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RAPORT O STANIE GMINY WRĘCZYCA WIELKA 2019

      

WSTĘP

Raport o stanie gminy Wręczyca Wielka opracowano w związku z art. 28aa ustawy z dnia
8  marca  1990  r.  o  samorządzie  gminnym  (tj.  Dz.  U.  z  2020  r.  poz.  713)  w  związku  
z  art.  15zzzzzz  ustawy z  dnia  2  marca  2020  r.  o  szczególnych  rozwiązaniach  związanych  
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.), w brzmieniu
nadanym ustawą z  dnia  14 maja  2020 r.  o  zmianie  niektórych ustaw w zakresie  działań
osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Co-2 (Dz. U. z 2020r. poz. 875). 
Celem przygotowania raportu jest  uzyskanie dokładnego wglądu w sytuację gospodarczą  
i  społeczną  gminy  Wręczyca  Wielka.  Zgromadzone  w  nim  zostały  szczegółowe  dane  
o aspektach funkcjonowania gminy w roku 2019.

Dla opracowania raportu szczególnie cenna okazała się wiedza pracowników Urzędu Gminy
Wręczyca Wielka, gminnych jednostek organizacyjnych oraz szereg dokumentów, będących 
w posiadaniu Urzędu.

1. INFORMACJE OGÓLNE

Wiejska gmina Wręczyca Wielka położona jest w północnej części województwa śląskiego,  
w  odległości   12  km  od  Częstochowy.  W  skład  gminy  wchodzi  28  sołectw:
Bieżeń,  Borowe,  Bór  Zapilski,  Brzezinki,  Czarna  Wieś,  Długi  Kąt,  Golce,  Grodzisko,  Hutka,
Jezioro, Kalej, Klepaczka, Kuleje, Nowiny, Nowa Szarlejka, Pierzchno, Piła Pierwsza, Piła Druga,
Puszczew,  Szarlejka,  Węglowice,  Wręczyca  Mała,  Wręczyca  Wielka  I,  Wręczyca  Wielka  II,
Truskolasy  I,  Truskolasy  II,  Wydra,  Zamłynie  skupiających  26  miejscowości:
Bieżeń,  Borowe,  Bór  Zapilski,  Brzezinki,  Czarna  Wieś,  Długi  Kąt,  Golce,  Grodzisko,  Hutka,
Jezioro, Kalej, Klepaczka, Kuleje, Nowiny, Nowa Szarlejka, Pierzchno, Piła Pierwsza, Piła Druga,
Puszczew,  Szarlejka,  Węglowice,  Wręczyca  Mała,  Wręczyca  Wielka,  Truskolasy,  Wydra,
Zamłynie.
Gminę  Wręczyca  Wielka  zamieszkuje  17  652  osób  (stan  na  31.12.2019r).
Gmina Wręczyca Wielka jest jedną ze 166 gmin w województwie śląskim i jedną  z 9. gmin
powiatu  kłobuckiego.  Zajmuje  powierzchnię  149  km2  ,  co  stanowi   1,21%  powierzchni
województwa śląskiego (12 309 km2 ) i 16,76% powierzchni powiatu kłobuckiego (889 km2 ).
Gmina  Wręczyca  Wielka  położona  jest  w  północnej  części  województwa  śląskiego,   
w  odległości  12  km  od  Częstochowy.  Graniczy  z  następującymi  gminami:  na  północy  -
Kłobuck, Opatów i Panki,  na wschodzie - Częstochowa, na południu -  Blachownia oraz na
zachodzie - Przystajń i Herby.
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Pod  względem gospodarczym  omawiany  teren  ma charakter  rolniczy.  W  produkcji  rolnej
dominują  uprawy:  żyta,  pszenicy,  ziemniaków  oraz  hodowla  trzody  chlewnej,  bydła
mlecznego,  drobiu.  Na  terenie  gminy  funkcjonuje  kilka  ferm  hodowli  kur  oraz  kilka
gospodarstw  specjalizujących  się  w  produkcji  ogrodniczej,  istnieje  również  kilka  ubojni  
i  masarni.  Przemysł  rozwinięty  jest  w  niewielkim  stopniu.  Brak  jest  dużych  obiektów
przemysłowych, natomiast znaczną rolę odgrywają drobne zakłady branży rolno-spożywczej,
budowlanej,  drzewnej  i  rzemiosła  usługowo-produkcyjnego.  Największymi  zakładami
przemysłowymi na obszarze  gminy są:  PPH „AGROMAR” Marek Szleper,  Zakład Stolarsko-
Tartaczny Ryszard Winecki, Cegielnia „GRODZISKO” Wiesław Winecki, Firma „Czerwiński” Jan
Czerwiński, ZPHU „FANA” Anna i Mieczysław Fabryczny, Masarnia Borowe J.B. Pluta Sp. J.,
Ubojnia  Drobiu  „JAN-MAR”  Marek  Bejm,  PPHU  „BETONEX”  Krzysztof  Krawczyk,  FPUH
„AGMAR”  Mariusz  Mstowski,  „GLAS  HIT”  Eksport  Import  Joanna  Chudy,  ZPHU  „FORMES
TOYS” Grzegorz Chudy, PPHU „ZBYMAR” Z. Biernacki i P. Łebek, PPHU „EDMET” Edmund Kloc.
Transport  Układ  drogowy  gminy  tworzą  drogi  wojewódzkie,  powiatowe  i  gminne.  
W  granicach  gminy  Wręczyca  Wielka  istnieje  123,16  km  dróg  gminnych,  53,82  km  dróg
powiatowych i 27,52 km dróg wojewódzkich, a ich łączna długość wynosi 204,5 km. Lokalne
połączenia są zapewnione przez dobrze rozbudowaną sieć dróg powiatowych i gminnych  
o różnej jakości.                                                             
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Do ważnych szlaków komunikacyjnych o znaczeniu regionalnym należy: • droga wojewódzka
nr 494 relacji Częstochowa – Wręczyca Wielka – Olesno – Bierdzany, • droga wojewódzka nr
492  relacji  Ważne  Młyny  –  Kłobuck  –Wręczyca  Wielka  –  Blachownia.  Są  to  drogi
jednojezdniowe,  na  dużych  odcinkach  przebiegające  pośród  zabudowy.  W  granicach
administracyjnych gminy planowana jest  realizacja  fragmentu autostrady A –1 (odcinek F
między  węzłami  Rząsawa i  Blachownia).  Autostrada ma przebiegać  we wschodniej  części
gminy  –  w  granicach  miejscowości  Nowa  Szarlejka  i  Szarlejka.  Na  terenie  gminy  nie
przewiduje się lokalizacji węzłów autostradowych. W bezpośrednim sąsiedztwie, na terenach
gminy Kłobuck projektowany jest węzeł autostradowy Lgota. Podłączenie terenów gminy do
autostrady  będzie  możliwe  poprzez  istniejące drogi  powiatowe w miejscowościach  Nowa
Szarlejka i Szarlejka oraz drogą gminną przebiegającą przez Pierzchno.

