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P R O T O K Ó Ł  Nr XIII/19 

 
z XIII sesji zwyczajnej 

Rady Gminy Wręczyca Wielka 
 

z dnia 19 listopada 2019 r. 
 
 

 

 
 

 

Tematyka sesji: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. 

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 międzysesyjnej. 

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

10. Informacja o stanie przygotowań gminy do sezonu zimowego 2019/20. 

11. Wnioski radnych. 

12. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Wręczyca Wielka. 

13. Podjęcie uchwał w sprawach różnych. 

14. Udzielenie odpowiedzi na wnioski radnych. 

15. Zamknięcie obrad XIII sesji zwyczajnej Rady Gminy. 

 
 

 



 
 

Rada Gminy Wręczyca Wielka na XIII sesji zwyczajnej w dniu 19 listopada                

2019 roku  podjęła następujące uchwały: 

 

 

1) Uchwała Nr XIII/130/19 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady 

Gminy Wręczyca Wielka, 

 

 

2) Uchwała Nr XIII/131/19 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie 

gruntu pod poszerzenie drogi we Wręczycy Wielkiej, 

 

 

3) Uchwała Nr XIII/132/19 w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy 

Gminy Wręczyca Wielka z organizacjami pozarządowymi i podmiotami,                          

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

pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok, 

 

 

4) Uchwała Nr XIII/133/19 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych 

na terenie Gminy Wręczyca Wielka oraz warunków i zasad korzystania z tych 

przystanków, 

 

 

5) Uchwała Nr XIII/134/19 w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej 

opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, który nastąpił                     

w wyniku dokonanego podziału nieruchomości, 

 

 

6) Uchwała Nr XIII/135/19  w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia 

odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych, 

 

 

7) Uchwała Nr XIII/136/19 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości.  

 

 
 

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 19 listopada 2019 roku stanowi 

jednocześnie załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

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


 
 

RG.0002.10.2019                             

P R O T O K Ó Ł   Nr XIII/19 
 

z XIII sesji zwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka, 

odbytej w dniu 19 listopada 2019 r. w  godz. 12:05-14:48 
  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: 

- Pani Joanna Malcher  - Prezes Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego  

                                      we Wręczycy Wielkiej z siedzibą w Truskolasach     

Dyrektorzy jednostek organizacyjnych gminy: 

-  Pan Andrzej Kała     -  Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury                   

-  Pan Zenon Kudła     -  Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych 
 

W sesji uczestniczyli również Sołtysi z terenu gminy: Sołectwa I Wręczyca Wielka oraz Szarlejka. 
 

Porządek obrad sesji  (przyjęty przez Rade Gminy): 
 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. 

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 międzysesyjnej. 

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

10. Informacja o stanie przygotowań gminy do sezonu zimowego 2019/20. 

11. Wnioski radnych. 

12. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Wręczyca Wielka: 

1) przyjęcie regulaminu tajnego głosowania w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy, 

2) zgłaszanie kandydatur na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy, 

3) powołanie Komisji Skrutacyjnej, 

4) przeprowadzenie tajnego głosowania oraz odczytanie wyników wyborów, 

5) podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Wręczyca Wielka. 

13. Podjęcie uchwał w sprawach różnych: 

1) w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie gruntu pod poszerzenie drogi we Wręczycy Wielkiej, 

2) w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Wręczyca Wielka                                  

z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok, 

3) w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Wręczyca Wielka oraz 

warunków i zasad korzystania z tych przystanków, 

4) w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu 

wartości nieruchomości, który nastąpił w wyniku dokonanego podziału nieruchomości, 
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5) w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach 

wsparcia i mieszkaniach chronionych, 

6) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.  

14. Udzielenie odpowiedzi na wnioski radnych. 

15. Zamknięcie obrad XIII sesji zwyczajnej Rady Gminy. 

 

 

Ad. 1. 
 

            Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
 

            Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant dokonał otwarcia XIII sesji zwyczajnej 

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

o samorządzie gminnym. 

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

obecni są wszyscy Radni i Rada Gminy może podejmować prawomocne uchwały.  
 

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 Państwo Radni                               

w odpowiednim  terminie otrzymali porządek obrad. Następnie zapytał, czy do dzisiejszego porządku 

obrad ktoś z Państwa ma jakieś zastrzeżenia, ewentualnie chciałby wnieść jakieś poprawki.  

Do porządku obrad nie wniesiono zastrzeżeń ani propozycji zmian. 

W związku z powyższym Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie proponowany 

porządek obrad w brzmieniu dostarczonym Radnym w zawiadomieniu o zwołaniu sesji. 
            

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 porządek obrad XIII sesji zwyczajnej                          

Rady Gminy w brzmieniu jak na wstępie.   

 

Ad.3.  
 

           Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. 
 

         Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant stwierdził, że protokół z ostatniej sesji                                      

w odpowiednim terminie został Państwu Radnym wysłany drogą elektroniczną, jak również w formie 

pisemnej dostępny był w Biurze Rady. Następnie Przewodniczący Rady zapytał, czy do tego protokołu 

ktoś z Państwa ma jakieś zastrzeżenia, ewentualnie chciałby wnieść jakieś poprawki. 
 

Do protokołu z sesji z dnia 25 października 2019 r. uwag nie zgłoszono. Protokół został poddany pod 

głosowanie celem przyjęcia. 
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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 2 – załącznik nr 2 do protokołu) 
 

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

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

25 października 2019 r.                            
 

Ad.4. 
 

           Zapytania i wnioski mieszkańców gminy. 
 

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

Zgromadzonych na sali, chciałby w tym punkcie zabrać głos, ma jakiś wniosek ewentualnie 

zapytanie. 

  

Nikt z obecnych na sali nie zabrał głosu w niniejszym punkcie, wobec czego został on zamknięty. 

 

Ad.5. 
 

          Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski mieszkańców gminy. 
 

          Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant stwierdził, że z uwagi na brak pytań                            

w punkcie 4. niniejszy punkt stał się bezprzedmiotowy. 

W związku z powyższym Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do realizacji kolejnego punktu 

porządku obrad. 

 

Ad.6. 
 

           Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o pismach kierowanych do Rady Gminy. 
 

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

które wpłynęły w okresie międzysesyjnym, tj. od 25 października 2019 r. do 19 listopada 2019 r.                                               

do Przewodniczącego Rady Gminy i Rady Gminy: 
 

 W dniu 29 października 2019 r. wpłynęło pismo Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa 

Polskiego we Wręczycy Wielkiej z siedzibą w Truskolasach z prośbą o podniesienie dodatku                                       

za wychowawstwo w placówkach przedszkolnych na terenie Gminy Wręczyca Wielka. 

Przewodniczący Rady Gminy oznajmił: 

-  Państwo Radni dobrze ten temat znają, ponieważ był on przedmiotem posiedzenia trzech Komisji, 

w tym dwóch połączonych – mówię o Komisji Budżetowej i Komisji Polityki Społecznej.  

Na tych trzech Komisjach dyskutowaliśmy w tym temacie, w dniu dzisiejszym wysłuchamy opinii, 

które  nam przedstawią Przewodniczący tychże Komisji, a następnie podejmiemy decyzję co dalej                                   

w tym temacie będziemy robić. Myślę, że po wysłuchaniu tych sprawozdań wrócimy do tego tematu       

i przegłosujemy propozycję Rady; 
  

 W dniu 04 listopada 2019 r. wpłynęła informacja z Urzędu Skarbowego w Kłobuku z analizy 

oświadczeń majątkowych Radnych Gminy dokonanej zgodnie z art. 24 h ustawy z dnia                       

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. 

Pan Przewodniczący poinformował: 

-   Podmiot dokonujący analizy, stwierdził w oświadczeniach 10-ciu Radnych pewne rozbieżności 

czy nieprawidłowości, na które wskazał w przedstawionej informacji.  
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Ten temat dotyczy Radnych w osobach: Pani Barbary Bogus, Pana Artura Brodziaka, Pana Roberta 

Brosia, Pana Michała Hendzlika, Pana Pawła Kocika, Pana Krzysztofa Ocimka, Pana Jakuba 

Wineckiego, Pana Piotra Wydmucha, Pani Małgorzaty Zatyki i Pana Wiesława Żerdzińskiego. 

Dodam tylko, że analiza obejmowała oświadczenia Radnych złożone na początek kadencji oraz za 

2018 rok wg stanu na 31.12.2018 r. 

Jeżeli chodzi o to pismo, to ja niezwłocznie poinformowałem Radnych o wynikach analizy,                           

w wyniku której stwierdzono te rozbieżności czy nieprawidłowości, a więc tutaj Radni o których 

mowa, których to dotyczy - mają możliwość złożenia ewentualnej korekty i wyjaśnienia do 

oświadczeń – w zależności od tego, czego uwagi  dotyczyły i  w jakim były zakresie przedstawione. 

W piśmie kierowanym do Radnych których wymieniłem, poprosiłem, aby korekty złożyć w terminie 

do 27 listopada, w dwóch egzemplarzach, czyli tak jak te pierwotne oświadczenia Państwo żeście 

składali, ponieważ jeden egzemplarz zostanie przesłany do Urzędu Skarbowego w Kłobucku, a drugi 

zostanie w dokumentacji Gminy. 

Na dzień dzisiejszy, już niektórzy Radni złożyli takie korekty, niemniej jednak poczekamy do tego   

27 listopada i po tej dacie przekażę je do Urzędu Skarbowego, jak również wprowadzimy                             

je w Biuletynie Informacji Publicznej na naszej stronie Gminy. 
  
 

 W dniu 13 listopada 2019 r. do Wójta Gminy oraz Przewodniczącego Rady wpłynęła petycja 

mieszkańców Gminy Wręczyca Wielka. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział: 

-   Może tutaj sobie pozwolę Państwu tą treść odczytać: 

   „W związku z powtarzającym się problemem eksploatacji oczyszczalni ścieków w miejscowości 

Wręczyca Mała, mieszkańcy ulicy Mickiewicza Wręczyca Wielka, Zamkowa, Długa Wręczyca Mała 

oraz Grodzisko proszą o jak najszybsze podjęcie działań w celu znalezienia oraz zakupu gruntów na 

budowę nowej oczyszczalni ścieków dla Gminy Wręczyca Wielka. 

Na przebudowę bądź rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków w obecnej lokalizacji nie wyrażamy 

zgody. Od początku powstania oczyszczalni borykamy się z uciążliwością eksploatacji oczyszczalni 

ścieków spowodowanej w głównej mierze poprzez „smród”. Ponad 20 lat życia w „smrodzie” oraz 

płacenie podatków do Urzędu Gminy powinno wystarczyć na budowę nowej oczyszczalni ścieków, 

tak, aby żaden mieszkaniec gminy nie musiał odczuwać uciążliwości eksploatacji oczyszczalni. 

Prosimy o potraktowanie sprawy priorytetowo. Z wyrazami szacunku mieszkańcy” 

Pan Przewodniczący dodał: 

- Tutaj jest podpis 137 mieszkańców gminy, tych którzy mieszkają blisko czyszczalni. 

