
 
  

RG.0002.2.2020               

           
 

 

 

 
P R O T O K Ó Ł  Nr XVI/20 

 
z XVI sesji zwyczajnej 

Rady Gminy Wręczyca Wielka 
 

z dnia 28 lutego 2020 r. 
 
 

 
 

Tematyka sesji: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Gminy z dnia: 27 grudnia 2019 r. oraz 16 stycznia 2020 r. 

4. Zapytania i wnioski mieszkańców gminy. 

5. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski mieszkańców gminy. 

6. Informacja o stanie bezrobocia w Gminie Wręczyca Wielka.     

7. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Wręczyca Wielka. 

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

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

10. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie od 27 grudnia 2019 r.  

11. Informacja z realizacji uchwał i wniosków w okresie od 27 grudnia 2019 r. 

12. Wnioski radnych. 

13. Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Wręczyca Wielka. 

14. Przyjęcie stanowiska Rady Gminy Wręczyca Wielka w sprawie zawarcia wstępnego 

porozumienia pomiędzy inwestorem PKP PLK S.A. a Gminą Wręczyca Wielka oraz Zarządem 

Powiatu w Kłobucku w przedmiocie planowanej przez PKP PLK S.A. inwestycji                                     

w infrastrukturę drogową poprzez zastąpienie przejazdu kolejowo-drogowego skrzyżowaniem 

bezkolizyjnym w m. Borowe.   

15. Podjęcie uchwał w sprawach różnych. 

16. Podjęcie uchwał w sprawach finansowych. 

17. Udzielenie odpowiedzi na wnioski radnych. 

18. Zamknięcie obrad XVI sesji zwyczajnej Rady Gminy. 
                                                                                          

 

 



 
 

Rada Gminy Wręczyca Wielka na XVI sesji zwyczajnej w dniu 28 lutego                         

2020 roku  podjęła następujące uchwały: 

 

1) Uchwała Nr XVI/157/20 w sprawie nadania honorowego obywatelstwa gminy 

Wręczyca Wielka, 

 
2) Uchwała Nr XVI/158/20 w sprawie nadania imienia Przedszkolu w Węglowicach, 

 
3) Uchwała Nr XVI/159/20 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia 

pomiędzy Gminą Wręczyca Wielka a Gminą Kłobuck w sprawie przekazania przez 

Gminę Wręczyca Wielka zadania w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym 

bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu Gminie Kłobuck, 

 
4) Uchwała Nr XVI/160/20 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa                      

w gminie Wręczyca Wielka na rok szkolny 2019/2020, 

 
5) Uchwała Nr XVI/161/20 w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli 

zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wręczyca 

Wielka, 

 
6) Uchwała Nr XVI/162/20 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 

pasa drogowego, 

 
7) Uchwała Nr XVI/163/20 w sprawie ustalenia zasad, na jakich będzie przysługiwała 

dieta przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych (sołtysom), 

 
8) Uchwała Nr XVI/164/20 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok, 

 

9) Uchwała Nr XVI/165/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Wręczyca Wielka na lata 2020-2027. 

 

 
 

 

Imienny wykaz głosowań radnych umieszczony jest na stronie podmiotowej Gminy Wręczyca 

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

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

 

 

Wykaz głosowania imiennego z sesji Rady Gminy w dniu 28 lutego 2020 roku stanowi jednocześnie 

załącznik nr 2 do niniejszego protokołu 

 

 

 

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


 
 

RG.0002.2.2020                             

P R O T O K Ó Ł   Nr XVI/20 
 

z XVI sesji zwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka, 
odbytej w dniu 28 lutego 2020 r. w  godz. 12:03 – 14:25 

  w sali narad Urzędu Gminy we Wręczycy Wielkiej 
_ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

W sesji udział wzięli: 

14  Radnych                     -  wg listy obecności   

Pan Tomasz Osiński         -  Wójt Gminy 

Pan Bogusław Głąb          -  Zastępca Wójta Gminy 

Pani Barbara Jezior           -  Skarbnik Gminy 

Pan Sławomir Litwińczyk -  Adwokat, obsługa prawna Urzędu Gminy 

Pan Andrzej Kała          - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury we Wręczycy Wielkiej                  

Pan Mateusz Wąsiński  - Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych we Wręczycy Wielkiej  

Pani Elżbieta Brodacka - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska 

 i Rolnictwa w Urzędzie Gminy Wręczyca Wielka.  
 

Goście zaproszeni: 

Starosta  Powiatu  Kłobuckiego  - Pan Henryk Kiepura (w I części sesji – tj. do przerwy) 

Komendant Powiatowy Policji w Kłobucku - Inspektor Tomasz Górka (w I części sesji) 

Komendant Komisariatu Policji we Wręczycy Wielkiej - Podinsp. Zbigniew Robak (w I części sesji) 

Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku - Pan Mariusz Mandat (w I części sesji) 

Radna Powiatu Kłobuckiego, Zastępca Starosty Kłobuckiego - Pani Zdzisława Kall   

Radna Powiatu Kłobuckiego - Pani Justyna Strzelczyk  

Przedstawiciel Związku Zawodowego Oświaty – Wice Prezes ZNP ZO we Wręczycy Wielkiej, 

Sołtysi z terenu Gminy Wręczyca Wielka: Sołectwa Bieżeń, Sołectwa Szarlejka, Sołectwa                             

I Wręczyca Wielka, Sołectwa II Wręczyca Wielka, Sołectwa Zamłynie. 

W sesji uczestniczył również przedstawiciel mediów. 
 

Porządek obrad sesji  (przyjęty przez Radę Gminy): 
 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Gminy z dnia: 27 grudnia 2019 r. oraz 16 stycznia 2020 r. 

4. Zapytania i wnioski mieszkańców gminy. 

5. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski mieszkańców gminy. 

6. Informacja o stanie bezrobocia w Gminie Wręczyca Wielka.     

7. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Wręczyca Wielka. 

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

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

10. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie od 27 grudnia 2019 r.  

11. Informacja z realizacji uchwał i wniosków w okresie od 27 grudnia 2019 r. 

12. Wnioski radnych. 

13. Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Wręczyca Wielka. 

14. Przyjęcie stanowiska Rady Gminy Wręczyca Wielka w sprawie zawarcia wstępnego 

porozumienia pomiędzy inwestorem PKP PLK S.A. a Gminą Wręczyca Wielka oraz Zarządem 

Powiatu w Kłobucku w przedmiocie planowanej przez PKP PLK S.A. inwestycji                                     

w infrastrukturę drogową poprzez zastąpienie przejazdu kolejowo-drogowego skrzyżowaniem 

bezkolizyjnym w m. Borowe.   

15. Podjęcie uchwał w sprawach różnych: 

1) w sprawie nadania honorowego obywatelstwa gminy Wręczyca Wielka, 

2) w sprawie nadania imienia Przedszkolu w Węglowicach, 
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3) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Wręczyca Wielka                 

a Gminą Kłobuck w sprawie przekazania przez Gminę Wręczyca Wielka zadania w zakresie 

zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu 

Gminie Kłobuck, 

4) w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Wręczyca Wielka na rok 

szkolny 2019/2020, 

5) w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych 

prowadzonych przez Gminę Wręczyca Wielka, 

6) w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego, 

7) w sprawie ustalenia zasad, na jakich będzie przysługiwała dieta przewodniczącym organów 

wykonawczych jednostek pomocniczych (sołtysom). 

16. Podjęcie uchwał w sprawach finansowych: 

1) w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok, 

2) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2020-2027. 

17. Udzielenie odpowiedzi na wnioski radnych. 

18. Zamknięcie obrad XVI sesji zwyczajnej Rady Gminy. 
                                                                                          

 
 

Ad. 1. 
 

           Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
 

           Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant dokonał otwarcia XVI sesji zwyczajnej 

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

o samorządzie gminnym. 

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

Rada Gminy może podejmować prawomocne decyzje i uchwały, ponieważ w sesji uczestniczy 14 

Radnych. Nieobecna 1 osoba – Radny Pan Piotr Wydmuch – nieobecność usprawiedliwiona.  
 

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 dzisiejszej sesji. 

Następnie zapytał, czy do dzisiejszego porządku obrad ktoś z Państwa będzie miał jakieś naniesienia, 

ewentualnie chciałby coś w tym porządku zmienić.   

 

Do proponowanego porządku obrad XVI sesji zwyczajnej nie zgłoszono propozycji zmian. 
 

Wobec powyższego Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie porządek obrad                             

w proponowanym brzmieniu, dostarczonym Radnym w zawiadomieniu o zwołaniu sesji. 
            

Przebieg głosowania: 

Liczba uprawnionych do głosowania – 15 radnych 

Liczba obecnych – 14 radnych 

Za – 13 

Przeciw – 0 

Wstrzymujących się – 0 

Nieoddanych – 1    (Radna Pani Anita Toborek chwilowo nieobecna na sali narad) 
 

(głosowanie imienne nr 1 – załącznik nr 2 do protokołu) 
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W wyniku głosowania Rada Gminy Wręczyca Wielka jednogłośnie (13 „za”,  0 „przeciw”,                   

0 „wstrzymujących się”) przyjęła porządek obrad XVI sesji zwyczajnej Rady Gminy                          

w brzmieniu jak na wstępie.   

 

 

Ad.3.  
 

 

       Przyjęcie protokołów z sesji Rady Gminy z dnia: 27 grudnia 2019 r. oraz 16 stycznia 2020 r. 
 

       Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant stwierdził, że w/wym. protokoły były do Państwa 

Radnych wysłane w formie elektronicznej, jak również były wyłożone w formie pisemnej w biurze Rady 

i każdy z Państwa mógł się z nimi zaznajomić. 

Dalej w pierwszej kolejności Pan Przewodniczący zapytał, czy do protokołu z sesji z dnia 27 grudnia                   

2019 r. ktoś z Państwa chciałby nanieść jakieś poprawki, ewentualnie nie zgadza się z jego treścią. 
 

 

Do projektu protokołu nie zgłoszono propozycji zmian, wobec czego Przewodniczący Rady Gminy 

poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z sesji w przedstawionym brzmieniu. 
 

