 
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Po przegłosowaniu uchwały j/w Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant stwierdził,                            

że na 15-stu głosujących Radnych, 15 osób udzieliło Panu Wójtowi wotum zaufania za rok 2018.                        

Przewodniczący Rady pogratulował Wójtowi Gminy. 

 

Ad.13. 

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 

Gminnego Ośrodka Kultury we Wręczycy Wielkiej za rok 2018. 

 

             Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant zapytał, czy do projektu uchwały                      

w sprawie j/w, który Państwo Radni otrzymali będą jakieś pytania.  
 

Pytań do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 

Przewodniczący Rady nadmienił, że projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego 

sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury we Wręczycy Wielkiej za rok 2018                          

był przedmiotem obrad Komisji i Komisje powyższy projekt zaopiniowały pozytywnie. 
 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant odczytał projekt uchwały, po czym 

poddał go pod głosowanie.  
 

Przebieg głosowania: 

Liczba uprawnionych do głosowania – 15 radnych 

Liczba obecnych – 15 radnych 

Za – 15 

Przeciw – 0 

Wstrzymujących się – 0 
 

(głosowanie imienne nr 17 – załącznik nr 2 do protokołu) 
 

W wyniku głosowania Rada Gminy Wręczyca Wielka jednogłośnie (15 „za”,                                    

0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr VIII/74/19 w sprawie zatwierdzenia 

rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury we Wręczycy Wielkiej za rok 

2018. 

 (uchwała – załącznik do protokołu) 
 
 

 

Ad.14. 

             Rozpatrzenie Sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok: 
 

  1)  Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant poprosił Wójta Gminy o wystąpienie do 

sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok. 
 

         Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński w pierwszych słowach kierowanych do Wysokiej Rady 

powiedział, że jakkolwiek nie miał możliwości bycia głównym wykonawcą budżetu w 2018 roku,               

to czuje się odpowiedzialny za jego efekt końcowy. 

Poinformował, że uchwalony przez Radę Gminy budżet na rok 2018, po uwzględnieniu zmian 

wprowadzonych w ciągu roku zamknął się dochodami w kwocie 79 497 866,13 zł. 

Wydatki roku 2018 wyniosły 86 233 488,34 zł, czyli 95,75 % planu. 
 

        W roku 2018 dochody wzrosły o 19,28 % w stosunku do dochodów z roku 2017, natomiast 

wydatki wzrosły o 17,83 %. 

                                 Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński w swoim wystąpieniu omówił ważniejsze zadania 

zrealizowane w 2018 roku przez organ wykonawczy. 
 

(wystąpienie Wójta Gminy do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok 

- załącznik nr 9 do protokołu) 
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2)  Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant otworzył dyskusję w temacie wykonania 

budżetu gminy Wręczyca Wielka za 2018 rok.  
  
        Na pytanie Przewodniczącego Rady Gminy, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos w 

dyskusji na temat wykonania budżetu za 2018 rok – nikt z Radnych nie wyraził takiej woli. 

Wobec powyższego głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant, który wyraził 

swoją opinię na temat budżetu 2018 roku, słowami: 

-    Jeżeli Państwo pozwolą, chciałbym dwa zdania tylko swoje przedstawić odnośnie rozpatrzenia 

sprawozdania z wykonania budżetu. 

Rok 2018, tak jak tutaj Wójt wspomniał, nie był rokiem, w którym cały rok Pan Wójt  sprawował 

władzę, ponieważ nastąpiła zmiana władzy w ciągu roku, ponieważ były wybory. Nie mniej jednak, 

dokończył te założenia budżetowe które były ujęte w budżecie i do końca roku jakoś ten budżet 

został wykonany. No nie jakoś, bo został wykonany zgodnie z pozytywną opinią Regionalnej Izby 

Obrachunkowej o wykonaniu budżetu. 

Jeżeli chodzi o inwestycje – rok 2018 był rokiem wyjątkowym, ponieważ był to rok wyborczy            

i zwróćcie Państwo uwagę – tych inwestycji było naprawdę dużo. Jeżeli chodzi o sam fakt wykonania 

tych inwestycji, te inwestycje  pochłaniały również duże środki pochodzące z kredytu. 

Na pewno Panu Wójtowi w roku bieżącym będzie bardzo ciężko rządzić, ponieważ tych środków nie 

ma aż na tyle, żeby mógł ewentualnie wszystkie oczekiwania nasze spełnić. 

Mam nadzieję, że tutaj będzie wyrozumiałość Radnych, żeby ten rok 2019 spróbować ograniczyć 

jeżeli chodzi o inwestycje i wydawanie środków finansowych, żeby troszeczkę takiego wytchnienia 

finansowego dać Panu Wójtowi i Pani Skarbnik. 
 

   Następnie na prośbę Przewodniczącego Rady Gminy Pana Marka Prubanta kolejno głos zabrali: 
 

3)  Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Małgorzata Zatyka odczytała wniosek Komisji 

Rewizyjnej Rady Gminy Wręczyca Wielka w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy 

Wręczyca Wielka. 
 

(wniosek Komisji Rewizyjnej j/w - załącznik nr 10  do protokołu) 

 

4)      Skarbnik Gminy Pani Barbara Jezior odczytała kolejno: 
 

-  pozytywną opinię VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej                              

w Katowicach o przedłożonym przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka sprawozdaniu                          

z wykonania budżetu za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego. 
 

(Uchwała Nr 4200/VI/60/2019 z dnia 9 kwietnia 2019 roku w/s opinii j/w  

- załącznik nr 11 do protokołu) 
 
 

 -  pozytywną opinię VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej                                  

w Katowicach  w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wręczyca Wielka.                                                                                                  

 

(Uchwała Nr 4200/VI/110/2019 z dnia 4 czerwca 2019 r. w/s opinii j/w 

- załącznik nr 12 do protokołu) 

 
 

5)    Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant odczytał projekt uchwały w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu                         

za 2018 rok. 
 
 

Do projektu uchwały pytań nie zgłoszono.   

