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P R O T O K Ó Ł  Nr XI/19 

 
z XI sesji zwyczajnej 

Rady Gminy Wręczyca Wielka 
 

z dnia 27 września 2019 r. 
 
 

 
 

Tematyka sesji: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Gminy z dnia: 28 czerwca 2019 r., 29 sierpnia 2019 r. oraz                                 

11 września 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 od 28 czerwca 2019 r.  

9. Informacja z realizacji uchwał i wniosków w okresie od 28 czerwca 2019 r. 

10. Wnioski radnych. 

11. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych 

złożonych przez Radnych Gminy Wręczyca Wielka na początku kadencji 2018-2023 oraz za 2018 rok. 

12. Informacja Wójta Gminy z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez 

Zastępcę Wójta, Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy 

oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Wójta za 2018 rok.   

13. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Wręczyca Wielka w roku szkolnym 

2018/19. 

14. Stanowisko Rady Gminy Wręczyca Wielka w sprawie zarzutów podniesionych w skardze                       

do Wojewody Śląskiego z dnia 16 lipca 2019 r. 

15. Wybory ławników sądowych na kadencję 2020-2023. 

16.  Podjęcie uchwał w sprawach różnych. 

17. Podjęcie uchwał w sprawach finansowych. 

18. Udzielenie odpowiedzi na wnioski radnych. 

19. Zamknięcie obrad XI sesji zwyczajnej Rady Gminy. 
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Rada Gminy Wręczyca Wielka na XI sesji zwyczajnej w dniu 27 września                   

2019 roku  podjęła następujące uchwały: 

 

1) Uchwała Nr XI/94/19 w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Częstochowie                         

na kadencję 2020-2023, 

 
2) Uchwała Nr XI/95/19 w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Częstochowie                       

na kadencję 2020-2023, 

 

3) Uchwała Nr XI/96/19 w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Wręczyca Wielka                            

w zakresie działań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

 

4) Uchwała Nr XI/97/19 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Wręczyca Wielka, 

 

5) Uchwała Nr XI/98/19 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntów na okres do 3 lat dla 

dotychczasowych dzierżawców nieruchomości gruntowych, 

 

6) Uchwała Nr XI/99/19 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie gruntu położonego                             

w Szarlejce, w drodze przetargu od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, 

 

7) Uchwała Nr XI/100/19 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/334/18 Rady Gminy Wręczyca 

Wielka z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Wręczyca 

Wielka miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, 

 

8) Uchwała Nr XI/101/19 w sprawie przyjęcia regulaminu nadawania Honorowego Obywatelstwa 

Gminy Wręczyca Wielka, 

 

9) Uchwała Nr XI/102/19 w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/88/15 Rady Gminy Wręczyca Wielka                

z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie Gminy Wręczyca Wielka, 

  

10) Uchwała Nr XI/103/19 w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, 

 

11) Uchwała Nr XI/104/19 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają 

odpady komunalne, 

 

12) Uchwała Nr XI/105/19 w sprawie sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałych, 

 

13) Uchwała Nr XI/106/19 w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a znajdują się domki letniskowe lub inne 

nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie 

przez część roku, gdzie powstają odpady komunalne, 

 

14) Uchwała Nr XI/107/19 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
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15) Uchwała Nr XI/108/19 w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele 

rekreacyjno – wypoczynkowe, 

 

16) Uchwała Nr XI/109/19 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenie wysokości stawki tej opłaty, 

 

17) Uchwała Nr XI/110/19 w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi 

posiadających kompostownik przydomowy, 

 

18) Uchwała Nr XI/111/19 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie do 

stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego, 

 

19) Uchwała Nr XI/112/19 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok, 

 

20) Uchwała Nr XI/113/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego, 

 

21) Uchwała Nr XI/114/19 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 27 września 2019 roku stanowi 

jednocześnie załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 
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RG.0002.8.2019                             

P R O T O K Ó Ł   Nr XI/19 
 

z XI sesji zwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka, 

odbytej w dniu 27 września 2019 r. w  godz.12.00 – 15.48 

  w sali narad Urzędu Gminy we Wręczycy Wielkiej 

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

 

W sesji udział wzięli: 

-  15  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 

-  Pani Renata Ostojska         -  Radca Prawny  
 

Goście zaproszeni: 

- Komendant Komisariatu Policji we Wręczycy Wielkiej - Podinspektor Zbigniew Robak 

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

Dyrektorzy jednostek organizacyjnych gminy: 

-  Pani Janina Kluba   -  Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej               

-  Pan Zenon Kudła    -  Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych 

Przedstawiciele Związków Zawodowych: 

- Pani Małgorzata Parkitny-Syguda - Przedstawiciel Międzyzakładowej Organizacji Związkowej 

Oświaty Nr 2 NSZZ "Solidarność" w Szkole Podstawowej im. Synów Pułku w Węglowicach 

-  Pani Edyta Gazda - Wiceprezes Zarządu Oddziału Związku ZNP we Wręczycy Wielkiej 

- Pani Barbara Janik - Przedstawiciel Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Oświaty Nr 2 

NSZZ „Solidarność” w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza we Wręczycy Wielkiej   
 

W sesji uczestniczyli również sołtysi oraz mieszkańcy gminy. 
 

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: 28 czerwca 2019 r., 29 sierpnia 2019 r. oraz                                 

11 września 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 od 28 czerwca 2019 r.  

9. Informacja z realizacji uchwał i wniosków w okresie od 28 czerwca 2019 r. 

10. Wnioski radnych. 

11. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych 

złożonych przez Radnych Gminy Wręczyca Wielka na początku kadencji 2018-2023 oraz za 2018 rok. 

12. Informacja Wójta Gminy z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez 

Zastępcę Wójta, Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy 

oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Wójta za 2018 rok.   

13. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Wręczyca Wielka w roku szkolnym 

2018/19. 

14. Stanowisko Rady Gminy Wręczyca Wielka w sprawie zarzutów podniesionych w skardze                       

do Wojewody Śląskiego z dnia 16 lipca 2019 r. 

 

 



-  2  - 
 

15. Wybory ławników sądowych na kadencję 2020-2023: 

1) powołanie Komisji Skrutacyjnej, 

2) przyjęcie regulaminu tajnego głosowania w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego                

i do Sądu Rejonowego w Częstochowie na kadencję 2020-2023, 

3) przedstawienie opinii Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników o zgłoszonych 

kandydatach,  

4) przeprowadzenie głosowania oraz odczytanie protokołów Komisji Skrutacyjnej z wyboru 

ławników,  

5) podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Częstochowie                         

na kadencję 2020-2023, 

6) podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Częstochowie                       

na kadencję 2020-2023. 

16.  Podjęcie uchwał w sprawach różnych: 

1) w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Wręczyca Wielka w zakresie działań Gminnej 

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

2) w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Wręczyca Wielka, 

3) w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntów na okres do 3 lat dla dotychczasowych 

dzierżawców nieruchomości gruntowych, 

4) w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie gruntu położonego w Szarlejce, w drodze 

przetargu od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, 

5) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/334/18 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 

24 kwietnia 2018 roku w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Wręczyca Wielka 

miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,  

6) w sprawie przyjęcia regulaminu nadawania Honorowego Obywatelstwa Gminy Wręczyca 

Wielka, 

7) w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/88/15 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia                          

27 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie Gminy Wręczyca Wielka,  

8) w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, 

9) w sprawie uchylenia uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, 

10) w sprawie sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi                      

na terenie nieruchomości zamieszkałych, 

11) w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie 

zamieszkują mieszkańcy, a znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości 

wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część 

roku, gdzie powstają odpady komunalne, 

12) w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, 

13) w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od 

domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – 

wypoczynkowe, 

14) w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenie wysokości stawki tej opłaty, 

15) w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 

nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi posiadających 

kompostownik przydomowy, 

16) w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie do stowarzyszenia o nazwie Związek 

Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego.  
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17. Podjęcie uchwał w sprawach finansowych: 

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

2) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego, 

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

2027.  

18. Udzielenie odpowiedzi na wnioski radnych. 

19. Zamknięcie obrad XI sesji zwyczajnej Rady Gminy. 
                                                                                                   

Ad. 1. 

            Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
 

            Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant dokonał otwarcia XI sesji zwyczajnej Rady 

Gminy Wręczyca Wielka, zwołanej na podstawie art. 20 ust. 1 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 obecni są 

wszyscy Radni. 
 

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. 
 

Ad.2. 

           Przedstawienie porządku obrad. 
 

           Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant stwierdził, że w odpowiednim czasie przed 

sesją, został doręczony Państwu Radnym porządek obrad. Następnie Przewodniczący zapytał, czy do 

dzisiejszego porządku obrad ktoś z Państwa będzie miał jakieś zmiany, ewentualnie proponowałby 

coś dodać odnośnie dzisiejszego porządku. 
 

Głos zabrał Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński: 

- Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, ponieważ tak jak sygnalizowałem już na 

ostatnich Komisjach, otrzymaliśmy dokumenty dotyczące utworzenia i przystąpienia do 

stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego, 

który będzie się wiązał ściśle z możliwościami pozyskania środków zewnętrznych na realizację 

inwestycji w najbliższym okresie programowym, chciałbym prosić o wprowadzenie w punkcie 16-tym – 

p.pkt 16. – przyjęcie uchwały Rady Gminy Wręczyca Wielka w tej sprawie. 
 

Innych zmian do porządku obrad nie zgłoszono. 
 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant poddał pod głosowanie wniosek Wójta Gminy                      

o wprowadzenie do porządku obrad dodatkowego projektu uchwały w punkcie 16. p.pkt 16                              

tj. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin 

i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego.  
 

Przebieg głosowania: 

Liczba uprawnionych do głosowania – 15 radnych 

Liczba obecnych – 15 radnych 

Za – 15 

Przeciw – 0 

Wstrzymujących się – 0 
 

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

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

0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) przyjęła zmianę do porządku obrad w punkcie 16. p.pkt 

16.  z wniosku  Wójta Gminy.   
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Następnie Pan Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie całego porządku obrad,                       

tj. z uwzględnieniem przyjętej zmiany j/w. 
 

Przebieg głosowania: 

Liczba uprawnionych do głosowania – 15 radnych 

Liczba obecnych – 15 radnych 

Za – 15 

Przeciw – 0 

Wstrzymujących się – 0 
 

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

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

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

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

w punkcie 16. ppkt 16. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie                                     

do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa 

Śląskiego.  

 

Ad.3.             

     Przyjęcie protokołów z sesji Rady Gminy z dnia: 28 czerwca 2019 r., 29 sierpnia 2019 r. oraz 

11 września 2019 r. 
 

           Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant stwierdził, że w ostatnim czasie odbyły się  

trzy sesje, w tym dwie nadzwyczajne. 

Oznajmił, iż protokoły z sesji zostały przesłane Państwu Radnym drogą elektroniczną, jak również                 

w formie pisemnej były wyłożone w biurze Rady. 

Przewodniczący Rady Gminy zaproponował, aby przyjąć protokoły en bloc. Nie mniej przed 

poddaniem ich pod głosowanie, zwrócił się do Rady Gminy z zapytaniem, czy do tych protokołów 

ktoś z Państwa ma jakieś zastrzeżenia, ewentualnie chciałby wprowadzić jakieś korekty.  
 

Do protokołów z trzech ostatnich sesji korekt nie zgłoszono. 
 

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

Gminy z dnia: 28 czerwca 2019 r., 29 sierpnia 2019 r. oraz 11 września 2019 r., po czym poddał je pod 

głosowanie. 
  

Przebieg głosowania: 

Liczba uprawnionych do głosowania – 15 radnych  

Liczba obecnych – 15 radnych 

Za – 15 

Przeciw – 0 

Wstrzymujących się – 0 
 

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

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

0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) przyjęła protokoły z sesji Rady Gminy z dnia:                         

28 czerwca 2019 r., 29 sierpnia 2019 r. oraz 11 września 2019 r. 
 

 

Ad.4.  

           Zapytania i wnioski mieszkańców gminy. 
 

          Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant zwrócił się z zapytaniem, czy ktoś                      

z mieszkańców gminy obecnych na sali chciałby zabrać głos. 
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Głos zabrał mieszkaniec gminy, który się przedstawił, a następnie powiedział, że chciałby uzyskać 

informacje, przedstawiając sprawę j/n:   

-  w lipcu złożyłem wniosek do Gminy Wręczyca o wykup nieruchomości, tzn. gruntu,                                   

w miejscowości Kalej celem uporządkowania granic. 

Jednocześnie złożyłem drugi wniosek do Powiatu o wykup drugiej działki. Od Powiatu dostałem 

informację, że wystąpili do Gminy Wręczyca Wielka z zapytaniem, czy Gmina jest zainteresowana  

wykupem, czy uzyskaniem tej nieruchomości od Powiatu. 

Chciałbym się dowiedzieć, jaki będzie stosunek Gminy co do tej nieruchomości w Kalei od Powiatu                   

i co do nieruchomości, którą chciałem nabyć od Gminy Wręczyca. 
 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant odniósł się do zapytania Mieszkańca słowami: 

- był to wniosek złożony również do Rady Gminy przez Wójta odnośnie tego wniosku, który Pan 

przedstawił. Ta informacja odnośnie tego wniosku była przedstawiona na Komisjach i proszę                      

w takim razie poczekać pół godziny, będzie Pan wiedział wszystko, ponieważ w informacji odnośnie 

stricte tej sprawy będzie przedstawiona ta informacja przez Przewodniczących Komisji, którzy tą 

informację odczytają i sądzę, że będzie Pan w pełni wiedział wszystko 
 

Mieszkaniec Gminy: 

- a będę się mógł jakoś ustosunkować? 
 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant: 

- proszę Pana, ustosunkować w jaki sposób? 
 