 

Przebieg głosowania: 

Liczba uprawnionych do głosowania – 15 radnych 

Liczba obecnych – 14 radnych 

Za – 13 

Przeciw – 0 

Wstrzymujących się – 0 

Nieoddanych - 1    (Radna Pani Anita Toborek chwilowo nieobecna na sali narad) 
 

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

 

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

0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) przyjęła protokół z sesji Rady Gminy z dnia 27 grudnia 

2019 r. 

 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy do protokołu z sesji z dnia 16 stycznia 2020 r.                            

ktoś z Państwa chciałby poczynić jakieś naniesienia ewentualnie nie zgadza się z przedstawioną treścią. 
 

Do projektu protokołu nie zgłoszono propozycji zmian, wobec czego Przewodniczący Rady Gminy 

poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z sesji w przedstawionym brzmieniu. 
 

 

Przebieg głosowania: 

Liczba uprawnionych do głosowania – 15 radnych 

Liczba obecnych – 14 radnych 

Za – 13 

Przeciw – 0 

Wstrzymujących się – 0 

Nieoddanych - 1    (Radna Pani Anita Toborek chwilowo nieobecna na sali narad) 
 

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

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

0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) przyjęła protokół z sesji nadzwyczajnej z dnia 16 stycznia 

2020 roku.  
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Ad.4. 
 

           Zapytania i wnioski mieszkańców gminy. 
 

           Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant zapytał, czy w tym punkcie ktoś                            

z mieszkańców obecnych na sali chciałby zabrać głos, zadać pytanie ewentualnie złożyć wniosek.  
 

Głos zabrali Sołtysi:  
 

Pani Bożena Syguda Sołtys Sołectwa II Wręczyca Wielka: 

- ja chciałam złożyć wniosek od mieszkańców ul. Krótkiej o zamontowanie lustra na wyjeździe                      

z ul. Krótkiej na Polną i z Polnej na ul. Ogrodową. Jest tam ciężki wyjazd i jest niebezpiecznie. 
 

Pani Maria Polak Sołtys Sołectwa I Wręczyca Wielka: 

-  ja bym chciała zgłosić pilną potrzebę zamontowania lampy ulicznej przy wyjeździe                                              

z ul. Czereśniowej na ul. Miodową po prawej stronie i przy wyjeździe z ul. Czereśniowej na                              

ul. Jabłoniową po lewej stronie. 

 

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

 
 

Ad.5. 
 

          Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski mieszkańców gminy. 
 

          Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant zwrócił się do Wójta Gminy o udzielenie 

odpowiedzi na wnioski zgłoszone przez Sołtysów.   

 

Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński odniósł się do wniosków zgłoszonych przez Sołtysów: 
 

Pani Bożeny Syguda – Sołtysa Sołectwa II Wręczyca Wielka: 

- obecnie opracowujemy i mamy już kilka zleceń na montaż luster, więc postaramy się tym samym 

zleceniem tą usługę zakupić i wykonać montaż. 
 

Pani Marii Polak - Sołtysa Sołectwa I Wręczyca Wielka: 

- jeżeli chodzi o lampy na ulicach: Czereśniowej i Miodowej – na ostatniej Komisji Pani Sołtys też 

była, wie że zostały podzielone środki na oświetlenie i w ramach tych możliwości 

oszczędnościowych, te dwa skrzyżowania będą także uwzględnione. 

 

Na tym Pan Wójt zakończył udzielanie odpowiedzi na wnioski zgłoszone w punkcie 4 porządku 

obrad. 

Na pytanie Przewodniczącego Rady Gminy, czy te odpowiedzi Państwa zadawalają – udzielono 

odpowiedzi twierdzących. 
 

Ad. 6.  
 

           Informacja o stanie bezrobocia w Gminie Wręczyca Wielka. 
 

           Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant poprosił o przedstawienie informacji                             

w temacie będącym przedmiotem niniejszego punktu Zastępcę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy 

w Kłobucku. 
 

Pan Mariusz Mandat - Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku                             

powitał wszystkich Zebranych, po czym poinformował o sytuacji na rynku pracy w Powiecie 

Kłobuckim,  z uwzględnieniem Gminy Wręczyca Wielka. 
 

(w trakcie składania informacji przez Zastępcę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy, na sesję 

przybyli: Starosta Powiatu Kłobuckiego Pan Henryk Kiepura oraz Wicestarosta Powiatu, Radna 

Powiatowa Pani Zdzisława Kall, których Przewodniczący Rady Gminy serdecznie powitał)   
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Zastępca Dyrektora PUP w Kłobucku w swej informacji przedstawił m.in. dane dotyczące: 

- liczby osób pozostających bez pracy na terenie gminy Wręczyca Wielka w końcu stycznia 2020 r. – 

555 osób (24,2% ogółu wszystkich zarejestrowanych bezrobotnych w powiecie). W porównaniu do 

ubiegłego miesiąca stan bezrobocia w gminie zwiększył się o 45 osób; 
 

- liczby bezrobotnych kobiet – 268 tj. 48,3% ogółu bezrobotnych z gminy Wręczyca Wielka, 

- liczby osób z prawem do zasiłku – 100 osób tj. 18,00%, 

- liczby osób bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy – 455 osób, 

- odsetek osób wyrejestrowanych z ewidencji osób bezrobotnych z tytułu określonych przyczyn                      

w styczniu 2020 r., 

- struktury bezrobotnych w gminie Wręczyca Wielka wg wieku. 
 

 Największa liczba osób bezrobotnych z gminy Wręczyca Wielka pozostających bez pracy, przypada 

w miesiącach: luty 2019 – 629 osób, marzec 2019 – 620  osób oraz styczeń 2019 r. – 615 osób. 

Z terenu gminy Wręczyca Wielka w styczniu 2020 r. napłynęło do ewidencji bezrobotnych 81 osób, 

w tym 36 kobiet.  

Wśród nowo zarejestrowanych 95,1% pracowało przed nabyciem statusu osoby bezrobotnej. 

Z ewidencji osób bezrobotnych w styczniu 2020 r. wyłączono 217 osób bezrobotnych z całego 

powiatu kłobuckiego, natomiast z terenu gminy Wręczyca Wielka – 36 osób. 
 

       Zastępca Dyrektora PUP poinformował również jak wyglądało wsparcie finansowe dla 

podmiotów i osób z terenu gminy Wręczyca Wielka (z pomocy skorzystało łącznie 157 osób) oraz 

przedstawił sytuację dotyczącą szkoleń, zachęcając do korzystanie z tej formy pomocy. 

Pan Dyrektor poinformował również o zatrudnieniu cudzoziemców.  Od 1 stycznia 2018 roku 

podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi składa oświadczenie o powierzeniu 

wykonywania pracy. 

W 2019 roku do rejestru na terenie Powiatu Kłobuckiego wpisano 4159 oświadczeń o powierzeniu 

wykonywania pracy cudzoziemcowi (w tym 237 oświadczeń zostało złożonych przez pracodawców               

z gminy Wręczyca Wielka, dodatkowo 442 oświadczenia złożył pracodawca z gminy Wręczyca 

Wielka wskazując miejsce wykonywania pracy poza powiatem kłobuckim). 

W 2019 roku łącznie 30 pracodawców z gminy Wręczyca Wielka złożyło oświadczenia                                   

o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. 

Dodatkowo od 1 stycznia 2018 r. znowelizowana ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy wprowadziła nowe rozwiązanie umożliwiające zatrudnienie w Polsce cudzoziemców do pracy 

sezonowej – zezwolenie na pracę sezonową.  

Praca sezonowa wykonywana jest przez okres nie dłuższy niż 9 miesięcy w roku i dotyczy branży: 

rolnictwo, ogrodnictwo, turystyka. W okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wpłynęło 

26 wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową, w tym 2 wnioski z gminy Wręczyca Wielka. 
 

Zastępca Dyrektora PUP Pan Mariusz Mandat kończąc swoje wystąpienie powiedział: 

- Wnioskuję, że ta informacja dla Państwa o oświadczeniach o powierzeniu wykonywania pracy jest 

bardzo istotna, żeby zlokalizować osoby, które na naszym, czy Państwa terenie pracują na 

pozwolenie na oświadczenia. 

Tak jak żeśmy bilansowali tą liczbę, wynika z tego, że 431 osób z pozwoleń, z Ukrainy, powinno 

pracować na terenie Państwa Gminy, ale nie jest to jednoznaczne, ponieważ pracodawca składając 

takie oświadczenie - on nie musi deklarować gdzie będzie mieszkał ten obcokrajowiec 

Radny Pan Artur Klorek: 

- czyli bez wskazania 

Zastępca Dyrektora PUP Pan Mariusz Mandat: 

- bez wskazania. W związku z tym sytuacja jest taka, że jedynie tylko te podmioty gospodarcze, które 

poprosiły, zaprosiły, wydały, czy zwróciły się do nas o oświadczenie, mogą udzielić Państwu taką 

informację, gdzie tak naprawdę ten obcokrajowiec przebywa. Chyba że są to pozwolenia te do 9 

miesięcy, to my musimy mieć od nich umowę lokalu, w którym ten obcokrajowiec będzie przebywał 

w tym okresie, ale to są tylko dwa przypadki takie, gdzie my możemy Państwu wskazać gdzie tych 

dwóch przebywa. To tyle z mojej strony, jeżeli są pytania, bardzo proszę. 
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Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant: 

- proszę Państwa, czy ktoś z sali, korzystając z obecności Wice Dyrektora Urzędu Pracy, ma pytania  

– nie tylko w temacie tej informacji o stanie bezrobocia, bo są inne sprawy dotyczące zatrudnienia 

itd. i myślę, że Pan Dyrektor odpowie, jeżeli ktoś z Państwa takie pytanie wysunie 
 

Dyskusja do informacji  o stanie bezrobocia w Gminie Wręczyca Wielka:  
 

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Żerdziński: 

- czy mógłby Pan powtórzyć jakie jest bezrobocie w Gminie Wręczyca Wielka, w Powiecie 

Kłobuckim i w stosunku do kraju, procentowo? 

Zastępca Dyrektora PUP Pan Mariusz Mandat: 

- procentowe bezrobocie szacuje GUS, nie szacuje Urząd Pracy niestety. W Powiecie jest to 6,4%. 

