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P R O T O K Ó Ł  Nr IX/19 
 

z IX sesji nadzwyczajnej 
Rady Gminy Wręczyca Wielka 

 
z dnia 29 sierpnia 2019 r. 

 

 

 

 

Tematyka sesji:    

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług                         

w zakresie publicznego transportu zbiorowego. 

4. Zamknięcie obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy. 

 

 

 

Rada  Gminy  Wręczyca  Wielka  na  IX  sesji nadzwyczajnej  w  dniu                        

29 sierpnia 2019 roku podjęła  następującą  uchwałę:         

  

 

Uchwała Nr IX/91/19 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy                            

o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. 

 

 
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.  

 

Imienny wykaz głosowań radnych na sesji w dniu 29 sierpnia 2019 r. stanowi jednocześnie 

załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 
 

 

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


 

RG.0002.6.2019 

P R O T O K Ó  Ł   Nr  IX/19 
 

z IX sesji  nadzwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka,  

odbytej w dniu 29 sierpnia 2019 r. w godz. 15.00-15.17 

  w sali   narad Urzędu Gminy we Wręczycy Wielkiej.  

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

W sesji udział wzięli: 

 13 Radnych                 -  wg listy obecności  

 Pan  Tomasz Osiński  -  Wójt Gminy 

 Pan Bogusław Głąb     -  Zastępca Wójta Gminy 

 Pani Magdalena Kasprzak  -  Sekretarz Gminy 

 Pani Barbara Jezior             -  Skarbnik Gminy 

W sesji uczestniczyli również Sołtysi z terenu Gminy Wręczyca Wielka. 
 

Porządek obrad sesji  (przyjęty przez Radę Gminy): 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług                         

w zakresie publicznego transportu zbiorowego. 

4. Zamknięcie obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy. 
 

Ad. 1. 

            Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
 

            Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant dokonał otwarcia IX sesji 

nadzwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka, zwołanej na wniosek Wójta Gminy                       

na podstawie art. 20 ust. 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.  

            Następnie na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że sesja 

jest prawomocna. Rada Gminy może podejmować prawomocne decyzje i uchwały, ponieważ                               

na 15 radnych, nieobecnych jest dwóch radnych. 

Nieobecni usprawiedliwieni: Radny Pan Robert Broś, Radna Pani Anita Toborek. 
 

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 
 

         Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant oznajmił, że sesja została zwołana                      

na wniosek Pana Wójta, który Państwo Radni otrzymali na odwrocie postanowienia                                                        

z porządkiem obrad dzisiejszej sesji. 

          Następnie Pan Przewodniczący powitał wszystkich zaproszonych Gości którzy przybyli           

na sesję, wymienionych jak na wstępie. 

 

Ad.2. 

           Przedstawienie porządku obrad. 
         

            Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant stwierdził, że ponieważ wnioskodawca 

przedstawił we wniosku porządek dzisiejszych obrad, nie możemy go zmieniać.   

Jeżeli wnioskodawca chciałby do porządku nanieść jakieś korekty – to ma takie prawo, jeżeli 

oczywiście Państwo Radni przegłosują.  
 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy zapytał Pana Wójta, czy jako wnioskodawca - chciałby 

coś dodać do dzisiejszego porządku obrad, który został przedstawiony lub do projektu uchwały. 
 

Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński oznajmił, iż nie zgłasza zmian do porządku obrad, ale będzie 

zmiana do projektu uchwały, którą przedstawi Pani Sekretarz. 
 

Sekretarz Gminy Pani Magdalena Kasprzak w imieniu Wójta Gminy złożyła autopoprawkę                   

do przedstawionego Państwu Radnym   projektu uchwały, polegającą na dopisaniu w § 1 – wers 

3, po słowach „Wręczyca Wielka” słów: „ul. Sienkiewicza UG”. 

W związku z tym nazwa linii komunikacyjnej o której mowa w tymże projekcie uchwały, byłaby 

linią komunikacyjną: „Brzezinki – Wręczyca Wielka ul. Sienkiewicza UG.” 
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Sekretarz Gminy wyjaśniła, że zmiana ta wynika z podjętej przez Radnych uchwały w 2015 

roku, w której nazwa przystanku i jego lokalizacja została w akcie prawa miejscowego określona 

jako „Wręczyca Wielka ul. Sienkiewicza UG”  i chodzi o to, aby te dwa dokumenty były ze sobą 

tożsame. 