Mieszkaniec Gminy: 

- dobrze, poczekamy. 
 

Następnie głos zabrała Sołtys Sołectwa I Wręczyca Wielka, Pani Maria Polak: 

- w miesiącu czerwcu tego roku, na zebraniu wiejskim mieszkańcy ul. Gruszowej prosili Pana Wójta 

o poprawę nawierzchni tej drogi. Sytuacja do dnia dzisiejszego się bardzo pogorszyła, są takie dziury. 

Pan Wójt obiecał, że tam coś będzie dowiezione. Chciałam się zapytać, jak wygląda ta sytuacja                   

na dzień dzisiejszy. 
 

Innych wniosków i zapytań nie zgłoszono, wobec czego punkt został zamknięty. 

 

Ad.5. 
 

          Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski mieszkańców gminy. 
 

          Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant stwierdził, że jeśli chodzi o zapytanie 

Mieszkańca odnośnie wykupu nieruchomości w Kalei – odpowiedź będzie udzielona w najbliższym 

czasie. 

Następnie poprosił Pana Wójta o odpowiedź na zapytanie Pani Sołtys z Wręczycy. 
 

Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński: 

- jeżeli można, to też pozwolę sobie poczekać do informacji z realizacji działań Wójta w okresie 

międzysesyjnym, bo będzie to uwzględnione w informacji, będzie odpowiedź. 
 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant w związku wypowiedzią Wójta Gminy zwrócił się 

do Pani Sołtys z prośbą o poczekanie na odpowiedź do czasu, kiedy Pan Wójt przedstawi swoją 

informację w następnych punktach sesji.  
 

Na tym punkt został wyczerpany. 
 

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 do Rady Gminy oraz Przewodniczącego Rady Gminy w okresie międzysesyjnym,           

tj. od 28 czerwca 2019 r.  do 27 września 2019 r.:   
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 W dniu 4 lipca 2019 r. wpłynął wniosek mieszkańca o sprzedaż nieruchomości w trybie 

bezprzetargowym.  

Przewodniczący Rady Gminy uściślił: 

-  Chodzi o nieruchomość położoną w Kalei przy ul. Strażackiej 1. Oczywiście ten wniosek został 

złożony z uzasadnieniem, którego nie będę tutaj Państwu czytał, ponieważ wniosek ten był 

rozpatrywany przez Komisje Rady i Państwo w całości go znacie. 

       Dzisiaj Przewodniczący Komisji w swoich sprawozdaniach z działalności międzysesyjnej 

przedstawią nam opinie Komisji, tym samym poznamy również stanowisko Komisji Skarg, 

Wniosków, Komisji innych, a następnie jako Rada odniesiemy się do przedmiotowej sprawy; 
 

 16 lipca 2019 r. wpłynął wniosek Rady Sołeckiej i Radnych m. Truskolasy o uporządkowanie 

terenu należącego do gminy położonego przy ul. Częstochowskiej, przy parkingu kościelnym. 

Pan Przewodniczący oznajmił: 

-   Rada Sołecka planuje wykorzystać fundusz sołecki na zagospodarowanie tegoż terenu. Jako że to 

zadanie o którym mowa we wniosku, leży w kompetencji organu wykonawczego, przekazałem ten 

wniosek niezwłocznie do organu właściwego, czyli do Pana Wójta. 

Z informacji jakie posiadam, wnioskodawcom została udzielona odpowiedź, że wniosek zostanie 

uwzględniony przy sporządzaniu projektu budżetu na rok 2020; 
    

   W dniu 25 lipca 2019 r. wpłynęła drogą elektroniczną skarga na działanie organu 

wykonawczego w zakresie dot. zawarcia umowy na usługę prowadzenia audytu wewnętrznego 

(poniżej progu zamówień publicznych 30 000 Euro) bez ogłoszeń na stronach BIP,  zmniejszając 

przez to możliwy krąg wykonawców.   

Przewodniczący Rady Gminy dodał: 

-   Ponieważ w czasie kiedy ta skarga wpłynęła, nie było planowanych posiedzeń Rady, dlatego  też 

niezwłocznie udzieliłem odpowiedzi, w której zawiadomiłem stronę o przesunięciu terminu 

załatwienia skargi, uzasadniając 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 

Gminy i stałych Komisji Rady Gminy na 2019 rok, najbliższa sesja zwyczajna planowana jest                     

w miesiącu wrześniu i najprawdopodobniej będzie to 27 września. To się tylko urealniło w tym 

momencie. W między czasie skargę rozpatrywała komisja merytoryczna i przygotowała w tej sprawie 

projekt uchwały na dzisiejszą sesję, którą Państwo również opiniowali poprzez Komisję Polityki 

Społecznej i Komisję Budżetową. 

Projekt tej uchwały będzie podlegał dzisiejszemu głosowaniu, w następnych punktach do tego tematu 

wrócimy. 
 

 W dniu 29 lipca 2019 r. do Rady Gminy wpłynęło pismo od Wojewody Śląskiego informujące,     

że mieszkaniec, którego skargi rozpatrywała Rada Gminy Wręczyca Wielka na czerwcowej sesji, 

złożył skargę do Wojewody na sposób rozpatrzenia skarg na Wójta Gminy Wręczyca Wielka,                  

w tym - w związku z brakiem uzasadnienia prawnego i faktycznego zajętych przez Radę 

stanowisk.     

Pan Przewodniczący Rady Gminy nawiązał: 

-  Ja Państwu Radnym szczegółowo wyjaśniałem całą tą sprawę w piśmie przewodnim, które 

otrzymaliście, kierowałem je na posiedzenie Komisji, gdzie po kolei przedstawiłem wszystkie fakty.  

Państwo Radni ostatecznie posiadacie projekt Stanowiska Komisji w przedmiotowych zarzutach 

podniesionych w skardze do Wojewody z dnia 16 lipca 2019 r. i Stanowisko to będzie również 

przedmiotem obrad i przedmiotem rozpatrywania przy kolejnym punkcie dzisiejszego porządku 

obrad.  

 

 W dniu 05 sierpnia 2019 r. wpłynął wniosek właścicieli działek wzdłuż ul. Leśnej                                    

w Truskolasach o kontynuację budowy sieci wodociągowej w tejże ulicy do posesji 

wnioskodawców.  
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Pan Przewodniczący oznajmił: 

- Wniosek przekazałem wg właściwości do Wójta Gminy. Natomiast chciałbym tutaj nadmienić,                 

że podobny wniosek w sprawie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Leśnej                         

w Truskolasach był już przedmiotem obrad komisji i sesja Rady Gminy w miesiącu czerwcu br.                   

to rozpatrywała.  

Wówczas Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, po przeprowadzeniu dyskusji  i wysłuchaniu Wójta 

Gminy w tym temacie - jednogłośnie przyjęła stanowisko, że na chwilę obecną nie ma 

proceduralnych i finansowych możliwości pozytywnego zaopiniowania przedmiotowego wniosku. 

Jak pamiętam, na sesji w dniu 28 czerwca br. Rada Gminy przyjęła w tej sprawie stanowisko Komisji 

Skarg, Wniosków i Petycji.   
 

    W dniu 8 sierpnia 2019 r. Wójt Gminy Wręczyca Wielka przekazał Radzie Gminy                 

skargę mieszkańca z dnia 23.04.2019 r. w części dotyczącej działania Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we Wręczycy Wielkiej do załatwienia według 

właściwości. 

Przewodniczący Rady Gminy kontynuował: 

-    Może dla przypomnienia – była to skarga mieszkańca, która wpłynęła do Rady Gminy w miesiącu 

maju br. W pewnej części dotyczyła działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych we Wręczycy Wielkiej. Została wówczas w tej części, oczywiście po konsultacji                        

z Radcą Prawnym, przekazana do rozpatrzenia wg właściwości  do Wójta. 

Pan Wójt udzielił odpowiedzi na skargę w tym zakresie, nie mniej jednak Skarżący zwrócił się do 

Wojewody z prośbą o podanie organu właściwego do rozpatrzenia skargi na gminną komisję ds. 

rozwiązywania problemów alkoholowych. 

W odpowiedzi - Wojewoda wskazał jako organ właściwy do rozpatrzenia skargi w tym zakresie - 

Radę Gminy, który to organ kontroluje działalność wójta, powołującego gminną komisję 

rozwiązywania problemów alkoholowych. 

Zatem po otrzymaniu od Pana Wójta  skargi w omawianym zakresie – niezwłocznie przekazałem ją 

do rozpatrzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, a Skarżącego zawiadomiłem o przesunięciu 

terminu rozpatrzenia skargi, uzasadniając tym, że najbliższe planowane posiedzenie sesji zgodnie                                        

z uchwalonym planem, odbędzie się w ostatnich dniach roboczych miesiąca września. 

Tak więc w dniu dzisiejszym będziemy zajmować się tą sprawą w jednym z kolejnych punktów 

porządku obrad. 

W tym zakresie Komisja Skarg i Wniosków, która rozpatrywała przedmiotową skargę, przygotowała 

ze swej strony projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. Także tutaj wrócimy do tego tematu w jednym 

z następnych punktów dzisiejszego porządku obrad i będziemy procedować tą sprawę .  
 

 12 sierpnia 2019 r. do Rady Gminy wpłynął wniosek z Ochotniczej Straży Pożarnej                             

w Truskolasach, w którym Naczelnik OSP w imieniu całego Zarządu Straży zawraca się                        

z prośbą o realizację wniosku  z 2017 roku. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował: 

-   Konkretnie chodzi o dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego dla jednostki, 

gdyż obecnie stan techniczny samochodu jest dramatyczny – jak wskazano w piśmie. 

Wniosek ma szerokie uzasadnienie, którego treść Państwo znacie, gdyż był przedmiotem posiedzeń 

Komisji i to praktycznie wszystkich Komisji, które go rozpatrywały. W tej sprawie Rada Gminy 

również wypowie się w dniu dzisiejszym w drodze głosowania, po tym, jak zapozna się ze 

stanowiskami wszystkich Komisji, które ten wniosek rozpatrywały i będziemy głosowali jako cała 

Rada.  

Natomiast chciałbym tutaj dodać, że ponieważ jednostka kierowała swój wniosek również do Pana 

Wójta - w dniu 14 sierpnia 2019 r. otrzymałem do wiadomości pismo będące odpowiedzią Pana 

Wójta na wniosek OSP Truskolasy, w którym Pan Wójt informuje, że zgodnie z ustaleniami 

dokonanymi na ostatnim posiedzeniu Zarządu Gminnego, w chwili  obecnej jednostki OSP z terenu 

Gminy Wręczyca Wielka winny przeprowadzić inwentaryzację posiadanego sprzętu 

przeciwpożarowego.  
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Wójt również informuje, że dopiero po uzyskaniu wyników inwentaryzacji i dokonaniu jej analizy, 

podejmowane będą decyzje o dokonywaniu zakupu niezbędnego wyposażenia przeciwpożarowego 

dla Jednostek OSP.  

Tutaj również stanowisko w przedmiotowej sprawie, będzie później przez Radę głosowane.  
 

 W dniu 19 sierpnia 2019 r. z Prokuratury Rejonowej w Częstochowie wpłynęło pismo                            

z zapytaniem, czy na terenie naszej jednostki terytorialnej uchwalona została uchwała dotycząca 

ustanowienia strefy płatnego parkowania. 

Pan Przewodniczący oznajmił: 

- Na to pismo w dniu 23 sierpnia br. udzieliłem odpowiedzi, że na terenie gminy Wręczyca Wielka 

nie uchwalono przedmiotowej uchwały, ponieważ takowej uchwały nie było, nie była uchwalana. 
 

 04 września 2019 r. wpłynął wniosek mieszkańca gminy o przejęcie nieruchomości na rzecz 

gminy. 

Przewodniczący Rady Gminy dodał: 

- Chodzi o nieruchomość o łącznej pow. 0,45 ha stanowiącą drogę dojazdową do działek 

budowlanych położonych w Truskolasach. 

Nie będę Państwa zagłębiał w treść wniosku, ponieważ wszyscy Państwo również go znacie, 

ponieważ był omawiany na Komisji Skarg i Wniosków, na Komisji Budżetowej i Komisji Polityki 

Społecznej. 

Jeżeli chodzi o ten wniosek, będzie on przedstawiany przez Przewodniczących Komisji w dniu 

dzisiejszym. Również odnośnie przejęcia tej drogi, będziemy głosowali po tych sprawozdaniach, 

które przedstawią Przewodniczący Komisji. 
 

 17 września 2019 r. z Powiatowego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Kłobucku wpłynął 

wniosek o dofinansowanie imprez i zawodów sportowych międzygminnych organizowanych               

w 2020 roku przez Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w kwocie 3 000 zł. 

Pan Przewodniczący dodał: 

- również ten wniosek wpłynął do Pana Wójta, jako w zasadzie, tego człowieka, który będzie 

konstruował budżet. Ten wniosek Pan Wójt otrzymał i wniosek - podejrzewam - że będzie 

uwzględniony w przyszłorocznym budżecie, ponieważ Komisja Budżetowa zaopiniowała go 

pozytywnie. 
 

 20 września 2019 r. do Przewodniczącego Rady Gminy wpłynęła skarga                                

na PKS Częstochowa. 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił: 

-  Z uzyskanych informacji  wiem, że skarga na PKS wpłynęła również do Pana Wójta wraz z listami 

podpisów mieszkańców. Tych podpisów było dosyć dużo, nie mniej jednak my otrzymaliśmy tylko 

50, ale sądzę, że głównym adresatem tutaj jest Pan Wójt, który rozpatrzy tą skargę i odniesie się do 

niej i odpowie na to pismo które otrzymał. 
 