1.1 Władze gminy

Podstawowym  celem  działalności  urzędu  jest  zapewnienie  interesantom  profesjonalnej  
i przyjaznej obsługi. Urząd realizuje zadania własne oraz zadania zlecone przez administrację
rządową. Do zadań własnych gminy należy dbałość o porządek publiczny, oświatę, kulturę,
infrastrukturę,  pomoc  społeczną,  ochronę  środowiska.  Natomiast  zadania  zlecone  przez
administrację  rządową  –dotyczą  spraw  obywatelskich,  stanu  cywilnego,  wyborów,
obronności  i  pomocy  społecznej.  Organem  wykonawczym  w  gminie  jest  Wójt.  
Do  zadań  Wójta  należy  w  szczególności:  opracowywanie  strategii,  programów  rozwoju,
gospodarowanie mieniem komunalnym, wykonywanie budżetu.

1.2 Rada Gminy

Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym.  Do właściwości Rady Gminy należą
wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy.

Rada obraduje na sesjach zwołanych przez Przewodniczącego Rady. Termin sesji, jej miejsce  
i porządek obrad podaje się na stronę bip gminy Wręczyca Wielka. Radę Gminy Wręczyca
Wielka tworzy 15 osób.  

1.2.1  Kadencja  2018-2023:                                                                                                              

Rada kadencji 2018-2023 funkcjonuje w składzie:

Przewodniczący Rady Gminy Wręczyca Wielka – Marek Prubant
Członkowie  –  Barbara  Bogus,  Artur  Brodziak,  Robert  Broś,  Michał  Hendzlik,  Artur  Klorek,  
Paweł  Kocik,  Krzysztof  Ocimek,  Janusz  Ogłaza,  Anita  Toborek,  Jakub  Winecki,  Piotr  Wydmuch,
Małgorzata Zatyka, Urszula Zomerfeld, Wiesław Żerdziński
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Komisje Rady Gminy Wręczyca Wielka kadencj i 2018-2023  

KOMISJA REWIZYJNA -3 radnych                                                                                                            
KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI -3 radnych                                                                           
KOMISJA BUDŻETOWA -5 radnych                                                                                                         
KOMISJA POLITYKI SPOŁECZNEJ – 6 radnych

1.3 Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy Wręczyca Wielka w 2019 r.
                                                                                                           

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w art. 11a ust. 1 (Dz. U. z 2020r.  
poz. 713) precyzuje, że organami gminy są:

1) rada gminy                                                                                                                                              
2) wójt (burmistrz, prezydent miasta).

Rada gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym w gminie. Do właściwości rady gminy
należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią
inaczej.
Wójt jest  organem wykonawczym gminy i  wykonuje uchwały rady gminy,  i  zadania gminy
określone  przepisami  prawa  (art.  30  ustawy  o  samorządzie  gminnym).  
Do  zadań  wójta,  który  realizuje  zadania  przy  pomocy  urzędu  gminy,  należy  m.in.
przygotowywanie projektów uchwał rady gminy.
W 2019 roku Rada Gminy Wręczyca Wielka podjęła łącznie 121 uchwał,  w tym 52. uchwały
mające  charakter  aktów  prawa  miejscowego  oraz  69  uchwał  niebędących  aktami  prawa
miejscowego, tzw. uchwały zwykłe.  

                   

Uchwały stanowiące akty prawa miejscowego (uchwały zawierające przepisy powszechnie
obowiązujące na  obszarze  działania  organu,  który  go  wydał) zostały  opublikowane  na
podstawie art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia
20 lipca 2000 r.  o  ogłaszaniu aktów normatywnych i  niektórych innych aktów prawnych  
w Dzienniku Urzędowym wydawanym przez Wojewodę Śląskiego i weszły w życie po upływie
czternastu dni od dnia ich ogłoszenia. Wyjątki stanowiły uchwały, w których został określony
przez Radę Gminy termin dłuższy   (na podstawie art. 4 ust. 1 wyżej cyt. ustawy).  
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Dzień  wydania  dziennika  urzędowego  był  dniem  ogłoszenia  uchwały,  która  została
zamieszczona w danym numerze.                                                                       

Mimo,  że  uchwały  w  sprawie  budżetu  gminy  (zmian  w  budżecie  gminy)  nie  należą  do
kategorii aktów prawa miejscowego (nie obowiązują takie zasady wejścia w życie uchwały  jak

w  przypadku  uchwał  będących  aktami  prawa  miejscowego),  to  uchwały  te  podlegały
publikacji w dzienniku urzędowym.