Szanowni Państwo - w odniesieniu do tej petycji - uważam, że podjęcie tutaj działań w celu 

znalezienia czy zakupu gruntów na budowę nowej oczyszczalni, jeżeli mieszkańcy nie wyrażają 

zgody na przebudowę lub rozbudowę istniejącej oczyszczalni w obecnej lokalizacji - leży po stronie 

Pana Wójta, który będzie podejmował ewentualne działania w tym kierunku w kooperacji z komórką  

merytoryczną, czyli Referatem Gospodarki Komunalnej i Inwestycji. 

Myślę, że tutaj na każdym etapie jakichkolwiek decyzji – jeśli tylko Pan Wójt będzie chciał zwrócić 

się o opinię do Rady, to wtedy na roboczo, na posiedzeniach Komisji merytorycznych, możemy jak 

najbardziej podyskutować, jeśli oczywiście będą jakieś problemy czy wątpliwości w tym temacie.   

Jednakże na tą chwilę, moje zdanie jest takie, że Pan Wójt w odpowiedzi na petycję mieszkańców 

poinformuje, jakie w perspektywie planuje przedsięwzięcia, kroki, czy działania, aby rozwiązać 

problem, który został poruszony w przedmiotowej petycji. 

Nie wiem, czy tutaj Państwo Radni mają jakieś inne propozycje? Jeżeli tak – to oczekuję. 
 

Innych propozycji nie zgłoszono. 
 

Jeżeli nie ma – to myślę, że Pan Wójt odpowie mieszkańcom na petycję, tak jak wcześniej 

proponowałem. 

Czy Państwo macie jakieś inne propozycje w tym temacie? 
 

Innych propozycji nie zgłoszono. 
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 W dniu 14 listopada 2019 r. wpłynęło pismo od Wojewody z informacją o wynikach analizy 

oświadczenia majątkowego Przewodniczącego Rady, złożonego na początek kadencji oraz za 2018 

rok.  

Przewodniczący Rady Gminy poinformował: 

-   Jak Państwo wiecie, jeszcze nie tak dawno, jeżeli chodzi o moje oświadczenia, sam Wojewoda 

uważał, że są oświadczeniami zgodnymi merytorycznie, odzwierciedlają prawdę. 

Niemniej jednak Urząd Skarbowy – jeżeli chodzi o moje oświadczenia, jak i Państwa, znalazł jakieś 

drobne błędy. Jeżeli chodzi o moje oświadczenie to które złożyłem, Urząd Skarbowy też miał jakieś 

zastrzeżenia. Do tego oświadczenia dzisiaj złożyłem korekty i zostały wysłane do Wojewody.                

Ukażą się też oczywiście na BIP-ie. 
 

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

które wpłynęły do Przewodniczącego i Rady Gminy na przestrzeni od 25 października 2019 r.                        

do dnia 19 listopada 2019 r. 

Do przedstawionych pism pytań nie zgłoszono, Pan Przewodniczący dodał, że w/wym. znajdują się          

w Biurze Rady Gminy do wglądu i odczytania przez Państwa Radnych.  

 

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)  Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Pan Jakub Winecki złożył sprawozdanie                     

z pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 12 listopada 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 3 – 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)  Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej Pan Paweł Kocik złożył sprawozdanie z pracy 

Komisji Budżetowej i Komisji Polityki Społecznej Rady Gminy na wspólnym posiedzeniu w dniu                        

12 listopada 2019 r. 
 

Do sprawozdania głos zabrał: 
 

Radny Pan Piotr Wydmuch: 

- usłyszeliśmy przed chwileczką: „jednogłośnie” – ale to jest „za”? czy „przeciw”? Osoby nie będące 

na Komisjach, nie wiedzą jaki był wynik głosowań w tych trzech, czy nawet czterech przypadkach 
 

Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej Pan Paweł Kocik: 

- jeżeli mogę Panie Przewodniczący odnieść się do tego? 
 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant: 

- bardzo proszę 
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Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej Pan Paweł Kocik: 

- na początku sprawozdania było przyjęte, że przedmiotem opinii na dzisiejszą sesję – obydwie 

Komisje pozytywnie zaopiniowały szereg tych uchwał, pozytywnie zaopiniowały 

Radny Pan Piotr Wydmuch: 

- szereg uchwał, ale mówimy tutaj o konkretnej uchwale, ponieważ nie będąc na Komisji, w tych 

czterech nawet przypadkach, nie jesteśmy poinformowani jaki był wynik głosowania. Więc jeżeli 

mógłbym prosić po prostu tylko – jednogłośnie „za”, dobrze? 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant: 

- ale tutaj jeżeli chodzi o poinformowanie Radnego Wydmucha, z Komisji jest sporządzony protokół, 

w którym jest dokładnie powiedziane. Tutaj akurat jeżeli chodzi o sprawozdanie – nigdy w takie 

szczegóły żeśmy się nie wdawali. Jeżeli taka potrzeba jest, jesteśmy w stanie to w przerwie odnaleźć, 

jakie było głosowanie, iloma głosami dana uchwała, czy dana propozycja została przyjęta. Będzie to 

odzwierciedleniem na dzisiejszych głosowaniach, ponieważ te uchwały – jeżeli można tutaj Radnemu 

odpowiedzieć – te uchwały wszystkie będą dzisiaj głosowane i sądzę, że tutaj najważniejsze też, to co 

powiedziałem – na sesji, ponieważ opinia Komisji jest nie wiążąca dla całej Rady, ponieważ tutaj na 

sesji głosują wszyscy Radni i każdy ma się prawo wypowiedzieć i sądzę, że w głosowaniu będzie to 

wszystko jasne dla wszystkich mieszkańców  

Radny Pan Piotr Wydmuch: 

- ale byłoby jaśniejsze, jeżeli by było na przyszłość, dobrze?     

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant: 

- myślę, że jeżeli Przewodniczący Komisji będą sprawozdania takie na przyszłość sporządzali,                        

to bardzo bym prosił ewentualnie, jeżeli Państwo oczywiście będziecie chcieli 

Przewodniczący Komisji Budżetowej Pan Janusz Ogłaza: 

- proszę Państwa, mnie się wydawało, że jest to czytelne. Jeśli nie jest, to oczywiście nie ma 

problemu, na przyszłość będziemy takie szczegóły przygotowywać, nie widzę żadnego problemu 

Radny Pan Piotr Wydmuch: 

- dziękuję bardzo. 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant: 

- dziękuję. Czy jeszcze w tym temacie ktoś z Państwa  chciałby zabrać głos? 
 

Innych uwag i pytań do sprawozdania nie zgłoszono. 
 
 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant: 

- Proszę Państwa, musimy przegłosować to sprawozdanie, ale zanim przegłosujemy całe 

sprawozdanie, kilka zdań na temat Związku Nauczycielstwa Polskiego, jeżeli chodzi o podniesienie 

tego dodatku, który był przedmiotem tych obrad Komisji. Mówię o dodatku za wychowawstwo                       

w przedszkolach na terenie Gminy Wręczyca Wielka.  

W dniu dzisiejszym ostatecznie w tej sprawie stanowisko zajmie Rada Gminy – o czym 

poinformowałem pismem z 4 listopada Panią Przewodniczącą i myślę, że tutaj Rada dzisiaj               

to zagadnienie będzie rozpatrywała i oczywiście podejmie jakąś decyzję wiążącą. 

Nie mniej jednak ze względu na to, że Komisje do końca w zasadzie nie rozpatrzyły tych wniosków, 

ponieważ zaopiniowały, uzasadniając tym, że dopiero po analizie budżetu na 2020 rok                     

możemy jakby odpowiedzieć w tym temacie, ponieważ środki ewentualnie mogą się znaleźć                                 

w budżecie, który przedstawi Wójt do 15 listopada. Wtedy też Rada Gminy ostatecznie podejmie 

decyzje i udzielimy odpowiedniej odpowiedzi w tym temacie, ponieważ z tego co wiemy, na Komisji 

takie stwierdzenie było i taka prośba była, aby poczekać do momentu przedstawienia budżetu przez 

Wójta.    

Czy macie Państwo jakieś inne jeszcze propozycje w tym temacie, bo wydaje mi się, że to jest 

wiążące. 
 

 

Innych propozycji Radni nie zgłosili. 
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Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant kontynuował: 
 

-    jeśli nie ma innych propozycji, to bardzo prosiłbym o przegłosowanie takiego stanowiska Rady, 

że wniosek Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego we Wręczycy Wielkiej                              

o podniesienie dodatku za wychowawstwo w placówkach przedszkolnych na terenie Gminy 

Wręczyca Wielka, rozpatrzą Komisje merytoryczne na najbliższych swych posiedzeniach i na sesji  

w miesiącu grudniu, ponieważ wniosek ten będzie miał wtedy jakieś uzasadnienie formalne                                

i uzasadnienie finansowe, ponieważ wcześniej te Komisje w zasadzie rozmawiały o niczym, 

ponieważ nie był przedstawiony przez Pana Wójta projekt budżetu. 

Proszę Państwa, jeżeli nie macie innych propozycji,  proponuję takie stanowisko dzisiaj, aby Rada 

przegłosowała. Czy mam odczytać jeszcze raz? 

Radny Pan Artur Klorek: 

- bardzo proszę 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant:  

- stanowisko że:  wniosek Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego we Wręczycy 

Wielkiej o podniesienie dodatku za wychowawstwo w placówkach przedszkolnych na terenie naszej 

gminy rozpatrzą Komisje merytoryczne na najbliższych swych posiedzeniach i na sesji w miesiącu 

grudniu przedstawią Radzie Gminy swoje stanowisko w tej sprawie.   

Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem takiego stanowiska. 
 
 

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 Stanowisko, że wniosek Zarządu Oddziału 

Związku Nauczycielstwa Polskiego we Wręczycy Wielkiej o podniesienie dodatku za 

wychowawstwo w placówkach przedszkolnych na terenie naszej gminy rozpatrzą Komisje 

merytoryczne na najbliższych swych posiedzeniach i na sesji w miesiącu grudniu  przedstawią 

Radzie Gminy swoje stanowisko w tej sprawie.   
 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant: 

- tutaj jest zgodność całej Rady w tym temacie, myślę, że zupełnie rozsądnie, ponieważ wcześniejsza 

rozmowa na temat ewentualnych podwyżek nie byłaby obiektywna, ponieważ nie mieliśmy wglądu 

do budżetu. 
 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy do sprawozdania, które złożył Przewodniczący 

Komisji Pan Paweł Kocik są jeszcze jakieś pytania. 
 

Pytań do sprawozdania nie zgłoszono, wobec czego 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) 
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W wyniku głosowania Rada Gminy Wręczyca Wielka jednogłośnie (15 „za”,                                    

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

i Komisji Polityki Społecznej Rady Gminy w okresie międzysesyjnym. 
 

(sprawozdanie – załącznik nr 4 do protokołu) 
 

 

Po przegłosowaniu sprawozdania Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński zwrócił się z zapytaniem             

do Przewodniczącego Rady Gminy: 

-  czy ja mógłbym się odnieść do tego? 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant: 

- tak, to znaczy stricte do czego? 

Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński: 

- do tego punktu odnośnie wniosku Związku Nauczycielstwa Polskiego 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant: 

- bardzo proszę 

Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński: 

- Szanowni Państwo, jak Państwu już sygnalizowałem na ostatnich Komisjach, trwają prace związane 

z wyliczeniami i oceną sytuacji finansowej, przed jaką stawia Gminę, jako jednostkę nadzorującą 

placówki oświatowe, jako organ prowadzący, szczególnie pod kątem finansowym. 