Natomiast nie mamy takich danych, żeby przekazać Państwu, jak to wygląda w Gminie Wręczyca 

Wielka. My robimy dla Statystyki, ale to nie jest odzwierciedlenie procentowego bezrobocia                          

na terenie Gminy. 

Dla Statystyki robimy taką analizę – wyliczenia stopnia natężenia bezrobocia, ale to naprawdę są 

dwie różne liczby. Na styczeń 2020 – natężenie na terenie Gminy Wręczyca Wielka jest największe             

i wynosi 5,1%. 

Najmniejsze jest 3,2% w Gminie Popów, ale to też wynika ze względu na wielkość Gminy. 

Mieliśmy teraz takie dość nietypowe zjawisko, ponieważ zawsze pod koniec roku to bezrobocie 

wzrasta dość znacznie, mieliśmy w listopadzie spadek. Jako jedyni w woj. Śląskim zanotowaliśmy 

spadek tej stopy bezrobocia i ono się tak przez te pierwsze miesiące nadal utrzymuje na tej spadkowej 

tendencji, nie wzrasta, nie maleje. 

Natomiast muszę powiedzieć, że bardzo zmniejszyła się ilość ofert pracy w stosunku do zeszłego 

roku do tej samej pory, to jest zmiana o ponad 100%. 
 
 
 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Żerdziński: 

- kiedyś były takie dotacje dla osób, które chciały otworzyć firmę, czy jest takie coś w tej chwili? 

Zastępca Dyrektora PUP Pan Mariusz Mandat: 

- mamy środki na otwarcie działalności gospodarczej w kwocie 20 tys. zł, środki na utworzenie lub 

doposażenie miejsca pracy w wys. 20 tys. zł, środki na staże do 30 roku życia i powyżej 30 roku 

życia, z dwóch źródeł, jest bardzo dużo miejsc – zachęcam do składania.  

Mamy środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego czyli dla już firm działających na terenie naszego 

Powiatu, którzy chcieliby podnieść kwalifikacje swoich pracowników, bądź swoje kwalifikacje                     

i tutaj jest dofinansowanie od 100% - jeżeli to jest firma do 9 osób lub 80% - jeżeli jest powyżej                   

10-ciu. Warunek jest tylko taki, że to szkolenie na osobę nie może być wyższe niż 6 000 zł. 
 

Radna Pani Barbara Bogus: 

- prace interwencyjne też macie? 

Zastępca Dyrektora PUP Pan Mariusz Mandat: 

- mamy na prace interwencyjne. 
 

Radny Pan Artur Klorek: 

- ja mam jeszcze do Pana takie jedno pytanie, ponieważ tak jak Pan powiedział, nie można ustalić 

miejsca pobytu obcokrajowców zatrudnionych przez firmy w Gminie. Czy jeżeli wystąpimy, czy 

Wójt w naszym imieniu by wystąpił do takich pracodawców, oni mają obowiązek nam udzielić takiej 

informacji gdzie zamieszkują? 
 

Zastępca Dyrektora PUP Pan Mariusz Mandat: 

- tak jest 

Radny Pan Artur Klorek: 

- nie ukrywam, że tu chodzi o ustawę śmieciową i to będzie do tego ewentualnie nam potrzebne. 

Dlatego chciałem tylko dostać informację, czy mamy możliwość jakąś taką, żeby uzyskać taką 

informację    
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Zastępca Dyrektora PUP Pan Mariusz Mandat: 

- tak. Na każde wezwanie organów, oni muszą Państwu wskazać gdzie przebywa obcokrajowiec 

Radny Pan Artur Klorek: 

- bardzo dziękuję 

Zastępca Dyrektora PUP Pan Mariusz Mandat: 

- Pan Wójt jak się do nas zwróci, my przekażemy tą listę wszystkich firm, które z terenu Waszej 

Gminy oświadczenia składały, które te pozwolenia otrzymały i zweryfikujemy ich na bieżąco,                     

bo mają obowiązek nas informowania co się dzieje z nimi. To znaczy – pracują, nie pracują, 

odjechali, przyjechali, nie dojechali, te wszystkie informacje są w naszej bazie. Więc na bieżąco ich 

zweryfikujemy i dostaniecie tylko tych, co aktualnie przebywają, czy też byli zaproszeni przez 

podmiot z Gminy Wręczyca Wielka. Jest to jakby nie było – spora ilość osób 

Radny Pan Artur Klorek: 

- to jest ok. 450 osób. 
 

Radny Pan Jakub Winecki: 

- czy szkolenia są z góry ustalone?  

Zastępca Dyrektora PUP Pan Mariusz Mandat: 

- nie 

Radny Pan Jakub Winecki: 

- czy można sprecyzować jaki jest typ szkolenia? 

Zastępca Dyrektora PUP Pan Mariusz Mandat: 

- nie, to muszą być szkolenia, które sam sobie podmiot musi znaleźć, musi nam pokazać, że akurat 

wybrał te, bo jest mu niezbędne. To są szkolenia, które podnoszą kwalifikacje zawodowe lub je 

uzupełniają. Jest 13 priorytetów na ten rok i trzeba się znaleźć w którymś z tych priorytetów.  

Najczęściej wykorzystywany jest priorytet chyba 4-ty, jest to priorytet – wiek powyżej 45 lat.  

Teraz doszedł nam taki nowy priorytet – wszystko co jest związane z potrzebami danego 

społeczeństwa, jeżeli jest zawarte np. w jakimś ramowym programie. My żeśmy oparli akurat ten                       

5-ty priorytet na bardzo ogólnym programie rozwoju województwa śląskiego, który jest ważny do 

ˈ20 roku i w zasadzie wpisują się tam wszelkie działania firm, które na naszym terenie się odbywają. 

Tam są wykluczone oczywiście kopalnie, sprzedaż paliw itd., ale tak praktycznie można wszystko 

znaleźć.  

Mogę powiedzieć Państwu, że dziś kończymy I nabór KFS-u, to tylko dzisiaj złożonych jest ponad 

20 wniosków, ale można śmiało, tam jest dużo pieniędzy. 
 
 

Radny Pan Artur Klorek: 

- ja tylko chciałem sprecyzować, bo tam Panie mówiły – 230. 230 jest zgłoszonych, że będzie 

pracować w naszej gminie, ale pracodawcy z naszej gminy zgłosili dodatkowo 432 osoby poza naszą 

gminą pracujące, ale mieszkać mogą w naszej gminie 

Zastępca Dyrektora PUP Pan Mariusz Mandat: 

- oczywiście 

Radny Pan Artur Klorek: 

- czyli tam Pan mówił, że ok. 400-sta ileś osób jest zgłoszonych, że przebywa na terenie naszej 

gminy, to o to chodzi 

Zastępca Dyrektora PUP Pan Mariusz Mandat: 

- niestety nie mogę operować nazwami… 

Radny Pan Artur Klorek: 

- rozumiem, oczywiście 

Zastępca Dyrektora PUP Pan Mariusz Mandat: 

- ale są pracodawcy, którzy deklarują nam od razu w rozmowie, że ten ktoś będzie pracował                                 

w Częstochowie, konkretne firmy też znam, natomiast nie deklarują i nigdy się nie tłumaczą z tego 

gdzie on mieszka 

Radny Pan Artur Klorek: 

- dokładnie, o to mi chodziło. 



-  8  - 
 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant: 

- ja mam jeszcze jedno pytanie do Pana, ponieważ pracodawcą są również instytucje samorządowe 

typu Gmina, Powiat itd. Czy instytucje samorządowe mogą wystąpić o środki przeznaczone                          

na szkolenia? 

Zastępca Dyrektora PUP Pan Mariusz Mandat: 

- tak 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant: 

- tu kieruję do Pana Wójta, aby spożytkować część środków tych na szkolenia, żeby nie obciążać 

budżetu gminy. 
 

Radna Powiatowa Pani Justyna Strzelczyk: 

- czy jeżeli osoba bezrobotna składa wniosek o to dofinansowanie na dokształcenie, czy zmianę 

kwalifikacji, czy musi składać jakieś deklaracje dotyczące przyszłego zatrudnienia 

Zastępca Dyrektora PUP Pan Mariusz Mandat: 

- jeżeli jest to osoba bezrobotna, to owszem, albo musi mieć deklaracje, że ktoś będzie później jej 

pracodawcą, albo musi zadeklarować, że będzie ubiegać się o środki na otwarcie działalności 

gospodarczej, bądź bez wsparcia pod działalność gospodarczą. Natomiast jak już zostanie 

pracownikiem, no to cały rok. I tam żadnych ograniczeń w zasadzie nie ma. Ograniczenie jest tylko 

takie, że może  skorzystać nie więcej niż 6 tys. na to szkolenie. Szkolenia są naprawdę różne, one nie 

są jakoś obligatoryjnie w jakiś sposób pozamykane. My tylko kontrolujemy, żeby firma szkoląca 

posiadała odpowiednie certyfikaty i w zasadzie już teraz ograniczeń żadnych innych nie ma. 

Wcześniej trochę były. Kierujemy się oczywiście ofertą typu: jakość i cena 
 

Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński: 

- do kiedy można złożyć wniosek o Krajowy Fundusz Szkoleniowy? 

Zastępca Dyrektora PUP Pan Mariusz Mandat: 

- pierwszą pulę zamknęliśmy dziś i ja myślę, że za tydzień otworzymy następną. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant: 

- proszę Państwa czy są jeszcze pytania dotyczące tej informacji, którą udzielał Pan Dyrektor? 
 

Pytań nie zgłoszono. 
 

Zastępca Dyrektora PUP Pan Mariusz Mandat: 

- ja zachęcam szczególnie nauczycieli, czy też szkoły do składania, ponieważ są parytety związane                 

z nauczycielami, one są powielane co roku, ale widzimy, że bardzo zależy operatorowi KFS, żeby jak 

najwięcej skorzystało nauczycieli i pielęgniarek. 
 

       W związku z brakiem innych pytań do Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy                         

w Kłobucku, Przewodniczący Rady Gminy dokonał zamknięcia niniejszego punktu porządku obrad. 
 

(szczegółowa informacja nt. stanu bezrobocia w Powiecie Kłobuckim, z uwzględnieniem 

Gminy Wręczyca Wielka – załącznik nr 3 do protokołu). 