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
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Przebieg głosowania: 

Liczba uprawnionych do głosowania – 15 radnych 

Liczba obecnych – 15 radnych 

Za – 15 

Przeciw – 0 

Wstrzymujących się - 0 
 

(głosowanie imienne nr 18 – załącznik nr 2 do protokołu) 
  

W wyniku głosowania Rada Gminy Wręczyca Wielka jednogłośnie (15 „za”, 0 „przeciw,                        

0 „wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr VIII/75/19 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok. 
 

(uchwała – załącznik do protokołu) 
 
 

6)    Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant odczytał projekt uchwały w sprawie 

udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Wręczyca Wielka za rok 2018. 
 

Do projektu uchwały pytań nie zgłoszono.   

Przewodniczący Rady Gminy poddał  projekt uchwały pod głosowanie. 
 

Przebieg głosowania: 

Liczba uprawnionych do głosowania – 15 radnych 

Liczba obecnych – 15 radnych 

Za – 15 

Przeciw – 0 

Wstrzymujących się – 0 
 

(głosowanie imienne nr 19  – załącznik nr 2 do protokołu) 
 

W wyniku głosowania Rada Gminy Wręczyca Wielka jednogłośnie (15 „za”, 0 „przeciw”,                    

0 „wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr VIII/76/19 w sprawie udzielenia absolutorium                       

dla Wójta Gminy Wręczyca Wielka za rok 2018. 
 

(uchwała – załącznik do protokołu) 
 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant w imieniu własnym oraz całej Rady Gminy, 

wręczając kwiaty, złożył Panu Wójtowi serdeczne podziękowanie oraz gratulacje z tytułu 

udzielonego absolutorium, stwierdzając, iż jest to pierwsze absolutorium, które otrzymuje nowy 

Wójt.  

(oklaski) 
 

Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński w odniesieniu do udzielonego Mu absolutorium powiedział: 

- dziękuję bardzo i przede wszystkim dziękuję Wysokiej Radzie, bo nie był to łatwy okres, część        

z nas jest nowa, wszystkiego się uczymy, tak jak i ja. Cieszę się, że udało się już trochę osiągnąć,       

a w zasadzie to nie zepsuć więcej niż na nas spadło. 

Za to też serdeczne podziękowania dla mojego zespołu, dla Gminy, dla pracowników, kierowników 

jednostek, że każdy wywiązuje się ze swoich obowiązków i stara się, żeby Gmina funkcjonowała tak 

jak powinna funkcjonować, czyli tak, żeby nasi Mieszkańcy byli zadowoleni z tego, że taki Urząd 

jest i zajmuje się ich sprawami. 

Po dzisiejszych wydarzeniach, mam nadzieję, że będę mógł stanąć tu za rok i powiedzieć to szczerze 

i po rozwiązaniu problemu Mieszkańców Małej Wręczycy. Myślę, że wiemy co stoi przed nami                    

w najbliższym czasie do wykonania. Tych zadań będzie bardzo dużo i cieszę się,  że mogę przede 

wszystkim liczyć na współpracę i każdy z Państwa, nawet jeżeli wnosi jakąś krytykę, to jest to coś 

konstruktywnego, co daje mi możliwość zastanowienia się, przemyślenia i robienia lepiej niż 

zakładałbym pierwotnie. 
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Także serdecznie dziękuję za zaufanie, za wotum zaufania i za absolutorium jednocześnie i życzę 

sobie i Państwu takiej dalszej owocnej i partnerskiej współpracy. 

Dziękuję bardzo. 
 

 (oklaski) 
 

Na tym punkt dot. Rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok został 

wyczerpany. 
 

O godz. 14.23  Przewodniczący Rady Gminy ogłosił 10 minutową przerwę. 

O godz. 14.38  Przewodniczący Rady Gminy wznowił obrady sesji. 

 

Ad.15. 
 

           Podjęcie uchwał w sprawach różnych. 
 

           Głosowanie przeprowadził Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Artur Klorek. 

Każdorazowo przed poddaniem poszczególnych projektów uchwał pod głosowanie, 

fragmentarycznie je odczytywał, nawiązywał do ich omówienia na posiedzeniach Komisji Rady 

Gminy, a następnie zwracał się do Rady Gminy o ewentualne pytania. 
 

1)     Do projektu uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania  

kandydatów na ławników:  
 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Artur Klorek poprosił o podanie przez Radnych kandydatów 

do składu zespołu. 
 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant zgłosił kandydata Pana Janusza Ogłazę. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Żerdziński zgłosił kandydata Pana Marka Prubanta. 

Radny Pan Janusz Ogłaza zgłosił kandydatkę Panią Anitę Toborek. 
 

Innych kandydatur nie zgłoszono.  
 

Na pytanie Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Pana Artura Klorka, wszyscy 

kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie do składu zespołu ds. zaopiniowania 

kandydatów na ławników.  
 

Następnie Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Artur Klorek zaproponował na przewodniczącego 

zespołu Pana Marka Prubanta, który wyraził zgodę na pełnienie powyższej funkcji. 

Pan Janusz Ogłaza na sekretarza zespołu zaproponował Panią Anitę Toborek, która wyraziła zgodę 

na pełnienie w/wym. funkcji. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Artur Klorek  stwierdził, że wobec powyższego Pan Janusz 

Ogłaza zostałby członkiem zespołu. 
 

Następnie Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Artur Klorek odczytał projekt uchwały, w myśl 

której, skład zespołu przedstawiałby się następująco: 

Radny Marek Prubant – przewodniczący zespołu 

Radna Anita Toborek – sekretarz zespołu 

Radny Janusz Ogłaza – członek zespołu 
 

Po odczytaniu projektu uchwały, poddał ją pod głosowanie. 
 

Przebieg głosowania: 

Liczba uprawnionych do głosowania – 15 radnych 

Liczba obecnych – 15 radnych 

Za – 15 

Przeciw – 0 

Wstrzymujących się – 0 
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(głosowanie imienne nr 20 – załącznik nr 2 do protokołu) 
 

W wyniku głosowania Rada Gminy Wręczyca Wielka jednogłośnie (15 „za”,                                    

0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr VIII/77/19 w sprawie powołania 

zespołu  ds. zaopiniowania kandydatów na ławników. 
 