Chciałbym tutaj zadeklarować, że przed Komisjami jeszcze, będę prosił, dzisiaj rozmawiałem                          

z Inspektorem Oświaty, z Panem Mateuszem Wąsińskim, o takie spotkanie z Radnymi,                                  

z  Dyrektorami Szkół, z przedstawicielami Związków Zawodowych, jak już będziemy do tego 

konkretnie przygotowani. Mam część materiałów na dzisiaj, ale myślę, że jeszcze nie wszystkie 

informacje, które są istotne, mógłbym Państwu przekazać, dlatego w terminie jeszcze przed 

Komisjami takie spotkanie zorganizujemy.  
 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant: 

- Dziękuję bardzo. Myślę, że tu jest wszystko jasne. Pan Wójt przygotuje materiały i przed 

Komisjami takie spotkanie odbędziemy, na które oczywiście będą Związki Zawodowe zaproszone? 
 

Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński: 

- tak. 
 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant stwierdził, że punkt został zrealizowany.  

 

Ad.8. 
 

 

          Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej. 
 
 

          Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński przedstawił informację z działalności za okres                                    

od 25 października 2019 r. do 19 listopada 2019 r.  
 

          W trakcie swojego wystąpienia, Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński m.in. informując o tym,                     

iż wykonano podłączenia dmuchaw do zbiorczego kanału tłocznego na potrzeby oczyszczalni 

ścieków we Wręczycy Małej dodał: 

- na tym etapie praktycznie zakończyła nam się część modernizacyjna dotycząca Wręczycy Małej, 

czyli to co obiecaliśmy mieszkańcom. Pozostaje wymiana i przyłącz transformatora,                                            

to w najbliższym czasie. 

Ponadto: 

         W zakresie działalności na samodzielnym stanowisku ds. pozyskiwania środków zewnętrznych 

Wójt Gminy powiedział: 

- jeżeli chodzi o samodzielne stanowisko, w tym okresie, on był krótki – oprócz tego co 

przedstawiłem Państwu na Komisjach, został pozytywnie zweryfikowany wniosek gminy, będziemy 

realizować projekt „E- aktywni mieszkańcy województwa śląskiego i opolskiego” dla naszych 

mieszkańców.  
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Po przedstawieniu całej informacji  z pytaniami do Wójta Gminy zwrócili  się:  
 

Radny Pan Janusz Ogłaza: 

- ja chciałbym zapytać Panie Wójcie, bo tak nie do końca zrozumiałem jeśli chodzi o oczyszczalnie – 

została podpięta druga dmuchawa do kanału tłocznego, ale to ona już znajduje się w budynku?  

Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński: 

- budynek został wybudowany i przenieśliśmy te dmuchawy które są, jest przyłącz zrobiony nowy, 

czyli na tym krótszym odcinku, tak jak mówiliśmy, uzyskujemy już dużo większą wydajność.                         

Dmuchawy też, raz że nie hałasują tak, nie będą tak obciążone, wykop, przyłącz, już został 

wykonany. Teraz pozostaje tylko przepięcie i tak jakby scalenie tego w całość  

Radny Pan Janusz Ogłaza: 

- czyli one de facto już są w budynku obydwie, tak? 

Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński: 

- jeszcze nie. Mówimy o tym, że w momencie kiedy będzie przyłącz. Dmuchawy będziemy przenosić 

w tym samym dniu, kiedy będziemy robić transformator, tak, żeby nie robić dwóch czy trzech dni 

przestoju, tylko w jednym czasie zrobić ten krótszy przestój. Postaramy się w tym momencie też 

poinformować mieszkańców, że w tym okresie wystąpi taka uciążliwość, bo na ten okres kilku 

godzin będziemy musieli ten prąd na pewno odłączyć 

Radny Pan Janusz Ogłaza: 

- jasne, dziękuję. 
 

Następnie głos zabrał: 

Radny Pan Artur Klorek: 

- Panie Wójcie mam tylko pytanie, kiedy będzie uruchomiona kanalizacja, ponieważ  mam pytania od 

mieszkańców na Hutce, ten I etap? 

Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński: 

- kurendy rozesłaliśmy w zeszłym tygodniu. Mieszkańcy mogą zgłaszać się do nas o zgodę i warunki 

przyłącza do kanalizacji. Jednym z warunków istotnych jest to, że na dzień złożenia tego wniosku                     

i przyłącza, musi być rachunek potwierdzający opróżnienie szamba przydomowego 

Radny Pan Artur Klorek: 

- rozumiem. A uruchomienie całej kanalizacji kiedy nastąpi? 

Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński: 

- uruchomienie kanalizacji już zostało odebrane, zostało wykonane 

Radny Pan Artur Klorek: 

- czyli ona już jest w tej chwili uruchomiona 

Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński: 

- mamy drobne prace gwarancyjne jeszcze, ale dotyczą sieci wodociągowej 

Radny Pan Artur Klorek: 

- rozumiem, dziękuję bardzo.  
 

Innych pytań do Wójta Gminy nie zgłoszono, w związku z czym Przewodniczący Rady Gminy 

poddał informację z działalności międzysesyjnej pod głosowanie. 
  

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

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

międzysesyjnej. 
(informacja – załącznik nr 5 do protokołu) 

 
 

Ad.9.  
 

           Informacja z realizacji uchwał i wniosków w okresie międzysesyjnym. 
 
 

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

za okres od 25 października 2019 r. do 19 listopada 2019 r.  
 

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

-   na spotkaniu w Starostwie Powiatowym w Kłobucku uzyskałem szczegółowe informacje 

dotyczące budowy i funkcjonowania stacji meteorologicznej, o której wspominane było na 

poprzednich Komisjach. Do tej pory, na ten moment, na razie do projektu chce przystąpić 8 Gmin. 

Koszt budowy to jest  ok. 45 000 zł, podzielone proporcjonalnie na Gminy. 

         Jeżeli chodzi o lokalizacje, to nie może ona być przypadkowa, chodzi o tereny odsłonięte, 

gdzieś, gdzie będzie można było w jak najbardziej sensowny sposób i efektywny wykorzystać                                       

i przeprowadzać pomiary. Z analizy Instytutu który ich dokonał, wychodzi, że będą to okolice 

Iwanowic lub samego Opatowa, ale na pewno gdzieś w tych okolicach. Konserwacja urządzeń, 

przyłącz, to są koszty rzędu kilku – 3-4 000 zł rocznie w zakresie tego co płacilibyśmy za 

funkcjonowanie tego typu aparatury. 

Bardzo bym prosił Radnych o zajęcie stanowiska w tej kwestii, dlatego że jeżeli chodzi o analizę 

przepisów, to tak naprawdę te przepisy mają zmierzać do tego, żeby każda Gmina w przyszłości 

miała taką stację. Najbliższa naszego terenu jest w Puławach i niejednokrotnie jest problem                         

z podważaniem wyników tych danych w związku z występowaniem naszych rolników                        

o odszkodowania suszowe na przykład. 
 

Na zakończenie wystąpienia Wójt Gminy poinformował: 

- odbyło się spotkanie członków założycieli Związku Subregionu Północnego, na który wyraziliście 

Państwo Radni zgodę.  

Zgodnie z ustaleniami, zarówno powiatowymi, jak i dokonanymi wyborami, będziemy mieć 

przedstawicieli w Zarządzie, w skład którego wchodzą z naszego terenu Starosta Powiatu 

Kłobuckiego Pan Henryk Kiepura i Burmistrz Miasta i Gminy Kłobuck Pan Jerzy Zakrzewski. 
 

Moja osoba – Wójta Gminy Wręczyca Wielka została wybrana na członka Komisji Rewizyjnej. 
 

Na tym Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński zakończył swoją informację. 
 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant zwrócił  się do Radnych o pytania 

do przedstawionej przez Wójta Gminy informacji.  
 

Radna Pani Urszula Zomerfeld: 

- ja mam tylko takie pytanie jeśli chodzi o stację meteorologiczną, to dążą prace do sytuacji, kiedy 

każda Gmina, czy każdy Powiat będzie musiał mieć taką stację na swoim terenie? 
 

Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński: 

- na razie chcemy wybudować zgodnie z porozumieniem z Gminami w Powiecie, bo tutaj tym 

najbardziej newralgicznym punktem jest ta odległość do Puław i te wyniki tak jak gdyby, w tym roku 

nasi rolnicy uzyskali ze względu oczywiście na znaczące oznaki suszy, czyli nawet te wyniki 

uzyskiwane w Puławach potwierdzały, że ta klęska suszy u nas wystąpiła. 

Domyślnie w projektach ustaw, które analizowaliśmy też na tym spotkaniu wynika, że w przyszłości 

być może każda Gmina będzie musiała mieć swoją własną stację meteorologiczną 
 

Radny Pan Artur Klorek: 

- czyli w tym momencie wszystkie Gminy będą się zrzucać na każdą Gminę? 
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Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński: 

- myślę, że nie. Na razie mówimy o stacji Powiatowej, a co do rozbudowy sieci w przyszłości,                     

to myślę, że budując stację Powiatową, będziemy mogli zaoszczędzić na instalacjach gminnych, 

jeżeli do tego zostaniemy zmuszeni, bo jakość i – że tak powiem – dokładność tych urządzeń nie 

będzie musiała być tak wysoka jak teraz. 

Oficjalnie zadeklarowało 8 Gmin te uczestnictwa, dwie jeszcze się nie określiły, ale myślę, że w tym 

wypadku nie ma innego wyjścia jak tylko przystąpić, bo co prawda projekt będzie realizowało 

Starostwo Powiatowe, ale służyć będzie tak naprawdę rolnikom z całego Powiatu.  
 

Innych pytań do Informacji Wójta Gminy nie zgłoszono. 
 
 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant nawiązując do prośby Pana Wójta o zajęcie przez 

Radnych stanowiska w sprawie stacji  meteorologicznej powiedział: 

- Proszę Państwa, ponieważ Pan Wójt poddał tutaj problem dotyczący budowy stacji meteo,                           

tej Powiatowej, myślę, że musimy zająć tutaj stanowisko wiążące Pana Wójta, dotyczące ewentualnie 

uczestnictwa w tej budowie stacji Powiatowej. 

Wydaje mi się, że tutaj to nie podlega dyskusji żadnej, ponieważ będzie to służyło w jakiś sposób 

mieszkańcom naszej gminy, ponieważ w warunkach tych, które są na dzień dzisiejszy, posługują się 

tylko i wyłącznie tą stacją w Puławach, która jest oddalona praktycznie chyba o 200 km od Gminy 

Wręczyca Wielka. 

Tutaj jeżeli będzie taka stacja wybudowana na terenie tym, o którym wspomniał Pan Wójt, będzie to 

zasięg, wydaje mi się że ok. 50 km w około. Sądzę, że to będą najbardziej miarodajne wyniki, które 

będą dla całego Powiatu i tych Gmin przyległych, które będą  uczestniczyły w tym projekcie. 

Proponuję, abyśmy przegłosowali to stanowisko Rady, czy Rada Gminy wyraża wolę taką, aby 

Gmina Wręczyca Wielka przystąpiła do budowy tej stacji Powiatowej meteo. 