 

Ad.7. 

           Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Wręczyca 

Wielka. 
 

           O zreferowanie informacji w zakresie j/w Przewodniczący Rady Gminy poprosił Komendanta 

Powiatowego Policji w Kłobucku. 

Inspektor Tomasz Górka Komendant Powiatowy Policji w Kłobucku powitał Wysoką Radę, Wójta 

Gminy oraz wszystkich Zgromadzonych, po czym przedstawił informację o stanie bezpieczeństwa                     

i porządku publicznego na terenie Powiatu Kłobuckiego za 2019 rok, z uwzględnieniem Gminy 

Wręczyca Wielka. 
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Komendant Powiatowy Policji w Kłobucku wyświetlając kolejno slajdy przedstawił dane 

statystyczne w zakresie: 

- zagrożenia przestępczością (postępowania wszczęte ogółem – Powiat) – w 2019 roku 

zarejestrowano 951 przestępstw stwierdzonych, co w porównaniu do roku poprzedniego (913) 

oznacza wzrost o 38. W skali województwa jest to nadal jeden z najniższych wskaźników, 

- ilość przestępstw stwierdzonych w 2019 roku, 

- postępowania wszczęte ogólne, 

- zagrożenie w siedmiu kategoriach przestępstw w Powiecie (w 2019 roku odnotowano 204 wszczęć    

tj. o 25 więcej w porównaniu do roku 2018, z czego w Gminie Wręczyca Wielka – 231 wszczęć), 

- kradzieże i kradzieże z włamaniem, 

- bójka, pobicie, 

- przestępstwa narkotykowe, 

- przestępstwa gospodarcze, 

- zagrożenie wykroczeniami, 

- interwencje Policji  (na terenie Powiatu odnotowano łącznie 8835 interwencji, z czego na terenie 

Gminy Wręczyca Wielka - 1685), 

- wypadki (6 na terenie Gminy Wręczyca Wielka) i kolizje drogowe. 
 

        Informując o Krajowej Mapie Zagrożenia Bezpieczeństwa, Komendant Powiatowy Policji 

poinformował, że mieszkańcy mogą anonimowo zgłaszać zagrożenia. 

Największe zagrożenia zawsze są związane z przekroczeniem dozwolonej prędkości czy też 

nieprawidłowym parkowaniem oraz spożywaniem alkoholu. 

Poinformował też że działania Policji nadal będą się skupiały m.in. na wyeliminowaniu pijanych 

kierowców z ruchu drogowego, gdyż jest to bardzo duży problem w skali całego kraju. 

W 2019 roku zostało przeprowadzonych w tym kierunku o ponad 10 000 badań więcej aniżeli                    

w 2018 roku i w roku bieżącym tych badań będzie jeszcze więcej. 

       Pan Komendant podziękował wszystkim samorządom, w tym Gminie Wręczyca Wielka za 

wsparcie Policji, złożył również podziękowania na ręce Pana Starosty, gdyż zostały zakupione 3 

nowe radiowozy oznakowane toyoty corolle, każdy z tych radiowozów przekazany został do służby 

Komisariatu: we Wręczycy Wielkiej, w Krzepicach oraz 1 do Komendy Powiatowej Policji 

Kłobucku. Ponadto zostały zakupione dwa nowe motocykle marki Yamaha, które będą służyć do 

jazdy  w terenach leśnych, żeby Policja mogła być bardzie mobilna. 

Został zakupiony również ogólnie dostępny alkotest, który jest w Komendzie, tam każdy                                

z mieszkańców może się przebadać, sprawdzić swój stan trzeźwości, oczywiście przyjeżdżając nie 

samemu tylko z kimś. 
 

        Kończąc swoją wypowiedź Inspektor Tomasz Górka poinformował, że na stronie internetowej 

BIP Komendy Powiatowej Policji  Kłobucku znajduje się bardziej szczegółowa informacja. 

Natomiast jeśli będą jakieś pytania, to postara się na nie odpowiedzieć. 
 

Z pytaniami do Komendanta Powiatowego Policji  zwrócili  się Radni w osobach:  
 

Radny Pan Artur Brodziak: 

- czy w skali analizowanych ostatnich 5 lat, jest prowadzona analiza, jeśli tak, na czym polega                         

w zakresie lokalizacji wszelkich zdarzeń drogowych 

Inspektor Tomasz Górka Komendant Powiatowy Policji w Kłobucku: 

- tak. W tej chwili każdy Policjant ruchu drogowego, który jedzie na miejsce zdarzenia ma 

obowiązek jak gdyby zaznaczyć konkretne współrzędne geograficzne na tzw. GPS-ie. Te dane są 

lokalizowane i one są zbierane nawet centralnie.  

Była swego czasu taka mapa pokazywana – wypadki, to było szczególnie uruchomione w wakacje, 

gdzie tam były pokazane ofiary śmiertelne. To się już dzieje od lat i to jest wszystko analizowane.                  

W miejscach w których dochodzi do większej ilości wypadków, tam koncentrujemy swoje służby, 

które starają się to ograniczyć, bo nie oszukujmy się – w większości jest to jakaś nieuwaga, 

nadmierna prędkość.  
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W tych przypadkach jeżeli chodzi o gminę Wręczyca, to w jednym przypadku była prędkość, ale też 

nie ustąpienie pierwszeństwa.  

Akurat te dwa konkretne przypadki w Kalei – to niestety, to było typowe nie ustąpienie 

pierwszeństwa. 
 

 

Radny Pan Artur Klorek: 

- ja mam takie pytanie, bo nie dopatrzyłem się żadnych informacji na temat wykrywalności 

kierowców jeżdżących po wpływem środków odurzających - narkotyków. Czy nie było takich 

przypadków? 

Inspektor Tomasz Górka Komendant Powiatowy Policji w Kłobucku: 

- są, są. One są po prostu ujęte w tej ogólnej liczbie, nie rozbijamy tego, ponieważ jest to jedno 

przestępstwo – art. 178a, który mówi o alkoholu oraz o środkach odurzających. 

Mamy już w tej chwili urządzenie, które też pomaga, tylko problem jest w tym, że brakuje trochę 

tych odczynników. W tym roku już kilka, nawet kilkanaście osób wpadło po narkotykach 

Radny Pan Artur Klorek: 

- czyli to jest ogólnie w tym ujęte 

Inspektor Tomasz Górka Komendant Powiatowy Policji w Kłobucku: 

- tak. Niestety dopalacze, jak Państwo dobrze wiecie, są ogólnie dostępne, ciężko jest zakazać, bo co 

rusz, to się pokazują nowe 

Radny Pan Artur Klorek: 

- czy na terenie naszej gminy jakieś takie punkty były likwidowane? 

Inspektor Tomasz Górka Komendant Powiatowy Policji w Kłobucku: 

- nie, na chwilę obecną nie było, ale to jest kwestia być może czasu. 
 

Innych pytań do Pana Komendanta nie było. 
 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant podsumowując informację przedstawioną przez 

Komendanta Powiatowego Policji w Kłobucku powiedział: 

- proszę Państwa, trzeba stwierdzić krótko, jeżeli chodzi o stan bezpieczeństwa w gminie Wręczyca 

Wielka - nie jest tragiczny, wręcz można powiedzieć – dobry. Nie dzieje to się z niczego. Powodem 

tego w moim przekonaniu jest to, że my też w jakiś sposób jako Gmina w tą Policję inwestujemy 

Inspektor Tomasz Górka Komendant Powiatowy Policji w Kłobucku: 

- oczywiście, podziękowałem 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant: 

- od lat były te samochody przeznaczane przez nas, zakupione przez Gminę. Te samochody pokazują 

się na ulicach, to w jakiś sposób odstrasza – w moim przekonaniu – potencjalnych przestępców                    

i ta przestępczość z roku na rok maleje. 

Z tego miejsca chciałbym w imieniu własnym, w imieniu Rady Gminy i Wójta podziękować za tą 

współpracę i tak dalej Panowie trzymajcie, aby w tej gminie działo się tylko i wyłącznie dobrze. 

Dziękuję bardzo. 

Inspektor Tomasz Górka Komendant Powiatowy Policji w Kłobucku: 

- będziemy się starać. Dziękuję bardzo. 
 

 

(szczegółowa informacja nt. stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu Kłobuckiego,                 

w tym Gminy Wręczyca Wielka – załącznik nr 4 do protokołu) 

Ad.8. 
 

           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 27 grudnia 2019 r. do 28 lutego 2020 r.                                          

do Przewodniczącego Rady Gminy i Rady Gminy:  
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 30 grudnia 2019 r. wpłynęła do Wójta Gminy, za pośrednictwem Przewodniczącego, 

interpelacja Radnego Jakuba Wineckiego o przedstawienie zestawienia nieruchomości gruntowych 

będących własnością gminy Wręczyca Wielka z uwzględnieniem Obrębu, numeru nieruchomości 

oraz obecnego zagospodarowania. 

Pan Przewodniczący dodał: 

-    Oczywiście interpelacja została skierowana do Wójta i sądzę, że Pan Wójt Panu Radnemu 

odpowiedź w ustawowym terminie przekazał? 
 

Radny Pan Jakub Winecki potwierdził, że tak. 
 

 W dniu 03 stycznia 2020 r. wpłynął wniosek o zaopatrzenie w wodę pitną nieruchomości 

położonej w miejscowości Kalej, ul. Kopalniana. 

Wnioskodawcy, nawiązując do pisma Urzędu Gminy z 2019 roku przedstawili wariant szybkiego 

rozwiązania przedmiotowego problemu,  zwracając się z prośbą o jego rozważenie.  

Przewodniczący Rady oznajmił: 

-    Sprawa była rozpatrywana na posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, a także na 

wspólnym posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej i Komisji Budżetowej w okresie 

międzysesyjnym, tak więc Państwo Radni na pewno zapoznali się dogłębnie z całą sytuacją.                                 

Mam nadzieję, że na Komisji zostało wypracowane odpowiednie stanowisko, dlatego też w dniu 

dzisiejszym, po wysłuchaniu wszystkich sprawozdań Przewodniczących Komisji – zaproponuję,                   

aby w przedmiocie wniosku wypowiedziała się cała Rada Gminy, zajmując stanowisko w drodze 

głosowania. 
 