Uchwały zwykłe weszły w życie z dniem podjęcia lub w innym terminie, ściśle określonym
przez Radę Gminy w danej uchwale. 
Uchwały te były ogłaszane poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy
Wręczyca Wielka.                                                                                   

Zgodnie  z  art.  90  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r.  o  samorządzie  gminnym,  Wójt  Gminy
przedkładał uchwały Rady Gminy Wojewodzie w ciągu 7 dni od dnia ich podjęcia.
Uchwałę  budżetową,  uchwałę   w  sprawie  absolutorium oraz  inne  uchwały  Rady  Gminy  
dot. spraw finansowych Wójt przedkładał Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

               

WYKAZ UCHWAŁ RADY GMINY WRĘCZYCA WIELKA PODJĘTYCH W 2019 ROKU                       

Lp. Data odbycia
sesji

Rodzaj sesji Podjęte uchwały Ilość
podjętych

uchwał
ogółem na

sesji

W tym
uchwały
będące
aktami
prawa

miejscowego

1. 26.02.2019 r. zwyczajna

(planowana)

od nr IV/34/19        
do nr IV/57/19

24 15

2. 28.03.2019 r. zwyczajna

(planowana)

od nr V/58/19

do nr V/63/19

6 1

3. 30.04.2019 r. zwyczajna 
(planowana)            

od nr VI/64/19

do nr VI/70/19

7 2

4. 21.05.2019 r. Nadzwyczajna
(na wniosek Wójta)   

od nr VII/71/19

do nr VII/72/19

2 -
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5. 28.06.2019 r. zwyczajna 
(planowana) 

od nr VIII/73/19

do nr VIII/90/19

18 5

6. 29.08.2019 r. nadzwyczajna

(na wniosek Wójta)

nr IX/91/19 1 -

7. 11.09.2019 r. nadzwyczajna      
(na wniosek Wójta)  

od nr X/92/19

do nr X/93/19

2 -

8. 27.09.2019 r. zwyczajna 
(planowana)              

od nr XI/94/19

do nr XI/114/19

21 11

9. 25.10.2019 r. zwyczajna

(planowana)

od nr XII/115/19

do nr XII/129/19

15 6

10. 19.11.2019 r. zwyczajna

(planowana)

od nr XIII/130/19

do nr XIII/136/19

7 4

11. 27.12.2019 r. zwyczajna

(planowana)

od nr XIV/137/19

do nr XIV/154/19

18 8      

x x x x 121 52

Uchwały Rady Gminy niezwłocznie po ich podjęciu opublikowane zostały w pełnym brzmieniu na

stronie  podmiotowej  Gminy  Wręczyca  Wielka  pod  adresem:  http://www.bip.wreczyca-

wielka.akcessnet.net/Prawo lokalne/Uchwały/Rok 2019, gdzie również dostępny jest rejestr uchwał,

zawierający nr uchwały, datę podjęcia oraz przedmiot uchwały.

Uchwały Rady Gminy, będące aktami prawa miejscowego udostępnione  są w odrębnym zbiorze na

stronie  Biuletynu  Informacji  Publicznej  Gminy  Wręczyca  Wielka  w  zakładce: Zbiór  aktów  prawa
miejscowego.

9



RAPORT O STANIE GMINY WRĘCZYCA WIELKA 2019

Po zakończeniu sesji i podpisaniu uchwał przez Przewodniczącego Rady Gminy, są one niezwłocznie
przekazywane właściwym komórkom/ pracownikom merytorycznym Urzędu Gminy oraz kierownikom
gminnych jednostek organizacyjnych, w celu ich realizacji. 

W ciągu 2019 roku,  na  każdej  sesji  zwyczajnej  Wójt,  jako organ wykonawczy  gminy  przedkładał
Radzie  Gminy  informację   z  realizacji  podjętych  uchwał  na  przestrzeni  okresu  międzysesyjnego.
Informacje te stanowią załączniki do protokołów z sesji, na których zostały przedstawione.

Udostępnione  one  zostały   w  Biuletynie  Informacji  Publicznej  Gminy  Wręczyca  Wielka  -  Menu:
Organy/ Rada Gminy/Sesje/Protokoły z sesji/Załączniki do protokołów.
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UCHWAŁY RADY GMINY WRĘCZYCA WIELKA PODJĘTE W 2019 ROKU

Lp. Nr
uchwały

Data
podjęcia

Uchwała w sprawie Data wejścia
uchwały  w życie

Ogłoszenie
w Dz. Urz. Woj.

Śląskiego

Informacja komórki merytorycznej
Urzędu Gminy/ gminnej jednostki

organizacyjnej o sposobie realizacji
uchwały

1 IV/34/19 26.02.2019 r. w  sprawie  nadania  honorowego
obywatelstwa  gminy  Wręczyca
Wielka

z dniem
podjęcia

--- Uchwała zrealizowana.
Nadanie  honorowego  obywatelstwa
gminy Wręczyca Wielka 
Panu Jakubowi  Błaszczykowskiemu
odbyło  się  na  uroczystej  sesji
nadzwyczajnej  Rady  Gminy  z
udziałem Gości zaproszonych w dniu
21 maja 2019 roku.

2 IV/35/19 26.02.2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr I/8/18
Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia
22  listopada  2018  r.  w  sprawie
ustalenia składów osobowych stałych
Komisji Rady Gminy

z dniem
podjęcia ---

Uchwała zrealizowana.
W myśl  podjętej  uchwały  dokonano
uzupełnienia składu Komisji  Polityki
Społecznej Rady Gminy  w związku z
wyborem  radnego  w  wyborach
uzupełniającyc z Okręgu nr 11.