(uchwała – załącznik do protokołu) 

 

2)   Do projektu uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego 

Policji  informacji o kandydatach na ławników:  
 

Pytań nie zgłoszono. 
 

Przebieg głosowania: 

Liczba uprawnionych do głosowania – 15 radnych 

Liczba obecnych – 15 radnych 

Za – 15 

Przeciw – 0 

Wstrzymujących się – 0 
 

(głosowanie imienne nr 21 -  załącznik nr 2 do protokołu) 
 

W wyniku głosowania Rada Gminy Wręczyca Wielka jednogłośnie (15 „za”,                                    

0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr VIII/78/19 w sprawie zasięgnięcia                 

od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników. 
 

(uchwała – załącznik do protokołu) 

 

3)  Do projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi  na Wójta Gminy Wręczyca 

Wielka:  
 

Pytań nie zgłoszono. 
 

Przebieg głosowania: 

Liczba uprawnionych do głosowania – 15 radnych 

Liczba obecnych – 15 radnych 

Za – 15 

Przeciw – 0 

Wstrzymujących się – 0 
 

(głosowanie imienne nr 22 -  załącznik nr 2 do protokołu) 
 

W wyniku głosowania Rada Gminy Wręczyca Wielka jednogłośnie (15 „za”,                                    

0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr VIII/79/19 w sprawie rozpatrzenia 

skargi na Wójta Gminy Wręczyca Wielka. 
 

(uchwała – załącznik do protokołu) 

 

4)  Do projek tu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Wręczyca 

Wielka w zakresie działań Zespołu Interdyscyplinarnego:  
 

Pytań nie zgłoszono. 
 

Przebieg głosowania: 

Liczba uprawnionych do głosowania – 15 radnych 

Liczba obecnych – 15 radnych 

Za – 15 
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Przeciw – 0 

Wstrzymujących się – 0 
 

(głosowanie imienne nr 23 -  załącznik nr 2 do protokołu) 
 

W wyniku głosowania Rada Gminy Wręczyca Wielka jednogłośnie (15 „za”,                                    

0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr VIII/80/19 w sprawie rozpatrzenia 

skargi na Wójta Gminy Wręczyca Wielka w zakresie działań Zespołu Interdyscyplinarnego.  
 

(uchwała – załącznik do protokołu) 

 

5)  Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu 

nieruchomości gruntowej położonej w Kalei:  
 

Pytań nie zgłoszono. 
 

Przebieg głosowania: 

Liczba uprawnionych do głosowania – 15 radnych 

Liczba obecnych – 15 radnych 

Za – 15 

Przeciw – 0 

Wstrzymujących się – 0 
 

(głosowanie imienne nr 24 -  załącznik nr 2 do protokołu) 
 

W wyniku głosowania Rada Gminy Wręczyca Wielka jednogłośnie (15 „za”,                                    

0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr VIII/81/19 w sprawie wyrażenia 

zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Kalei. 
 

(uchwała – załącznik do protokołu) 

 

6)  Do projektu uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku 

energetycznego:  
 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Janina Kluba poprosiła o głos wyjaśniając: 

- proszę Państwa na Komisji został Państwu przedstawiony wzór wniosku, natomiast między czasie 

uległ on niewielkiej modyfikacji z tego względu, że w tym wniosku nie powinien się znaleźć                        

nr PESEL i nr telefonu ze względu na ochronę danych osobowych. Są takie rozstrzygnięcia 

nadzorcze i prosiłabym o uwzględnienie tych zmian. Także treść wniosku będzie: wniosek                          

o wypłatę dodatku energetycznego, wcześniej to było wniosek o wypłatę dodatku energetycznego 

począwszy od miesiąca, czyli „począwszy od miesiąca” skreślamy. Wykreślony został również                   

nr PESEL i nr telefonu i pod spodem, na samym końcu była klauzula o odpowiedzialności karnej                  

i ona  też została wykreślona z tego pierwotnego wniosku. Na dzień dzisiejszy Państwo macie już ten 

wniosek poprawiony i taki zostanie przekazany do publikacji i do nadzoru. 
 

Pytań do projektu uchwały nie zgłoszono, w/wym. została poddana pod głosowanie. 
 

Przebieg głosowania: 

Liczba uprawnionych do głosowania – 15 radnych 

Liczba obecnych – 15 radnych 

Za – 15 

Przeciw – 0 

Wstrzymujących się – 0 
 

(głosowanie imienne nr 25 - załącznik nr 2 do protokołu) 
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W wyniku głosowania Rada Gminy Wręczyca Wielka jednogłośnie (15 „za”,                                    

0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr VIII/82/19 w sprawie wzoru wniosku 

o wypłatę dodatku energetycznego. 
 

(uchwała – załącznik do protokołu) 

 

7)  Do projektu uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej:  
 

Pytań nie zgłoszono. 
 

Przebieg głosowania: 

Liczba uprawnionych do głosowania – 15 radnych 

Liczba obecnych – 15 radnych 

Za – 15 

Przeciw – 0 

Wstrzymujących się – 0 
 

(głosowanie imienne nr 26 - załącznik nr 2 do protokołu) 
 

W wyniku głosowania Rada Gminy Wręczyca Wielka jednogłośnie (15 „za”,                                    

0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr VIII/83/19 w sprawie obywatelskiej 

inicjatywy uchwałodawczej. 

(uchwała – załącznik do protokołu) 

 

8)  Do projektu uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Wręczyca 

Wielka:  
 

Pytań nie zgłoszono. 
 

Przebieg głosowania: 

Liczba uprawnionych do głosowania – 15 radnych 

Liczba obecnych – 15 radnych 

Za – 5 

Przeciw – 10 

Wstrzymujących się – 0 
 

(głosowanie imienne nr 27 -  załącznik nr 2 do protokołu) 
 
 

W wyniku głosowania Rada Gminy Wręczyca Wielka, w związku z większością głosów 

przeciwnych (5 „za”, 10 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) nie podjęła uchwały w sprawie 

powołania Młodzieżowej Rady Gminy Wręczyca Wielka. 

 

9) Do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/360/18 Rady Gminy 

Wręczyca Wielka z dn ia 27 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Wręczyca 

Wielka:  
 

Pytań nie zgłoszono. 
 