 W dniu 24 stycznia 2020 r. wpłynęły dwa zawiadomienia ze Śląskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Katowicach o wszczęciu postępowania nadzorczego w sprawie stwierdzenia 

nieważności dwóch uchwał podjętych na sesji 27 grudnia 2019 r.  

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził: 

-   Uzasadnienia są bardzo obszerne, z powołaniem przepisów prawa, każdy z Państwa Radnych 

może się z nimi zapoznać, natomiast ja przekażę może tylko  kwint esencję obu tych zawiadomień.  

  -   Pierwsze zawiadomienie dotyczyło uchwały Nr XIV/148/19 w sprawie określenia średniej ceny 

jednostki paliwa w gminie Wręczyca Wielka na rok szkolny 2019/2020 w celu ustalenia zwrotu 

kosztów rodzicom za przewóz dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców. 

  W przypadku tej uchwały – należało określić średnią cenę jednostki paliwa w stosunku do    

wszystkich, powszechnie stosowanych na terenie kraju paliw.  

  Przedmiotowa uchwała obejmowała dwa paliwa w stanie ciekłym – tj. benzynę  i olej napędowy,     

natomiast nie uwzględniała paliwa gazowego. 

-    Drugie zawiadomienie dotyczyło uchwały Nr XIV/149/19  w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Wręczyca Wielka a Gminą Kłobuck w sprawie przekazania 

przez Gminę Wręczyca Wielka zadania w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym 

bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu Gminie Kłobuck. W tym przypadku, w ocenie 

organu nadzorczego, analizowana uchwała jest aktem prawnym skierowanym do wewnętrznej 

struktury organizacyjnej gminy.   
 

Jej treść koncentruje się na kwestiach organizacyjnych związanych z wyrażeniem zgody na zawarcie 

przez organ wykonawczy porozumienia  w sprawie przekazania zadania publicznego. Z tego powodu, 

w ocenie nadzoru prawnego, uchwała nie należy do kategorii aktów prawa miejscowego, których 

wejście w życie uzależnione jest od ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym. 

W ślad za zawiadomieniami o wszczęciu postępowania w odniesieniu do tych dwóch uchwał,                  

w dniu 31 stycznia br. organ nadzoru wystosował rozstrzygnięcia nadzorcze stwierdzające 

nieważność obu uchwał, które Państwu przedstawiłem. To tak w skrócie.  

Zawiadomienia organu nadzorczego w pełnym brzmieniu, jak również rozstrzygnięcia nadzorcze - 

dostępne są w Biurze Rady, także Państwo Radni mogą się z nimi zapoznać w formie pisemnej.  
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Dodam tylko na marginesie, że w imieniu organu wykonawczego gminy - właściwa komórka 

merytoryczna - w tym przypadku Pan Dyrektor Oświaty, po przyjęciu do wiadomości 

przedmiotowych zawiadomień, podjął stosowne czynności i w dniu dzisiejszym z ramienia Wójta 

przedłożył nowe projekty uchwał w omawianych sprawach, które będą uwzględniały uwagi organu 

nadzorczego. Te uchwały będziemy później Państwu przedstawiać i będziemy je głosować. 
 

 28 stycznia 2020 r. do Wójta i Rady Gminy Wręczyca Wielka wpłynął wniosek Sołtysa 

Sołectwa Klepaczka w sprawie uwzględnienia miejscowości Klepaczka w budżecie na rok 2020, 

celem budowy nowych linii oświetlenia i uzupełnienia w brakujące słupy z lampami linii już 

istniejącej w tej miejscowości. 

Przewodniczący Rady Gminy nadmienił: 

-   Wprawdzie jest to wniosek do budżetu i organem właściwym do jego rozstrzygnięcia jest Wójt 

Gminy, nie mniej jednak nie przekazywałem go według właściwości, gdyż Pan Wójt również był 

adresatem tego wniosku. 

Chciałbym dodać, że zgodnie z procedurą uchwalania budżetu gminy na dany rok, wnioski do 

budżetu składane są m.in. przez Sołtysów do 30 września roku poprzedniego, a więc wniosek ten 

został złożony po terminie.  

Nie mniej z uwagi na to, że zapowiadany był podział puli środków przeznaczonych na oświetlenie                  

w budżecie gminy na rok 2020 na wspólnym posiedzeniu Komisji w miesiącu lutym, dlatego 

skierowałem przedmiotowy wniosek  na to posiedzenie – celem zajęcia stanowiska. 

Myślę, że w sprawozdaniu Przewodniczących Komisji wybrzmi to stanowisko, jakie Państwo Radni 

zajęli w przedmiotowej sprawie i Pan Wójt - jako organ wykonawczy, udzieli Panu Sołtysowi 

odpowiedzi.  
 

 28 stycznia 2020 r. za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Gminy, Radny Wiesław 

Żerdziński  złożył do Wójta Gminy interpelację, w której zwrócił się o udzielenie informacji na temat 

- ile hydrantów znajduje się na terenie Gminy Wręczyca Wielka w poszczególnych miejscowościach 

naszej Gminy oraz określenie jaki jest ich stan techniczny. 

Pan Przewodniczący dodał: 

-    Z taką interpelacją Radny zwrócił się – jak informuje - w związku ze zdarzeniem z grudnia 2019 

roku w miejscowości Kuleje, ponieważ był pożar i była niemożność użycia tego hydrantu 

pożarowego. 

Myślę, że Pan Radny uzyskał w ustawowym terminie odpowiedź w tej sprawie? 
 

(Radny Pan Wiesław Żerdziński udzielił twierdzącej odpowiedzi) 

 
 

 W dniu 29 stycznia br.  wpłynął wniosek od Pani Dyrektor Przedszkola w Węglowicach, która 

działając w imieniu Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców Przedszkola, zwróciła się o nadanie nazwy 

Przedszkolu w Węglowicach im. Marii Kownackiej - z dniem 10 czerwca 2020 r. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził: 

-     W przedmiotowej sprawie Pan Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych  z ramienia 

organu wykonawczego podjął stosowne czynności i w dniu dzisiejszym pod obrady został 

przygotowany projekt uchwały o nadaniu imienia Przedszkolu w Węglowicach.  

Komisja tutaj wydała pozytywną opinię z tego co wiem, ponieważ na Komisji uczestniczyłem                       

i myślę, że ta opinia w dalszej części obrad będzie przedstawiona przez Przewodniczących Komisji.  
 

 12 lutego 2020 r. wpłynęła interpelacja Radnego Janusza Ogłazy, w związku z informacjami 

jakie pojawiły się w mediach, iż doszło do nielegalnego zrzutu ścieków na oczyszczalnię 

ścieków we Wręczycy Małej, który może spowodować zagrożenie dla prawidłowego 

funkcjonowania tego obiektu. 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił: 

-  Radny zwrócił się do Wójta za moim pośrednictwem o udzielenie informacji na temat: 
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1. Czy i kiedy do takiego zdarzenia doszło; 

2. Jeśli tak, czy i jakie skutki tego czynu zagrażają prawidłowej pracy oczyszczalni; 

3. Poniesienie jakich kosztów grozi w związku z tym zdarzeniem gminie; 

4. Jakie plany co do działania w tej sprawie ma urząd gminy; 

5. Czy grozi ponowne pojawienie się odoru. 

Ze względu na ogromne zainteresowanie mieszkańców, Radny prosił o zamieszczenie odpowiedzi na 

interpelację również na oficjalnym profilu facebookowym (fanpageˈu) urzędu gminy. 

Interpelacja została przekazana zgodnie z właściwością Panu Wójtowi, celem udzielenia stosownej 

odpowiedzi. Nie mam informacji, czy udzielona została taka odpowiedź? 
 

(Radny Pan Janusz Ogłaza poinformował, że otrzymał odpowiedź wczoraj)   
 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant skierował do Pana Wójta zapytanie: 

- a czy została zamieszczona na facebooku?  

Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński: 

-  na stronie internetowej.  Jeżeli chodzi o fanpageˈa – nie 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant: 

- to bardzo bym prosił, żeby dopełnić tego obowiązku i uzupełnić odpowiedź na tą interpelację 

Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński: 

- nie mamy fanpageˈa, nie mamy obowiązku ustawowego. Na stronie gminnej facebookowej… 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant: 

- czyli proszę uwzględnić to na stronie gminnej, aby ta odpowiedź na interpelację była zamieszczona.  
 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant kontynuował swoją informację                           

o pismach kierowanych do Przewodniczącego i Rady Gminy: 
 

 18 lutego 2020 r. do Przewodniczącego Rady Gminy wpłynął wniosek Radnego Artura Klorka, 

w którym – w związku z licznymi sygnałami i prośbami mieszkańców naszej Gminy – zwraca 

się do Radnych Gminy o uchwalenie ulg w opłacie za śmieci dla rodzin wielodzietnych 

posiadających Kartę Dużej Rodziny. 

Pan Przewodniczący Rady powiedział: 

-  Radny motywuje, iż wniosek jest efektem znaczącej podwyżki opłat za śmieci, która najbardziej 

uderzyła w wielodzietne rodziny, posiadające jeszcze uczące się dzieci lub młodsze, dla których                     

w dobie galopujących w górę cen towarów jest to bardzo duże obciążenie. 

Radny wnosi, aby przykładem innych gmin, które wprowadziły takie ulgi, przychylić się do wniosku  

i pozytywnie go rozstrzygnąć, aby pomóc tym najbardziej potrzebującym. 

Wniosek niezwłocznie skierowałem do rozpatrzenia na wspólne posiedzenie Komisji Budżetowej                      

i Komisji Polityki Społecznej w dniu 18 lutego 2020 r.     

Po przeprowadzeniu dyskusji, w związku z propozycją Wójta Gminy Wręczyca Wielka, aby 

zaczekać do zakończenia I kwartału br., by móc zobaczyć jak funkcjonuje realizacja umowy zawartej 

na rok bieżący, Komisje Rady Gminy jednogłośnie postanowiły odłożyć procedowanie tego wniosku 

do Komisji w miesiącu kwietniu.   

Zbieżne stanowisko zajęła również Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu                   

19 lutego br. 
 