 25 września 2019 r. wpłynął wniosek właścicieli działek przy ul. Malinowej we Wręczycy 

Wielkiej o budowę sieci wodociągowej wzdłuż tej ulicy. 

Przewodniczący Rady Gminy dodał: 

-    Mieszkańcy w uzasadnieniu podają, że wodociąg jest niezbędny, gdyż przy ulicy stoją już domy, 

a kolejne są w trakcie budowy. 

Brak wodociągu powoduje, że prace na budowach stoją w miejscu i nie mogą użytkować swoich 

posesji w zaplanowany sposób. 

Tutaj właściwym organem do rozpatrzenia tego wniosku jest Pan Wójt, który jest organem 

wykonawczym, realizuje przy pomocy urzędu te zadania.  

Myślę, że tutaj Pan Wójt chciałby zasięgnąć opinii Komisji, wówczas ten wniosek będzie 

przedstawiony na najbliższe posiedzenia Komisji, które go zaopiniują. W miesiącu listopadzie 

najprawdopodobniej będą Komisje i po tych Komisjach jakaś odpowiedź będzie udzielona 

mieszkańcom. 
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     Na tym Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant zakończył swoją informację, do której 

pytań nie zgłoszono. 

Pan Przewodniczący dodał, że wszystkie pisma które wpłynęły do Rady Gminy znajdują się do 

wglądu w biurze Rady Gminy i Państwo Radni mogą się z nimi zapoznać. 

 

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 Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Pani Urszula Zomerfeld złożyła 

sprawozdanie z pracy Komisji  Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 19 sierpnia 2019 r. 

oraz 11 września 2019 r.  
 

Przewodnicząca Komisji w trakcie składania sprawozdania poinformowała Mieszkańca obecnego                 

na sesji w sprawie dot. wniosku o sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym                                    

w miejscowości Kalej: 

„Dłuższą dyskusję wywołał także wniosek o sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym                      

w miejscowości Kalej. Sprawa dotyczyła kawałka gruntu użytkowanego obecnie przez 

wnioskodawców, który, jak się okazało z pomiarów przeprowadzonych przez geodetę przy 

wykonywaniu wznowienia granic, należy do gminy Wręczyca Wielka. Z kolei mieszkańcy 

miejscowości Kalej chcieliby zainwestować na tym terenie środki z Funduszu Sołeckiego 

z przeznaczeniem na utworzenie placu zabaw, co wyrazili w drodze uchwały z Zebrania Wiejskiego. 

Wójt Gminy dodał, że jest to jedyne miejsce w Kalei należące do gminy, które mieszkańcy mogliby 

wykorzystać na powzięty cel. 

W związku z powyższym w wyniku głosowania Komisja Skarg, Wniosków i Petycji jednogłośnie 

zajęła negatywne stanowisko w sprawie wniosku dotyczącego sprzedaży nieruchomości w trybie 

bezprzetargowym w miejscowości Kalej.” 

         Uzupełniając informację j/w w związku z zapytaniem Mieszkańca obecnego na sesji 

zainteresowanego wykupem nieruchomości, Przewodnicząca Komisji Pani Urszula Zomerfeld 

powiedziała:  

- natomiast ja chciałabym jeszcze tylko dodać, że jest to tylko i wyłącznie stanowisko w sprawie  

działki należącej do Gminy. Natomiast Komisja nie zajmowała się stanowiskiem, jakie ma Gmina                  

w stosunku do działki należącej do Powiatu i co z tą działką zamierza zrobić. 
 

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 4 – 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 3 do protokołu) 

 

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

z pracy Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu w dniu 10 września 2019 r. 
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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 5 – 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 Rady 

Gminy w okresie międzysesyjnym 

 

 

(sprawozdanie – załącznik nr 4 do protokołu) 
 

 

3)  Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Rady Gminy Pani Anita Toborek złożyła 

sprawozdanie z pracy Komisji Polityki Społecznej na posiedzeniu w dniu 16 września 2019 r.      
 

W sprawozdaniu było odniesienie do kwestii poruszonej przez Mieszkańca obecnego na sesji dot. 

sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym w miejscowości Kalej: 

„W sprawie sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym w miejscowości Kalej - 

Przewodniczący Rady Gminy wyjaśnił, że dopiero w ubiegłym roku powzięto wiedzę, że ten 

fragment gruntu użytkowany przez wnioskodawcę, należy do gminy Wręczyca Wielka. Dokonano 

zatem procedury wznowienia granic, która ten fakt potwierdziła. Z kolei na Zebraniu Wiejskim 

w miejscowości Kalej zdecydowano o przeznaczeniu tego terenu pod plac zabaw sfinansowany ze 

środków Funduszu Sołeckiego. Po przedyskutowaniu tematu komisja większością głosów, przy 

5 głosach „za” i 1 głosie „wstrzymującym”, negatywnie zaopiniowała wniosek o sprzedaż 

nieruchomości w trybie bezprzetargowym w miejscowości Kalej.” 
 

Przewodnicząca Komisji Pani Anita Toborek po przedstawieniu stanowiska w sprawie j/w 

powiedziała: 

- w tym momencie, Panie Przewodniczący jeśli Pan pozwoli, przerwę dalsze czytanie sprawozdania                     

i odniosę się do zapytania Pana. 

Myśmy szczegółowo przeanalizowali Pana kwestię i szczegóły będą ujęte w protokole, natomiast 

sprawozdanie, umówiliśmy się, że jest przedstawione w wersji takiej ogólnej, żeby odzwierciedlało 

zagadnienia, którymi się zajmowaliśmy. Tutaj byliśmy jednogłośni co do tego, że teren, który jest 

własnością Powiatu Kłobuckiego będzie w gestii Starosty Kłobuckiego. Jeżeli w przyszłości Państwo 

dojdziecie do porozumienia, to Gmina Wręczyca nie wnosi do tego terenu żadnych roszczeń i dalsze 

procedowanie będzie zgodnie z ustaleniami. 

Ja myślę Panie Przewodniczący, że jeżeli będzie taka potrzeba, to z tejże Komisji można na piśmie       

to wyłuszczyć i będzie Pan miał jasność, że dalsza procedura, to będzie między Panem a Starostwem 

Powiatowym, tak Panie Przewodniczący? 
 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant: 

- sądzę, że tutaj takiej potrzeby nie będzie, z tego względu, że Pan usłyszał odpowiedź i wie jak to 

wygląda, że Gmina Wręczyca Wielka nie będzie wnosiła roszczeń. Może nie roszczeń, jak nie będzie 

występowała o zakup tej dalszej części, która należy do Powiatu Kłobuckiego. 
 

Po wyjaśnieniach j/w Przewodnicząca Komisji Pani Anita Toborek przystąpiła do przedstawienia 

pozostałej części sprawozdania. 
 

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

Społecznej Rady Gminy w okresie międzysesyjnym. 
 

(sprawozdanie – załącznik nr 5 do protokołu) 

 

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

z pracy Komisji Budżetowej na posiedzeniu w dniu 17 września 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 

Rady Gminy w okresie międzysesyjnym. 
 

(sprawozdanie – załącznik nr 6 do protokołu) 
 
 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant po przegłosowaniu sprawozdania z pracy Komisji 

Budżetowej stwierdził: 

- proszę Państwa ponieważ zostały odczytane i przyjęte wszystkie informacje dotyczące sprawozdań 

przez Komisje, w tych sprawozdaniach mieliśmy 4 stanowiska do rozstrzygnięcia, które sugerowały 

Komisje i przegłosowały je, teraz po kolei zrobimy głosowanie tych stanowisk. 
  

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant poinformował następnie, że pierwszy wniosek, to                            

wniosek w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w przyszłorocznym budżecie gminy na 

zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kalej.  
 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant zaproponował stanowisko w brzmieniu: 

-  Rada Gminy Wręczyca Wielka, po wysłuchaniu opinii Komisji, przyjmuje stanowisko 

zbieżne z opinią Komisji Budżetowej, która pozytywnie zaopiniowała decyzję Gminnego 

Zarządu Ochotniczych Straży Pożarnych we Wręczycy w sprawie kolejności zakupu 

samochodów dla poszczególnych jednostek straży wpisanych do Krajowego Systemu 

Ratownictwa Gaśniczego. 

W myśl zaakceptowanej decyzji Gminnego Zarządu OSP, kolejność zakupu samochodów 

przedstawiać się będzie następująco: 

- w 2020 roku - OSP Kalej,  

- w 2021 roku - OSP Czarna Wieś, 

- w 2022 roku - OSP Grodzisko, 

- w 2023 roku - OSP Truskolasy. 
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Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek  po odczytaniu propozycji stanowiska zapytał: 

- 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 – 12 

Przeciw – 1 

Wstrzymujących się – 2 
 

(głosowanie imienne nr 8 - załącznik nr 2 do protokołu) 
 

Stanowisko Rady Gminy Wręczyca Wielka w brzmieniu zaproponowanym przez 

Przewodniczącego Rady Gminy j/w przyjęto większością głosów (12 „za” , 1 „przeciw”,                            

2 „wstrzymujące się”). 
 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant po przegłosowaniu stanowiska, stwierdził: 

- większością głosów stanowisko Rady jest pozytywne i tym samym wniosek został rozpatrzony 

pozytywnie.  
 
 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy kontynuował: 

- drugi wniosek, który musimy poddać pod głosowanie, był to wniosek o zakup średniego 

samochodu bojowego dla OSP Truskolasy w 2020 roku. 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant zaproponował stanowisko w sprawie j/w: 

- Rada Gminy Wręczyca Wielka, po wysłuchaniu opinii Komisji, przyjmuje stanowisko zbieżne                 

z opinią Komisji Budżetowej, która pozytywnie zaopiniowała decyzję Gminnego Zarządu 

Ochotniczych Straży Pożarnych w sprawie kolejności zakupu samochodów dla poszczególnych 

jednostek straży wpisanych do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego. 

W myśl zaakceptowanej decyzji Gminnego Zarządu OSP, kolejność zakupu samochodów 

przedstawiać się będzie następująco: 

- OSP Kalej,  

- OSP Czarna Wieś, 

- OSP Grodzisko, 

- OSP Truskolasy 

Przewodniczący Rady Gminy po odczytaniu propozycji stanowiska powiedział: 

-  proszę o przegłosowanie tego wniosku. Proszę Państwa, jeżeli takie stanowisko przegłosujemy,                     

to tym samym wniosek jeżeli chodzi o OSP Truskolasy, zostanie rozpatrzony negatywnie. 

Może ja sprecyzuję jeszcze raz ten wniosek. Jeżeli chodzi o OSP Truskolasy, wniosek jest 

następujący:  

Ponieważ Komisje negatywnie zaopiniowały ten wniosek, kto z Państwa Radnych jest za… 

Radny Pan Janusz Ogłaza: 

- można Panie Przewodniczący? 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant: 

- zostało to zagmatwane w tym momencie 

Radny Pan Janusz Ogłaza: 

- no właśnie, bo ja bym chciał uprościć może 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant: 

- bardzo proszę 

Radny Pan Janusz Ogłaza: 

- może byśmy to uprościli, bo będziemy mieli taką sytuację, że nie wybrniemy z niej. 

Otóż w odpowiedzi na wszystkie te wnioski, przed chwilą Rada Gminy podjęła swoje stanowisko                   

i ustanowiła kolejność w jakiej widzi zakup tych samochodów.  
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Więc myślę, że dla pozostałych wniosków, wystarczy tylko odpowiedź, że takie jest stanowisko 

Gminy w tej przedmiotowej sprawie, żeby tych wszystkich wniosków nie głosować oddzielnie. Tak 

uważam 

 Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant: 

- dokładnie, jestem tutaj zbieżny ze zdaniem Przewodniczącego Komisji Budżetowej, ponieważ 

najdalej idącym wnioskiem był ten wniosek, który żeśmy przed chwilą przegłosowali, a co za tym 

idzie jeżeli chodzi o ten wniosek OSP Truskolasy, on się ma do tego jako stanowisko to, które 

przyjęliśmy przed chwilą 

Radny Pan Janusz Ogłaza: 

- dokładnie tak 

Radna Pani Anita Toborek: 

- ja mam taką wątpliwość, że na Komisji głosowaliśmy oddzielnie każdy wniosek, nie jako wniosek 

najdalej idący. Bo jest teraz pytanie, gdybyśmy przyjęli tak, że wniosek OSP jest pierwszy, to teraz 

który byłby najdalej idący. 

Teraz uznajemy, że najdalej idący jest ten, który wygra w głosowaniu, a jakby kolejność 

procedowania nad tym jest przypadkowa. Każdy z nas też ma inne stanowisko w stosunku do OSP 

Kalej i w stosunku do OSP Truskolasy. Więc nie wiem, czy to będzie dobrze, nie wiem jak jest 

dobrze. Natomiast mam wątpliwość, czy to będzie dobrze 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant: 

- bardzo proszę jeszcze raz Przewodniczący Komisji Budżetowej 

Radny Pan Janusz Ogłaza: 

- Szanowni Państwo przed chwilą Rada podjęła decyzję i podjęła stanowisko. Nie dopuśćmy do 

takiej sytuacji…(niesłyszalna rozmowa Radnego z Radną P. Urszulą Zomerfeld) 

Radny Pan Janusz Ogłaza: 

- przed chwilą głosowaliśmy stanowisko… 

Radna Pani Urszula Zomerfeld: 

- …jedno, w sprawie pierwszego wniosku… 

Radny Pan Janusz Ogłaza: 

- … i ustaliliśmy kolejność zakupu. Natomiast w tej chwili jeżeli będziemy dyskutować  i głosować 

każdy kolejny wniosek, dojdzie do takiej sytuacji, że w drugim wniosku zmieni się kolejność                         

i w trzecim się zmieni kolejność? 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Żerdziński: 

- proszę Państwa z tego co zrozumiałem, to w sprawozdaniach Komisji i na Komisjach myśmy ten 

wniosek Truskolas po prostu odrzucili. I tutaj też trzeba przegłosować stanowisko o odrzucenie tego 

wniosku na zakup samochodu w przyszłym roku… 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant: 

- w 2020 

Radny Pan Janusz Ogłaza: 

- tak, na zakup samochodu w roku 2020  

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Żerdziński: 

- tak, odrzucić wniosek. 

 Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant: 

- dziękuję bardzo, proszę Państwa, wydaje mi się, że sprecyzowanie wniosku powinno być 

następujące, a mianowicie, że Rada Gminy odrzuca wniosek o zakup średniego samochodu bojowego 

dla OSP Truskolasy w 2020 roku 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Żerdziński: 

- dokładnie, bo takie było pismo        

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant: 

- taki wniosek stawiam … 
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Radna Pani Anita Toborek: 

- Panie Przewodniczący, ale pozwolę sobie zauważyć, ja nie pamiętam dokładnie, wobec tego byśmy 

musieli zarządzić przerwę, że wniosek OSP Kalej nie był o ustanowienie kolejności, tylko                            

o zapewnienie środków na 2020. Wobec tego ja mam inny wniosek – wycofajmy się z wniosku OSP 

Kalej… 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant: 

- wniosek już był proszę Panią głosowany jeżeli chodzi o stanowisko całej Rady, jeżeli chodzi                          

o zakup w kolejności na lata i tutaj nie możemy już do tego wniosku wracać, ponieważ ten wniosek 

został przegłosowany 

Radny Pan Piotr Wydmuch: 

- ale pojawiają się wątpliwości w związku z kolejnym wnioskiem  

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant: 

- wątpliwości będą rozwiane w tym momencie, jeżeli załóżmy będziemy głosowali stanowisko Rady 

odnośnie zakupu na 2020 rok samochodu bojowego dla OSP Truskolas, jeżeli załóżmy część 

Radnych będzie „za”, a część będzie „przeciw”, to wtedy będzie sytuacja całkowicie jasna 

Radna Pani Anita Toborek: 

- są tak samo sformułowane prośby, a stanowiska brzmią inaczej.  

Panie Przewodniczący, być może wynik głosowania będzie bardzo podobny, natomiast ja mam taką 

wątpliwość, czy nie powinien drugi wniosek brzmieć dokładnie tak samo. 

Ja rozumiem co do zasady, o tym co mówi Pan Przewodniczący Komisji Budżetowej… 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant: 

- taki ja wniosek proponowałem na samym początku proszę Państwa. Taka sama treść wniosku była 

odnośnie Truskolas 

Radna Pani Anita Toborek: 

- to może powinniśmy tak procedować 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant: 

- ale nie chcieliście Państwo takiego wniosku głosować. Przeczytałem go, przeczytam go jeszcze raz. 

Przewodniczący Rady Gminy jeszcze raz odczytał propozycję stanowiska Rady Gminy w sprawie 

wniosku o zakup średniego samochodu bojowego dla OSP Truskolasy. 
 

Po odczytaniu wniosku (propozycji stanowiska Rady Gminy) na sali pojawiły się ponownie głosy 

wątpliwości. 
 

Radny Pan Krzysztof Ocimek: 

- Panie Przewodniczący, to głosujmy może, czy ten samochód w następnym roku dla Truskolas ma 

być kupiony czy nie. To jest podstawowa rzecz 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant: 

- ale proszę Państwa ustalona została kolejność przez Komisję Budżetową… 

Radny Pan Janusz Ogłaza: 

- przez całą Radę. 5 minut temu cała Rada przyjęła stanowisko 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant: 

- Komisja Budżetowa dała wniosek. Rada przyjęła kolejność zakupu dla poszczególnych jednostek              

w poszczególnych latach. Teraz wracając do tego wniosku drugiego, on powinien być zbieżny                        

z tamtym wnioskiem. Powinno być głosowane to samo w moim przekonaniu. Ja mam taki wniosek 

przygotowany i wtedy będzie wszystko wiadomo, że załóżmy część Radnych się zgadza z taką 

propozycją, czy nie 

Radna Pani Urszula Zomerfeld: 

- ja pozwolę się też odnieść do stanowiska Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, ponieważ na naszej 

Komisji, Pan Wójt…, o przyznaniu kolejności, była taka informacja, … „Wójt Gminy dodał także,         

że o kolejności przyznawania dofinansowania na wozy bojowe po zakończeniu inwentaryzacji 

powinny zdecydować zainteresowane  jednostki OSP”. 
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Ja mam pytanie – czy a propos tej deklaracji o tej kolejności, czy o tej kolejności zadecydowali 

wszyscy zainteresowani tych 4 jednostek z KSR, czy Gminny Zarząd Ochotniczych Straży 

Pożarnych? 

Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński: 

- przez dwa lata jednostki OSP nie potrafiły się porozumieć, nie przynosiło żadnego skutku 

porozumienie i spotkanie Radnych z przedstawicielami Straży, więc decyzja została podjęta na 

Zarządzie Związku Gminnego OSP i taką propozycję zarówno z udzieleniem mi pełnomocnictwa 

pełnego do decydowania jak i podziału i przydziału tych środków, została podjęta i taka została 

Państwu przedstawiona 

Radna Pani Urszula Zomerfeld: 

- no to w takim razie dlaczego na naszej Komisji sugerował Pan, że… 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant: 

- bo jeszcze nie było, jak Państwo Komisje mieliśmy, to jeszcze nie było spotkania Zarządu 

Gminnego 

Radna Pani Urszula Zomerfeld: 

- bo było po tej Komisji. Dlatego Komisja przyjęła takie, a nie inne stanowisko, tylko i wyłącznie 

dlatego, że Pan Wójt sugerował, że decyzję podejmą sami zainteresowani w swoim kręgu. 

Natomiast z tego co wiem, zresztą Pan Wójt potwierdził, że tą decyzję podjął Zarząd, a nie sami 

zainteresowani 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant: 

- ale tutaj jeżeli chodzi o Zarząd Gminny, jest instytucją nadrzędną nad jednostkami pojedynczymi,              

a proszę Państwa nie może być tak, że załóżmy jednostki decydują, ponieważ Rada jest od tego,                       

że ma zdecydować o przekazaniu środków… 

Radna Pani Urszula Zomerfeld: 

- to troszkę zostaliśmy wprowadzeni w błąd 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant: 

- no tak jest w polskim prawie i my tego nie zmienimy. I dlatego to głosowanie dzisiaj tutaj jest, żeby 

w jakiś sposób próbować wyprostować sprawę odnośnie zakupu tych samochodów na poszczególne 

lata. 

Pani Radna Zomerfeld sama wnioskowała kiedyś, żeby ustalić to raz i żeby te jednostki wiedziały jak 

to się będzie odbywało 

Radna Pani Urszula Zomerfeld: 

- tak, ale wśród kręgu zainteresowanych, tak jak wspominał Pan Wójt. 

Jeszcze mam tylko jedno pytanie – czy przepisy prawa obligują Gminę do tego, aby Ochotnicze  

Straże Pożarne zabezpieczały autostrady, drogi krajowe? Czy jest taki przepis prawa? 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant: 

- tak, jednostki które są w systemie, oczywiście że tak  

Radna Pani Urszula Zomerfeld: 

- jest taki przepis? 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant: 

- tak, jest. Jednostki które są w systemie tym krajowym ratownictwa gaśniczego, one są wzywane na 

każde wezwanie państwowej straży pożarnej, automatycznie  

Radna Pani Urszula Zomerfeld: 

- wzywane są, natomiast czy przepisy prawa obligują Gminę do tego, aby zabezpieczały wozy 

bojowe jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych tylko i wyłącznie dlatego, że jest budowana 

autostrada? 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant: 

- ale Pani Radna, mieliśmy Komisje, nie było Pani ani na jednej Komisji. Była Pani tylko na jednej 

Komisji, swojej. Nie była Pani na Budżetowej ani innej. Były dyskusje prowadzone szerokie, było 

tłumaczenie, Pani nie uczestniczyła w tym, a teraz Pani szuka jakichś zawirowań prawnych 

Radna Pani Urszula Zomerfeld: 

- nie, mam prawo zapytać, bo próbowałam to szukać, natomiast nie znalazłam takiego przepisu 



-  16  - 
 

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Żerdziński: 

 - ale to nie ma znaczenia w zasadzie, jeżeli… 

Radna Pani Urszula Zomerfeld: 

- taki wniosek złożyła OSP Kalej, dlatego ma to znaczenie. 

Radna Pani Anita Toborek poprosiła o głos proponując: 

- Panie Przewodniczący, w związku z tym, że my właściwie rozmawialiśmy o trzech sprawach. 

Jedna sprawa to był wniosek OSP Kalej w sprawie zabezpieczenia w przyszłorocznym budżecie 

środków na zakup średniego wozu, samochodu gaśniczego, który zaopiniowano jednogłośnie 

pozytywnie na naszej Komisji i rozumiem że na Budżetowej ten wniosek również był przegłosowany 

i później wniosek OSP Truskolasy, który również był poddany głosowaniu i tutaj byliśmy przeciwni    

i trzecie stanowisko  - to jest co do kolejności.  

Czy my nie powinniśmy podjąć trzech takich stanowisk. Wtedy odpowiedzielibyśmy formalnie na te 

dwa wnioski dwóch jednostek, a stanowisko w sprawie kolejności byłoby dodatkowe, no bo jest 

wypadkową tych prac, które podjął Pan Wójt, podjął Zarząd, no i tych, nad którymi głosowaliśmy, 

czyli jakby jedno stanowisko podjęliśmy. 

Chodzi mi o to, że jeżeli zwróci się do nas jednostka OSP  Kalej – no jakby ten wniosek konsumuje 

jej prośbę, więc będzie miała odpowiedź, a zastanówmy się, czy my formalnie odpowiadamy na  

wniosek Truskolasy. Czy to wystarczy, że powiemy, że w takiej kolejności. Czy nie stanie się 

formalnościom zadość, że te dwa stanowiska jednak podejmiemy 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Żerdziński: 

- jeszcze jest taka sytuacja proszę Państwa, czy my musimy podejmować te stanowiska. Przecież 

Komisje jednoznacznie się określiły jaki ma być tryb. Moim zdaniem te stanowiska są nie potrzebne. 

Komisje pracują nad tym, określiły i na tej podstawie podejmujemy uchwałę, lub nie  

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant: 

- proszę Państwa, mam propozycję, aby rozstrzygnięcie tych zawirowań prawnych wyjaśniła Pani 

mecenas. Czy jeżeli załóżmy stanowiska te najdalej idące będą przez Radę głosowane, czy one 

wystarczają do tego, aby odpowiedzieć negatywnie czy pozytywnie? 

Radca Prawny Pani Renata Ostojska: 

- proszę Państwa, może od samego początku. W momencie kiedy jest złożona prośba do Rady, trafia 

do Komisji, Komisje zajmują stanowisko i w oparciu o stanowisko, Rada podejmuje decyzje                              

i rozpatruje ten wniosek.  

Co do zasady jest powiedziane – przy uchwałach – że jeżeli głosujemy uchwałę, to głosujemy od 

tych najdalej idących. Jeżeli uchwała najdalej idąca zostaje przegłosowana, to nie głosujemy dalej. 

Natomiast można by było powiedzieć, że analitycznie istnieje taka możliwość odniesienia tego tutaj 

do Komisji. Więc decyzja pozostaje tutaj w gestii Państwa Radnych 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant: 

- czyli najdalej idącym wnioskiem był ten, który został przegłosowany 

Radca Prawny Pani Renata Ostojska: 

- tak. Pozostaje też pytanie, no bo tutaj mówimy - odnoszę się tylko do tego najdalej idącego wniosku 

- jeżeli przegłosowany jest najdalej idący wniosek, to wtedy można się zastanowić, czy nie 

bezprzedmiotowe staje się głosowanie poszczególnych wniosków. 

Natomiast teraz by trzeba było na spokojnie przeanalizować treść tych wniosków. Czy rzeczywiście 

tutaj ten wniosek, który został pierwszy głosowany, był tym wnioskiem najdalej idącym. 

 

Po wypowiedzi Pani mecenas o godz. 13.18 Przewodniczący Rady Gminy ogłosił 10-minutową 

przerwę w celu przeanalizowania sprawy związanej z głosowaniem stanowiska odnośnie wniosku 

OSP Truskolasy. 

O godz. 13.49 Przewodniczący Rady Gminy wznowił obrady sesji. 

  

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant zwrócił się do Rady Gminy słowami: 
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-  proszę Państwa ponieważ wyniknęła taka sytuacja, gdzie musieliśmy zrobić przerwę, żeby 

uzgodnić to z Radcą Prawnym oraz z Radnymi dotyczącą głosowania, biorąc pod uwagę stanowisko 

jakie przegłosowaliśmy wcześniej i konieczność odniesienia się do wniosku OSP Truskolasy o zakup 

samochodu na 2020 rok, proponuję przegłosować stanowisko dotyczące stricte wniosku o zakup 

dla OSP Truskolasy samochodu bojowego. Ja przedstawię je Państwu jak ono będzie brzmiało.  