Przebieg głosowania: 

Liczba uprawnionych do głosowania – 15 radnych 

Liczba obecnych – 15 radnych 

Za – 15 

Przeciw – 0 

Wstrzymujących się – 0 
 

(głosowanie imienne nr 28 - załącznik nr 2 do protokołu) 
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W wyniku głosowania Rada Gminy Wręczyca Wielka jednogłośnie (15 „za”,                                    

0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr VIII/84/19 w sprawie zmiany 

Uchwały Nr XXXVI/360/18 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 27 września 2018 r.                          

w sprawie Statutu Gminy Wręczyca Wielka. 
 

(uchwała – załącznik do protokołu) 

 

10) Do projektu uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli                                 

i  oddziałów przedszkolnych  w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę 

Wręczyca W ielka:  
 

Pytań nie zgłoszono. 
 

Przebieg głosowania: 

Liczba uprawnionych do głosowania – 15 radnych 

Liczba obecnych – 15 radnych 

Za – 15 

Przeciw – 0 

Wstrzymujących się – 0 
 

(głosowanie imienne nr 29 - załącznik nr 2 do protokołu) 
 

W wyniku głosowania Rada Gminy Wręczyca Wielka jednogłośnie (15 „za”,                                    

0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr VIII/85/19 w sprawie ustalenia sieci 

publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych  w szkołach podstawowych prowadzonych 

przez Gminę Wręczyca Wielka. 
 

(uchwała – załącznik do protokołu) 

 

11)  Do projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Wręczyca Wielka oraz określenia granic 

obwodów publicznych szkół podstawowych , od dnia  1 września 2019 roku:  
 

Pytań nie zgłoszono. 
 

Przebieg głosowania: 

Liczba uprawnionych do głosowania – 15 radnych 

Liczba obecnych – 15 radnych 

Za – 15 

Przeciw – 0 

Wstrzymujących się – 0 
 

(głosowanie imienne nr 30 - załącznik nr 2 do protokołu) 
 

W wyniku głosowania Rada Gminy Wręczyca Wielka jednogłośnie (15 „za”,                                    

0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr VIII/86/19 w sprawie ustalenia planu 

sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wręczyca Wielka oraz 

określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia  1 września 2019 roku. 
 

(uchwała – załącznik do protokołu) 

 

12)  Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu na okres 

do 3 lat dla dotychczasowego dzierżawcy nieruchomości gruntowej :    
 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Artur Klorek nadmienił, iż jest to dodatkowy projekt 

uchwały, po czym odczytał go wraz z uzasadnieniem. 
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Pytań do projektu uchwały nie zgłoszono, został poddany pod głosowanie. 
 

Przebieg głosowania: 

Liczba uprawnionych do głosowania – 15 radnych 

Liczba obecnych – 15 radnych 

Za – 14 

Przeciw – 0 

Wstrzymujących się – 0 

(Liczba głosów nieoddanych – 1) 
 

(głosowanie imienne nr 31 - załącznik nr 2 do protokołu) 
 

W wyniku głosowania Rada Gminy Wręczyca Wielka większością głosów (14 „za”,                                    

0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr VIII/87/19 w sprawie wyrażenia 

zgody na dzierżawę gruntu na okres do 3 lat dla dotychczasowego dzierżawcy nieruchomości 

gruntowej.                          

(uchwała – załącznik do protokołu) 

 

O godz. 14.55  (po przegłosowaniu projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę 

gruntu na okres do 3 lat dla dotychczasowego dzierżawcy nieruchomości gruntowej)                          

Radny Pan Jakub Winecki opuścił obrady sesji (zwolnienie usprawiedliwione), w związku z czym od 

pkt-u 16.  porządku obrad do końca sesji obecnych jest 14 radnych. 

 

Ad.16.  

             Podjęcie uchwał w sprawach finansowych. 
 

             Głosowanie nad projektami uchwał przeprowadził Wiceprzewodniczący Pan Wiesław 

Żerdziński, który każdorazowo przed poddaniem projektu uchwały pod głosowanie zwracał                             

się do Rady Gminy o ewentualne pytania. 
 

1)  Do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok:  
 

Pytań nie zgłoszono. 
 

Przebieg głosowania: 

Liczba uprawnionych do głosowania – 15 radnych 

Liczba obecnych – 14 radnych 

Za – 13 

Przeciw – 0 

Wstrzymujących się - 0 

(Liczba głosów nieoddanych – 1) 
 

(głosowanie imienne nr 32 - załącznik nr 2 do protokołu) 
 

Po głosowaniu j/w Wiceprzewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie  –  13 

głosami „za”. 
 

Na sali wywiązała się dyskusja, podczas której zwrócono uwagę, że uchwała nie przeszła 

jednogłośnie, ponieważ jest 1 głos nieoddany, dlatego że Pan Wiceprzewodniczący podczas 

przeprowadzenia głosowania nie zapytał - kto się „wstrzymał”, kto jest „przeciw”. 
 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant powiedział, że głosowanie się odbyło, nie możemy 

teraz cofnąć głosowania, ponieważ jeżeli ktoś był „za” - jest uwzględniony. Jeżeli ktoś był „przeciw” 

– też powinien to zrobić na urządzeniu głosującym i „wstrzymujący się” - też. 

Radny Pan Robert Broś podniósł, że Pan Wiceprzewodniczący przeprowadzając głosowanie,                             

nie zapytał o to, kto jest przeciw, a kto się wstrzymał od głosu. 
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Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Żerdziński przeprosił za zaistniałą sytuację, uznając, 

iż to był Jego błąd. Jednocześnie stwierdził, że wydaje Mu się, iż ten głos nie zrobi żadnej różnicy, 

uchwała została przyjęta i nadaje się jej numer VIII/88/19. 

Radna Pani Anita Toborek zwróciła się do Przewodniczącego Rady Gminy z wnioskiem o chwilę 

przerwy ze względów formalnych, w celu zasięgnięcia opinii prawnej Pani mecenas w tej kwestii. 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant stwierdził, że jeżeli jest sytuacja tego typu,                   

że Przewodniczący, czy Wiceprzewodniczący prowadzi głosowanie, a nie zapytał kto się wstrzymał – 

jest to jednoznaczne. Państwo Radni mają urządzenie głosujące, na którym można nawet bez 

zapytania Przewodniczącego czy Wiceprzewodniczącego - oddać głos wstrzymujący się.  