Pani Sekretarz dodała, że przyjęcie autopoprawki wiąże się również ze zmianą w treści 

uzasadnienia, poprzez dopisanie w nazwie linii „Brzezinki- Wręczyca Wielka”, brakującego 

uzupełnienia nazwy: „ul. Sienkiewicza UG”. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant powiedział, iż uważa, że porządek obrad 

należy przegłosować z uwzględnieniem autopoprawki zgłoszonej przez Pana Wójta do projektu 

uchwały, po czym poddał w/wym. pod głosowanie.  
 

Przebieg głosowania: 

Liczba uprawnionych do głosowania – 15 radnych 

Liczba obecnych – 13 radnych 

Za – 13 

Przeciw – 0 

Wstrzymujących się – 0 
 

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

0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) przyjęła porządek obrad IX sesji nadzwyczajnej                        

w brzmieniu jak na wstępie wraz z autopoprawką Wójta Gminy do projektu uchwały 

będącej przedmiotem sesji. 
 

Głosowanie imienne  nr 1 – załącznik nr 2 do protokołu 
 

Ad.3. 

            Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie 

usług  w zakresie publicznego transportu zbiorowego. 

   

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant odczytał w całości projekt uchwały 

(uwzględniający autopoprawkę Wójta Gminy)  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 

o świadczenie usług  w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Następnie zapytał, czy ktoś 

z Państwa Radnych ma pytania do projektu uchwały ewentualnie jakieś sugestie. 
 

Pytania Radnych do w/wym. projektu uchwały: 

 

Radna Pani Urszula Zomerfeld: 

- czy moglibyśmy się dowiedzieć jak wygląda ta linia? Czy to zapewnienie transportu 

publicznego, to ma być tylko ta jedna linia? Czy komunikacja innych miejscowości też wchodzi 

w grę? Ponieważ chyba od maja, albo nawet wcześniej były rozmowy w sprawie zapewnienia 

komunikacji na terenie gminy. Czy to tylko ta linia? 
 

Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński: 

- Szanowni Państwo Radni i Sołtysi – jeżeli chodzi o komunikację, to od maja sprawa 

diametralnie się zmieniła.  

Co do komunikacji i wprowadzenia możliwości uzyskania dopłat, doszliśmy do sytuacji,                       

w której wnioskujemy my jako Gminy na dopłaty, wnioskuje także Powiat. 

Po rozmowach i negocjacjach w Starostwie Powiatowym i ustaleniach, doszliśmy do takiego 

porozumienia, że linie komunikacyjne, czyli połączenia Powiatu z centrami Gmin zapewnia 

Powiat, to jest ich kwestia. Takie linie uruchamia Powiat do centrum Gminy Wręczyca Wielka, 

ale także do Przystajni i Panek, w związku z czym uzyskamy połączenie przez Hutkę. 

Jest to rozwiązanie na dzień dzisiejszy, które określiłbym „początkowym” i tylko do takiego 

jesteśmy w stanie na ten moment dojść, ponieważ w wielu rzeczach i aspektach, o których 

rozmawialiśmy, nie jesteśmy w stanie dzisiaj prawnie dostosować możliwości komunikacyjnych.  
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Wiąże się to z tym, że w najbliższym czasie będziemy także pracować nad zmianą wykazu 

przystanków autobusowych, bo w części miejscowości są wiaty, ale te wiaty są wiatami np. 

szkolnymi, co oznacza, że nie są przystankami, a na tą linię wtedy nie możemy wnioskować                    

o dofinansowanie i organizowanie tam transportu zbiorowego. Ta linia jest linią, która uzupełnia 

linie zarówno komercyjne, czyli takie, które organizowane są przez prywatnego przewoźnika, 

jak i przez PKS i na te linie nigdy dopłacać nie będziemy do czasu, kiedy są opłacalne. To jest 

samofinansująca się linia i wtedy nie mamy obowiązku, czy będzie jeździł PKS, czy będzie 

jeździła druga firma – DEMEX2 na naszym terenie i one - te linie komercyjne utrzymują, czyli 

my nie wchodzimy tak jakby w korelacje, bo tworząc linie na tych samych odcinkach, zarówno 

my byśmy dopłacali jak i ci przewoźnicy.  