3 IV/36/19 26.02.2019 r. w sprawie określenia stawki za jeden
kilometr  przebiegu  przy  zwrocie
kosztów podróży służbowej  radnego
pojazdem  samochodowym
niebędącym własnością gminy

z dniem
podjęcia

---

Uchwała  w  realizacji  –  na  bieżąco,
według potrzeb.
Na  mocy  podjętej  uchwały  ustalone
zostały  stawki  zwrotu  kosztów
przejazdu  radnego  pojazdem
samochodowym  niebędącym
własnością gminy, w ramach podróży
służbowej  mającej  bezpośredni
związek z wykonywaniem mandatu.
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4 IV/37/19 26.02.2019 r. w  sprawie  wyrażenia  zgody  na
dzierżawę gruntu na okres do 3 lat dla
dotychczasowego  dzierżawcy
nieruchomości gruntowej

z dniem
podjęcia

-- Uchwała zrealizowana – kontynuacja 
umowy dzierżawy.

5 IV/38/19 26.02.2019 r. w  sprawie  ustalania  zasad
nieodpłatnego  przejmowania  na
własność  Gminy  Wręczyca  Wielka
nieruchomości  stanowiących  drogi
wewnętrzne

po upływie 14 dni
od daty

opublikowania
w Dz. Urz. Woj. Śl.

-   19.03.2019 r.

Dz. Urz. Woj. Śl.
z 04.03.2019 r.

poz. 1742

Uchwała  realizowana  na  bieżąco
w  odniesieniu  do  składanych
wniosków.

6 IV/39/19 26.02.2019 r. w  sprawie  nadania  nazwy  ulicy
położonej w miejscowości Bieżeń

po upływie 14 dni
od daty ogłoszenia
w Dz. Urz. Woj. Śl.

-   19.03.2019 r.

Dz. Urz. Woj. Śl.
z 04.03.2019 r.

poz.1743

Uchwałą  nadano  nazwę  ulicy
„Brzozowa” w m. Bieżeń.

7 IV/40/19 26.02.2019 r. w  sprawie  nadania  nazwy  ulicy
położonej w miejscowości Kalej

po upływie 14 dni
od daty ogłoszenia
w Dz. Urz. Woj. Śl.

-  19.03.2019 r.

Dz. Urz. Woj. Śl.
z 04.03.2019 r.

poz.1744

Uchwałą  nadano  nazwę  ulicy
Magnacka w m. Kalej.

8 IV/41/19 26.02.2019 r.
w  sprawie  określenia  rozmiaru
i  zasad  udzielania  obniżek
tygodniowego,  obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć nauczycielom,
którym  powierzono  stanowisko
kierownicze  w  przedszkolach,
szkołach  oraz  zespołach  szkolno-
przedszkolnych,  dla  których  Gmina
Wręczyca  Wielka  jest  organem
prowadzącym

z dniem
1 września 2019 r.

---

Począwszy od 1 września 2019 roku,
wymiar  godzin  zajęć  nauczycieli,
którym  powierzono  stanowiska
kierownicze  w  placówkach
oświatowych,  dla  których  Gmina
Wręczyca  Wielka  jest  organem
prowadzącym,  jest  zgodny  z
regulacjami  wprowadzonymi  przez
uchwałę.   Zapisy dotyczące  obniżek
tygodniowego,  obowiązkowego
wymiaru  zajęć  znajdują  się  w
arkuszach  organizacyjnych
poszczególnych placówek.
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9 IV/42/19 26.02.2019 r.
w  sprawie  upoważnienia  Dyrektora
Gminnego  Ośrodka  Pomocy
Społecznej we Wręczycy Wielkiej do
załatwiania  indywidualnych  spraw  z
zakresu  administracji  publicznej
dotyczących dodatku energetycznego

po upływie 14 dni
od ogłoszenia

w Dz. Urz. Woj. Śl.

-  19.03.2019 r.

Dz. Urz. Woj. Śl.
z 04.03.2019 r.

poz. 1745

Uchwała  jest  realizowana.
W okresie od 19 marca 2019 r. do 31
grudnia  2019  r.  wydano  3  decyzje
przyznające  prawo  do  dodatku
energetycznego dla 3 osób na kwotę
226,22 zł.

10 IV/43/19 26.02.2019 r. w  sprawie  uchwalenia  Statutu
Gminnego  Ośrodka  Pomocy
Społecznej we Wręczycy Wielkiej

po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia
w Dz. Urz. Woj. Śl.

-  19.03.2019 r.

Dz. Urz. Woj. Śl.
z 04.03.2019 r.

poz.1746

Uchwała  jest  realizowana.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
na  bieżąco  realizuje  zadania  ujęte  
w przyjętym Statucie.

11 IV/44/19 26.02.2019 r.
w  sprawie  przystąpienia  Gminy
Wręczyca  Wielka  do  Śląskiego
Związku Gmin                       i
Powiatów

z dniem
podjęcia ---

Uchwała zrealizowana.
Gmina  Wręczyca  Wielka  przystąpiła
do  Śląskiego  Związku  Gmin  
i  Powiatów  z/s  w  Katowicach,
działającego  na  podstawie  Statutu,
stanowiącego  załącznik  do
przedmiotowej uchwały.

12 IV/45/19 26.02.2019 r.
w  sprawie  miejscowego  planu
zagospodarowania  przestrzennego
obejmującego  obszary  położone  w
miejscowościach:  Truskolasy,  Hutka
i Golce (plan nr 1/18)

po upływie 14 dni
od dnia jej
ogłoszenia

w Dz. Urz. Woj. Śl.

-  21.03.2019 r.

Dz. Urz. Woj. Śl.
z 06.03.2019 r.

poz.1837

Uchwała w trakcie realizacji

13 IV/46/19 26.02.2019 r. w  sprawie  miejscowego  planu
zagospodarowania  przestrzennego
obejmującego  obszary  położone
w miejscowości  Truskolasy (plan  nr
2/18)

po upływie 14 dni
od dnia jej
ogłoszenia

w Dz. Urz. Woj. Śl.