Nie mniej jednak Przewodniczący Rady Gminy uznał, że tutaj ze strony Wiceprzewodniczącego 

wystąpił błąd, ze względu na to, że nie zapytał o głos wstrzymujący. 

Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się do Pani mecenas o wyjaśnienie w sprawie reasumpcji 

głosowania. 

Pani Renata Ostojska Radca Prawny w Urzędzie Gminy poinformowała, że reasumpcję głosowania 

przeprowadza się m.in. wtedy, kiedy są wątpliwości co do wyników głosowania np. odnośnie liczby 

oddanych głosów. 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant zapytał, jakie jest zdanie Pani mecenas w tym 

konkretnym przypadku. 

Pani Renata Ostojska Radca Prawny stwierdziła, że w tym przypadku okazuje się, że nie wszyscy 

Państwo Radni oddali głos. W takim wypadku, kiedy jest głos wstrzymujący, można byłoby 

rozważyć reasumpcję głosowania. 
 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant o godz. 15.00 ogłosił 5 minutową przerwę, 

informując, że po przerwie nastąpi reasumpcja głosowania. 
 

Po krótkiej przerwie o godz. 15.04 Przewodniczący Rady Gminy wznowił obrady sesji. 

W związku z decyzją o reasumpcji głosowania, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan                               

Wiesław Żerdziński poddał ponownie pod głosowanie: 
  
1)  projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok  (reasumpcja 

głosowania), do którego wcześniej Radni nie zgłosili pytań. 
 

Przebieg głosowania: 

Liczba uprawnionych do głosowania – 15 radnych 

Liczba obecnych – 14 radnych 

Za – 13 

Przeciw – 0 

Wstrzymujących się - 1 
 

(głosowanie imienne nr 33 - załącznik nr 2 do protokołu) 
 

W wyniku głosowania Rada Gminy Wręczyca Wielka większością głosów (13 „za”,                                    

0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”) podjęła Uchwałę Nr VIII/88/19 w sprawie zmian                             

w budżecie gminy na 2019 rok. 
 

 (uchwała – załącznik do protokołu) 
 

2) Do projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego                         

z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę 

wcześniej zaciągniętych zobowiązań  z tytułu emisji papierów wartościowych oraz 

zaciągniętych pożyczek i  kredytów:  
 

 

Pytań nie zgłoszono. 
 

Przebieg głosowania: 
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Liczba uprawnionych do głosowania – 15 radnych 

Liczba obecnych – 14 radnych 

Za – 13 

Przeciw – 0 

Wstrzymujących się - 1 
 

(głosowanie imienne nr 34 - załącznik nr 2 do protokołu) 
 

W wyniku głosowania Rada Gminy Wręczyca Wielka większością głosów (13 „za”,                                    

0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”) podjęła Uchwałę Nr VIII/89/19 w sprawie zaciągnięcia 

kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu 

oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz 

zaciągniętych pożyczek i kredytów. 
 

 (uchwała – załącznik do protokołu) 

 

4)  Do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Wręczyca Wielka na lata 2019 -2027:  
 

Pytań nie zgłoszono. 
 

Przebieg głosowania: 

Liczba uprawnionych do głosowania – 15 radnych 

Liczba obecnych – 14 radnych 

Za – 13 

Przeciw – 0 

Wstrzymujących się - 1 
 

(głosowanie imienne nr 35 - załącznik nr 2 do protokołu) 
 

W wyniku głosowania Rada Gminy Wręczyca Wielka większością głosów (13 „za”,                                    

0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”) podjęła Uchwałę Nr VIII/90/19 w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2019-2027.  
 

 (uchwała – załącznik do protokołu) 

 

Ad. 17.  
 

             Udzielenie odpowiedzi na wnioski radnych. 
 

Odpowiedzi na wnioski Radnych udzielił  Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński 

informując j/n:  
 

 

Radnego Pana Krzysztofa Ocimka: 

-  w sprawie przepustu ulicznego na ulicy Łukaszewicza – wyślemy pismo do Starostwa, ale myślę, 

że dużo skuteczniejsze jest to, że jest tutaj Pani Starosta. 
 

Radnej Pani Małgorzaty Zatyka: 

- w sprawie gałęzi przy ulicy Częstochowskiej w Truskolasach – jest to droga powiatowa. Jeśli 

chodzi o przycinkę drzew – ta sama procedura jeżeli chodzi o poinformowanie Powiatu. 
 

Radna Pani Anita Toborek: 

- w sprawie postępowania rekrutacyjnego – tutaj poprosiłbym o zabranie głosu Pana Dyrektora,                                  

aby przedstawił sytuację bieżącą, później wrócimy do wniosków Radnych. 
 

Pan Zenon Kudła Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych we Wręczycy Wielkiej udzielił 

następującej odpowiedzi: 
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- Szanowni Państwo jeśli chodzi o rekrutację do przedszkoli dyżurnych, to była ona przeprowadzona 

od 17 maja do 10 czerwca, była odpowiednio spopularyzowana, także możliwość pozyskania wiedzy 

na pewno była. Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie i wszystkie dzieci, których 

dotyczyły te wnioski zostały do przedszkoli przyjęte. 

Zgodnie z tymi zasadami i liczbą dzieci zaplanowano dyżury nauczycieli, pracowników 

niepedagogicznych, wiadomo, że jest to okres urlopowy, ci ludzie też urlopy wykorzystują.  

I te przedszkola zaczynają działać od poniedziałku już i w związku z tym podstawowy problem, który 

się jawi, to to, że moim zdaniem, dodatkowy nabór jest praktycznie niemożliwy. 

Z jakich powodów:  po pierwsze – uważam, że powinno się to zrobić we wszystkich przedszkolach,  

a nie tylko w jednym, dlatego że wszędzie byliby rodzice, którzy po prostu zapomnieli o złożeniu 

wniosku. 