Odczytam stanowisko Rady Gminy w sprawie dofinansowania budowy i obsługi stacji 

meteorologicznej na terenie Powiatu Kłobuckiego. 

Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem takiego stanowiska? 
 

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 pozytywne stanowisko w sprawie 

dofinansowania budowy i obsługi stacji meteorologicznej na terenie Powiatu Kłobuckiego. 
 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant po głosowaniu powiedział: 

- wszyscy Radni tutaj zgodnie wyrazili swoją wolę, aby taka stacja na terenie Powiatu została 

wybudowana i abyśmy w dofinansowaniu tej budowy oczywiście uczestniczyli. 

Także Pan Wójt ma tutaj stanowisko jasne w tym temacie 
 

Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński: 

- dziękuję bardzo. 
 

Następnie Pan Przewodniczący zwrócił się do Rady Gminy, czy będą jeszcze jakieś zapytania do 

informacji Pana Wójta. 
 

Pytań do informacji nie zgłoszono. Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał i wniosków została 

poddana 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 8 – załącznik nr 2 do protokołu) 
 

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

0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) przyjęła Informację z realizacji uchwał i wniosków                           

w okresie międzysesyjnym. 
 

(informacja – załącznik nr 6  do protokołu) 
 

 

Ad.10.              

            Informacja o stanie przygotowań gminy do sezonu zimowego 2019/20. 
 

            Na prośbę Przewodniczącego Rady Gminy, Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński poinformował                      

o stanie przygotowań gminy do sezonu zimowego 2019/20: 
 

- Szanowni Państwo Radni, tak jak odczytałem w informacji z działalności międzysesyjnej –                               

31 października podpisano umowę na zimowe utrzymanie dróg. W postępowaniu została złożona 

tylko jedna oferta, ponieważ mieściła się w kosztorysie, podpisałem umowę. 

Kwota miesięczna utrzymania, bo na razie o tym mówimy -  32 400 zł miesięcznie, ma obowiązywać 

do kwietnia i obowiązuje od listopada. Czyli na dzień dzisiejszy mamy podpisaną umowę, koszty 

związane z zakupem soli i piasku zostały w tej umowie przerzucone na Wykonawcę. On będzie 

dokonywał zakupu i zabezpieczał sobie materiał do utrzymywania dróg w należytym stanie 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Żerdziński: 

- niezależnie od pogody 

Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński: 

- niezależnie od pogody. Niestety tak się zmieniły warunki, że teraz musimy zagwarantować 

gotowość do wykonywania prac i mimo tego, że jak na razie pogody nas rozpieszczają, ale kiedy 

przyjdzie chociażby gołoledź, bo tu nie mówimy tylko o śniegu, to musimy być przygotowani na to, 

żeby drogi zostały odpowiednio posypane i zabezpieczone 
 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant: 

- ja mam pytanie do Pana Wójta, ponieważ takie pytania na pewno będą od strony Radnych, bo one 

co roku w jakiś sposób od Radnych wychodziły. Kto będzie koordynatorem ze strony Gminy jeżeli 

chodzi o wyjazdy i interwencje wszelkiego typu, bo niekiedy jest tak, że Radni monitują potrzebę 

czegoś takiego, żeby w jakimś określonym czasie wyjechać i odpowiednio zadziałać, aby 

zlikwidować czy gołoledź czy ewentualnie wykonać odśnieżanie 
 

Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński: 

- rozumiem sytuację, bo miałem też te sygnały, w związku z tym na tym etapie umowa została 

podpisana i koordynatorem w umowie wskazany jest Pan Jarosław Borecki, aczkolwiek jesteśmy po 

wstępnych rozmowach także z Wykonawcą i ta osoba zostanie zmieniona na Panią Kornelię 

Kowalską z ramienia Gminy. Także wszelkiego rodzaju sprawy przez nią będą bezpośrednio 

przechodziły.   

Ja w zeszłym roku, już pod koniec trwania umowy związanej z odśnieżaniem, poprosiłem i takie 

raporty dzienne spływały do mnie. W tych warunkach będzie też robione tak, że będziecie 

Państwo…, ja te raporty dzienne z wykonania ewentualnie prac, wyjazdów, będę przesyłał do 

wiadomości Biura Rady i Państwo także będziecie otrzymywali informacje na temat tego, gdzie były 

jakie zdarzenia itd. Będziecie to mogli na bieżąco śledzić, weryfikować i na ten sam adres e-mailowy 

zgłaszać postulaty mieszkańców, czy Was   
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Radny Pan Piotr Wydmuch: 

- telefon po godzinach pracy Urzędu? 

Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński: 

- będzie obsługiwany w granicach zdrowego rozsądku  

Radny Pan Piotr Wydmuch: 

- chodzi o mieszkańców 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant: 

- myślę, że tutaj jeżeli sytuacja będzie wymagała potrzeby, Wójt jest dostępny 24 godziny na dobę 

Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński: 

- jeżeli o to chodzi, to cały czas zostaje ta sama droga, która jest od zawsze ustalona, czyli telefon 

alarmowy przez zarządzanie kryzysowe z Kłobucka, przekierowany jest na mnie lub na Panią 

Sekretarz albo Pana Wice Wójta, więc takie informacje też w godzinach typowo nocnych będziemy 

odbierać. 

Kwota łącznie, czyli gotowość za cały okres 2019/20 rok, tj. 179 245,16 zł. 

Za usługi kwoty na razie nie będziemy znać, bo w zależności od tego ile będzie prac i godzin 

wyjazdu. 

Radna Pani Barbara Bogus: 

- odnośnie pojemników które są na piasek, kto będzie ten piasek uzupełniał, Wykonawca? 

Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński: 

- Pan Tomala – Wykonawca 
 

Radny Pan Artur Klorek: 

- czy możemy dostać też jakiś kontakt bezpośredni z Panem Tomalą, żeby tak jak Pani Radna 

zaznaczyła, zgłosić, że nie ma piasku? 
 

Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński: 

- tutaj możecie Państwo Radni dostać nr telefonu do dyspozycji, bo Wykonawca na to wyraził zgodę, 

aczkolwiek dobrze by było, żeby te wszystkie informacje przechodziły przez Urząd Gminy, bo wtedy 

przy każdej sytuacji ja będę miał wgląd i możliwość reagowania, a także uwzględniania tych 

wyjazdów przy rozliczaniu potem finansowym faktur. 

 

Innych pytań do informacji nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant: 

- wydaje mi się, że to jest wszystko jasne. Jeżeli można tutaj Pana Wójta zobligować do tego, żeby 

Radnym podać w sposób elektroniczny namiary, gdzie mają ewentualnie zgłaszać tematy odnośnie 

zimowego utrzymania dróg.    

Następnie, w związku z zakończeniem dyskusji, Przewodniczący Rady Gminy poddał pod 

głosowanie przyjęcie informacji Wójta Gminy o stanie przygotowań gminy do sezonu zimowego 

2019/20. 
 

 

 

Przebieg głosowania: 

Liczba uprawnionych do głosowania – 15 radnych 

Liczba obecnych – 15 radnych 

Za – 15 

Przeciw – 0 

Wstrzymujących się - 0 
 

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

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

0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) przyjęła Informację Wójta Gminy o stanie przygotowań 

gminy do sezonu zimowego 2019/20. 
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Ad.11.  
 

           Wnioski radnych. 
 

           W ramach powyższego punktu głos zabrali Radni w osobach: 
 

Radna Pani Małgorzata Zatyka: 

-  Panie Wójcie chciałabym złożyć wniosek o wykonanie projektu, a z tym wiążące się wykonanie 

oświetlenia na ul. Bursztynowej w Truskolasach. 

Jest to ulica która liczy ok. 300 metrów, znajduje się tam już dość sporo nowoczesnych i naprawdę 

bardzo ładnych budynków. Co prawda, nie jest to mój rejon wyborczy, ale mieszkańcy zwrócili się                           

z taką prośbą do mnie. Znajduje się tam na tej ulicy Centrum Kosmetyczne i wielu mieszkańców 

miejscowości Truskolasy i okolic korzysta z tej ulicy i po prostu śmieją się do mnie, że na takiej 

ulicy, przy takim znanym Centrum Kosmetycznym nie ma oświetlenia. 
 

 

Radny Pan Artur Klorek: 

-   Panie Wójcie – w sprawie ul. Śląskiej tutaj we Wręczycy. Nasi mieszkańcy mają tutaj i prowadzą 

swoją działalność. Wiem że byli w tej sprawie u Wójta i już rozmawiali odnośnie wydzielenia tego 

zakazu zatrzymywania i postoju. 

Ja pozwoliłem sobie przejechać do Kłobucka na ul. 3 Maja, tam też są przystanki, żaden z nich nie 

ma 200 metrów wydzielonego miejsca do parkowania dla autobusów. 

Tu wiem, że nie ma problemu z rozładunkiem towaru, ale tu też chodzi o klientów którzy 

przyjeżdżają do tych ludzi, żeby coś kupić i oni nie mają w tej chwili gdzie stanąć – ani po tej stronie, 

ani po drugiej. 

Jest to bardzo długi odcinek wydzielony jeżeli chodzi o autobus, bo nie widziałem tak długich 

autobusów i myślę, że takie jeszcze długo długo nie będą jeździć i chciałbym, żeby zwrócić na to 

uwagę, czy nie da się tego skrócić. Czy np. tym zygzakiem zaznaczonym „przystanek”, a reszta niech 

będzie do parkowania, bo praktycznie nie ma gdzie stanąć w tej chwili na tym odcinku – to jest jedna 

rzecz; 
 

- Druga rzecz - była znów taka sytuacja pożarowa, tu akurat mój przyjaciel miał taką przykrą 

sytuację, że się spalił, prowadzi działalność w sensie towaru. 

Ja cały czas mam takie zapytanie, czy można coś zrobić w zakresie tych kontenerów, bo wiem że są  

z tym kłopoty. Tu jest taka sytuacja, że ci ludzie w tym momencie mają bardzo dużo rzeczy 

popalonych, z którymi nie ma co zrobić. Mówimy o ochronie środowiska, o tym, żeby tego nie 

wywozić – no na pewno nikt tego nie wywiezie, ale chodzi o to, żeby pomóc tym ludziom, bo oni 

toną w śmieciach później. Bo to są rzeczy popalone, nie nadają się do niczego. Na PSZOK tego 

wywieźć nie można, bo PSZOK tego nie przyjmie, rozmawiałem z Wójtem, bo dzwoniliśmy. 

Musimy jakoś to rozwiązać, żeby faktycznie każdy pogorzelec, żeby było ich jak najmniej, miał 

możliwość skorzystania z tego kontenera, żeby wyrzucić te rzeczy, które są zbędne i zawadzają.  

Wiadomo że tam idzie odbudowa itd.  To jest jedna rzecz  i druga rzecz – też chodzi o jakąś pomoc, 

ale tu chodzi już może nie o przedsiębiorców, bo wiem, że tutaj takiej możliwości nie ma, ale ludzi 

którzy tracą dach nad głową i to nie koniecznie przez pożar, ale to może być zalanie, to może być 

wichura – taką pierwszą pomoc. 