-   Kto z Państwa Radnych jest za negatywnym rozpatrzeniem wniosku o zakup w 2020 roku 

dla OSP Truskolasy średniego samochodu bojowego? 

- proszę o podniesienie ręki i zagłosowanie poprzez urządzenie głosujące. 
 

Przebieg głosowania: 

Liczba uprawnionych do głosowania – 15 radnych 

Liczba obecnych – 15 radnych 

Za – 8 

Przeciw – 5 

Wstrzymujących się – 2 
 

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

Stanowisko Rady Gminy Wręczyca Wielka w brzmieniu zaproponowanym przez 

Przewodniczącego Rady Gminy j/w przyjęto większością głosów (8 „za” , 5 „przeciw”,                              

2 „wstrzymujące się”). 
 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant stwierdził: 

- tym samym,  jeżeli chodzi o wniosek OSP Truskolasy, został on rozpatrzony negatywnie. 
 

Radna Pani Anita Toborek: 

- Panie Przewodniczący bardzo dziękuję za uwzględnienie uwagi i elastyczność w podejmowaniu 

decyzji. 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant podziękował, po czym przeszedł do głosowania 

kolejnych stanowisk Rady Gminy, oznajmując: 

-   trzeci wniosek, który musimy przegłosować jest to wniosek w sprawie sprzedaży nieruchomości                     

w trybie bezprzetargowym w miejscowości Kalej. 
Przewodniczący Rady Gminy zaproponował stanowisko: 

-  Rada Gminy Wręczyca Wielka  po wysłuchaniu opinii Komisji – zajmuje negatywne 

stanowisko w sprawie sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym w miejscowości 

Kalej.   

     Powyższe stanowisko jest podyktowane tym, iż mieszkańcy Kalei chcieliby zainwestować                  

na tym terenie środki z Funduszu Sołeckiego z przeznaczeniem na utworzenie placu zabaw,                        

co wyrazili  w drodze uchwały Zebrania Wiejskiego. Należy przy tym zaznaczyć, że jest to 

jedyne miejsce w Kalei należące do gminy, które mieszkańcy mogliby wykorzystać na powyższy 

cel. 
 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant dalej kontynuował: 

- takie stanowisko zostało przedstawione i w tym momencie podejmiemy głosowanie.  

Przewodniczący jeszcze raz powtórzył stanowisko: 

- Rada Gminy zajmuje negatywne stanowisko w sprawie sprzedaży nieruchomości w trybie 

bezprzetargowym w miejscowości Kalej. 

Kto jest za takim negatywnym stanowiskiem 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 10 - załącznik nr 2 do protokołu) 
 
 

Stanowisko Rady Gminy Wręczyca Wielka w brzmieniu zaproponowanym przez 

Przewodniczącego Rady Gminy j/w przyjęto większością głosów (14 „za” , 0 „przeciw”,                              

1 „wstrzymujący się”). 
 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant zaproponował przyjęcie stanowiska 

Rady Gminy dotyczącego wniosku mieszkańca w sprawie  przejęcia nieruchomości na rzecz gminy 

w miejscowości Truskolasy, stanowiących drogę dojazdową do działek. 

Przewodniczący Rady Gminy zaproponował stanowisko w brzmieniu: 

- Rada Gminy Wręczyca Wielka po wysłuchaniu opinii Komisji  -  zajmuje negatywne 

stanowisko w sprawie przejęcia nieruchomości na rzecz gminy w miejscowości Truskolasy, 

stanowiących drogę dojazdową do działek budowlanych. 

Powyższe stanowisko podyktowane jest następującymi argumentami: 

1)   droga nie spełnia wszystkich parametrów określonych w uchwale Rady Gminy w sprawie 

ustalania zasad nieodpłatnego przejmowania na własność Gminy Wręczyca Wielka 

nieruchomości stanowiących drogi wewnętrzne, tzn.: 

- nieruchomość winna posiadać aktualny stan prawny i być wolna od wszelkich zobowiązań                       

i obciążeń na rzecz osób trzecich, natomiast Dział III księgi wieczystej wnioskodawcy zawiera 

wpis dot. ograniczonego prawa rzeczowego związanego z innymi nieruchomościami, 

- droga winna mieć szerokość min. 10 m na całym odcinku, a na wlocie  od ulicy Kopernika 

ma jedynie 5,5 m, 

- min. 50% działek  budowlanych wydzielonych wzdłuż drogi winno być zabudowanych 

budynkami mieszkalnymi oddanymi do użytkowania, natomiast obecnie nie ma tam żadnego 

gotowego budynku; 

2) Droga nie jest przelotowa, zatem możliwość uzyskania ewentualnego dofinansowania na 

wykonanie asfaltu byłaby znikoma.  

3)  W kwestii zwolnienia z opłaty adiacenckiej  -  na podkreślenie zasługuje fakt, że w tym 

konkretnym przypadku - nie będzie naliczana opłata adiacencka, gdyż taki obowiązek powstaje 

jedynie wtedy, gdy gmina zainwestuje w media.  

Natomiast w momencie sprzedaży nieruchomości pobierana jest opłata, zwana opłatą  

planistyczną,  z której nie można zwolnić, ponieważ prawo na to nie pozwala. 

 
 

Po odczytaniu przedstawionej propozycji stanowiska, Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek 

Prubant powiedział: 

- proponuję przegłosować stanowisko,  a mianowicie, Rada Gminy Wręczyca Wielka po wysłuchaniu 

opinii Komisji  -  zajmuje negatywne stanowisko w sprawie przejęcia nieruchomości  na rzecz 

gminy  w miejscowości Truskolasy, stanowiących drogę dojazdową do działek budowlanych. 

-  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 
 

 

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

Stanowisko Rady Gminy Wręczyca Wielka w brzmieniu zaproponowanym przez 

Przewodniczącego Rady Gminy j/w przyjęto większością głosów (14 „za” , 0 „przeciw”,                              

1 „wstrzymujący się”). 
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Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant zwrócił się do Mieszkańca obecnego na sesji              

zainteresowanego zakupem nieruchomości w Kalei słowami: 

-   wydaje mi się, że wszystko jest dla Pana jasne? 

Mieszkaniec odpowiedział, że tak i opuścił salę narad. 
 

Przewodniczący Rady Gminy uznał punkt za wyczerpany. 
 

 

Ad.8. 
 

          Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie od 28 czerwca 2019 r. 
 

          Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński przedstawił informację z działalności w okresie od                                

28 czerwca 2019 r. do 27 września 2019 r. 
 

W trakcie  swojego wystąpienia Wójt Gminy powiedział m.in.: 

 „Wybrano Wykonawcę za pośrednictwem platformy zakupowej na remonty cząstkowe gminnych 

dróg asfaltowych z zastosowaniem mieszanki emulsji asfaltowej z grysami. 

Wielkość zamówienia 30 ton. Wartość zamówienia 13 284 zł brutto. Wykonawcą robót jest ZRDB 

Rafał Tomala z/s we Wręczycy Małej. Okres realizacji do 21.10.2019 r. Podpisanie umowy nastąpi                    

w terminie do dnia 04.10.2019 r. 

Dokonano wyboru ofert na oznakowanie znakami drogowymi w msc. Kuleje, Klepacza oraz Piła 

Pierwsza.” 
 

Po informacji j/w Wójt Gminy dodał: 

 - tutaj w odpowiedzi na pytanie Pani Sołtys  - droga Gruszowa jest także tutaj ujęta. 
 

Pytań do informacji Wójta Gminy nie zgłoszono, w związku z czym została poddana pod głosowanie. 
 

Przebieg głosowania: 

Liczba uprawnionych do głosowania – 15 radnych 

Liczba obecnych – 15 radnych     (w tym 1 Radny chwilowo nieobecny na sali podczas głosowania) 

Za – 14 

Przeciw – 0 

Wstrzymujących się – 0 
 

(głosowanie imienne nr 12  – załącznik nr 2 do protokołu) 
 
 

W wyniku głosowania Rada Gminy Wręczyca Wielka jednogłośnie (14 „za”,                                    

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

w okresie od 28 czerwca 2019 r. 
 

 

(informacja – załącznik nr 7 do protokołu) 
 
 

Ad.9.  

           Informacja z realizacji uchwał i wniosków w okresie od 28 czerwca 2019 r. 
 

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

w okresie od 28 czerwca 2019 r. do 27 września 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 13 – załącznik nr 2 do protokołu) 



-  20  - 
 
 

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

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

i wniosków w okresie od 28 czerwca 2019 r. 
 

(informacja – załącznik nr 8 do protokołu) 
 

Ad.10. 

              Wnioski radnych. 
 

              W ramach powyższego punktu głos zabrali Radni: 
 

Radny Pan Jakub Winecki: 

- wnoszę do Pana Wójta, żeby zwrócił uwagę na plac zabaw w Grodzisku przy Przedszkolu. Jest tam 

uszkodzona jedna z zabawek tak dosyć poważnie. 
 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Artur Klorek: 

- Panie Wójcie, wracając do rozmowy naszej z dnia 29 sierpnia, ja wiem że jestem monotematyczny  

i na razie dobrze że tak jest, bo mówię tylko o autobusie na Hutkę. Chodzi mi o to, że rozmawiając, 

udzielił mi Pan takiej informacji, tu patrzę na protokół, jest wykropkowane, ale powiedział Pan, że 

będzie też połączenie Hutka-Truskolasy, że te autobusy będą tak skonstruowane, że będą wracać                  

i dzieci dojadą do Częstochowy z Hutki. Nie ma takiej możliwości w tej chwili nadal. 

I nie wiem czy, bo bardzo monituję w Powiecie, autobus powiatowy, która ta linia powiatowa  jest 

Panki przez Truskolasy - ona dojeżdża do Kłobucka na czas, już trochę udało mi się przy tym 

popracować, ale nie wraca. Po prostu nie jeździ nikt z powrotem i jest problem z tym. 

Pan Krzysztof Nowak wie o tym, bo sygnalizowałem to praktycznie przez cały tydzień, dzień                     

w dzień i nie ma żadnego odzewu. Te dzieci nie mają czym wrócić, przez to też Pani Wójt z Panek 

puściła autobus bezpośrednio już do Kłobucka też na Zagórze i tam jest teraz taki konflikt, bo rodzice 

do mnie dzwonią, ponieważ autobus Pani Wójt jeździ o 7.10 przez Hutkę, PKS-u jeździ 7.21 i teraz 

tak – dzieci muszą wykupić bilet na przyszły miesiąc i teraz nie wiedzą, czy kupić u Pani Bujak, 

zapłacić za koszty w tą i z powrotem, czy kupić w PKS-ie, bo nie wiedzą czym dojadą tak naprawdę, 

bo w PKS-ie musiały kupić „do”, bo z powrotem tego autobusu nadal nie ma i nadal mówię                            

o autobusie powracającym. Także nie działa to połączenie cały czas. Nadal jest tam problem. Rodzice 

dzwonią, też dzwonią z Truskolas i tutaj też jest ten problem, że te dzieci nie mają jak wrócić.  

Przez Wręczycę muszą dookoła jeździć, co też nie jest jakoś wygodne, bo to wydłuża całą sprawę;  

-  Teraz jeżeli chodzi o plac zabaw, bo tutaj Pan Jakub zgłosił, ja zgłaszam tylko to, że nadal nie są 

czyszczone kosze, nie są opróżniane. Wiem, że ten plac zabaw jest tak w głębi, może służby, które 

się tym zajmują nie robią tego; 

-  Końcówka jest kanalizacji – tu też zgłaszam – ulica Górna, bodajże posesja 10-ta, są rowy, była 

taka rozmowa z  kierownikiem budowy, że będą odtworzone te rowy które tam były wzdłuż dróg i na 

ul. Leśnej od posesji bodajże 20-tej w dół do ulicy Głównej są te rowy zniwelowane. Chciałbym, 

żeby je odtworzyli Panowie, żeby zostawili w takim stanie jak zastali tą drogę.  

I też jest ulica Górna, posesja 10 –ta, tam kamienie po wykopach zostały w ten rów wrzucone. 

Właściciel tej posesji nie jest w stanie tego wyciągnąć, bo to są duże głazy, żeby też udrożnić ten 

rów. On  jest, nie jest zasypany, ale jest zawalony gruzem. 
 

Radna Pani Urszula Zomerfeld: 

- Panie Wójcie, ja chciałabym zgłosić prośbę mieszkańców ulicy Piaskowej w Truskolasach, 

ponieważ tam jest taka sytuacja, że kiedyś były zamontowane progi zwalniające, natomiast one 

zostały usunięte, zostały tylko znaki pionowe po istnieniu tych progów zwalniających. Jeśli byłaby 

możliwość usunięcia tych znaków pionowych, ponieważ wprowadzają w błąd, bo rzeczywiście tych 

progów zwalniających nie ma; 

- Drugie pytanie – w budżecie mamy informację o otrzymanej dotacji na budowę boiska                                

w Truskolasach. Moje pytanie – na jakim etapie jesteśmy jeśli chodzi o budowę tego boiska                            

w Truskolasach; 
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-  Trzecia kwestia – to prośba ZOZ-u z Kłobucka o dofinansowanie przebudowy parkingu pod 

Ośrodkiem  Zdrowia w Truskolasach. 

My z Panią Radną Małgorzatą rozmawiałyśmy – taka wstępna deklaracja ze strony Pana Wójta była 

o tym, że takie dofinansowanie jest możliwe w kwocie 20 000 zł. 

Ten wniosek ZOZ-u został złożony, prace rozpoczęte, natomiast nie dokończone z racji tego, że nie 

jest zrealizowana jakby ta słowna deklaracja i nie są dokończone ze względu na brak środków 

finansowych  te prace i chcielibyśmy jeśli można, jakąś odpowiedź czy te środki będą przeznaczone, 

czy ZOZ we własnym zakresie dalej ma dokończyć. Jak ta sprawa wygląda dalej. 
 