Z kolei trzeba byłoby to w odpowiednim czasie spopularyzować i przeprowadzić.                                        

Teraz najistotniejsza rzecz, która tutaj jest największym problemem – jeśli załóżmy mamy siedem 

miejsc we Wręczycy, to zastanawiam się, jakie kryteria należałoby przyjąć, jeśli tych dzieci będzie 

po prostu zgłoszonych znacznie więcej, a z góry wiadomo, że będzie. 

Z kolei tutaj ja bym za bardzo nie trzymał się – przepraszam za takie wyrażenie – tej liczby 25-ciu,                

z prostego powodu. Inna jest praca przedszkola wtedy, kiedy zaczyna ono 1 września, dzieci są 

zbliżone wiekowo i z jednej miejscowości. Natomiast inna sytuacja jest wtedy, kiedy te dzieci są                   

z różnych miejscowości  i w jednym oddziale są zróżnicowane  jeśli chodzi o wiek – od maluchów do  

większych. 

I moim zdaniem w tej chwili ten dodatkowy nabór spowodowałby więcej złego niż dobrego.                     

Taka jest moja opinia w tym względzie. 
 

Następnie głos zabrał Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński: 

- oczywiście przez ostatni okres mieliśmy telefony i wizyty też rodziców dzieci z naszej gminy,                    

ale także rodziców dzwoniących z Częstochowy, Kłobucka i gmin ościennych, którzy też chcieli,                         

w związku z tym że był nabór w ich miejscowościach i przedszkolach w których dzieci przebywały.  

Chciałem zrobić takie spotkanie i do niego doszło, na tym spotkaniu były wszystkie Panie Dyrektor 

przedszkoli, a także Pan Dyrektor Kudła. Analizowaliśmy rzeczywiście te plany urlopowe, które 

muszą być wybrane w tym okresie wakacyjnym. Taką decyzję, trochę różną od pozostałych lat 

wcześniejszych jest to, że w tym roku zdecydowałem, że tych przedszkoli, które będą pełnić dyżury, 

nie będą dwa, tylko będą cztery, żeby przyjąć tych dzieci jak najwięcej. Rozumiem, że tutaj jest dość 

skomplikowana sytuacja rodziców. Nie ukrywam, że dużo łatwiej byłoby i byłaby możliwość 

przygotowania się na większą liczbę dzieci, bo w tych przedszkolach, tak jak tutaj Radna słusznie 

zauważyła jest dość duże, ale na etapie rekrutacji. I tutaj rozumiem także stanowisko Pana Dyrektora                            

i Dyrektorów odnośnie tego, że wydaje się to być może proste z zewnętrz, gdy przyjmiemy jeszcze 

jedno, dwoje czy troje dzieci, ale oprócz tych którzy już byli, żeśmy poinformowali, że ten nabór się 

zakończył, odeszli, to w momencie gdy ogłosilibyśmy nowy – jest też takie ryzyko, że  kolejne osoby 

będą chciały dzieci do tego przedszkola oddać. To jest okres trzech tygodni w przedszkolu we 

Wręczycy i w Truskolasach, potem przeniesienie na dwa tygodnie do przedszkoli w Kalei                                    

i w Węglowicach. Więc tak czy inaczej,  nie zapewniamy całych wakacji jeżeli chodzi o pobyt tych 

dzieci, nie zapewniamy także tego w jednym miejscu. Słuszna uwaga też jest taka, że te dzieci będą             

z mieszanych środowisk, miejscowości, więc tych aspektów jest sporo. I tak reasumując, przystałem 

do tego stanowiska, rozumiejąc także Dyrektorów przedszkoli i sprawy które wpływają na taką a nie 

inną ocenę sytuacji. 

Jeżeli Państwo Radni widzicie to inaczej, to prosiłbym o zajęcie stanowiska. 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant: 

- proszę Państwa, czy terminy były jasno określone? 

Pan Zenon Kudła Dyrektor ZOPO we Wręczycy Wielkiej: 

- tak 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant: 

- były opublikowane? 
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Pan Zenon Kudła Dyrektor ZOPO we Wręczycy Wielkiej: 

- tak 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant: 

- jeżeli chodzi o koszty ewentualne nauczycielskie, bo jeżeli załóżmy ta ilość dzieci by się 

zwiększyła, to musielibyśmy zapewnić środki finansowe dla nauczycieli 

Radna Pani Anita Toborek: 

- dla tych siedmiu osób - nie 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant: 

- nie wiem, czy w przypadku siedmiu osób zwiększenia, nie zwiększyłaby się liczba nauczycieli,             

bo nie wiem, czy taka grupa dzieci mogłaby być w danym środowisku jeżeli chodzi o dane 

przedszkole 

Pan Zenon Kudła Dyrektor ZOPO we Wręczycy Wielkiej: 

- moim zdaniem ta grupa będzie chętnych znacznie większa i dlatego poruszyłem problem, jakie 

kryterium zastosować, gdyby nawet przyjąć do tej jednej grupy  

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant: 

- proszę Państwa, powiem Państwu tak – od lat ten temat zawsze był. I zawsze była sytuacja taka,           

że jakieś konflikty w tym temacie następowały jeżeli chodzi o przyjmowanie dzieci do tych 

przedszkoli. Jeżeli załóżmy zrobimy precedens w tym momencie, bo Pan Wójt może, bo to w tym 

momencie Pan Wójt decyduje o tym i ogłosi dodatkowy nabór, to musi się Pan Wójt liczyć                

z dodatkowymi kosztami, które trzeba będzie pokryć. Nie wiem, czy Pan Wójt dysponuje na tyle 

środkami, czy Pan Dyrektor w swoim budżecie, jeżeli chodzi o pokrycie na ewentualne nowe wakaty 

dla nauczycieli. Panowie powinniście usiąść i zdecydować. Tutaj Rada w tym temacie nie ma nic do 

– można powiedzieć – powiedzenia, z tego względu, że Państwo odpowiadacie jeżeli chodzi                               

o zabezpieczenie środków finansowych 

Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński: 

- gdyby chodziło o to, że mamy siedem wolnych miejsc, a pięcioro chętnych dzieci, no to tutaj myślę, 

sytuacja byłaby dość przejrzysta. Nie mamy kryterium jak z grupy kilkunasto osobowej część dzieci 

przyjąć, część dzieci odrzucić, bo przyjdą rodzice i powiedzą, że jeśli przyjęliście tamte, to dlaczego 

nie przyjmiecie następnych 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant: 

- ale Panie Wójcie proszę wziąć pod uwagę inne przedszkola, gdzie też te dzieci zostały odrzucone. 