Znalazłem w Dziale 758 Rożne rozliczenia – są tam pieniądze, które - nie wiem - czy można byłoby 

wykorzystać w tym kierunku właśnie, żeby przeznaczyć jakąś taką doraźną, pierwszą pomoc tym 

ludziom, żeby mogli po prostu ogarnąć się, na pierwsze 10-20 dni żeby im pomóc, żeby mogli coś 

sobie zorganizować.  

Bo  - tak jak mówię - bez dachu nad głową zostać, to jest straszna rzecz. Wiadomo, że liczy się to, 

czy ktoś jest mieszkańcem naszej gminy, czy jest zameldowany itd., czy tu płaci podatki – wiadomo, 

oczywiście, ale żeby było chociaż to uwzględnione, żeby coś takiego przemyśleć i zrobić jakiś taki 

plan kryzysowy dla tych ludzi. Nie wiem jak to zorganizować, jak to nazwać.  
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Radna Pani Urszula Zomerfeld: 

-  Jakiś czas temu, bo w połowie sierpnia, składałam wniosek o wyeliminowanie znaków na ulicy 

Piaskowej w Truskolasach, które informują o progach zwalniających i do tej pory - dzisiaj się 

przejechałam  -  znaki nadal są, progów nie ma, odpowiedzi też żadnej nie było. W razie czego – 

mam kopię tej informacji. 

Stąd pytanie – czy te znaki mogą być usunięte, bo mieszkańcy zgłaszają takie zapytania, w jaki 

sposób mają się do tych znaków stosować, nie stosować; 
 

-   Druga sprawa – jakiś czas temu też i z Panią Radną Małgorzatą Zatyką i z Dyrektorem Ośrodka 

Zdrowia  w Truskolasach prosiliśmy o wsparcie, to było ok. 20-25 tys. zł  na dokończenie remontu 

parkingu przy Ośrodku Zdrowia w Truskolasach. 

W budżecie na przyszły rok, w tym prowizorium budżetowym, takiego wsparcia nie widzę. 

Pan Wójt wspominał o ewentualnych oszczędnościach, które mogą się do końca tego roku znaleźć              

i stąd też moje pytanie, czy skoro nie ma tego w budżecie, to do końca roku takie oszczędności się 

może już znalazły?; 
 

-  Trzecie pytanie – dostaliśmy taką informację na wspólne posiedzenie Komisji Społecznej i Komisji 

Budżetowej. Otrzymaliśmy informację na temat pozyskania środków zewnętrznych do budżetu 

gminy. Ja sobie pozwolę przeczytać tą informację: 

„W dniu 17 września 2019 r. Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach poinformował o przyznaniu 

dofinansowania na zadanie „Przebudowa drogi gminnej, nr …, ul. Cmentarna w miejscowości 

Truskolasy” w kwocie 1 439 088,19 zł. W dniu 23 września 2019 r. poinformowaliśmy o rezygnacji                                     

z realizacji projektu w związku z brakiem zabezpieczenia w budżecie gminy środków finansowych na 

wkład własny. 

W dniu 4 lipca 2019 r. Urząd Wojewódzki poinformował o przyznaniu dofinansowania projektu 

„Przebudowa drogi gminnej ul. Jabłoniowa w miejscowości Wręczyca Wielka” w kwocie 823 877,00 

zł. Wniosek złożony w roku ubiegłym. 

W dniu 8 lipca 2019 r. poinformowaliśmy o rezygnacji z przyznanej dotacji w związku                                        

z nieprzekraczalnym terminem realizacji do 31 grudnia 2019 r. oraz brakiem zabezpieczenia środków 

finansowych w budżecie gminy.” 

- Z tego, co mi wiadomo, to składając takie wnioski o dofinansowanie, w budżecie gminy 

powinniśmy zabezpieczyć środki na wkład własny. Tutaj widzę, że … 
 

Skarbnik Gminy Pani Barbara Jezior: 

-  niekoniecznie 
 

Radna Pani Urszula Zomerfeld: 

-  a w tych przypadkach, czy były takie środki zabezpieczone?  

I sądząc po ilości dotacji, które otrzymuje Gmina Wręczyca Wielka, to otrzymanie takich dotacji nie 

jest łatwą, prostą sprawą i skoro już stan naszych dróg nie jest zadawalający, skoro już takie dotacje 

otrzymaliśmy, to dlaczego z nich rezygnujemy? Jeśli środki były zabezpieczone w budżecie gminy, 

to co się z nimi zadziało, że na moment informacji o otrzymaniu dotacji, już ich nie było 
 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant: 

- ja tutaj tylko chciałbym prosić Radną Zomerfeld, jeżeli załóżmy w takich tematach chciałaby więcej 

informacji osiągnąć, aby była na komisjach innych, nie tylko komisji tej, ponieważ na komisjach 

połączonych była ta sprawa wyjaśniona dosyć szczegółowo i myślę, że jakby uczestniczyła, to by 

wiedziała. Skoro Pani Radna nie była, myślę, że Pan Wójt jeszcze raz na koniec w odpowiedziach, 

odpowie Pani Zomerfeld 
 

Radna Pani Urszula Zomerfeld: 

- jeśli mogę się odnieść do tego zarzutu, ja już drugi raz jestem informowana o tym, że nie jestem na 

którejś z komisji, natomiast wszystkie obowiązki radnej i obecność na komisji moja jest… 
 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant: 

- ale ja nie neguję absolutnie obowiązków, że Pani zatraca obowiązki Radnej, tylko tłumaczę… 
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Radna Pani Urszula Zomerfeld: 

- Panie Przewodniczący …, Panie Przewodniczący ja nie przeszkadzałam… 
 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant: 

- w sprawozdaniu było to powiedziane. Wnioski Radnych powinny być krótkie i tematyczne, a nie 

rozwodzące się na temat taki, żebyśmy tutaj dyskutowali na sesjach o słuszności danej inwestycji, 

czy niesłuszności danej inwestycji 
 

Radna Pani Urszula Zomerfeld: 

- Panie Przewodniczący ja Panu nie przeszkadzałam i pozwoliłam dokończyć wypowiedź, więc 

bardzo proszę o pozwolenie dokończenia mi mojej wypowiedzi 
 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant: 

- proszę 
 

Radna Pani Urszula Zomerfeld: 

- to są rzeczy, które nie tylko my Radni powinniśmy wiedzieć. Ja proszę tylko o wyjaśnienie mi, 

absolutnie nie zamierzam dyskutować w tej sprawie, ale mieszkańcy również powinni taką 

informację mieć i dlatego sesja jest też odpowiednim miejscem na takie informacje moim zdaniem, 

chyba że się mylę 
 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant: 

-  myślę, że Pan Wójt Pani odpowie później w odpowiedzi. 

Czy ktoś z Radnych jeszcze chciałby zabrać głos? Bardzo proszę 

 

Radna Pani Anita Toborek: 

-   Ja chciałam zgłosić dwie kwestie: 

    Pierwsza to drobna rzecz, o której już kiedyś rozmawialiśmy – jest stacja studni głębinowej,                    

to jest niewielki teren gminny przy ul. Strażackiej. Tam w fatalnym stanie jest zarówno ogrodzenie, 

jak i teren.  

Myślę, że uporządkowanie tego stanu, nie naruszałoby budżetu, a jednak wygląda to niedobrze i też 

daje szanse wtargnięcia do tych, chociaż urządzenia są chyba dobrze zabezpieczane,  jakichś osób 

niepożądanych. To jest jedna rzecz, którą chciałam zgłosić ponownie; 
 

-   Druga, to kwestia strony internetowej naszej Gminy. Na tej naszej stronie można znaleźć różne 

ważne dla mieszkańca kwestie, załatwić różne sprawy, ale też dużo miejsca jest poświęcone                          

na informację turystyczną i w zakładce „Ważne i ciekawe miejsca w Gminie Wręczyca Wielka”                        

są wymienione wszystkie miejscowości, poza miejscowością Wręczyca Wielka i Wręczyca Mała. 

Wnioskuję o to, żeby uzupełnić ten stan, bądź przeorganizować stronę, tak żeby to uwzględniała, 

ewentualnie wszystkie walory, oczywiście można dyskutować z tym, czy Wręczyca ma walory, ale 

biorąc pod uwagę zawartość tematyczną innych wsi, sądzę, że tam na pewno coś porównywalnego 

się znajdzie, a moim zdaniem ten opis jest niekompletny. Wydaje mi się, że wymaga 

przeorganizowania. 
 

Radny Pan Jakub Winecki: 

- Podłączając się już pod propozycję modernizacji strony internetowej, prosiłbym                                            

o przeanalizowanie możliwości zamieszczania na takiej stronie ogłoszeń lokalnych przedsiębiorców 

oraz ogłoszeń szeroko rozumianych za pewną odpłatą. Czy nie mogłoby to być przy okazji wpływem 

do naszego budżetu.  
 

Radny Pan Robert Broś: 

-  Panie Wójcie ja chciałbym złożyć taki wniosek odnośnie osób, czy osoby zajmującej się sprawami 

związanymi z oświetleniem ulicznym, ponieważ są skargi mieszkańców, że zgłaszane przez nich 

bezpośrednio do Urzędu sprawy związane z niedziałającymi latarniami, od wielu tygodni nie są 

załatwiane. Tutaj proszą o to, żeby wpłynąć jakoś na osoby, które się tym zajmują, żeby te sprawy 

nie trwały tak długo, bo nie działająca lampa jest uciążliwością dla tych mieszkańców, którzy gdzieś  

tam w okolicy tej latarni mieszkają i też dla pozostałych; 
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-  Druga sprawa, którą chciałbym poruszyć, to jest też jakby wniosek w pewnym sensie związany ze 

stroną internetową, ale też i informacja, myślę, dla Państwa Radnych. 

Mianowicie Gmina Wręczyca Wielka, tu wspólnie z Panem Wójtem w lipcu mieliśmy przyjemność 

rozmawiać z osobami, które zajęły się przygotowaniem projektu w ramach budżetu obywatelskiego 

województwa śląskiego. Projekt ten dotyczy zorganizowania rodzaju warsztatu czy też pikniku 

średniowiecznego w okolicy naszego Rezerwatu „Grodzisko”. Tutaj ze strony Pana Wójta były 

podjęte działania mające na celu… 

Dyrektor GOK Pan Andrzej Kała: 

- przepraszam że wejdę w słowo – Rezerwat „Zamczysko” 

Radny Pan Robert Broś: 

- a jak ja powiedziałem? 

Dyrektor GOK Pan Andrzej Kała: 

-  „Grodzisko” 

Radny Pan Robert Broś: 

- „Zamczysko”, tak.  W każdym bądź razie ze strony Pana Wójta były podjęte działania, rozmowy                    

z mieszkańcami, którzy dysponują polami przylegającymi do tego Rezerwatu, po to, aby na tych 

polach, na tych łąkach, mogły się te wydarzenia odbyć i taka zgoda mieszkańców była.  

Teraz od 12 listopada do 30 listopada można oddawać głosy w tym budżecie obywatelskim m.in. na ten 

projekt.  

Ponieważ nasza gmina w nim uczestniczy wspólnie z czterema innymi gminami z subregionu 

północnego naszego województwa, to prośba o rozpropagowanie tej informacji, ponieważ czasu jest 

niewiele, a konkurencja spora w tych tematach, w tym budżecie obywatelskim.  