-  21.03.2019 r.

Dz. Urz. Woj. Śl.
z 06.03.2019 r.

poz. 1838

Uchwała w trakcie realizacji
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14 IV/47/19 26.02.2019 r. w  sprawie  miejscowego  planu
zagospodarowania  przestrzennego
obejmującego  obszary  położone
w  miejscowościach  Kuleje  i
Węglowice
(plan nr 3/18)

po upływie14 dni
od dnia jej
ogłoszenia

w Dz. Urz. Woj. Śl.

-   21.03.2019 r.

Dz. Urz. Woj. Śl.
z 06.03.2019 r.

poz. 1839

Uchwała w trakcie realizacji

15 IV/48/19 26.02.2019 r. w  sprawie  miejscowego  planu
zagospodarowania  przestrzennego
obejmującego  obszary  położone  w
miejscowościach  Klepaczka,  Długi
Kąt,  Nowiny  i  Puszczew  (plan  nr
4/18)

po upływie 14 dni
od dnia jej
ogłoszenia

w Dz. Urz. Woj. Śl.

-   21.03.2019 r.

Dz. Urz. Woj. Śl.
z 06.03.2019 r.

poz. 1840

(Rozstrzygnięcie  nadzorcze  Nr
NPII.4131.1.13.2019  Wojewody  Śl.  z 
4.04.2019r.  stwierdzające  nieważność
części  uchwały-Dz.  Urz.  Woj.  Śl.
z 08.04.2019  r.  poz.  2938)  w pozostałej
części uchwała realizowana

16 IV/49/19 26.02.2019 r. w  sprawie  miejscowego  planu
zagospodarowania  przestrzennego
obejmującego  obszary  położone  w
miejscowościach  Zamłynie,
Klepaczka                   i Czarna Wieś
(plan nr 6/18)

po upływie14 dni
od dnia jej
ogłoszenia

w Dz. Urz. Woj. Śl.

-  21.03.2019 r.

Dz. Urz. Woj. Śl.
z 06.03.2019 r.

poz.1841

(Rozstrzygnięcie  nadzorcze
NrIFIII.4131.1.  29.2019  Wojewody  Śl.
z dnia  4.04.  2019  r.  stwierdzające
nieważność  części  uchwały   -  Dz.  Urz.
Woj.  Śl.  z 08.04.2019  r.  poz.  2939)  
w pozostałej części uchwała realizowana

17 IV/50/19 26.02.2019 r. w  sprawie  miejscowego  planu
zagospodarowania  przestrzennego
obejmującego  obszary  położone  w
miejscowościach:  Piła  Druga,
Klepaczka,  Długi  Kąt,  Borowe   i
Puszczew (plan nr 7/18)

po upływie14 dni
od dnia jej
ogłoszenia

w Dz. Urz. Woj. Śl.

-  21.03.2019 r.

Dz. Urz. Woj. Śl.
z 06.03.2019 r.

poz. 1842

Uchwała w trakcie realizacji

18 IV/51/19 26.02.2019 r. w  sprawie  miejscowego  planu
zagospodarowania  przestrzennego
obejmującego  obszary  położone  w
miejscowości Wręczyca Wielka (plan
nr 8/18)

po upływie 14 dni
od dnia jej
ogłoszenia

w Dz. Urz. Woj. Śl.

-   21.03.2019 r.

Dz. Urz. Woj. Śl.
z 06.03.2019 r.

poz. 1843

Uchwała w trakcie realizacji
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19 IV/52/19 26.02.2019 r. w  sprawie  miejscowego  planu
zagospodarowania  przestrzennego
obejmującego  obszary  położone  w
miejscowościach  Kalej   i  Szarlejka
(plan nr 10/18)

po upływie14 dni
od dnia jej
ogłoszenia

w Dz. Urz. Woj. Śl.

-  21.03.2019 r.

Dz. Urz. Woj. Śl.
z 06.03.2019 r.

poz. 1844

Uchwała w trakcie realizacji

20 IV/53/19 26.02.2019 r. w  sprawie  miejscowego  planu
zagospodarowania  przestrzennego
obejmującego  obszary  położone  w
miejscowości Kalej  (plan  nr 11/18)

po upływie 14 dni
od dnia jej
ogłoszenia

w Dz. Urz. Woj. Śl.

-  21.03.2019 r.

Dz. Urz. Woj. Śl.
z 06.03.2019 r.

poz. 1845

Uchwała w trakcie realizacji

21 IV/54/19 26.02.2019 r. w  sprawie  inkasa  podatku  rolnego,
leśnego i od nieruchomości

po upływie 14 dni
od dnia jej
ogłoszenia

w Dz. Urz. Woj. Śl.

-  15.03.2019 r.

Dz. Urz. Woj. Śl.
z 28.02.2019 r.

poz. 1661

Uchwała zrealizowana

22 IV/55/19 26.02.2019 r. w sprawie wyodrębnienia w budżecie
gminy  na  2020  rok  środków
stanowiących fundusz sołecki

z dniem
podjęcia

--- Uchwała uchylona uchwałą z dnia 28
marca  2019  roku  Nr  V/60/19  w
sprawie  uchylenia  uchwały  Nr
IV/55/19  Rady  Gminy  Wręczyca
Wielka  z  dnia  26  lutego  2019  r.  w
sprawie  wyodrębnienia  w  budżecie
gminy  na  2020  rok  środków
stanowiących fundusz sołecki

23 IV/56/19 26.02.2019 r. w sprawie zmian w budżecie  gminy
na 2019 rok

z dniem
podjęcia

Dz. Urz. Woj. Śl.
z 04.03.2019 r.

poz. 1747

Uchwała zrealizowana

24 IV/57/19 26.02.2019 r. w  sprawie  zmiany  Wieloletniej
Prognozy  Finansowej  Gminy
Wręczyca Wielka na lata 2019-2027

z dniem
podjęcia

--- Uchwała zrealizowana
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25 V/58/19 28.03.2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki
nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz
zapobiegania   bezdomności  zwierząt
na terenie Gminy Wręczyca Wielka w
2019 roku

z dniem
 podjęcia

--- Uchwała zrealizowana

26 V/59/19 28.03.2019 r. w sprawie  wyboru  metody ustalania
opłaty  za  gospodarowanie  odpadami
komunalnymi  oraz  ustalenie
wysokości stawki tej opłaty

po opublikowaniu
 w Dz. Urz. Woj. Śl.