Nie możemy tylko i wyłącznie akceptować – z całym szacunkiem – bo ja rozumiem Radną                            

z Wręczycy, że akurat chce ten temat załatwić dla mieszkańców Wręczycy, ale to nie jest tak do 

końca, bo z całej gminy mają prawo dzieci w tym momencie uczestniczyć w tym. Jeżeli zostały 

odrzucone w innych przedszkolach, przyjdą tutaj. I to co mówi Dyrektor, dojdzie do sytuacji 

konfliktowej na skalę całej gminy. W każdym razie taka jest moja wypowiedź, a Państwo sobie 

zdecydujecie sami 

Radna Pani Anita Toborek: 

- no oczywiście, sytuacja będzie konfliktowa, jak byśmy jej nie rozstrzygnęli, bo pewnie i tak do tego 

dojdzie. Natomiast dla mnie zaryzykowanie i przystąpienie do rekrutacji uzupełniającej powoduje,                 

że ten proces jest transparentny. I nawet jeżeli byśmy założyli, że warunki przyjmowania mocno 

określimy jak w rekrutacji, to się dzieje. Chcę zwrócić uwagę Państwa jednak na fakt, że zgodnie                  

z prawem oświatowym, na dwie grupy, które Państwo tutaj proponujecie – jedna grupa integracyjna                 

20 dzieci, w tym pięcioro niepełnosprawnych, druga grupa 25. Apeluję do Państwa, biorąc pod 

uwagę wysiłek finansowy jaki zrobiliśmy, jakie będzie odczucie społeczne. Wydajemy na 

przedszkola nie już kilka, tylko kilkanaście milionów złotych, po czym z powodu siedmiu wolnych 

miejsc, nie dajemy mieszkańcom szansy, bo będziemy mieli z tego tytułu kłopot przy rekrutacji, przy 

podejmowaniu decyzji. Ale jeżeli zrobimy tą rekrutację – nieprawdą jest, że będzie to generowało 

koszty, bo ograniczamy to do liczby siedmiu miejsc, czyli tych etatów, które już są zaplanowane,                  

bo się orientowałam, rozmawiałam z Panem Wójtem i wiem, że są ograniczenia typowo pracownicze, 

które rozumiem. Ja wnioskuję o rekrutację dla tych siedmiu dodatkowych miejsc, nic więcej. 
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Nawet jeżeli ona będzie miała dotyczyć całej gminy, może okaże, że skoro jest siedem dodatkowych 

miejsc, ci Państwo, którzy z jakichś powodów, być może zawinionych przez nich, oni nie mieli 

szansy nawet złożyć wniosku na zasadzie, gdyby była ta rekrutacja, to ja składam, bo jestem 

zainteresowany. Pytałam w przedszkolu, nie ma listy rezerwowej, że jeszcze ci i ci.  Na pewno 

popełnili błąd, nie mniej zwrócili się do mnie z prośbą i jest rozwiązanie techniczne, które w żaden 

sposób nie pogarsza budżetu, nie powoduje dodatkowego zatrudnienia. Powoduje jedynie dodatkowy 

wysiłek po stronie urzędników 

Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński: 

- jeżeli ja mógłbym się odnieść do tego. Czy jeżeli zakładając – czysto teoretycznie, na te siedem 

miejsc rozpisze dodatkowy, uzupełniający nabór, Radna podejmie się decyzji, które z siódemki dzieci 

zostanie przyjętych w zakresie zgłoszeń, które zostaną wykonane w tym terminie? 

Radna Pani Anita Toborek: 

- ale Panie Wójcie to nie jest moja kompetencja, nie pobieram poborów z tego tytułu… 

Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński: 

- ja rozumiem, tylko Pani Radna chce, żebym ja zdecydował i przyjął siódemkę dzieci, gdzie grozi 

mi, że będę miał chętnych 50 lub 100 

Radna Pani Anita Toborek: 

- czy wobec tego, przez te całe 3 tygodnie do 19 lipca, te siedem miejsc będzie niewykorzystanych, 

będzie wolnych? 

Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński: 

- te siedem miejsc, mogłoby ich nawet być 100, czy 150 czy 200, w momencie gdy rodzice 

zdecydowaliby się i złożyli dokumenty w terminie. Wtedy przedszkole byłoby w stanie przygotować 

się na nabór tych dzieci. Teraz mamy sytuację taką, o której wspominamy. To nie chodzi o to, że te 

siedem miejsc będzie pustych, tylko chodzi o to, że mamy dużo więcej chętnych na te siedem miejsc 

i nie mamy jak przyjąć tych dzieci, więc jakieś odrzucimy. I osoba która zdecyduje, że Pani x, y, z 

dostanie miejsce w przedszkolu, będzie musiała odpowiadać przed wszystkimi innymi osobami,               

że Pani g, h, i,  j – nie dostały miejsc. O tej sytuacji mówimy 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant: 

- proszę Państwa, wydaje mi się, że tutaj Rada nie będzie decydowała w tym temacie. Stanowisko 

Wójta i stanowisko Dyrektora Oświaty będzie jednoznaczne. Panowie proszę o zdecydowanie jeżeli 

chodzi o podjęcie kroków w celu wytworzenia nowego naboru 

Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński: 

- stanowisko zostało przedstawione zainteresowanym osobom i uważam że tą osobą która ma 

kompetencje do przekazania tego stanowiska jest Dyrekcja każdej jednostki. Ustaliliśmy na 

spotkaniu, że w tej sytuacji, oczywiście nie jest to idealne rozwiązanie, ale nie będzie więcej 

pokrzywdzonych osób, które będą rościły względem gminnych przedszkoli jakieś roszczenia                               

i pretensje i też w pewien sposób zdyscyplinuje fakt tego, że w następnym roku, czy na ferie czy na 

wakacje czy do przedszkoli, też będziemy mieć rekrutacje i nabór, pewne przepisy obowiązują                                

i myślę, że wszyscy musimy się do nich w jakimś zakresie stosować. 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant: 

- Panie Wójcie zamykamy ten temat, proszę o udzielenie dalszych odpowiedzi w innych sprawach. 