Te wszystkie informacje, myślę, że można zamieścić na stronie internetowej, tudzież Państwo Radni 

możecie rozpropagować i głosować może każdy mieszkaniec województwa śląskiego. Potrzebny jest 

tylko nr telefonu  i nr PESEL. Bardzo proszę o to, żebyśmy się tym zajęli. 
 

Innych wniosków nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Gminy uznał go za wyczerpany. 

(Radna Pani Anita Toborek zgłosiła wniosek formalny o 5 minut przerwy, który wycofała po tym, jak 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że zaproponuje przerwę po powołaniu Komisji 

Skrutacyjnej). 

 

Ad.12. 
 

          Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Wręczyca Wielka. 
 

1)  Przyjęcie regulaminu tajnego głosowania w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego                         

Rady Gminy 
 

           Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant stwierdził, że Regulamin tajnego głosowania                           

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy został Państwu Radnym dostarczony.  

Następnie zapytał, czy do tego projektu regulaminu ktoś z Państwa ma zastrzeżenia. 
 

Do projektu Regulaminu tajnego głosowania w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy 

zastrzeżeń nie zgłoszono. 

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 

Za – 15 

Przeciw – 0 

Wstrzymujących się – 0 
 

(głosowanie imienne nr 10 - załącznik nr 2 do protokołu) 
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W wyniku głosowania Rada Gminy Wręczyca Wielka jednogłośnie (15 „za”,                                    

0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) przyjęła Regulamin tajnego głosowania w sprawie 

wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.  
 

(Regulamin tajnego głosowania w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy wraz                        

z załącznikami: wzorem karty do głosowania oraz wzorem protokołu Komisji Skrutacyjnej                              

– załącznik nr 7 do protokołu) 

 

2)  Zgłaszanie kandydatur na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. 
 

     Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant zwrócił się do Radnych o zgłaszanie kandydatur 

na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. 
 

Radny Pan Janusz Ogłaza zgłosił na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy kandydaturę                        

Radnego Pana Krzysztofa Ocimka. 
 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy Pan Krzysztof Ocimek wyraża zgodę. 

Radny Pan Krzysztof Ocimek wyraził zgodę na kandydowanie. 
 

Radny Pan Artur Klorek zgłosił na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy kandydaturę                            

Radnego Pana Roberta Brosia. 
 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy Pan Robert Broś wyraża zgodę. 

Radny Pan Robert Broś wyraził zgodę na kandydowanie. 
 

Innych kandydatur nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant 

zarządził przegłosowanie zamknięcia listy kandydatów na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. 
 

Przebieg głosowania: 

Liczba uprawnionych do głosowania – 15 radnych 

Liczba obecnych – 15 radnych 

Za – 15 

Przeciw – 0 

Wstrzymujących się – 0 
 

 

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

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

0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) postanowiła o zamknięciu listy kandydatów na 

Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. 

 

3)  Powołanie Komisji Skrutacyjnej, 
 

     Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant poprosił o zgłaszanie kandydatów do Komisji 

Skrutacyjnej, przy czym zabrał głos jako pierwszy, proponując do składu Komisji następujących 

kandydatów: 

Pana Jakuba Wineckiego 

Panią Anitę Toborek 

Panią Barbarę Bogus 
 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant zwrócił się do Radnych z pytaniem, czy aprobują 

zgłoszone kandydatury, ewentualnie jeśli będą inne kandydatury - to prosi o zgłoszenie. 
 

Radna Pani Anita Toborek podziękowała. 
 

Następnie na pytanie Przewodniczącego Rady Gminy – Pan Jakub Winecki oraz Pani Barbara Bogus 

wyrazili zgodę na kandydowanie do składu  Komisji Skrutacyjnej. 
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Przewodniczący Rady Gminy poprosił o zgłoszenie jeszcze jednej kandydatury do składu Komisji. 
 

Radna Pani Anita Toborek zaproponowała jako trzecią, do składu Komisji Skrutacyjnej,                   

kandydaturę Pana Piotra Wydmucha. 
 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy Pan Piotr Wydmuch wyraża zgodę. 

Radny Pan Piotr Wydmuch  wyraził zgodę na kandydowanie do składu Komisji Skrutacyjnej. 
 

Innych kandydatów do Komisji Skrutacyjnej nie zgłoszono. 

Wobec powyższego Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad powołaniem Komisji 

Skrutacyjnej w składzie: 

- Pani Barbara Bogus 

- Pan Jakub Winecki 

- Pan Piotr Wydmuch 
  

Przebieg głosowania: 

Liczba uprawnionych do głosowania – 15 radnych 

Liczba obecnych – 15 radnych 

Za – 15 

Przeciw – 0 

Wstrzymujących się – 0 
 

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

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

0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) powołała Komisję Skrutacyjną w składzie: 

1) Pani Barbara Bogus 

2) Pan Jakub Winecki 

3) Pan Piotr Wydmuch 
 

 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant zwrócił się do Komisji Skrutacyjnej                               

o  zajęcie stanowiska w wyznaczonym miejscu na sali narad. 
 

Następnie o godz. 13:28 zarządził 10-minutową przerwę w celu przygotowania kart do głosowania 

przez Komisję Skrutacyjną.  

Obrady sesji Przewodniczący Rady Gminy wznowił o godz. 13.44. 

 
 

4)  Przeprowadzenie tajnego głosowania oraz odczytanie wyników wyborów, 
 

     Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant zwrócił się do Komisji Skrutacyjnej o rozdanie 

kart do głosowania  i przeprowadzenie tajnego głosowania.      

Jednocześnie poinformował Radnych, że na sali znajduje się parawan, za którym można 

nieskrępowanie oddać głos.   
 

Komisja Skrutacyjna rozdała Radnym karty do głosowania i przystąpiła do przeprowadzenia tajnego 

głosowania  w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. 
 

Po oddaniu wszystkich głosów przez Radnych, Komisja Skrutacyjna przystąpiła do liczenia głosów, 

celem sporządzenia protokołu z głosowania i ogłoszenia wyników wyborów. 

W trakcie prac Komisji Skrutacyjnej, na prośbę jej członków, z głosem doradczym służyła Radca 

Prawny Pani Renata Ostojska. 
 

Z uwagi na trwające konsultacje Komisji Skrutacyjnej z Panią mecenas, Radny Pan Janusz Ogłaza 

zgłosił wniosek formalny o 5 minut przerwy, podczas której Komisja Skrutacyjna mogłaby spokojnie 

kontynuować swoje prace. 
 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant poddał pod głosowanie wniosek o 5 minut 

przerwy. 
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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 13 – załącznik nr 2 do protokołu) 
 

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

0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) wyraziła zgodę na 5 minutową przerwę. 

O godz. 13:56 Przewodniczący Rady Gminy ogłosił przerwę, po której o godz. 14:19 wznowił obrady 

sesji. 

Po wznowieniu obrad, Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się do Komisji Skrutacyjnej                               

o odczytanie protokołu z głosowania w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. 
 

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Pani Barbara Bogus odczytała Protokół Komisji Skrutacyjnej                          

z głosowania w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady  Gminy. 
 

Zgodnie z treścią protokołu, w wyniku tajnego głosowania, kandydaci otrzymali następującą liczbę 

ważnie oddanych głosów: 

1) Pan Robert Broś           – 4 głosy „za” , 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”, 

2) Pan Krzysztof Ocimek – 9 głosów „za”,  0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”. 
 

Na podstawie wyników głosowania j/w Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że Radny Pan Krzysztof 

Ocimek uzyskał bezwzględną większość głosów, w związku z czym, został wybrany na 

Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Wręczyca Wielka. 
 

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Pani Barbara Bogus nawiązując do dwóch głosów 

nieważnych, odnotowanych w treści protokołu, oznajmiła, iż Komisja analizowała regulamin 

głosowania z Panią prawnik i ustaliła, że dwie karty były nieważne, ponieważ były postawione dwa 

znaki „X”. 

Członek Komisji Skrutacyjnej Pan Jakub Winecki dodał, że na jednej karcie. 

Przewodnicząca Komisji Pani Barbara Bogus oznajmiła, że głos uważał się za ważny, jeżeli radny na 

karcie do głosowania postawił znak „X” tylko w jednej wybranej kratce i to było podważone, dlatego 

dwa głosy, dwie karty były nieważne.  

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant podziękował Komisji Skrutacyjnej, po czym   

stwierdził, że ponieważ została wyłoniona osoba Radnego Krzysztofa Ocimka  na 

Wiceprzewodniczącego Rady, należy podjąć uchwałę, która to przypieczętuje. 
 
 

(Protokół Komisji Skrutacyjnej z tajnego głosowania w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego 

Rady Gminy – załącznik Nr 8 do protokołu) 
 

 

5) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Wręczyca Wielka. 
 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant odczytał projekt uchwały, w myśl której Rada 

Gminy Wręczyca Wielka stwierdza, że w wyniku tajnego głosowania, na Wiceprzewodniczącego 

Rady Gminy Wręczyca Wielka, bezwzględną większością głosów, został wybrany Radny Pan 

Krzysztof Ocimek.  

Następnie Przewodniczący Rady Gminy poddał w/wym. projekt uchwały w sprawie wyboru 

Wiceprzewodniczącego Rady Gminy pod głosowanie. 

Przebieg głosowania: 

Liczba uprawnionych do głosowania – 15 radnych 

Liczba obecnych – 15 radnych 

Za – 13 

Przeciw – 1 

Wstrzymujących się – 1 
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(głosowanie imienne nr14 - załącznik nr 2 do protokołu) 
 

 

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

1 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”) podjęła Uchwałę Nr XIII/130/19 w sprawie wyboru 

Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Wręczyca Wielka. 
 

(uchwała – załącznik do protokołu) 
 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant pogratulował Radnemu Panu Krzysztofowi 

Ocimkowi wyboru na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Gminy i poprosił Go o zajęcie miejsca 

za stołem prezydialnym. 
 

Radny Pan Krzysztof Ocimek zasiadł za stołem prezydialnym, po czym, za zgodą Przewodniczącego 

Rady Gminy zabrał głos, zwracając się do Zgromadzonych słowami: 

- Chciałbym odczytać oświadczenie. Szanowni Państwo Radni, Panie Przewodniczący, Panie Wójcie, 

chciałbym serdecznie podziękować za obdarzenie mnie tak wielkim zaufaniem i wybór mojej osoby 

na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Wręczyca Wielka. Ja ze swojej strony chcę 

zapewnić pełne zaangażowanie i maksimum dobrej woli, a jednocześnie jestem przekonany, że  

współpraca nasza będzie przebiegała w przyjaznej atmosferze i wzajemnym zrozumieniu. Znając 

problemy i potrzeby naszej lokalnej społeczności, postanowiłem część mojej diety, o którą zwiększy 

się moje uposażenie jako Wiceprzewodniczącego Rady Gminy, przeznaczyć na cele społeczne,  aż do 

zakończenia pełnienia przeze mnie funkcji. Dziękuję bardzo. 
 

(oklaski na sali) 
 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant postanowił o przejściu do realizacji kolejnego 

punktu porządku obrad. 

Radna Pani Anita Toborek zwróciła się do Przewodniczącego Rady, informując, iż chciałaby zabrać 

głos w kwestii formalnej.  