To jest tylko linia uzupełniająca, na dzień dzisiejszy możliwości transportowe, czyli spełnienie 

tej obietnicy, którą złożyliśmy na początku roku, że zapewnimy komunikację dzieciom, dojazdu 

do szkół średnich w Kłobucku i Częstochowy. 

W miesiącu październiku będziemy składać kolejne wnioski o dofinansowania, będziemy już po 

sesji, wrześniowych komisjach, więc myślę, że jest to temat otwarty.  Na ten moment linie, które 

zapewnia nam Powiat plus linia gminna i linie komercyjne, praktycznie rozwiązują większość 

problemów komunikacyjnych na terenie naszej gminy 
 

 

Radna Pani Urszula Zomerfeld: 

- Powiat swoją linię też od 2-go września, czy od 1-go uruchamia? 
 

Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński: 

- tak.    

 

Radny Pan Jakub Winecki: 

-  pytanie o tą linię w Grodzisku, co z nią? I uzupełniające - czy wykaz przystanków jest 

możliwy do otrzymania? Czy Radni mogą otrzymać taki wykaz przystanków, ewentualnie gdzie 

on jest dostępny na stronach Urzędu? 
 

Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński: 

- jest na stronie BIP w załączniku do uchwały z 30 kwietnia 2015 roku - Uchwała Nr VI/46/15. 

Jeżeli chodzi o przejazd przez Grodzisko – przystanek autobusowy pozostaje. Czyniliśmy 

starania do uruchomienia linii komunikacyjnej przez Pierzchno – to jest właśnie ten przypadek                  

o którym wspomniałem – nie mamy tam w uchwale przystanków i Powiat też nie ma, więc na 

ten moment nie byliśmy w stanie wnioskować. Kolejne wnioskowanie jest w październiku                          

- tak jak mówiłem - środki będą przyznawane na cały rok, bo te środki, które wnioskowaliśmy 

teraz, przyznane są na okres od 1 września do końca roku. 

Bardzo istotny fakt jest taki, że jesteśmy jedną z nielicznych Gmin, które w ogóle przystąpiły                  

o dofinansowanie. W powiecie tych Gmin jest mało, a w skali kraju praktycznie mikro.  

Wynika to – w mojej ocenie – głównie z faktu, iż termin przygotowania się do złożenia tego 

wniosku, obliczeń, złożenia wniosku, był tak krótki, że wiele Gmin, które nie miały możliwości 

dostępu do fachowców z dziedziny komunikacyjnej, nie były w stanie wykonać ani obliczeń,   

ani badań na swoim terenie.  

To dofinansowanie otrzymaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego, umowę na dofinansowanie 

podpisałem, została odesłana i te środki w kwocie złotówki do wozokilometra mamy do końca 

roku zapewnione. 

 

Radny Pan Janusz Ogłaza: 

- ja bym Pana Wójta bardzo prosił o uściślenie, ponieważ to jest krótki termin, te przewozy 

zaczną się od 2-go, a mieszkańcy na pewno chcieliby wiedzieć dokładnie. 

Pierwszym przystankiem są Brzezinki, tak? a ostatnim Urząd Gminy Wręczyca Wielka 
 

Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński: 

- tak  

Radny Pan Janusz Ogłaza: 

- po drodze jest? 
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Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński: 

- proszę Państwa, przeczytam całą linię: przystanek Brzezinki, potem Piła Pierwsza 

skrzyżowanie, Piła Pierwsza I, Piła Druga ul. Jesienna, Piła Druga ul. Sportowa, Kuleje                                    

ul. Szkolna, Kuleje ul. Kolejowa PKP, Nowiny I ul. Długa, Nowiny ul. Długa OSP, Nowiny 

skrzyżowanie, Bór Zapilski I, Klepaczka II, Długi Kąt III, Długi Kąt II, Długi Kąt I, Wręczyca 

Wielka ul. Sienkiewicza/Podgaj, Wręczyca Wielka ul. Sienkiewicza Urząd Gminy. 

  

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Artur Klorek: 

- Panie Wójcie mam jeszcze pytanie – rozumiem, że ten autobus zaczyna bieg w Pile Pierwszej, 

tak? Przy skrzyżowaniu? 
 

Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński: 

- ten autobus będzie wyjeżdżał, pierwszy przystanek ma z Brzezinek i tam będzie też przystanek 

końcowy 
 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Artur Klorek: 

- ale jak będzie wyglądało połączenie…, bo generalnie mówimy tutaj przede wszystkim               

o młodzieży szkolnej,  ale są jeszcze nasi mieszkańcy. Hutka nadal nie będzie miała połączenia     

z Truskolasami w tym momencie 
 

Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński: 

- dlaczego? 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Artur Klorek: 

- bo do Truskolas nic nie będzie jechało. Będzie jechało z Przystajni, z Panek na Kłobuck, ale do 

Truskolas  - tam nic nie będzie zahaczać… 
 

Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński: 

- te autobusy będą też wracały, żeby zapewnić… 
 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Artur Klorek: 

- ale wracając, wracają do Panek, do Przystajni, a chodzi o Hutkę – Truskolasy  
 

Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński: 

- ta linia nie leci przez Kałmuki, tylko leci przez Truskolasy, bo tam jest węzeł komunikacyjny. 

Na odcinku Kałmuki, Praszczyki, Hutka – sprawę przejęła Pani Wójt Panek, organizuje transport 

na tamtym kursie. Ewentualnie jeśli będzie potrzeba i nasi mieszkańcy z Hutki będą dojeżdżać, 

będziemy też partycypować w kosztach 
 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Artur Klorek: 

- czyli to jest linia powiatowa … 

Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński: 

- linia powiatowa, która jest przepuszczona nie przez Kałmuki do Hutki, tylko przez Truskolasy 
 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Artur Klorek: 

- super, dziękuję bardzo. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Żerdziński: 

- kto będzie realizował przewozy? 
 

Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński: 

- na tym etapie, dzisiaj Państwu jeszcze nie jestem w stanie odpowiedzieć. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant: 

- proszę Państwa my mamy się zająć w tym momencie podjęciem tej uchwały, a jeżeli chodzi                         

o wykonanie – tutaj całkowicie jest ona powierzona Wójtowi. Wójt zawrze umowę z firmą, która 

będzie najlepiej obsługiwać naszych mieszkańców i sądzę, że tak będzie. 

Myślę, że tutaj dyskusje dalsze w tym temacie transportu publicznego są zbędne, ponieważ do 

sprawy będziemy wracać jeszcze na Komisjach. 

Ta uchwała, którą teraz podejmujemy jest pierwszą uchwałą dotyczącą transportu zbiorowego 

jeżeli chodzi o naszą gminę. 

Wydaje mi się, że musimy ją podjąć, ponieważ od poniedziałku dzieci muszą dojeżdżać  do 

szkół, a tych dzieci z tego co się orientuję jest ponad 114 z samych…  



-  5  - 
 

Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński: 

- 144 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant: 

- 144 - z samych miejscowości tych, na których ta linia jest – mówię o docelowym mieście jakim 

będzie Kłobuck, ponieważ te dzieci do Kłobucka będą chodziły do szkół. 

 

Dalej Przewodniczący Rady Gminy oznajmił, iż wcześniej odczytał już projekt uchwały,                            

w związku z czym przystąpimy teraz do głosowania.  

 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant poddał pod głosowanie projekt uchwały                      

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego 

transportu zbiorowego. 
 

Przebieg głosowania: 

Liczba uprawnionych do głosowania – 15 radnych 

Liczba obecnych – 13 radnych 

Za – 13 

Przeciw – 0 

Wstrzymujących się – 0 
 

W wyniku głosowania Rada Gminy Wręczyca Wielka jednogłośnie (13 „za”,  0 „przeciw”,                                

0 „wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr IX/91/19 w sprawie wyrażenia zgody                          

na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. 
 

Głosowanie imienne  nr 2 – załącznik nr 2 do protokołu 

 

(uchwała – załącznik do protokołu) 

 

Ad.4.  
 

            Zamknięcie obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy. 
 

            W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek 

Prubant dokonał zamknięcia IX sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka, dziękując 

wszystkim obecnym za przybycie. 

 
 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  
 

 

 

Protokołowała:                                                                     Przewodniczący Rady Gminy 

 

Urszula Rokosa                                                                              Marek Prubant 