 Radny Pan Krzysztof Ocimek: 

- Panie Wójcie, ja w sprawie transportu. Między 8.00, a 10.00 rano PKS chodzi, ale nie zatrzymuje 

się wcale w Szarlejce, ze względu na to, że jest przeładowany i nie mają jak ludzie dojeżdżać do 

szkoły i do pracy; 

- Druga sprawa jest taka, że ostatni samochód na nocną zmianę idzie za pięć 20.00 i ludzie muszą za 

pięć 20.00 jechać na nocną zmianę do pracy. 
 

Radny Pan Janusz Ogłaza: 

- Panie Wójcie, ponieważ Rada rozpoczęła dyskusję o aglomeracji ściekowej Wręczyca –                               

w nawiązaniu do tego co było na Komisji Budżetowej, chciałbym Pana Wójta poinformować,                                                   

że odbyło się na razie jedno spotkanie Rady Sołeckiej. Planujemy to zebranie wiejskie, czy też 

spotkanie wiejskie – to zobaczymy, jaka formuła będzie tutaj wybrana, dlatego w imieniu własnym              

i Rady Sołeckiej chciałbym Pana na to spotkanie zaprosić, żeby mógł Pan zająć stanowisko co do 

tego ze swojej strony. 
 

Radny Pan Piotr Wydmuch: 

- Panie Wójcie, Borowe ul. Sosnowa, tam ten koniec drogi – mieszkańcy apelują i proszą - przed 

mocnymi opadami śniegu o posypanie tej drogi, bo mają problem z wyjechaniem z posesji. 
 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Artur Klorek: 

- Panie Wójcie, ponieważ jest też tutaj Pani Starosta, złożyłem do Starostwa dwa wnioski o chodnik                    

i przede wszystkim o pasy poziome na jezdniach. Bardzo bym tylko prosił o poparcie tych wniosków 

jak będzie miał Pan możliwość u Pana Starosty. Chodzi wyłącznie o bezpieczeństwo w tym okresie, 

który w tej chwili nadchodzi, żeby nasza jazda tam była bezpieczna. 

Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński: 

- jaka droga? 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Artur Klorek: 

- droga główna, no i ta łącząca, to są powiatowe drogi, ja wiem o tym i dlatego do Powiatu wniosek 

został złożony. Ja tylko proszę o poparcie, żeby Pan Wójt też szepnął tam słowo i tu do Pani Starosty 

też się kłaniam w sprawie tych dwóch wniosków. 
 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Żerdziński: 

- ja chciałem też poruszyć sprawę tej nowej linii Brzezinki-Wręczyca Wielka. Zgłaszałem ten 

problem już Panu Boreckiemu, również Panu Wójtowi zgłaszam.  

Jest problem z informacją na temat kursowania tego autobusu i zatrzymywania się – w którym 

miejscu. Ludzie zostają na przystanku np. w Kulejach, dwie takie informacje miałem. Zatrzymuje się 

po prostu gdzie indziej, tam gdzie powinien, ale ludzie tego nie wiedzą. Prosiłbym o umieszczenie tej 

informacji na przystankach, żeby wiadomo było gdzie ten autobus się zatrzymuje. 
 

Radny Pan Jakub Winecki: 

- Panie Wójcie wnoszę o przystanki w Pierzchnie i Grodzisku, bo tutaj Starostwo robiło linię, 

natomiast nie ma gdzie się zatrzymywać, no i przy naszej drodze szczególnie, by trzeba było 

wprowadzić jakieś oznakowanie, gdzie mógłby się pojawić nawet rozkład jazdy. 
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Radna Pani Anita Toborek: 

-  Ja mam pytanie dotyczące całej naszej społeczności gminnej, a mianowicie w tym roku 

obchodzimy 80-lecie wybuchu II wojny światowej. Wiemy, że wiele środowisk i szkolnych                  

i przedszkolnych, ale też organizacji pozarządowych podejmuje działania, żeby to uczcić.  

Chciałam zapytać, a jednocześnie poprosić Pana Wójta, czy ma Pan plany związane z tym, żeby to              

w jakiś sposób podsumować, zamknąć i byśmy jako Gmina w należyty sposób, taki ważny dla 

Polaków jubileusz, dla mieszkańców naszej gminy również, bo tutaj odbywały się pierwsze uderzenia 

niemieckie, czy przewiduje Pan organizację takich uroczystości, czy to jest możliwe. 
 

Innych wniosków nie zgłoszono, punkt został zrealizowany.    

 

Ad.11.  
 

           Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z przeprowadzonej analizy oświadczeń 

majątkowych złożonych przez Radnych Gminy Wręczyca Wielka na początku kadencji                          

2018-2023 oraz za 2018 rok. 
 

         Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant złożył informację z przeprowadzonej analizy 

oświadczeń majątkowych Radnych, które zostały złożone na Jego ręce na początku kadencji oraz za 

2018 rok. 

Wszystkie oświadczenia zostały złożone w ustawowych terminach i w wyniku dokonanej analizy 

Przewodniczący Rady Gminy nie stwierdził nieprawidłowości.  
 

Po złożeniu informacji j/w, Przewodniczący Rady Gminy dodał, że swoje oświadczenie majątkowe 

złożył w ustawowym terminie do Wojewody Śląskiego, o czym na pewno też będzie informacja od 

Pana Wojewody.  
  
Do informacji pytań 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 14 – załącznik nr 2 do protokołu) 
 
 

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

0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) przyjęła Informację Przewodniczącego Rady Gminy                       

z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez Radnych Gminy Wręczyca 

Wielka na początku kadencji 2018-2023 oraz za 2018 rok. 
 

 (informacja – załącznik nr  9 do protokołu) 
 

Ad.12. 
 

        Informacja Wójta Gminy z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych złożonych 

przez Zastępcę Wójta, Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy, kierowników jednostek 

organizacyjnych gminy oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Wójta                            

za 2018 rok.   

 

          Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński złożył informację w temacie będącym przedmiotem 

niniejszego punktu. 

Wszystkie osoby zobowiązane do złożenia oświadczenia majątkowego, wypełniły ustawowy 

obowiązek, składając oświadczenia majątkowe w terminie. 
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Wójt Gminy w analizowanych oświadczeniach majątkowych nie stwierdził nieprawidłowości. 
 

Do informacji pytań nie zgłoszono, 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 przeprowadzonej 

analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez Zastępcę Wójta, Sekretarza Gminy, Skarbnika 

Gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz osób wydających decyzje 

administracyjne w imieniu Wójta za 2018 rok.   
 

 (informacja – załącznik nr 10 do protokołu) 
 

Ad.13. 
 

         Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Wręczyca Wielka w roku 

szkolnym 2018/19. 
 

            Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant stwierdził, że w/wym. informacja została 

Państwu Radnym przekazana w odpowiednim terminie i była analizowana. 

Następnie Przewodniczący Rady zapytał, czy do tej informacji, ktoś z Państwa Radnych ma jakieś 

pytania, ewentualnie wnioski. 
 

Do informacji pytań 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 16 – załącznik nr 2 do protokołu) 
 

 

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

0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) przyjęła Informację o stanie realizacji zadań oświatowych 

Gminy Wręczyca Wielka w roku szkolnym 2018/19. 
 

 (informacja – załącznik nr  11 do protokołu) 

 

Ad.14. 
 

        Stanowisko Rady Gminy Wręczyca Wielka w sprawie zarzutów podniesionych w skardze                       

do Wojewody Śląskiego z dnia 16 lipca 2019 r. 

 

 Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant  tytułem wprowadzenia powiedział: 

- Proszę Państwa, to stanowisko zostało wypracowane przez Komisję Skarg i Wniosków                                      

w porozumieniu z Radcą Prawnym. To stanowisko zostało Państwu przedstawione, przesłane drogą 

elektroniczną. Macie je Państwo przed sobą, jest bardzo obszerne, sądzę, że każdy z Państwa je zna 

przysłowiowo „od deski do deski”. Czy do tego stanowiska ktoś z Państwa Radnych ma jakieś 

pytania ewentualnie wnioski, czy nie zgadza się z tym stanowiskiem?  
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Będzie to wyrażone oczywiście w głosowaniu, nie mniej jednak mam prawo i obowiązek zapytać, 

czy ktoś z Państwa do tego stanowiska ma jakieś inne zdanie?  
 

Na pytanie Przewodniczącego Rady Gminy nikt nie zabrał głosu. 

Wobec powyższego Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt stanowiska Rady 

Gminy Wręczyca Wielka w sprawie zarzutów podniesionych w skardze do Wojewody Śląskiego z dnia 

16 lipca 2019 r., wypracowany przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji, który został Radnym 

przedstawiony w materiałach na sesję. 

 

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”) przyjęła  Stanowisko Rady Gminy Wręczyca Wielka                       

w sprawie zarzutów podniesionych w skardze  do Wojewody Śląskiego z dnia 16 lipca 2019 r. 
 

 

 (Stanowisko Rady Gminy – załącznik nr  12 do protokołu) 

 

O godz. 14.39 Przewodniczący Rady Gminy ogłosił 10 minutową przerwę. 

O godz. 14.53 Przewodniczący Rady Gminy wznowił obrady sesji. 

 

Ad.15. 
 

          Wybory ławników sądowych na kadencję 2020-2023. 
 

1)  Powołanie Komisji  Skrutacyjnej  
 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant do Komisji Skrutacyjnej w celu przeprowadzenia 

tajnego głosowania w wyborach ławników, zaproponował kandydatów w osobach: 
 

Radnego Pana Jakuba Wineckiego 

Radnego Pana Piotra Wydmucha 

Radnej Pani Małgorzaty Zatyka  
 

Na pytanie Przewodniczącego Rady Gminy, czy zgłoszeni kandydaci wyrażają zgodę na powołanie 

do Komisji Skrutacyjnej, wszyscy kandydaci j/w wyrazili zgodę. 
 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy będą jeszcze jakieś inne propozycje. 
 

Innych propozycji kandydatur nie zgłoszono. 

Wobec powyższego Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant poddał pod głosowanie 

proponowany skład Komisji Skrutacyjnej. 
 

Przebieg głosowania: 

Liczba uprawnionych do głosowania – 15 radnych 

Liczba obecnych – 15 radnych       (w tym 1 radny chwilowo nieobecny na sali podczas głosowania) 

Za – 14 

Przeciw – 0 

Wstrzymujących się - 0 
 

(głosowanie imienne nr 18 – załącznik nr 2 do protokołu) 
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W wyniku głosowania Rada Gminy Wręczyca Wielka jednogłośnie (14 „za”, 0 „przeciw”,                        

0 „wstrzymujących” ) powołała Komisję Skrutacyjną w składzie: 

Radny Pan Jakub Winecki 

Radny Pan Piotr Wydmuch 

Radna Pani Małgorzata Zatyka  

 

2)  Przyjęcie regulaminu tajnego głosowania w spra wie wyboru ławników                 

do Sądu Okręgowego i  do Sądu Rejonowego w Czę stochowie na kadencję 

2020-2023 
 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant stwierdził, że projekt regulaminu został Państwu 

dostarczony drogą elektroniczną i Państwo Radni mają go przed sobą. 

Następnie Przewodniczący zapytał, czy ktoś będzie miał jakieś zastrzeżenia, ewentualnie wnioski 

dotyczące stricte regulaminu tajnego głosowania. 
 

Radni nie zgłosili propozycji zmian do projektu regulaminu. 

Wobec powyższego Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt regulaminu pod głosowanie, celem 

jego przyjęcia. 
 

Przebieg głosowania: 

Liczba uprawnionych do głosowania – 15 radnych 

Liczba obecnych – 15 radnych   (w tym 1 radny chwilowo nieobecny na sali podczas głosowania) 

Za – 14 

Przeciw – 0 

Wstrzymujących się - 0 
 

(głosowanie imienne nr 19 – załącznik nr 2 do protokołu) 
 

W wyniku głosowania Rada Gminy Wręczyca Wielka jednogłośnie (14 „za”, 0 „przeciw”,                        

0 „wstrzymujących”) przyjęła Regulamin tajnego głosowania w sprawie wyboru ławników do 

Sądu Okręgowego i do Sądu Rejonowego w Częstochowie na kadencję 2020-2023. 

 

(regulamin głosowania  – załącznik nr 13 do protokołu) 
 

 

 

3)  Przedstawienie opinii Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławn ików                  

o zgłoszonych  kandydatach 
 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant poprosił Sekretarza Zespołu ds. zaopiniowania 

kandydatów na ławników o przedstawienie Radzie Gminy opinii o zgłoszonych kandydatach na 

ławników. 
 

Sekretarz Zespołu, Radna Pani Anita Toborek odczytała opinię Zespołu ds. zaopiniowania 

kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Częstochowie oraz do Sądu Rejonowego                               

w Częstochowie na kadencję 2020-2023. 

Opinia o zgłoszonych kandydatach była opinią pozytywną i stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

 

4)  Przeprowadzenie głosowania oraz odczytanie protokołów Komisji 

Skrutacyjnej  z wyboru ławników  
 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant zwrócił się do Komisji Skrutacyjnej                         

o przeprowadzenie głosowania. 

Równocześnie poinformował Radnych o możliwości oddania głosu w sposób poufny, gdyż w rogu 

sali istnieje taka możliwość.  
 

Komisja Skrutacyjna rozdała karty do głosowania i przeprowadziła głosowanie. 
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Po dokonaniu powyższych czynności i policzeniu głosów, Przewodnicząca Komisji Pani Małgorzata 

Zatyka odczytała kolejno dwa protokoły z przeprowadzonego głosowania dot. wyboru ławników                

do Sądu Okręgowego oraz do Sądu Rejonowego w Częstochowie na kadencję 2020-2023. 