Także do tematu będziemy wracali w miesiącu kwietniu na Komisjach. Myślę, że jeżeli zostanie to 

pozytywnie zaopiniowane, to zostanie to przyjęte przez następne zgromadzenie Rady. 
 

 19 lutego 2020 r. wpłynęła skarga na Dyrektora GOPS, która kierowana była przez wnoszącego 

do Prokuratury Rejonowej w Częstochowie, a przekazana Radzie Gminy do rozpatrzenia                   

wg właściwości.  

Przewodniczący Rady poinformował: 

-   Sprawa dotyczy – zdaniem skarżącego  – nieprawidłowości przy przyznaniu zasiłku dla Jego 

rodziny.  
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Skierowałem w tej sprawie pismo do Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji                             

o rozpoznanie skargi zgodnie z naszym statutem i przedstawienie mi projektu uchwały wraz                           

z uzasadnieniem,  zawierającym opinię Komisji o sposobie jej rozpatrzenia. 

W miesiącu marcu, najprawdopodobniej w ostatnich dniach miesiąca, odbędzie sesja Rady Gminy, 

na której – uważam – powinno się podjąć uchwałę o sposobie załatwienia tej skargi. 

Między czasie będą też posiedzenia pozostałych Komisji, myślę, że ten projekt uchwały również 

przedłożymy do zaopiniowania. 
 

        Na tym Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant zakończył swoją informację                            

o pismach, które wpłynęły do Przewodniczącego i Rady Gminy na przestrzeni od 27 grudnia 2019 r. 

do dnia 28 lutego 2020 r. 

Pytań do przedstawionych pism nie zgłoszono. Pan Przewodniczący poinformował, że wszystkie 

pisma znajdują się do wglądu w Biurze Rady i Państwo Radni w każdej chwili mogą się z nimi 

zapoznać.  
 

Ad.9. 

           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 Polityki Społecznej Pan Paweł Kocik złożył sprawozdanie z pracy 

Komisji Polityki Społecznej na posiedzeniu w dniu 28 stycznia 2020 r.  
 

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

Przebieg głosowania: 

Liczba uprawnionych do głosowania – 15 radnych 

Liczba obecnych – 14 radnych 

Za – 14 

Przeciw – 0 

Wstrzymujących się – 0 
 

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

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

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

Społecznej w okresie międzysesyjnym  (na posiedzeniu w dniu 28 stycznia 2020 r.). 
 

(sprawozdanie – załącznik nr 5 do protokołu) 
 

2)  Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Małgorzata Zatyka złożyła sprawozdanie z pracy 

Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu w dniu 11 lutego 2020 r. 
 

Po przedstawieniu sprawozdania przez Przewodniczącą Komisji, głos zabrał: 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant: 

- ja tutaj tylko mam pytanie, ponieważ z tego co Przewodnicząca przedstawiła, były tam 

rozpatrywane finanse dotyczące propagowania kultury fizycznej i propagowania kultury ogólnie, 

mówię o tych organizacjach które wystąpiły o te środki. 

Mam pytanie do Pana Wójta - czy do 31 stycznia wszystkie te organizacje rozliczyły się, ponieważ 

ustawowo, te organizacje powinny się do 31 stycznia rozliczyć 
 

Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński: 

- zostały złożone rozliczenia, jedno jest spóźnienie. My teraz weryfikujemy to 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant: 

- które? 
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Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński: 

- musimy sprawdzić, jeżeli będzie przerwa, to odpowiem po przerwie Panu Przewodniczącemu 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant: 

- bardzo bym prosił po przerwie o przedstawienie, która z tych organizacji nie rozliczyła się                             

w ustawowym terminie, bo to automatycznie, w moim przekonaniu, dyskwalifikuje ją do uzyskania 

nowego dofinansowania na rok przyszły. 
 

Innych pytań nie zgłoszono. Informacja z działalności Komisji Rewizyjnej została poddana pod 

głosowanie. 
 

Przebieg głosowania: 

Liczba uprawnionych do głosowania – 15 radnych 

Liczba obecnych – 14 radnych 

Za – 14 

Przeciw – 0 

Wstrzymujących się - 0 
 

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

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

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

w okresie międzysesyjnym. 
 

(sprawozdanie – załącznik nr 6 do protokołu) 
 
 

3)  Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej Pan Paweł Kocik złożył sprawozdanie z pracy 

Komisji Budżetowej oraz Komisji Polityki Społecznej na wspólnym posiedzeniu w dniu 18 lutego 

2020 r.  
 

Po przedstawieniu sprawozdania przez Przewodniczącego Komisji, głos zabrał: 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant: 

- ja mam pytanie, ponieważ jednym z tych punktów było zajęcie pasa drogowego – złożyłem wniosek 

o przedstawienie ile jest urządzeń typu słupy, użyte do przekazywania linii internetowych – nie 

uzyskałem odpowiedzi do dnia dzisiejszego 

Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński: 

- prace nad tym trwają, jest to duży zakres jeżeli chodzi nie tylko o sieć informacyjną, ale także 

ogłoszenia, tablice i inne rzeczy które mają w tym pasie. Więc jak tylko zostaną ukończone prace,                  

to przekażemy Panu Przewodniczącemu 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant: 

- bardzo prosiłbym o pisemne przekazanie. 
 

Innych pytań do sprawozdania nie zgłoszono, wobec czego zostało poddane pod głosowanie. 
 

 

Przebieg głosowania: 

Liczba uprawnionych do głosowania – 15 radnych 

Liczba obecnych – 14 radnych 

Za – 14 

Przeciw – 0 

Wstrzymujących się – 0 
 

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

 
 

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

0 „wstrzymujących się”) przyjęła Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowej i Komisji Polityki 

Społecznej w okresie międzysesyjnym (na wspólnym posiedzeniu w dniu 18 lutego 2020 r.).  
 

 (sprawozdanie – załącznik nr 7 do protokołu) 
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4)  Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Pan Jakub Winecki złożył sprawozdanie                   

z pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 28 stycznia 2020 r. oraz 19 lutego 

2020 r.  
 

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

Przebieg głosowania: 

Liczba uprawnionych do głosowania – 15 radnych 

Liczba obecnych – 14 radnych 

Za – 14 

Przeciw – 0 

Wstrzymujących się – 0 
 

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

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

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

Wniosków i Petycji w okresie międzysesyjnym. 
 

(sprawozdanie – załącznik nr 8 do protokołu) 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant nawiązując do wniosku 

rozpatrywanego przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji w sprawie zaopatrzenia w wodę pitną 

nieruchomości położonej w Kalei przy ul. Kopalnianej, zaproponował, aby Rada Gminy przyjęła                   

w powyższej sprawie stanowisko wypracowane przez w/wym. Komisję, tj. takie, że jest to 

inwestycja priorytetowa, wobec czego gmina przystępuje do uzyskania zgód mieszkańców                         

i zarządcy drogi, by móc rozpocząć prace projektowe, a następnie wykonać ją w pierwszym 

możliwym terminie, kiedy zostaną wygospodarowane środki na ten cel. 
 

Po przedstawieniu propozycji stanowiska Komisji w brzmieniu j/w Przewodniczący Rady Gminy 

poddał  je pod głosowanie. 
 

Przebieg głosowania: 

Liczba uprawnionych do głosowania – 15 radnych 

Liczba obecnych – 14 radnych 

Za – 13 

Przeciw – 0 

Wstrzymujących się – 0 

Nieoddany – 1  (Radny Pan Wiesław Żerdziński nie zagłosował poprzez urządzenie głosujące, 

natomiast podniósł rękę głosując „za”) 
 

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

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

0 „wstrzymujących się”) przyjęła w przedmiocie wniosku dot. zaopatrzenia w wodę pitną 

nieruchomości położonej w Kalei przy ul. Kopalnianej, stanowisko wypracowane przez 

Komisję Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy na posiedzeniu w dniu 19 lutego 2020 roku. 
      Tym samym stanowisko Rady Gminy Wręczyca Wielka jest takie, że jest to inwestycja 

priorytetowa, wobec czego gmina przystępuje do uzyskania zgód mieszkańców i zarządcy 

drogi, by móc rozpocząć prace projektowe, a następnie wykonać ją w pierwszym możliwym 

terminie, kiedy zostaną wygospodarowane środki na ten cel. 
 

 
 

O godz. 13.29 Przewodniczący Rady Gminy ogłosił 10 minut przerwy. 

O godz. 13.48 Przewodniczący Rady Gminy wznowił obrady sesji. 
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Ad.10. 
 

 

          Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie od 27 grudnia 2019 r. 
 
 

          Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński przedstawił informację z działalności za okres                                    

od 27 grudnia 2019 r. do 28 lutego 2020 r.  

 

Po przedstawieniu informacji j/w z pytaniem do Wójta Gminy zwrócił się: 

Radny Pan Janusz Ogłaza: 

- Panie Wójcie chciałbym zapytać odnośnie przebudowy ul. Strażackiej i sprawy z Gaz-Systemem, 

czy  już były prowadzone rozmowy z Gaz-Systemem, czy dopiero będą, a jeśli będą, to kiedy Pan 

planuje takie rozmowy przeprowadzić? 
 

Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński udzielił następującej odpowiedzi: 

- planujemy spotkanie w przyszłym tygodniu z przedstawicielami Gaz Zabrze. Czekaliśmy także na 

podpisanie umowy o drogę. Jest to jeden z argumentów do tego, żeby tą inwestycję  na tym odcinku 

szczególnie we Wręczycy przyspieszyć 
 

Radny Pan Janusz Ogłaza: 

- dobrze, dziękuję. 
 

Innych pytań nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie 

informację Wójta Gminy z działalności w okresie od 27 grudnia 2019 r.  
 

 

Przebieg głosowania: 

Liczba uprawnionych do głosowania – 15 radnych 

Liczba obecnych – 14 radnych 

Za – 14 

Przeciw – 0 

Wstrzymujących się – 0 
 

(głosowanie imienne nr 9 – 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 27 grudnia 2019 r.  
 

(informacja – załącznik nr 9 do protokołu) 
 

Ad.11.  
 

           Informacja z realizacji uchwał i wniosków w okresie od 27 grudnia 2019 r. 
 