- z dniem
1 maja 2019 r.

Dz. Urz. Woj. Śl.
z 01.04.2019 r.

poz. 2634

Na mocy niniejszej uchwały nastąpiła
zmiana  stawek  opłat  za
gospodarowanie  odpadami
komunalnymi od 1 maja 2019 r.  dla
nieruchomości zamieszkałych (stawka
naliczona  od  osoby)  oraz
nieruchomości  niezamieszkałych
(stawka naliczona za pojemnik).
Przedmiotowa  uchwała  została
uchylona  uchwałą  Nr  XI/109/19
z dnia 27 września 2019 roku

27 V/60/19 28.03.2019 r. w  sprawie  uchylenia  uchwały  Nr
IV/55/19  Rady  Gminy  Wręczyca
Wielka z dnia                   26 lutego
2019 r.  w sprawie  wyodrębnienia  w
budżecie gminy na 2020 rok środków
stanowiących fundusz sołecki

z dniem
podjęcia

--- Uchwała zrealizowana

28 V/61/19 28.03.2019 r. w sprawie wyodrębnienia w budżecie
gminy  środków  stanowiących
fundusz sołecki

z dniem
podjęcia

--- Uchwała zrealizowana.
Fundusz sołecki został wyodrębniony
w budżecie 2020 roku

29 V/62/19 28.03.2019 r. w sprawie zmian w budżecie  gminy
na 2019 rok

z dniem
podjęcia

Dz. Urz. Woj. Śl.
z 01.04.2019 r.

poz. 2635

Uchwała zrealizowana

30 V/63/19 28.03.2019 r. w  sprawie  zmiany  WPF  Gminy
Wręczyca Wielka na lata 2019-2027

z dniem
podjęcia

--- Uchwała zrealizowana
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31 VI/64/19 30.04.2019 r. w  sprawie  ustalenia  składów
osobowych  stałych  Komisji  Rady
Gminy

z dniem
podjęcia

---- Uchwała zrealizowana.
Uchwała  została  podjęta  na  skutek
rezygnacji  Radnego  Artura  Klorka
z  członkostwa  w  Komisji  Skarg,
Wniosków i Petycji.
Do  uzupełnienia  składu  osobowego
w/wym.  Komisji  został  powołany
Radny  Michał  Hendzlik,
który był członkiem Komisji Polityki
Społecznej.  
W  miejsce  Radnego  Michała
Hendzlika do składu Komisji Polityki
Społecznej  został  powołany  Radny
Artur Klorek

32 VI/65/19 30.04.2019 r. w  sprawie  powołania  doraźnej
Komisji Mieszkaniowej

z dniem
 podjęcia

--- Uchwała zrealizowana.
Doraźna  Komisja  Mieszkaniowa
w składzie:  Pani  Małgorzata  Zatyka,
Pan Robert Broś oraz Pan Krzysztof
Ocimek  opiniuje  wnioski  osób
ubiegających  się  o  najem  lokali
mieszkalnych,  wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu Gminy

33 VI/66/19 30.04.2019 r. w  sprawie  wyrażenia  zgody  na
nieodpłatne nabycie gruntu pod drogę
w Truskolasach

z dniem
 podjęcia

--- Uchwała  zrealizowana  –  nabyto
przedmiotowe  grunty  umową
sprzedaży/Akty Notarialne

34 VI/67/19 30.04.2019 r. w  sprawie  nadania  nazwy  ulicy
położonej w miejscowości Piła Druga

po upływie 14 dni
od daty ogłoszenia
w Dz. Urz. Woj. Śl.

-  24.05.2019 r.

Dz. Urz. Woj. Śl.
z 09.05.2019 r.

poz. 3657

Uchwałą nadano nazwę ulicy „Św. 
Józefa” w m. Pila Druga
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35 VI/68/19 30.04.2019 r. w  sprawie  nadania  nazw  ulic
położonych  w  miejscowości
Truskolasy

po upływie 14 dni
od daty ogłoszenia
w Dz. Urz. Woj. Śl.

-  24.05.2019 r.

Dz. Urz. Woj. Śl.
z 09.05.2019 r.

poz. 3656

Uchwałą  nadano  nazwy  ulic:
„Modrzewiowa”  i  „Orzechowa”
w m. Truskolasy

36 VI/69/19 30.04.2019 r. w sprawie zmian w budżecie  gminy
na 2019 rok

z dniem
podjęcia

Dz. Urz. Woj. Śl.
z 05.06.2019 r.

poz. 4205

Uchwała zrealizowana

37 VI/70/19 30.04.2019 r. w  sprawie  zmiany  Wieloletniej
Prognozy  Finansowej  Gminy
Wręczyca Wielka na lata 2019-2027

z dniem
podjęcia

--- Uchwała zrealizowana

38 VII/71/19 21.05.2019 r. w sprawie zmian w budżecie  gminy
na 2019 rok

z dniem
podjęcia

Dz. Urz. Woj. Śl.
z 05.06.2019 r.