 

Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński udzielił odpowiedzi na pozostałe wnioski Radnych: 

 

Radnej Pani Anity Toborek: 

- w sprawie dokumentów na Komisje – WPF i budżetu – tak jak mówiłem, jeżeli Państwo będziecie 

sobie życzyli, to my będziemy tydzień wcześniej dostarczać materiały na ten etap, w którym będzie 

ten WPF funkcjonował, ale należy się liczyć z tym, że tak naprawdę w większości przypadków,                        

jak nie we wszystkich, te zmiany będziemy także jeszcze musieli wtedy i będziemy omawiać przy 

Komisjach  

Radna Pani Anita Toborek: 

- chociaż na początku żebyśmy mieli wgląd podczas obrad, to co głosujemy 
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Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński: 

- dobrze. 

 

Radnego Pana Jakuba  Wineckiego: 
-  ulica Nadrzeczna w Grodzisku – planowane jest, o ile nie zostały rozpoczęte prace już na odcinku 

drogi Grodzisko-Pierzchno-Libidza, tam będziemy zbierać frez asfaltowy. Myślimy o tym, żeby 

rzeczywiście te najpilniejsze drogi, blisko gdzieś okolic tego placu, bodajże do 5 km, mamy 

możliwość  położenia frezu z budowy, więc to będzie szansa na uzupełnienie tych dziur; 

- w sprawie koszenia przy stawie w Grodzisku – oczywiście jest to nasz staw i musimy o tym 

pomyśleć, żeby został też wykoszony, więc tutaj skierujemy tą sprawę do firmy, która wygrała u nas 

usługę koszenia w gminie; 

- to samo przekażemy informację o tym skrzyżowaniu Pierzchno-Grodzisko-Libidza po prawej 

stronie. 
  

Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Pana Wiesława Żerdzińskiego: 

-  w sprawie przeglądu drogi Truskolasy-Bór Zapilski – tutaj posiłkowałbym się Panią Starostą.                   

Z tego co wiem, był robiony przejazd po całym Powiecie i kontrola dróg. Jeżeli można, to takie 

wstępne jakieś informacje, ewentualnie zwrócę się do Dyrektora Zarządu Dróg o to, żeby przedstawił 

jakie są zalecenia pokontrolne i przedstawimy to Radnemu. 
 

Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Pana Artura Klorka: 

-  w sprawie kamieni na drodze – tutaj powiem, że problem kamieni jeżeli chodzi o obydwa te 

odcinki – jeden na Borze Zapilskim, a drugi na Hutce – w takim najogólniejszym zakresie sprowadza 

się do kultury jazdy. 

Mamy ograniczenia do 30 km/godz., a prędkości rozwijane na tych odcinkach niektórych są takie,                  

że…; Nie umiem znaleźć złotego środka między etapem, gdzie dziury są tak głębokie że się urywa 

koła, do etapu takiego że jak się wyrówna, no to jedzie się zbyt szybko żeby nad tym zapanować.  

Oczywiście za zabezpieczenie drogi odpowiada firma i ten kamień powinien być gdzieś tam w jakimś 

stopniu sprzątany, ale wiadomo, że to każdego dnia poświęcaliby mnóstwo czasu na to, żeby 

uporządkować drogę. 

Żeby tutaj uspokoić – że tak powiem – nastroje Mieszkańców, od miesiąca lipca do sierpnia planuje 

się wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej na całej szerokości, a po zakończeniu tych prac 

na powiatowej, także Powiat będzie wykonywał tam uzupełnienie tych części. Bodajże jeden pas                    

jest chyba przewidziany z tego co się orientuję, ale nie jestem do końca pewny, czyli ta część… 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Artur Klorek: 

- nie będzie cała na tej powiatowej kładziona nawierzchnia? 

Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński: 

- tutaj odsyłam do Pana Starosty. Nie chciałbym zabierać głosu, że tak powiem, w decyzjach Jego 

kompetencji. 
 

-   w sprawie zalewania ulicy Leśnej – tutaj rozmawialiśmy już na ten temat. Rozmawiałem też ze 

Starostwa z Dyrektorem Zarządu Dróg. Najprawdopodobniej będą przewidziane te rozwiązania                    

o których mówiliśmy, choć to z przekopem pod drogą byłoby najlepsze, ale wiąże się z dokumentacją                  

i innymi rzeczami, więc ten termin będzie wydłużony. 

Jak ustalimy możliwości, to wtedy przekażę Radnemu na jakim etapie i jaki sposób zabezpieczenia 

tego napływu wody zostanie przewidziany. 
 

Na tym Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński zakończył udzielanie odpowiedzi na wnioski Radnych. 
 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant zapytał, czy wszystkie odpowiedzi, które udzielił 

Pan Wójt satysfakcjonują Radnych. 
 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Żerdziński: 

- jeszcze moja taka uwaga – czy ta odpowiedź będzie na piśmie? 
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Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński: 

- my wystąpimy na piśmie, więc myślę, że Starostwo też na piśmie prześle wyniki kontroli 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Żerdziński: 

- bardzo bym prosił. 
 

Na tym punkt został wyczerpany.  

 

Ad.18. 
 

             Zamknięcie obrad VIII  sesji zwyczajnej Rady Gminy. 

                                                                                                             

            W związku z wyczerpaniem porządku obrad o godz. 15.26  Przewodniczący Rady Gminy  

Pan Marek Prubant dokonał zamknięcia VIII sesji zwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka. 

Dziękując wszystkim obecnym za przybycie, życzył udanych i spokojnych wakacji, ponieważ 

następna sesja zwyczajna odbędzie się w miesiącu wrześniu, jeżeli oczywiście nie będzie jakiejś sesji 

nadzwyczajnej, bo wszystko jest możliwe.  
 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 
 

 

 

 

Protokołowała:                                                                   Przewodniczący Rady Gminy                                              
 

Urszula Rokosa                                                                           Marek Prubant 

 

 

 

 

 

  