Przewodniczący Rady Gminy udzielił  głosu Radnej Pani Anicie Toborek. 

Radna Pani Anita Toborek: 

- w związku z tym, że przerwa trwała bardzo długo, powstaje pytanie, co spowodowało aż tak długą 

naradę i jaki był powód? Bo wynik wskazuje na to, że to było głosowanie dość jednoznaczne.     

Czy Pan Przewodniczący nie zechciałby poprosić Przewodniczącego Komisji o wyjaśnienie,                         

co spowodowało? Czy możemy prosić o takie wyjaśnienie? To jest jedna rzecz, a druga rzecz,                        

to prosiłabym o archiwizację kart i dołączenie ich do dokumentacji 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant: 

- jeżeli chodzi o archiwizację kart, zawsze archiwizacja taka jest i jest ona dołączona do protokołu                    

z sesji. Jeżeli chodzi o Komisję, tutaj Przewodnicząca Komisji wyjaśniała, że były wątpliwości 

odnośnie dwóch głosów oddanych, które były w zasadzie zdublowane jeżeli chodzi o oddanie głosu, 

czyli były dwa krzyżyki na jednej karcie tak? 

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Pani Barbara Bogus:  

- tak 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant: 

- na jednej karcie i na drugiej - i były wątpliwości, czy ten głos jest ważny, czy jest nieważny i to tyle 

Radna Pani Anita Toborek: 

- ale to były dwa krzyżyki, czy poprawione krzyże? 

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Pani Barbara Bogus: 

- był „za” jednym, a  „przeciw” drugiemu kandydatowi, czyli były w sumie dwa 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant: 

- czy to Pani Radnej wystarcza takie wyjaśnienie? Dziękuję bardzo. 

Radna Pani Anita Toborek: 

- ciągle się dziwię, dlaczego to tak długo trwało. 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant zwrócił się do Wiceprzewodniczącego Rady Pana 

Wiesława Żerdzińskiego o przeprowadzenie głosowania uchwał w sprawach różnych.  
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Ad.13.  
 

            Podjęcie uchwał w sprawach różnych. 
 

 

            Głosowanie uchwał w sprawach różnych przeprowadził Wiceprzewodniczący Rady Gminy 

Pan Wiesław Żerdziński, który stwierdził, że projekty uchwał były omawiane na posiedzeniu 

Komisji, a następnie przed poddaniem ich pod głosowanie, każdorazowo zwracał się do Rady Gminy 

o ewentualne pytania. 

 

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

pod poszerzenie drogi we Wręczycy Wielkiej:  
 

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 15 – załącznik nr 2 do protokołu) 
 

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

0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XIII/131/19 w sprawie wyrażenia 

zgody na odpłatne nabycie gruntu pod poszerzenie drogi we Wręczycy Wielkiej. 
 

(uchwała – załącznik do protokołu) 

 
 

2)  Do projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy 

Gminy Wręczyca Wielka   z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których 

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

publicznego i o wolontariacie na 2020 rok:  
 

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 16 – załącznik nr 2 do protokołu) 
 

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

1 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XIII/132/19 w sprawie przyjęcia 

„Rocznego programu współpracy Gminy Wręczyca Wielka z organizacjami pozarządowymi                            

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

pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok. 
 

(uchwała – załącznik do protokołu) 

 

3)    Do projektu uchwały w sprawie określenia przystanków  komunikacyjnych na 

terenie Gminy Wręczyca Wielka oraz warunków i zasad korzystania z tych 

przystanków:  
 

Pytań nie zgłoszono.  
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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 17 – załącznik nr 2 do protokołu) 
 

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

0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XIII/133/19 w sprawie określenia 

przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Wręczyca Wielka oraz warunków i zasad 

korzystania z tych przystanków. 
 

(uchwała – załącznik do protokołu) 

 

4) Do projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty 

adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości  nieruchomości,  który nastąpił w wyniku 

dokonanego podziału nieruchomości:  
 

Pytań nie zgłoszono.  
 

Przebieg głosowania: 

Liczba uprawnionych do głosowania – 15 radnych 

Liczba obecnych – 15 radnych 

Za – 9 

Przeciw – 3 

Wstrzymujących się – 3 
 

(głosowanie imienne nr 18 – załącznik nr 2 do protokołu) 
 

W wyniku głosowania Rada Gminy Wręczyca Wielka większością głosów (9 „za”,                                    

3 „przeciw”, 3 „wstrzymujące się”) podjęła Uchwałę Nr XIII/134/19 w sprawie ustalenia 

wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej   z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, 

który nastąpił w wyniku dokonanego podziału nieruchomości. 

 

(uchwała – załącznik do protokołu) 

 

5)  Do projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych  zasad ponoszenia 

odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i  mieszkaniach chronionych:  
 

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 19 – załącznik nr 2 do protokołu) 
 

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

0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XIII/135/19 w sprawie ustalenia 

szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach 

chronionych. 

(uchwała – załącznik do protokołu) 
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6)  Do projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości:   
 

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 20 - załącznik nr 2 do protokołu) 
 

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

1 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XIII/136/19 w sprawie określenia 

wysokości stawek podatku od nieruchomości. 
 

 (uchwała – załącznik do protokołu) 

Ad. 14.  
 

             Udzielenie odpowiedzi na wnioski radnych. 
 

             Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński udzielił następujących odpowiedzi na wnioski Radnych: 
 

Radnej Pani Małgorzaty Zatyka: 

- projekt oświetlenia na ul. Bursztynową w Truskolasach - jest już w posiadaniu Urzędu Gminy.  

Jeżeli Państwo Radni zaakceptujecie prowizorium i budżet na przyszły rok, to jak ktoś czytał ten 

projekt, zauważył, że starałem się zwiększyć środki na oświetlenie. Obecna sytuacja jeżeli chodzi                                           

o zapotrzebowanie na oświetlenie w Gminie, przekracza spokojnie kwotę 1,5 mln zł, więc będziemy 

musieli decydować o tym, w jakich proporcjach przeznaczyć te środki i gdzie tą inwestycje 

realizować.   

Na pewno jednym z ważniejszych wyznaczników będzie liczba mieszkańców, czy osób 

użytkujących. W związku  z tym, myślę, że w tej kadencji jest szansa na wykonanie tego oświetlenia. 
 

Radnego Pana Artura Klorka: 

-  ul. Śląska we Wręczycy Wielkiej - jest drogą wojewódzką. Parking był zgłaszany przez 

mieszkańców i właścicieli sklepików. Przy ustalaniu zatoczki, długości miejsc parkingowych, 

koniecznym dla województwa, bo ono zarządza tą drogą, było wykonanie opinii chociażby służb 

Policji w zakresie bezpieczeństwa. Trzeba jasno powiedzieć, że obok, czyli w najbliższym 

sąsiedztwie, Gmina wybudowała duży parking na około GOK-u. Tam spokojnie można zaparkować   

i te kilka metrów do sklepu dojść. Nie ma w czasie zakupowym, czy w czasie takim dziennym, 

obłożenia na tym parkingu i spokojnie można tam parkować i taką odpowiedź uzyskałem także, 

kiedy ten wniosek został do mnie zgłoszony kilka miesięcy temu, 
 

-   w sprawie pożaru –  myślę, że ta nasza dyskusja ostatnia jasno wskazała i tutaj podtrzymuję te 

informacje, które udało się ustalić. W zadaniach Gminy nie ma i nie może być, tak samo Rada Gminy 

nie może podjąć decyzji o przeznaczeniu środków celowych dla pogorzelców. Nie ma  takiej władzy. 

Takie zadania zgodnie z ustawą realizuje tylko i wyłącznie GOPS. Jeżeli chodzi o jednostkę naszą 

tutaj, to zadania są realizowane w zakresie potrzeb - czy to zakupu węgla, opału, czy wyżywienia i 

uzależnione jest także pewnymi zasadami dochodowości. Oczywiście jest jak najbardziej z mojej 

strony wola do tego, żeby współpracować i na przyszłość taki program wypracować, ale  myślę, że 

tutaj będziemy musieli zwrócić  się przede wszystkim do Pani Dyrektor, żeby ewentualnie w takim 

zakresie pomogła, przy tworzeniu takiego programu. Jak najbardziej są to osoby poszkodowane przez 

los, niezależnie od tego czy są to mieszkańcy indywidualni, czy przedsiębiorcy i w takiej sytuacji, 

kiedy występuje pożar, to tak naprawdę świat się wali na głowę razem z tych dachem 

przysłowiowym i trzeba będzie na przyszłość pomyśleć o takim programie. 
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Radnej Pani Urszuli Zomerfeld: 

- w sprawie znaków na ul. Piaskowej - tak jak czytałem w informacji, prace zlecone zostały 

Starostwu, w zakresie także tej ulicy Piaskowej i do jutra jest termin zakończenia wykonana tych 

prac, czyli wymiany znaków o progach i zamiana ich na ograniczenie do 30 km/godz, 
  

- dlaczego zrezygnowano z dróg – powód jest prosty i myślę, że dla wszystkich oczywisty.                          

W ostatnim okresie przede wszystkim byliśmy zajęci ratowaniem sytuacji z oczyszczalnią ścieków                  

i tam były przeznaczone głównie środki, więc musiałem je zmniejszyć. Terminy co do realizacji, 

zabezpieczenia i wykonania inwestycji chociażby przy drodze Cmentarnej, gdzie nie mieliśmy 

projektu, bo nie był wymagany przy złożeniu wniosku, tak samo jak zabezpieczenie, nie był realny 

do wykonania w tym terminie i to bezapelacyjnie, tym bardziej, zabezpieczyliśmy w tym czasie 

środki na budowę boiska. Tutaj jeżeli chodzi o drogę we Wręczycy – sytuacja dokładnie ta sama. 

Brak takich możliwości finansowych na tamten moment w tak krótkim czasie, żeby je przenieść                   

i zabezpieczyć. Dlatego taką decyzję podjąłem w zakresie realizacji budżetu. Nie mogłem narazić go 

na to, że nie będą wykonane zadania, które muszą być wykonane. W momencie, kiedy powiedzmy 

sytuacja nasza zaczęła dochodzić do jakiejś prostej, dostaliśmy informację o konieczności 

zabezpieczenia środków na podwyżki dla Oświaty. Do tego doszła informacja o zwiększeniu 

środków, czy ustaleniu na kwotę 2600 zł minimalnego wynagrodzenia. To generuje także ogromne 

koszty związane z wynagradzaniem pracowników gminnych i gminnych jednostek podległych. 

Macie Państwo budżet, do tej pory była w Radzie taka bardzo dobra i przyjazna atmosfera,                         

a w zasadzie posiadanie środków finansowych zezwalało na to, żeby Wójtowi w dowolny sposób 

pozwolić na realizację i decydowanie o zadaniach.  

W przyszłym roku na pewno takiej możliwości nie będzie i w związku z tym proszę o to, aby                         

w przyszłości jeżeli Państwo Radni będziecie składali wnioski, szczególnie na Komisjach, to 

żebyście zgodnie z zasadami, wskazywali źródło finansowania, bo trzeba liczyć się z tym, że teraz 

będziemy po prostu komuś zabierać, żeby na coś innego dać. 
 