poz. 4206

Uchwała zrealizowana

39 VII/72/19 21.05.2019 r. w  sprawie  zmiany  Wieloletniej
Prognozy  Finansowej  Gminy
Wręczyca Wielka na lata 2019-2027

z dniem
 podjęcia

--- Uchwała zrealizowana

40 VIII/73/19 28.06.2019 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy
Wręczyca Wielka wotum zaufania

z dniem
podjęcia

--- Uchwała zrealizowana z dniem 
podjęcia

41 VIII/74/19 28.06.2019 r. w  sprawie  zatwierdzenia  rocznego
sprawozdania finansowego Gminnego
Ośrodka  Kultury  we  Wręczycy
Wielkiej za rok 2018

z dniem
podjęcia

--- Uchwała zrealizowana.
Na  mocy niniejszej  uchwały  zostało
zatwierdzone  sprawozdanie
finansowe GOK za 2018 rok

42
VIII/75/19 28.06.2019 r. w  sprawie  zatwierdzenia

sprawozdania  finansowego  wraz  ze
sprawozdaniem                            z
wykonania budżetu za 2018 rok

z dniem
podjęcia

--- Uchwała  zrealizowana  z  dniem
podjęcia
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43 VIII/76/19 28.06.2019 r. w  sprawie  udzielenia  absolutorium
dla Wójta Gminy Wręczyca Wielka za
rok 2018

z dniem
podjęcia

--- Uchwała  zrealizowana  z  dniem
podjęcia

44 VIII/77/19 28.06.2019 r. w  sprawie  powołania  zespołu   ds.
zaopiniowania  kandydatów  na
ławników

z dniem
podjęcia

--- Uchwała zrealizowana.
Zadaniem  Zespołu,  w  skład  którego
weszli Radni w osobach:
Radny  Marek  Prubant,  Radna  Anita
Toborek, Radny Janusz Ogłaza,  było
przygotowanie  i  przedstawienie
Radzie  Gminy  przed  przystąpieniem
do  wyborów  ławników  do  sądów
powszechnych na kadencję od 2020 r.
do  2023  r.  opinii  o  zgłoszonych
kandydatach na ławników

45 VIII/78/19 28.06.2019 r. w  sprawie  zasięgnięcia  od
Komendanta  Wojewódzkiego  Policji
informacji                            o
kandydatach  na ławników

z dniem
podjęcia

--- Uchwała zrealizowana.
Przewodniczący  Rady  Gminy
upoważniony  na  mocy  niniejszej
uchwały  zasięgnął  od  Komendanta
Wojewódzkiego Policji w Katowicach
informacji                       o
kandydatach  na  ławników
zgłoszonych  na  kadencję
2020-2023

46 VIII/79/19 28.06.2019 r. w  sprawie  rozpatrzenia  skargi  na
Wójta Gminy Wręczyca Wielka

z dniem
podjęcia

-- Uchwała zrealizowana.
Skargę  uznano  za  bezzasadną
z przyczyn określonych w załączniku
do  przedmiotowej uchwały

47 VIII/80/19 28.06.2019 r. w  sprawie  rozpatrzenia  skargi  na
Wójta  Gminy  Wręczyca  Wielka  w
zakresie  działań  Zespołu
Interdyscyplinarnego

z dniem
podjęcia

-- Uchwała zrealizowana.
Skargę  uznano  za  bezzasadną
z przyczyn określonych w załączniku
do przedmiotowej uchwały
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48 VIII/81/19 28.06.2019 r. w  sprawie  wyrażenia  zgody  na
sprzedaż  w  drodze  przetargu
nieruchomości  gruntowej  położonej
w Kalei

z dniem
podjęcia

-- Uchwała  niezrealizowana  –  pomimo
ogłoszonego  przetargu,  potencjalni
kandydaci  na  nabywców  nie
przystąpili do przetargu

49 VIII/82/19 28.06.2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę
dodatku energetycznego

po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia
w Dz. Urz. Woj. Śl.

-  25.07.2019 r.

Dz. Urz. Woj. Śl.
z 10.07.2019 r.

poz. 5211

Uchwała  jest  realizowana.
W  oparciu  o  nowy  wzór  wniosku
w  okresie  od  25.07.2019  r.  do
31.12.2019  r.  przyjęto  2  wnioski
o  przyznanie  dodatków
energetycznych

50 VIII/83/19 28.06.2019 r. w  sprawie  obywatelskiej  inicjatywy
uchwałodawczej

po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia
w Dz. Urz. Woj. Śl.

-  25.07.2019 r.

Dz. Urz. Woj. Śl.
z 10.07.2019 r.

poz. 5212

Uchwała w realizacji.
Uchwała  określa  zasady  wnoszenia
obywatelskiej  inicjatywy
uchwałodawczej mieszkańców gminy
w związku ze zmianą ustawy z dnia 8
marca 1990 r.                      o
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019
r. poz. 506 z późn. zm.).
Załącznik  do  uchwały  określa
szczegółowe  zasady  wnoszenia
obywatelskiej  inicjatywy
uchwałodawczej mieszkańców Gminy
Wręczyca Wielka

51 VIII/84/19 28.06.2019 r. w  sprawie  zmiany  Uchwały  Nr
XXXVI/360/18  Rady  Gminy
Wręczyca Wielka z dnia 27 września
2018 r.                   w sprawie Statutu
Gminy Wręczyca Wielka

po ogłoszeniu
 w Dz. Urz. Woj. Śl.

- z dniem
01 września 2019 r.