 

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

w okresie od 27 grudnia 2019 r. do 28 lutego 2020 r. 
 

Pytań do informacji Wójta Gminy nie zgłoszono, w/wym. została poddana pod głosowanie.  
 

Przebieg głosowania: 

Liczba uprawnionych do głosowania – 15 radnych 

Liczba obecnych – 14 radnych 

Za – 14 

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 (14 „za”,                                    

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

w okresie od 27 grudnia 2019 r.                           
 

(informacja – załącznik nr 10 do protokołu) 
 

 

Ad.12.              

            Wnioski radnych. 
 

            W ramach niniejszego punktu wnioski do Wójta Gminy zgłosili Radni w osobach: 
 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant: 

- pozwolę sobie złożyć wniosek do Pana Wójta o wyrównanie terenu w miejscowości Kalej                            

na planowanym w przyszłości parkingu przed szkołą podstawową. To jest ten duży teren przed 

wjazdem do szkoły. Kiedyś ten teren był wyrównywany i podnoszony. Jest gruz, który zagraża 

dzieciom, które niejednokrotnie wracając ze szkoły wchodzą na ten teren.  

Chodzi o wyrównanie koparką tego terenu. Jest to koszt naprawdę znikomy - w granicach 500 zł, 

ponieważ to będzie 2-3 godziny praca koparką.  
 

Radny Pan Jakub Winecki: 

- Panie Wójcie chciałbym prosić, żeby z oszczędności poczynionych na utrzymaniu dróg zimą, były 

przewidziane środki na połatanie dziur na drogach gminnych. 

 

Radny Pan Artur Klorek: 

-  Panie Wójcie odnośnie tej informacji złożonej przez Pana z Urzędu Pracy – żeby wystąpić do 

Powiatowego Urzędu Pracy o informacje nt. obcych obywateli mieszkających na terenie naszej 

gminy. 
 

Radny Pan Krzysztof Ocimek: 

- Panie Wójcie chciałbym, aby można było zamontować lustro na skrzyżowaniu ulicy Borowej                           

i Sportowej, ponieważ jest ciężki wyjazd od strony Borowej. 
 

Radny Pan Robert Broś: 

- Panie Wójcie ja chciałem zwrócić uwagę na organizację ruchu na ul. Szkolnej we Wręczycy 

Wielkiej. Okazuje się, że od czasu kiedy powstało skrzyżowanie z ul. Czereśniową, zabrakło tam 

znaku przy wjeździe z ul. Czereśniowej w ul. Szkolną, o tym, że ta ulica jest jednokierunkowa.  

Tak naprawdę od tego czasu, kiedy powstało to skrzyżowanie, odcinek ul. Szkolnej wzdłuż szkoły 

stał się odcinkiem dwukierunkowym, o czym mieszkańcy nie wiedzą, ponieważ z przyzwyczajenia, 

jak nie było skrzyżowania, znak „droga jednokierunkowa” stoi przy Poczcie i cały ten odcinek drogi 

był jednokierunkowy, wiemy w którą stronę ten objazd był. 

Natomiast teraz, kiedy powstał wjazd od ul. Czereśniowej, są wątpliwości. Ci mieszkańcy Wręczycy, 

którzy znają i jakby jeżdżą „na pamięć”, to jeżdżą zgodnie z przepisami, natomiast osoby z zewnątrz 

przyjeżdżające, które wjadą od strony ul. Czereśniowej, wracając, mogą nie wiedzieć o tym, że ta 

ulica jest jednokierunkowa i może tam dojść do kolizji. 

Zresztą mam głosy od mieszkańców, że były takie przypadki, że dwa samochody się spotkały na tej 

ulicy z przeciwnych kierunków. To jest jedna rzecz, którą myślę, należałoby jak najszybciej 

wykonać; 

-  druga rzecz – to jest w ogóle organizacja ruchu na ul. Szkolnej, gdzie mieszkańcy też wielokrotnie 

zgłaszali problem wyjazdu z ul. Szkolnej na ul. Sienkiewicza i propozycja też już dyskutowana na 

zebraniach wiejskich z mieszkańcami o tym, aby wystąpić najpierw może do Policji o taką opinię, 

czy jest możliwe odwrócenie kierunku ruchu na tej ul. Szkolnej, tak, aby wjazd był od strony                       

ul. Sienkiewicza, tu gdzie w tej chwili jest wyjazd – naprzeciwko Urzędu Gminy. 

 



-  19 - 
 

 

Natomiast wyjazd byłby tak naprawdę łatwiejszy, bo odbywałby się w trzech kierunkach, bo od czasu 

kiedy powstało skrzyżowanie z ul. Czereśniową, wyjazd jest możliwy zarówno w                               

ul. Czereśniową, Strażacką, jak również przy Ośrodku Zdrowia na skrzyżowanie ul. Sienkiewicza                  

i ul. Śląskiej. 
 

Innych wniosków nie zgłoszono, wobec czego punkt został zamknięty. 

 

Ad.13.  

             Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli                                          

na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę 

Wręczyca Wielka. 
 

 

             Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant stwierdził, że sprawozdanie będące 

przedmiotem niniejszego punktu w ustawowym terminie zostało Radnym przedstawione przez 

Wójta.  

Nadmienił też, iż było omawiane na posiedzeniu Komisji, a następnie zapytał, czy do  sprawozdania 

z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego              

w szkołach prowadzonych przez Gminę Wręczyca Wielka, będą jakieś pytania. 
 

 

Pytań do sprawozdania  nie zgłoszono, wobec czego zostało poddane pod głosowanie. 
 

Przebieg głosowania: 

Liczba uprawnionych do głosowania – 15 radnych 

Liczba obecnych – 14 radnych 

Za – 14 

Przeciw – 0 

Wstrzymujących się – 0 
 

 

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

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

0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) przyjęła Sprawozdanie z wysokości średnich 

wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach 

prowadzonych przez Gminę Wręczyca Wielka. 
 

(sprawozdanie – załącznik nr 11 do protokołu) 

 

Ad.14.  
 

            Przyjęcie stanowiska Rady Gminy Wręczyca Wielka w sprawie zawarcia wstępnego 

porozumienia pomiędzy inwestorem PKP PLK S.A. a Gminą Wręczyca Wielka oraz Zarządem 

Powiatu w Kłobucku w przedmiocie planowanej przez PKP PLK S.A. inwestycji                                     

w infrastrukturę drogową poprzez zastąpienie przejazdu kolejowo-drogowego skrzyżowaniem 

bezkolizyjnym w m. Borowe. 
 

            Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant oznajmił, iż przedstawione Radnym 

stanowisko i cała kwestia tej inwestycji była omawiana na Komisjach. 

Następnie zapytał, czy do tego stanowiska Rady Gminy, które Państwo Radni mają przed sobą,                      

są jakieś pytania. 
 

Do propozycji Stanowiska Rady Gminy w sprawie zawarcia wstępnego porozumienia pomiędzy 

inwestorem PKP PLK S.A. a Gminą Wręczyca Wielka oraz Zarządem Powiatu w Kłobucku                         

w przedmiocie planowanej przez PKP PLK S.A. inwestycji w infrastrukturę drogową poprzez 

zastąpienie przejazdu kolejowo-drogowego skrzyżowaniem bezkolizyjnym w m. Borowe                             

– pytań nie zgłoszono. 
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Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant odczytał propozycję Stanowiska Rady Gminy 

Wręczyca Wielka w sprawie zawarcia wstępnego porozumienia pomiędzy inwestorem PKP PLK 

S.A. a Gminą Wręczyca Wielka oraz Zarządem Powiatu w Kłobucku w przedmiocie planowanej 

przez PKP PLK S.A. inwestycji w infrastrukturę drogową poprzez zastąpienie przejazdu kolejowo-

drogowego skrzyżowaniem bezkolizyjnym w m. Borowe, po czym poddał pod głosowanie celem 

przyjęcia. 
 

Przebieg głosowania: 

Liczba uprawnionych do głosowania – 15 radnych 

Liczba obecnych – 14 radnych 

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 stanowisko Rady Gminy Wręczyca Wielka                   

w sprawie zawarcia wstępnego porozumienia pomiędzy inwestorem PKP PLK S.A. a Gminą 

Wręczyca Wielka oraz Zarządem Powiatu w Kłobucku w przedmiocie planowanej przez PKP 

PLK S.A. inwestycji w infrastrukturę drogową poprzez zastąpienie przejazdu kolejowo-

drogowego skrzyżowaniem bezkolizyjnym w m. Borowe 
 

(stanowisko – załącznik nr 12 do protokołu) 

 

Ad.15. 
 

            Podjęcie uchwał w sprawach różnych. 
 

 

            Głosowanie uchwał w sprawach różnych przeprowadził Wiceprzewodniczący Rady Gminy 

Pan Wiesław Żerdziński, który nadmienił, że projekty uchwał były omawiane na posiedzeniach 

Komisji. Następnie przed poddaniem ich pod głosowanie, każdorazowo zwracał się do Rady Gminy 

o pytania. 
 

1)  Do projektu uchwały w sprawie nadania honorowego obywatelstwa gminy 

Wręczyca Wielka:  
 

Pytań nie zgłoszono.  
 

Przebieg głosowania: 

Liczba uprawnionych do głosowania – 15 radnych 

Liczba obecnych – 14 radnych 

Za – 13 

Przeciw – 1 

Wstrzymujących się – 0 
 

 

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

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

1 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XVI/157/20 w sprawie nadania 

honorowego obywatelstwa gminy Wręczyca Wielka. 
 

(uchwała – załącznik do protokołu) 
 
 

2)   Do projektu uchwały w sprawie nadania im ienia Przedszkolu w Węglowicach:  
 

Pytań nie zgłoszono.  
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Przebieg głosowania: 

Liczba uprawnionych do głosowania – 15 radnych 

Liczba obecnych – 14 radnych 

Za – 14 

Przeciw – 0 

Wstrzymujących się – 0 
 

(głosowanie imienne nr 14 – załącznik nr 2 do protokołu) 
 

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

0 „wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XVI/158/20 w sprawie nadania imienia 

Przedszkolu w Węglowicach. 
 