Radnej Pani Anity Toborek: 

- jeżeli chodzi o ogrodzenie i teren gminny – zlecona była wycena. Koszty bardzo duże,                    

po zatwierdzeniu budżetu planujemy częściowo wykonać to ogrodzenie i zabezpieczenie własnymi 

środkami, żeby zaoszczędzić środki gminne, tak jak udało się to zrobić przy okazji prac związanych              

z budową budynku na oczyszczalni w Małej Wręczycy, 
 

- co do strony internetowej naszej gminy -  jest to strona, która powstała z projektu finansowego, 

miała pewne zasady i jej modulacja jest w pewnych stopniach ograniczona. Tak jak sygnalizowałem 

Państwu, od stycznia zostanie uruchomiona nowa komórka, która będzie zajmowała się promocją 

wydarzeń gminnych i działalności instytucji Gminy i myślę, że w tym etapie zostanie stworzona 

zarówno nowa strona internetowa, jak i wszelkiego rodzaju inne źródła komunikowania się                             

z mieszkańcami i przekazywania informacji oraz uzyskiwania ich zwrotnie. 
 

Radnego Pana Jakuba Wineckiego: 

- w sprawie zamieszczania ogłoszeń na stronie internetowej gminy – prawnie nie ma takich 

możliwości, żeby w gminnej prasie, czy na stronach umieszczać za odpłatnością jakiekolwiek 

reklamy. Myślę, że ten zapis wywodzi się z tego, że w pewnych momentach moglibyśmy mieć 

zarzuty, że promujemy jakiegoś przedsiębiorcę, innego nie dopuszczamy na przykład, ale ogólnie, 

prawnie – tutaj Pani mecenas potwierdza, że nie ma takiej możliwości, żebyśmy z takiego 

rozwiązania skorzystali. 
 

Radnego Pana Roberta Brosia: 

-  co do osoby zajmującej się oświetleniem – ja myślę, że - i tak delikatnie zasugeruję, albo                           

w zasadzie poproszę, bo do tej pory nigdy się to nie odbywało na sesjach – sprawy związane                           

z kadrami, prosiłbym kierować bezpośrednio do mnie, jako kierownika jednostki, który zarządza                  

i zajmuje się sprawami kadrowymi Urzędu Gminy. Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, kiedy moi 

pracownicy Urzędu Gminy będą stawiani bez możliwości prawa obrony, czy wytłumaczenia się                      

z danych sytuacji.  



-  26  - 

Jeżeli są skargi, będą jakieś wątpliwości, bardzo proszę to zgłaszać, niech te osoby przyjdą, 

siądziemy, skonfrontujemy to i wyjaśnimy sobie. To jest najlepsza metoda, bo myślę, że nie jest to 

miejsce, ani czas. Tak samo jak nie byłoby to miejsce czy czas, na ocenianie informacji o tym, jak 

pracują Radni. Każdy z nas jest komentowany, każdy z nas ma swoich zwolenników                               

i przeciwników i myślę, że sesja szczególnie nie jest do tego miejscem i czasem,      
 

-  w sprawie strony internetowej – tak, rzeczywiście jesteśmy po rozmowach, przygotowaliśmy 

materiały i startujemy razem z innymi gminami w projekcie Urzędu Marszałkowskiego. 

Zadeklarowaliśmy tam współpracę z innymi Gminami w zakresie stworzenia na terenie naszej Gminy 

także, takiego kilkudniowego wydarzenia, które związane będzie z promocją żywej historii, czyli 

dzieci naszych szkół będą mogły zobaczyć, jak wyglądało rzemiosło, jak wyglądała ta kultura i ta 

historia, przede wszystkim na żywo. 

Jednocześnie – i to jest informacja, którą uzyskałem, bo nie wiedziałem, że Starostwo także składa 

wniosek – na terenie naszej Gminy także  Starostwo chce wystąpić z wnioskiem o zakup urządzeń – 

defibrylatorów i jedno z takich urządzeń miałoby być zamontowane tutaj na budynku Urzędu Gminy. 

Więc bardzo serdecznie Państwa zachęcam do tego, żeby głosować na te projekty, bo wiadomo,                    

że jednemu może spodobać się jeden, a drugiemu – drugi. Są to dwa projekty, które, mamy szansę 

ściągnąć, sprowadzić jak gdyby do realizacji na terenie naszej gminy. 

Na stronie internetowej znajdą się informacje o obydwóch programach. W ramach tego programu 

dotyczącego historii na żywo – są już umówione spotkania w szkołach, tam też organizatorzy tego 

projektu będą zachęcać do głosowania. Materiały jak głosować, gdzie – zostały dla Państwa 

przygotowane i zostaną Państwu dzisiaj rozdane. 

Rzeczywiście też problematyczne jest to, że mam zgłoszenia, iż przy głosowaniu wymagany jest                   

nr PESEL. Dużo osób się tego boi, ale biorąc pod uwagę doświadczenia z lat wcześniejszych,                        

te wyniki głosowań były niejednokrotnie poprzez możliwości informatyczne zakłamywane i teraz                  

w ten sposób się zabezpieczono, że  można oddać jeden głos, podać nr PESEL i nr telefonu. 

Potwierdzam także, że mogą głosować dzieci, jeżeli mają nr PESEL, oczywiście za 

odpowiedzialnością  i  przy aprobacie rodziców. 

Jesteśmy bardzo dużą Gminą i Powiatem,  a jednocześnie jesteśmy też dużą Gminą i współpracujemy                  

w tym drugim projekcie z wieloma innymi Gminami, więc tutaj szansa na to, żeby te dwa projekty 

zostały  u nas zrealizowane są bardzo duże. 

Mam prośbę do Radnych o to, żeby także promować na swoich stronach facebookowych,                          

czy Sołectw, bo jest tutaj Pani Sołtys, która zawsze aktywnie nas wspomaga w promocji informacji, 

aby przyłożyć się do tych projektów i myślę, że obydwa zakończą się sukcesem i powodzeniem. 

Z tego miejsca serdecznie także gratuluję Radnemu Krzysztofowi Ocimkowi za nominację. Mam 

nadzieję,  że dołoży wszelkich starań do tego, żeby prace Rady Gminy przede wszystkim, ale także                 

w Komisjach przebiegały w dobrej atmosferze i były konstruktywne. 

Zachęcam także, ponieważ dwie instytucje, które uzyskały z ramienia programów realizowanych        

z Urzędu Gminy, podjęły się organizacji akcji „szlachetna paczka” do tego, aby wspomóc i także 

rozpropagować ich działalność  w tym szlachetnym celu. Idą święta, a potrzeb ludzi jest naprawdę 

sporo, więc ponieważ reklamują i realizują także promocję gminy, przez to jest możliwość do tego, 

żeby wspomóc też ich taką bardzo ludzką działalność. 
 

Na tym Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński zakończył swoją wypowiedź. 
 

Radna Pani Urszula Zomerfeld: 

-  jeśli mogę – ponieważ  jeszcze  nie  otrzymałam  odpowiedzi  na  jedno  pytanie  dotyczące 

dofinansowania do parkingu tego przy Ośrodku Zdrowia w Truskolasach. 

I jeśli mogłabym zapytać, bo z tego co sobie przypominam, to środki na wkład własny jeśli chodzi                 

o realizację boiska w Truskolasach miały pochodzić z kredytu, a nie miały to być środki które były 

zabezpieczeniem budowy drogi i takie informacje, że kosztem boiska są realizowane inne inwestycje,  

to jak na razie w tych Truskolasach, to z dotacji zrezygnowaliśmy, a do boiska jest jeszcze bardzo 

daleka droga 
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Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński: 

- ale ja myślę, że tutaj jest bardzo jasna sytuacja. Po pierwsze zawsze trzeba z czegoś skorzystać, 

żeby coś wziąć. Nie da się rozłożyć budżetu na zasadzie potrzebuję więcej – dodrukujemy środków 

czy pieniędzy. Jeżeli chodzi o drogę, był składany wniosek. Po pierwsze termin realizacji miał być             

w tym roku dopiero, czyli miał być termin opóźniony. Przed wyborami nagle wnioski się 

„wysypały”.  Okazało się, że w ciągu dwóch tygodni trzeba zrobić projekt, którego nie było, wycenę, 

kosztorys i złożyć w pełni wniosek i zabezpieczyć środki. Na tamten moment – nie było takiej 

możliwości 
 

Radna Pani Urszula Zomerfeld: 

- ale te środki na zabezpieczenie wkładu własnego, nie miały pochodzić ze środków, które były 

zabezpieczone na budowę boiska, tak jak Pan Wójt wspomniał 
 

 

Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński: 

- nie, tak jak wspomniałem, to jest jedna z inwestycji, która była w tym samym czasie brana pod 

uwagę. 

Jeżeli chodzi o środki na zabezpieczenie na dokończenie wyjazdu i placu przy Ośrodku Zdrowia – 

Pan Starosta złożył do nas wnioski także o inne dofinansowania i będę je rozpatrywał po 

zatwierdzeniu budżetu. Oczywiście Państwo macie możliwość, nie jest to wykluczone, kiedy zostanie 

zatwierdzony budżet, będziemy wtedy mogli wiedzieć z czego i macie Państwo już materiały, bo                       

w terminie do 15 listopada, czyli terminie ustawowym, zostały Państwu materiały przekazane.  

Można się teraz zastanawiać, będzie niedługo sesja, będą Komisje i można dyskutować na temat 

tego, z czego zrezygnować, zabrać, żeby przekazać 
 

Radna Pani Urszula Zomerfeld: 

- a ten wniosek przez Pana Starostę również został jakby dołączony do tej listy, czy on jest zupełnie 

poza tą listą? 
 

Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński: 

- nie, ten wniosek Pana Starosty dotyczy także innych inwestycji, które Starostwo planuje wykonać                      

w przyszłym roku 
 

Radna Pani Urszula Zomerfeld: 

- a między innymi tej, czy tej tam nie ma? 
 

Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński: 

- jeżeli chodzi o ZOZ – nie, tam tej nie ma. 
 

Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się do Rady Gminy, czy będą jeszcze do Pana Wójta pytania, 

w związku z udzielonymi odpowiedziami. 

 

Pytań do Wójta Gminy nie zgłoszono. 
 

 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant: 

- ja mam tylko taką prośbę do Pana Wójta, ponieważ jeżeli chodzi o awarie oświetlenia ulicznego,                               

to jest temat taki otwarty i zawsze żywy.  

Prosiłbym, aby w Informatorze który się ukaże w najbliższym miesiącu umieścić informacje dla 

Radnych, dla Sołtysów i Mieszkańców, że pod nr 991 – każdy z mieszkańców może zgłosić awarie 

każdej lampy która nie świeci i będzie ona zrobiona w ciągu 2-3 dni. 

I tak dla informacji wszystkich Radnych – żeby też w jakiś sposób brali udział w życiu Gminy.  

Ja to robię od parunastu lat i wierzcie mi Państwo, że to się sprawdza, ale Pana Wójta prosiłbym, 

żeby taka informacja w następnym Informatorze była. 
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Ad.15. 
 

           Zamknięcie obrad XIII sesji zwyczajnej Rady Gminy. 

                                                                                                             

           W związku z wyczerpaniem porządku obrad o godz. 14:48  Przewodniczący Rady Gminy  Pan 

Marek Prubant dokonał zamknięcia XIII 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 

  