Z protokołów wynikało, iż: 

1)  na ławników do Sądu Okręgowego w Częstochowie na kadencję 2020-2023 jednogłośnie                        

(15 głosów „za” ,0 „przeciw”, 0  „wstrzymujących się”) zostali wybrani: 

Pan Tadeusz Lewicki 

Pani Patrycja Ewa Niemczyk, 

2) na ławnika do Sądu Rejonowego-Sądu Pracy w Częstochowie na kadencję 2020-2023 

jednogłośnie (15 głosów „za” ,0 „przeciw”, 0  „wstrzymujących się”) została wybrana: 

Pani Agnieszka Katarzyna Ujma. 
 

(protokoły Komisji Skrutacyjnej  stanowią załączniki do uchwał w sprawie wyboru ławników) 
 

5)  Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego                          

w Częstochowie  na kadencję 2020-2023 
 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant w związku z wyborem ławników w drodze tajnego 

głosowania, poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu 

Okręgowego w Częstochowie  na kadencję 2020-2023. 
 

Przebieg głosowania: 

Liczba uprawnionych do głosowania – 15 radnych 

Liczba obecnych – 15 radnych 

Za – 15 

Przeciw – 0 

Wstrzymujących się - 0 
 

(głosowanie imienne nr 20 – załącznik nr 2 do protokołu) 
 

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

0 „wstrzymujących”) podjęła Uchwałę Nr XI/94/19 w sprawie wyboru ławników do Sądu 

Okręgowego  w Częstochowie  na kadencję 2020-2023. 
 

(uchwała – załącznik do protokołu) 

 

6)  Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego                                

w Częstochow ie  na kadencję 2020-2023 
 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant w związku z wyborem ławnika w drodze tajnego 

głosowania, poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu 

Rejonowego w Częstochowie  na kadencję 2020-2023. 
 

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”) podjęła Uchwałę Nr XI/95/19 w sprawie wyboru ławnika do Sądu 

Rejonowego  w Częstochowie  na kadencję 2020-2023. 
 

(uchwała – załącznik do protokołu) 
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Ad.16. 

            Podjęcie uchwał w sprawach różnych. 
 

            Głosowanie przeprowadził Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Artur Klorek, który przed 

poddaniem projektów uchwał pod głosowanie nadmieniał, że sprawy będące przedmiotem uchwał 

były omawiane na Komisjach i Radni znają stanowiska w nich zawarte.  
 

1)   Do projektu uchwały w sprawie  rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Wręczyca 

Wielka w zakresie działań Gminnej Komisji Rozwi ązywania Problemów 

Alkoholowych:  
 

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”) podjęła Uchwałę Nr XI/96/19 w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta 

Gminy Wręczyca Wielka w zakresie działań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych. 

(uchwała – załącznik do protokołu) 
 

2)   Do projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie 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 23 – załącznik nr 2 do protokołu) 
 

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

0 „wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XI/97/19 w sprawie rozpatrzenia skargi na 

działanie Wójta Gminy Wręczyca Wielka. 
 

(uchwała – załącznik do protokołu) 
 

3)   Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntów na okres 

do 3 lat dla dotychczasowych dzierżawców nieruchomości gruntowych:  
 

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

0 „wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XI/98/19 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę 

gruntów na okres do 3 lat dla dotychczasowych dzierżawców nieruchomości gruntowych. 

 

(uchwała – załącznik do protokołu) 
 

4)  Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie gruntu 

położonego w Szarlejce, w drodze przetargu od Kra jowego Ośrodka Wsparcia 

Rolnictwa:  
 

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 25 – załącznik nr 2 do protokołu) 
 

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

0 „wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XI/99/19 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne 

nabycie gruntu położonego w Szarlejce, w drodze przetargu od Krajowego Ośrodka Wsparcia 

Rolnictwa. 

(uchwała – załącznik do protokołu) 
 

5)  Do projektu uchwały  w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/334/18 Rady Gminy 

Wręczyca Wielka z dnia 24  kwietnia 2018 roku w sprawie zasad usytuowania na 

terenie Gminy Wręczyca Wielka miejsc sprzedaży i  podawania napojów 

alkoholowych:  
 

Pytań nie zgłoszono. 
 

Przebieg głosowania: 

Liczba uprawnionych do głosowania – 15 radnych 

Liczba obecnych – 15 radnych 

Za – 14 

Przeciw – 1 

Wstrzymujących się - 0 
 

(głosowanie imienne nr 26 – załącznik nr 2 do protokołu) 
 

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

1 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XI/100/19 w  sprawie zmiany 

Uchwały Nr XXXII/334/18 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 24 kwietnia 2018 roku                       

w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Wręczyca Wielka miejsc sprzedaży                                    

i podawania napojów alkoholowych. 
 

(uchwała – załącznik do protokołu) 

 

6)  Do projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu nadawania Honorowego 

Obywatelstwa Gminy Wręczyca Wielka:  
 

Pytań nie zgłoszono. 
 

Przebieg głosowania: 

Liczba uprawnionych do głosowania – 15 radnych 
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Liczba obecnych – 15 radnych 

Za – 15 

Przeciw – 0 

Wstrzymujących się - 0 
 

(głosowanie imienne nr 27 – załącznik nr 2 do protokołu) 
 

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

0 „wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XI/101/19 w sprawie przyjęcia regulaminu 

nadawania Honorowego Obywatelstwa Gminy Wręczyca Wielka. 
 

(uchwała – załącznik do protokołu) 
 

7)  Do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/88/15 Rady Gminy 

Wręczyca Wielka z dnia 27 listopada 2015 r.  w sprawie uchwalenia Regulaminu 

utrzymania czys tości  i  porządku na terenie 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) 
 

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

0 „wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XI/102/19 w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/88/15 

Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia  27 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wręczyca Wielka. 

 

(uchwała – załącznik do protokołu) 
 

 

8)  Do projektu uchwały w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i  zagospodarowania 

tych odpadów:  
 

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 XI/103/19 w sprawie sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości                

i zagospodarowania tych odpadów. 

 

(uchwała – załącznik do protokołu) 
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9)  Do projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nie ruchomości, na których nie zamieszkują 

mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:  
 

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 XI/104/19 w sprawie uchylenia uchwały                          

w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie 

zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. 

 

(uchwała – załącznik do protokołu) 
 

10)  Do projektu uchwały w sprawie sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałych:  
 

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 31 – załącznik nr 2 do protokołu) 
 

 

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

0 „wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XI/105/19 w sprawie sposobu obliczania opłaty         

za gospodarowanie odpadami komunalnymi  na terenie nieruchomości zamieszkałych. 
 

(uchwała – załącznik do protokołu) 
 

11)  Do projektu uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a znajdują się domki 

letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - 

wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku, gdzie powstają odpady 

komunalne:  
 

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 32 – 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 XI/106/19 w sprawie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a znajdują 

się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - 

wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku, gdzie powstają odpady komunalne. 
 

(uchwała – załącznik do protokołu) 
 

12) Do projektu uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i  trybu uiszczania opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi:  
 

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 33 – załącznik nr 2 do protokołu) 
 

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

0 „wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XI/107/19 w sprawie terminu, częstotliwości                     

i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
 

(uchwała – załącznik do protokołu) 

 

13)  Do projektu uchwały w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości 

wykorzystywanej na cele rekreacyjno –  wypoczynkowe:  
 

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 34 – załącznik nr 2 do protokołu) 
 

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

0 „wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XI/108/19 w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej 

nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe. 
 

(uchwała – załącznik do protokołu) 

 

14)  Do projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości stawki tej  opłaty:  
 

Pytań nie zgłoszono. 
 

Przebieg głosowania: 

Liczba uprawnionych do głosowania – 15 radnych 
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Liczba obecnych – 15 radnych 

Za – 15 

Przeciw – 0 

Wstrzymujących się - 0 
 

(głosowanie imienne nr 35 – załącznik nr 2 do protokołu) 

 

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

0 „wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XI/109/19 w sprawie wyboru metody ustalania 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości stawki tej opłaty. 

 

(uchwała – załącznik do protokołu) 

 

15)  Do projektu uchwały w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami 

mieszkalnymi jednorodzinnymi posiadających kompostownik przydomowy:  
 

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 36 – załącznik nr 2 do protokołu) 
 

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

0 „wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XI/110/19 w sprawie zwolnienia z części opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami 

mieszkalnymi jednorodzinnymi posiadających kompostownik przydomowy. 
 

(uchwała – załącznik do protokołu) 
 

16)    Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie 

do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego 

Województwa Śląskiego:  
 

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 37  – załącznik nr 2 do protokołu) 
 

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

0 „wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XI/111/19 w sprawie wyrażenia zgody na 

utworzenie i przystąpienie do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin i Powiatów Subregionu 

Północnego Województwa Śląskiego. 
 

(uchwała – załącznik do protokołu) 
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Ad.17. 
 

           Podjęcie uchwał w sprawach finansowych. 

 

          Głosowanie uchwał w punkcie j/w przeprowadził Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan 

Wiesław Żerdziński. 
 

1)  Do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok:  
 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy oznajmił, iż zmiany w budżecie były omawiane na posiedzeniach 

Komisji, ale ponieważ są zmiany dodatkowe, Państwo Radni otrzymali materiał, dlatego bardzo prosi 

Panią Skarbnik o wyjaśnienie.  
 

Jako pierwszy głos zabrał Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński: 

- tutaj częściowo będzie odpowiedź do zapytania jakie złożyła Radna Pani Zomerfeld. 

Uzyskaliśmy dokumentację, która potwierdza iż wniosek na budowę i rozbudowę boiska                    

w Truskolasach został pozytywnie zaopiniowany. Ministerstwo Sportu, bo z tego Ministerstwa 

będziemy pozyskiwać środki w kwocie 1 400 000 zł, wystąpiło do Prezesa Rady Ministrów czyli 

Pana Premiera, z pismem o przekazanie tych środków w celu podpisania umowy. W związku z tym 

musimy wprowadzić kwotę, tak, abyśmy mogli ogłosić przetarg  i rozpocząć prace.  
 

Następnie Skarbnik Gminy Pani Barbara Jezior złożyła informacje uzupełniające: 

- w materiałach, które Państwo otrzymali tuż przed rozpoczęciem dzisiejszej sesji, zarówno                           

w projekcie zmian do budżetu, jak i w WPF-ie – po stronie dochodów zostało wprowadzone 

1 400 000 zł jako dotacja z Ministerstwa i 1 400 000 zł zwiększono wydatki na rozbudowę                 

i budowę boiska w Truskolasach. 

Jak Państwo zdążyli przejrzeć materiały, to jeszcze jest tam taka zmiana, która może powodować,                

że Państwo moglibyście uznać że coś jest nie w porządku – chodzi o to, że wcześniej to 800 000 zł 

było zaplanowane w Dziale 801 – czyli „Oświata i wychowanie”   bo dotyczyło to boiska sportowego 

przy szkole. Natomiast z informacji, którą otrzymaliśmy  z Ministerstwa Sportu i Turystyki wynika, 

że to będzie w Dziale 926, czyli „Kultura  fizyczna”. 

Dlatego te 800 000 zł jest ściągnięte z Działu 801 i cała kwota 2 200 000 zł znajduje się                      

w Dziale 926 „Kultura  fizyczna”. 
 

Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński: 

- wynika to z tego, że jeżeli chodzi o zakres działania oświatowego, moglibyśmy uzyskać środki 

dofinansowania na poziomie maksymalnie 50%. Tutaj możemy starać się o więcej 

Radna Pani Anita Toborek: 

- będzie to traktowane jako boisko gminne? 

Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński: 

- tak, wielofunkcyjne, dostępne 

Radna Pani Urszula Zomerfeld: 

- wielofunkcyjne? 

Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński: 

- w sensie, to boisko jest z naturalną trawą. Mówimy o tym, że będzie dostępne dla mieszkańców, ale 

na terenie szkoły, oczywiście zagrodzone, zabezpieczone i będzie posiadać swój regulamin 

korzystania 

Radna Pani Urszula Zomerfeld: 

- jest tutaj też w „Wydatkach majątkowych budżetu gminy Wręczyca Wielka”, Dział 754 taka 

pozycja: „dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 

inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 

(dofinansowanie zakupu średniego zestawu hydraulicznego dla OSP we Wręczycy Wielkiej).  

Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji, czy mamy informację, czy OSP we Wręczycy 

Wielkiej posiada taki zestaw hydrauliczny, czy jest konieczność zakupu, czy ma już i na przykład nie 

ma takiej konieczności? 
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Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński: 

- posiadała bez pompy głównej urządzenia, teraz jednostka Państwowej Straży Pożarnej 

dofinansowała zakup tego urządzenia z dedykacją dla Wręczycy Wielkiej i dlatego kupujemy. Ten 

sprzęt który jest, zostanie przekazany do innej jednostki. 
 

Innych pytań nie zgłoszono. 
 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Żerdziński poddał pod głosowanie projekt uchwały 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok z uwzględnieniem dodatkowych zmian o których 

poinformował Wójt Gminy oraz Skarbnik Gminy. 
 

Przebieg głosowania: 

Liczba uprawnionych do głosowania – 15 radnych 

Liczba obecnych – 15 radnych 

Za – 15 

Przeciw – 0 

Wstrzymujących się – 0 
 

(głosowanie imienne nr 38 - załącznik nr 2 do protokołu) 
 

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

0 „wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XI/112/19 w sprawie zmian w budżecie gminy                 

na 2019 rok. 
 