(uchwała – załącznik do protokołu) 
 

3)    Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia 

pomiędzy Gminą Wręczyca Wielka a Gminą Kłobuck w sprawie przekazania przez 

Gminę Wręczyca Wielka zadania w zakresie zapewnienia uczniom 

niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i  opieki w  czasie przewozu Gminie 

Kłobuck:  
 

Pytań nie zgłoszono.  
 

Przebieg głosowania: 

Liczba uprawnionych do głosowania – 15 radnych 

Liczba obecnych – 14 radnych 

Za – 14 

Przeciw – 0 

Wstrzymujących się – 0 
 

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

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

0 „wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XVI/159/20 w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Wręczyca Wielka a Gminą Kłobuck w sprawie 

przekazania przez Gminę Wręczyca Wielka zadania w zakresie zapewnienia uczniom 

niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu Gminie Kłobuck. 
 

(uchwała – załącznik do protokołu) 
 

4)  Do projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki  paliwa                      

w gminie Wręczyca Wielka na rok szkolny 2019/2020:  
 

Pytań nie zgłoszono.  
 

Przebieg głosowania: 

Liczba uprawnionych do głosowania – 15 radnych 

Liczba obecnych – 14 radnych 

Za – 14 

Przeciw – 0 

Wstrzymujących się – 0 
 

 

(głosowanie imienne nr 16 – załącznik nr 2 do protokołu) 
 

 

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

0 „wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XVI/160/20 w sprawie określenia średniej ceny 

jednostki paliwa w gminie Wręczyca Wielka na rok szkolny 2019/2020. 
 

(uchwała – załącznik do protokołu) 
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5)  Do projektu uchwały w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli  

zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzon ych przez Gminę Wręczyca 

Wielka:  
 

Pytań nie zgłoszono.  
 

Przebieg głosowania: 

Liczba uprawnionych do głosowania – 15 radnych 

Liczba obecnych – 14 radnych 

Za – 14 

Przeciw – 0 

Wstrzymujących się – 0 
 
 

(głosowanie imienne nr 17 – załącznik nr 2 do protokołu) 
 

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

0 „wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XVI/161/20 w sprawie Regulaminu 

wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez 

Gminę Wręczyca Wielka. 
 

(uchwała – załącznik do protokołu) 
 

 

6)  Do projektu uchwały w sprawie  ustalenia wysokości stawek opłat  za zajęcie pasa 

drogowego: 
 

Pytań nie zgłoszono.  
 

Przebieg głosowania: 

Liczba uprawnionych do głosowania – 15 radnych 

Liczba obecnych – 14 radnych 

Za – 14 

Przeciw – 0 

Wstrzymujących się – 0 
 

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

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

0 „wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XVI/162/20 w sprawie ustalenia wysokości stawek 

opłat za zajęcie pasa drogowego. 
 

 (uchwała – załącznik do protokołu) 
 

 

7)   Do projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad, na jakich będzie przysługiwała 

dieta przewodniczącym organów wykonawczych je dnostek pomocniczych 

(sołtysom):  
 

Pytań nie zgłoszono.  
 

Przebieg głosowania: 

Liczba uprawnionych do głosowania – 15 radnych 

Liczba obecnych – 14 radnych 

Za – 14 

Przeciw – 0 

Wstrzymujących się – 0 
 

(głosowanie imienne nr 19 - załącznik nr 2 do protokołu) 
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W wyniku głosowania Rada Gminy Wręczyca Wielka jednogłośnie (14 „za”,  0 „przeciw”,                       

0 „wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XVI/163/20 w sprawie ustalenia zasad, na jakich 

będzie przysługiwała dieta przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych 

(sołtysom). 
 

 (uchwała – załącznik do protokołu) 

 

Ad.16.  

             Podjęcie uchwał w sprawach finansowych. 
 

             Głosowanie przeprowadził Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Krzysztof Ocimek,                  

który na wstępie nadmienił, że przedmiotowe sprawy były szczegółowo omawiane na Komisjach.  

Przed poddaniem poszczególnych uchwał pod głosowanie, każdorazowo zwracał się                                 

do Rady Gminy o ewentualne pytania do przedstawionych projektów uchwał. 
 

1)  Do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok:  
 

Pytań nie zgłoszono. 
 

Przebieg głosowania: 

Liczba uprawnionych do głosowania – 15 radnych 

Liczba obecnych – 14 radnych 

Za – 14 

Przeciw – 0 

Wstrzymujących się - 0 
 

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

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

0 „wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XVI/164/20 w sprawie zmian w budżecie gminy 

na 2020 rok. 
 

(uchwała – załącznik do protokołu) 

 

4)  Do projek tu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Wręczyca Wielka na lata 2020 -2027:  
 

Pytań nie zgłoszono. 
 

Przebieg głosowania: 

Liczba uprawnionych do głosowania – 15 radnych 

Liczba obecnych – 14 radnych 

Za – 14 

Przeciw – 0 

Wstrzymujących się - 0 
 

(głosowanie imienne nr 21 - załącznik nr 2 do protokołu) 
 

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

0 „wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XVI/165/20 w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2020-2027.  
 

 (uchwała – załącznik do protokołu) 
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Ad. 17.  
 

             Udzielenie odpowiedzi na wnioski radnych. 
           
             Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant zwrócił się do Wójta Gminy o udzielenie 

odpowiedzi na wnioski Radnych. 
 

Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński udzielił następujących odpowiedzi na wnioski: 
 

Przewodniczącego Rady Gminy Pana Marka Prubanta: 

- w sprawie wyrównania terenu - musimy sprawdzić jak będzie wyglądała ta sytuacja, ale myślę,                    

że przy takich kosztach będzie to wykonalne. 
 

Radnego Pana Jakuba Wineckiego: 

- w sprawie przeznaczenia środków z oszczędności zimowych na drogi gminne – tak robiliśmy 

zawsze, na łatanie. W tym roku rozmawialiśmy, że ograniczymy się do minimum, a te środki 

zaoszczędzone - spróbujemy nowej metody, czyli zdzierania, uzupełniania destruktem i kładzenia 

całych odcinków, tak żeby nie były co roku łatane te same dziury, w zasadzie dziurę w dziurze. 

Ale taka zasada była do tej pory i te środki o których rozmawialiśmy przy podziale środków na 

inwestycje drogowe były brane też pod uwagę. 
 

Radnego Pana Artura Klorka: 

- w sprawie wystąpienia o informację do Powiatowego Urzędu Pracy – oczywiście wystąpimy.                    

Też Gminie zależy na tym, żeby ustalić jak najwięcej źródeł generowania śmieci, bo płacą za to 

solidarnie wszyscy mieszkańcy, choć jest to wina akurat nałożonej ustawy, a nie zdrowego, 

rozsądkowego podejścia do sprawy segregacji śmieci. 
 

Radnego Pana Krzysztofa Ocimka: 

- w sprawie lustra na skrzyżowaniu ul. Borowej i Sportowej w Szarlejce – uwzględnimy przy tych 

wnioskach, które złożyła dzisiaj też Pani Sołtys i które złożone były wcześniej przez mieszkańców. 
 

Radnego Pana Roberta Brosia: 

- w sprawie ul. Szkolnej i ul. Czereśniowej we Wręczycy Wielkiej – znak „droga jednokierunkowa”, 

sprawdzimy to oznakowanie. Nie jestem pewny, czy tam nie ma gdzieś „nakazu skrętu” 
 

Radny Pan Robert Broś: 

- nakaz skrętu jest, ale droga jednokierunkowa… 

Radna Powiatowa Pani Justyna Strzelczyk: 

- ale jest zakaz wjazdu też od Czereśniowej w tą ulicę która idzie do szkoły, przynajmniej był… 

Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński: 

- sprawdzimy to oznakowanie 

Radny Pan Robert Broś: 

- zakaz wjazdu jest w stronę Poczty, a w stronę szkoły już nie ma. Można wjeżdżać, ale nie wiadomo, 

że ta droga jest jednokierunkowa. 

Tam jest tylko nakaz jazdy w prawo z Czereśniowej, ale nie ma informacji, że to jest droga 

jednokierunkowa. Nakaz jazdy w prawo może być również w drogę dwukierunkową 

Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński: 

- dobrze, wyjaśnimy tą sprawę i sprawdzimy jak jest oznakowane. 
 

-  w sprawie ul. Szkolnej – na ul. Sienkiewicza – tak, rzeczywiście musimy sprawdzić i uzgodnić to 

ewentualnie z Policją odwrócenie tego kierunku w drugą stronę. Jeżeli jednak postawimy znak 

jednokierunkowy do szkoły, no to wtedy zablokujemy wyjazd z tej drogi w prawo  

Radny Pan Robert Broś: 

- znak to jest jakby działanie na teraz. Natomiast jeżeli ustalilibyśmy, czy dostalibyśmy od Policji 

pozytywną opinię o tym, że ten ruch można odwrócić, to znacznie ułatwiłoby poruszanie się  po tej 

ulicy, szczególnie tym osobom, które przywożą dzieci do szkoły rano.  
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Wystarczy, że są zaparkowane samochody na parkingu do ostatniego miejsca, to wtedy rzeczywiście 

widoczność jest znikoma przy wyjeździe i tam żadnej innej możliwości poprawy widoczności nie ma. 

Wydaje się, że to odwrócenie ruchu, tak jak mieszkańcy sugerują, znacznie by poprawiło. 

Poza tym, tutaj mamy tylko jeden wyjazd, wjeżdżając z różnych kierunków, bo z ul. Czereśniowej, 

Strażackiej, czy od Śląskiej i Sienkiewicza, mamy jeden wyjazd tylko w Sienkiewicza. 

Natomiast odwracając ten ruch, uzyskujemy bardzo wiele możliwości wyjazdu w różne strony.  

Stąd też rozładuje w pewnym sensie ruch – mnie się wydaje, ale opinia Policji byłaby bardzo cenna. 

 

Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński: 

- skonsultujemy to z Policją i odpowiedź jak dostaniemy, to przekażę Radnemu. 

 

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

 

Ad.18. 
 

            Zamknięcie obrad XVI sesji zwyczajnej Rady Gminy. 

                                                                                                             

            W związku z wyczerpaniem porządku obrad, o godz. 14:25  Przewodniczący Rady Gminy    

Pan Marek Prubant dokonał zamknięcia XVI 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 

  