 (uchwała – załącznik do protokołu) 

 

2)  Do projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy fin ansowej dla Powiatu 

Kłobuckiego:  
 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Żerdziński zwrócił się do Rady Gminy                        

o ewentualne pytania do projektu uchwały. 
 

Radny Pan Paweł Kocik: 

- Pan Wójt miał się dowiedzieć, jak to będzie podzielone na różne gminy jeżeli chodzi o tą stację, czy 

już coś wiemy? 
 

Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński: 

- nie, jeszcze nic nie wiemy. 
 

Innych 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 – 14 

Przeciw – 0 

Wstrzymujących się – 1 
 

(głosowanie imienne nr 39 - załącznik nr 2 do protokołu) 
 

W wyniku głosowania Rada Gminy Wręczyca Wielka większością głosów (14 „za”, 0 „przeciw”, 

1 „wstrzymujący się”) podjęła Uchwałę Nr XI/113/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

dla Powiatu Kłobuckiego. 
 

 (uchwała – załącznik do protokołu) 
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3)  Do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej  Prognozy Finansowej 

Gminy Wręczyca Wielka na lata 2019-2027:  
 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Żerdziński zwrócił się do Rady Gminy                            

o ewentualne pytania do projektu uchwały j/w. 
 

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 40 - załącznik nr 2 do protokołu) 
 

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

0 „wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XI/114/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2019-2027.  
 

 (uchwała – załącznik do protokołu) 

Ad. 18.  
 

              Udzielenie odpowiedzi na wnioski radnych. 
 

Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński udzielił odpowiedzi na wnioski Radnych: 
 

Radnego Pana Jakuba Wineckiego: 

- w sprawie placu zabaw w Grodzisku – umowa która obejmowała naprawę placu zabaw nam się już 

skończyła, ale przekażę to do Referatu Inwestycji i myślę, że w ramach jakichś napraw bieżących 

zrobimy tą naprawę. 

 

      Następnie Wójt Gminy zaproponował, że Radnym, którzy pytali o PKS, pozwoli sobie 

odpowiedzieć na końcu, ogólnie, tak żeby się do każdego nie odnosić, a przedstawić sytuację jak 

wygląda. 

Na powyższą propozycję Radni nie zgłosili sprzeciwu, wobec czego Wójt Gminy kontynuował 

odpowiedzi na wnioski w pozostałych sprawach zgłoszonych przez Radnych: 
 

Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Pana Artura Klorka: 

- w sprawie czyszczenia placu zabaw -  tam była w zeszłym roku umowa podpisana z dyrektorem 

zakładu, ona nie została przedłużona. W zakresie umowy, którą mamy na czyszczenie, nie jest objęty 

ten teren tak jak gdyby usługą, będziemy o tym pamiętać przy umowie na przyszły rok; 

- co do końcówki kanalizacji i odtworzeniem rowu na ul. Leśnej i zasypanego na ul. Górnej – 

będziemy mieć zebranie rady budowy, więc przekażę tą sprawę do rozstrzygnięcia, tak jak gdyby do 

przywrócenia. Musimy też sprawdzić jak wygląda sytuacja w warunkach technicznych dotycząca 

tego rowu. 
 

Radnej Pani Urszuli Zomerfeld: 

- w sprawie usunięcia znaków drogowych na ul. Piaskowej w Truskolasach – to już jest przekazane 

do Pana Boreckiego o wykonanie; 

- w sprawie budowy boiska, stan obecny – jak już wspomniałem, dostaliśmy właśnie w dniu 

dzisiejszym potwierdzenie tych dokumentów, w związku z tym mogliśmy wprowadzić. Szykujemy 

się, jesteśmy przygotowani do ogłoszenia przetargu. Na dzisiejszej sesji zatwierdziliście Państwo 

zmiany w budżecie, więc organizujemy przetarg, wyłonimy wykonawcę – mam nadzieję, że 

wyłonimy wykonawcę i rozpoczynamy prace; 
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- w sprawie parkingu – oczywiście rozmawialiśmy na temat dotacji na poziomie 20 000 zł, 

aczkolwiek od tamtego czasu Starostwo wystąpiło do nas o dotacje i jak Państwo też pamiętacie – 

musieliśmy ponad sto kilkadziesiąt tysięcy dołożyć do drogi powiatowej na remont Grodzisko-

Pierzchno-Libidza. Te środki zostały zdjęte po prostu i przeznaczone na tą inwestycję. Rozmawiałem 

z Panem Starostą i wspominałem, że nie będziemy w stanie tej dotacji teraz udzielić. Taka odpowiedź 

pójdzie także do Pani dyrektor. 
 

Radnego Pana Janusza Ogłazy: 

- w sprawie aglomeracji – nie widzę żadnego problemu, przyjdę na zebranie. Mam nadzieję, że też 

będziemy mogli takie zebranie z przedstawicielami wsi zorganizować w obecności także Radnych                     

i Pani Katarzyny Marek, tak, żeby fachowa wiedza też była w tym zakresie, żebyśmy byli podparci. 
 

Radnego Pana Piotra Wydmucha: 

- w sprawie ul. Sosnowej w Borowem – Szanowni Państwo Radni, z drogami które dzisiaj są i są               

do zrobienia, należy pamiętać jedną rzecz – sypnąć, dosypać, uzupełnić – możemy drogę która była, 

lub istniała lub jest. Ten odcinek który jest na ul. Sosnowej, bo Pan, który ma tam działki był u mnie, 

rozmawialiśmy – wymaga przede wszystkim zgłoszenia przygotowania projektu korytowania                           

i uzyskania pozwolenia na budowę. 

Zrobić inwestycje drogi na zasadzie sypania sobie gdzie chcemy, także bardziej traktuję to jako jeden 

z wniosków do rozważenia przy budżecie na 2020 rok; 
 

Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Pana Artura Klorka: 

- w sprawie pasów poziomych na drodze powiatowej – to myślę, że tutaj Radny Klorek już sobie 

odpowiedział, poparcie Urzędu Gminy i Wójta jest jak najbardziej - za. Zresztą jest to jeden z dwóch 

takich wniosków, który do Starostwa zostaje przekazany, bo taką sytuację mamy też na Małej 

Wręczycy. 
 

Radnego Pana Jakuba Wineckiego: 

- w sprawie budowy przystanku – tutaj sprawa rozbija się o to, że tak naprawdę… 

Radny Pan Jakub Winecki: 

- wyznaczenie, żeby oznaczyć 

Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński: 

- to znaczy wyznaczyć, oznaczyć – nie wiem w jaki sposób. Wiata, to myślę, że Radny ma 

świadomość – pozwolenie na budowę, grunt. Jeżeli chodzi o sam słupek, to także zgodnie                            

z przepisem,  jeżeli chodzi o część powiatową – nie jesteśmy właścicielami, zarządcą dróg  

Radny Pan Jakub Winecki: 

- mówię o gminnej 

Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński: 

- o gminnej? Tej na Pierzchnie? 

Radny Pan Jakub Winecki: 

- na Pierzchnie 

Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński: 

- czyli wyjeżdżając z Grodziska w prawo – sprawdzimy własność gruntową, jeżeli mamy i to jest 

kwestia tylko słupków w pasie drogowym naszym, to nie będzie z tym problemu. 
 

Radnej Pani Anity Toborek: 

- w spawie obchodów 80-lecia wybuchu II wojny światowej – na tym etapie został wstępnie 

wyceniony pomnik, który ma być jednym z elementów tych obchodów, dopinamy temat lokalizacji. 

Jeżeli chodzi o część artystyczną, którą chcielibyśmy odnośnie pieśni patriotycznej – też już                            

są prowadzone rozmowy i myślę, że zakończą się pozytywnie, plus to co zgłaszała Radna jeżeli 

chodzi o udział w ewentualnych przygotowaniach byłoby możliwe i planuję zgodnie z procedurą 

złożyć zapytanie ofertowe o wykonanie tego obelisku. W domyśle, szykujemy się do tego, żeby takie 

obchody zorganizować, ale nie w październiku, bo tego się nie da zrobić.  
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Taką datą wydaje się 11 listopad do tego, żeby uczcić zarówno 80-tą rocznicę, jak i odzyskanie 

niepodległości, a przede wszystkim tych naszych rodzimych bohaterów, którzy w ʹ39 roku bronili 

naszego kraju, naszej ojczyzny. 
 

Następnie Wójt Gminy  Pan Tomasz Osiński odniósł się do tematu PKS-u, jego funkcjonowania 

i kursowania informując j/n: 

-  Szanowni Państwo Rani, są dwa tak jak gdyby działy tego zagadnienia. 

Pierwszy – to jest linia gminna, na którą uzyskaliśmy dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego, 

czyli Brzezinki - Wręczyca Wielka Urząd Gminy, a drugim – to są linie na których normalnie 

funkcjonuje PKS. Funkcjonuje – to jest takie określenie, do którego chyba każdy z Państwa ma już 

swój własny stosunek i przekonanie. 

Jesteśmy - nie ma co ukrywać - zasypywani skargami, telefonami, wnioskami o złożenie wyjaśnień 

zarówno co do jednej jak i do drugiej linii. 

Co do linii komercyjnych które świadczy PKS nie jesteśmy w stanie na nie wpływać, po prostu PKS 

za nie odpowiada.  

Mamy także pewnego rodzaju zastrzeżenia co do linii gminnej, na którą podpisaliśmy umowę. 

Jednym z założeń podpisania umowy było dostosowanie się do tego, że Starostwo Powiatowe 

wystąpiło o dotacje i z PKS-em podpisało umowę na świadczenie usług, dowozu dzieci przede 

wszystkim do Powiatu i też zależało nam na tym, żeby ten jeden bilet można było kupić miesięczny                       

i jeździć z przesiadkami, albo nie z przesiadkami, ale na jednym bilecie miesięcznym. 

Okazuje się, że rzeczywiście sytuacja mimo zapewnień, obietnic i gwarancji – nie jest 

satysfakcjonująca – to jest mało powiedziane i będziemy, ale to jest też to,  o czym rozmawialiśmy              

i ze Starostwem i z Panem Starostą – szukamy przewoźnika, który będzie w stanie zapewnić nam                  

w ogóle funkcjonowanie, bo część tych małych nie jest w stanie obsłużyć wszystkich linii, które 

musiałby obsłużyć w przypadku kiedy nie będziemy mieć PKS-u. 

W październiku jest nowy nabór wniosków na finansowanie. Być może sytuacja, a nawet jestem 

przekonany, że sytuacja z PKS-em odnośnie naszej umowy z nimi będzie już wyjaśniona do tego 

czasu i będziemy wnioskować także na te dłuższe linie, tak aby zapewnić komunikację z Powiatem                

i z miastem Częstochowa, na tych kursach najbardziej newralgicznych. 

Co do kursu wieczornego – linia komercyjna. Tak naprawdę przez lata pracownicy jeździli do 

Częstochowy, a w pewnym momencie przestali i tego o 11-tej w nocy też nie ma. Więc tutaj bardziej 

kondycja i sytuacja wewnątrz przewoźnika powoduje, że nie są realizowane te kursy tak jak powinny 

być i zmierzamy do tego, że będziemy musieli wyegzekwować warunki podpisanej nie dawno 

umowy, czyli kary, jeżeli to nie pomoże, to będzie to w końcu rozwiązanie umowy. 

 

Na tym Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński zakończył udzielanie odpowiedzi na wnioski Radnych. 
 

Następnie będąc przy głosie Wójt Gminy  powiedział: 

-  korzystając z tego, że jest dzisiaj z nami obecna Pani Maria Polak, chciałbym pochwalić, bo myślę, 

że jest to godne pochwały - iż Sołectwo I Wręczyca Wielka razem z Zespołem „Wręczynki” zajęło                  

I miejsce, dostało I nagrodę w kategorii „Najlepsze przedsięwzięcie popularyzujące tradycje, obrzędy 

i zwyczaje” w ramach inscenizacji „Żniwa” w konkursie Urzędu Marszałkowskiego „Piękna wieś 

województwa śląskiego 2019 roku”.  

Gratulujemy bardzo, wielkie brawa. 
 

(aplauz na sali) 
 

Sołtys Sołectwa I Wręczyca Wielka Pani Maria Polak złożyła podziękowanie.  
 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant powiedział: 

- to bardzo miłe, że Pan Wójt o takich rzeczach pamięta, że Ci, co promują naszą Gminę, to w jakiś 

sposób są w pochlebnych słowach wypowiedziani z ust Wójta. 
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Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński na zakończenie poinformował, że nasza orkiestra dęta także 

wygrała Mistrzostwa w Hiszpanii, ale szczegóły przedstawi na następnej sesji i myśli, że też 

pogratulujemy, bo będzie czego, ponieważ jest to wielkie osiągnięcie. 

 

Na pytanie Przewodniczącego Rady Gminy, czy jeżeli chodzi o odpowiedzi na wnioski – Państwo 

Radni są zaspokojeni tą odpowiedzią, której udzielił Pan Wójt -  nikt nie zabrał głosu.   

 

W związku z powyższym punkt został wyczerpany. 

 

 

Ad.19. 
 

             Zamknięcie obrad XI sesji zwyczajnej Rady Gminy. 

                                                                                                             

            W związku z wyczerpaniem porządku obrad o godz. 15.48 Przewodniczący Rady Gminy                  

Pan Marek Prubant dokonał zamknięcia XI sesji zwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka, 

dziękując wszystkim obecnym za przybycie.  
 

 
 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 
 

 

 

 

Protokołowała:                                                                   Przewodniczący Rady Gminy                                              
 

Urszula Rokosa                                                                           Marek Prubant 

 

 

 

 

 