Dz. Urz. Woj. Śl.
z 10.07.2019 r.

poz. 5213

Uchwała zrealizowana.
Na  mocy  niniejszej  uchwały
wprowadzono  zmiany  do  Statutu
Gminy  Wręczyca  Wielka
w  zakresie  sposobu  przekazywania
radnym  materiałów  na  posiedzenia.
Zawiadomienia,  projekty  uchwał
i  inne  dokumenty  związane  z
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przedmiotem obrad, przekazywane są
drogą elektroniczną – na skrzynki  e-
mailowe radnych.
Zmiana  dotyczyła  również  obsługi
posiedzeń  Komisji  Rady  Gminy
(nagrania  z  posiedzeń  komisji,
przechowywane będą przez 5 lat)
 

52 VIII/85/19 28.06.2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych
przedszkoli  i  oddziałów
przedszkolnych                    w
szkołach  podstawowych
prowadzonych  przez  Gminę
Wręczyca Wielka

po ogłoszeniu
 w Dz. Urz. Woj. Śl.

- z dniem
01 września 2019 r.

Dz. Urz. Woj. Śl.
z 10.07.2019 r.

poz. 5214

Sieć  prowadzonych  przez  gminę
publicznych  przedszkoli  i  oddziałów
przedszkolnych  w  szkołach
podstawowych  jest  ustalona  i
funkcjonuje zgodnie z art. 32 ustawy
z  dnia  14  grudnia  2016  r.  Prawo
Oświatowe

53 VIII/86/19 28.06.2019 r. w  sprawe  ustalenia  planu  sieci
publicznych  szkół  podstawowych
prowadzonych  przez  Gminę
Wręczyca  Wielka  oraz  określenia
granic  obwodów  publicznych  szkół
podstawowych,  od dnia   1  września
2019 roku

po ogłoszeniu
 w Dz. Urz. Woj. Śl.

- z dniem
01 września 2019 r.

Dz. Urz. Woj. Śl.
z 10.07.2019 r.

poz. 5215

Sieć  prowadzonych  przez  gminę
publicznych  szkół  podstawowych
oraz  granice  obwodów  publicznych
szkół  podstawowych  są  ustalone  i
funkcjonują zgodnie z art. 39 ustawy
z  dnia  14  grudnia  2016  r.  Prawo
Oświatowe

54 VIII/87/19 28.06.2019 r. w  sprawie  wyrażenia  zgody  na
dzierżawę gruntu na okres do 3 lat dla
dotychczasowego  dzierżawcy
nieruchomości gruntowej

z dniem
podjęcia

--- Uchwała zrealizowana – kontynuacja
umowy dzierżawy

55 VIII/88/19 28.06.2019 r. w sprawie zmian w budżecie  gminy
na 2019 rok

z dniem
podjęcia

Dz. Urz. Woj. Śl.
z 08.07.2019 r.

poz. 5107

Uchwała zrealizowana
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56 VIII/89/19 28.06.2019 r. w  sprawie  zaciągnięcia  kredytu
długoterminowego z  przeznaczeniem
na  finansowanie  planowanego
deficytu  budżetu  oraz  spłatę
wcześniej  zaciągniętych  zobowiązań
z  tytułu  emisji  papierów
wartościowych  oraz  zaciągniętych
pożyczek  i kredytów

z dniem
podjęcia

--- Uchwała  zrealizowana.  Kredyt
zaciągnięty  w  BS  Kłobuck  (umowa
2019/4815 z 13.12.2019 r.)

57 VIII/90/19 28.06.2019 r. w  sprawie  zmiany  Wieloletniej
Prognozy  Finansowej   Gminy
Wręczyca Wielka na lata 2019-2027

z dniem
podjęcia

--- Uchwała zrealizowana

58 IX/91/19 29.08.2019 r. w  sprawie  wyrażenia  zgody  na
zawarcie umowy o świadczenie usług
w  zakresie  publicznego  transportu
zbiorowego

z dniem
podjęcia

--- Uchwała  zrealizowana.  Gmina
zawarła umowę  z przewoźnikiem na
świadczenie  usług  w  zakresie
publicznego transportu zbiorowego

59 X/92/19 11.09.2019 r. w  sprawie  zmian  w  budżecie  gminy
na 2019 rok

z dniem
 podjęcia

Dz. Urz. Woj. Śl.
z 30.09.2019 r.

poz. 6509

Uchwała zrealizowana

60 X/93/19 11.09.2019 r. w  sprawie  zmiany  Wieloletniej
Prognozy  Finansowej  Gminy
Wręczyca Wielka na lata 2019-2027

z dniem
podjęcia

--- Uchwała zrealizowana

61 XI/94/19 27.09.2019 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu
Okręgowego  w  Częstochowie  na
kadencję 2020-2023

z dniem
 podjęcia

--- Uchwała zrealizowana.
Zgodnie  z  przepisami  ustawy Prawo
o  ustroju  sądów  powszechnych,  do
Prezesa  Sądu  Okręgowego  w
Częstochowie  zostały  przesłane  listy
wybranych  ławników  oraz  karty
zgłoszeń wraz z załączonymi do nich
dokumentami.
Przesłano  również  informacje
o wybranych ławnikach uzyskane od
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Komendanta  Wojewódzkiego  Policji,
i sprawozdanie z wyboru ławników

62 XI/95/19 27.09.2019 r. w sprawie  wyboru  ławnika  do  Sądu
Rejonowego  w  Częstochowie  na
kadencję 2020-2023

z dniem
podjęcia

--- Uchwała zrealizowana.
Sposób realizacji – jak w poz. 61

63 XI/96/19 27.09.2019 r. w  sprawie   rozpatrzenia  skargi  na
Wójta  Gminy  Wręczyca  Wielka   w
zakresie działań GKRPA

z dniem
 podjęcia

--- Uchwała zrealizowana.
Skargę  uznano  za  bezzasadną
z przyczyn określonych w załączniku
do uchwały

64 XI/97/19 27.09.2019 r. w  sprawie  rozpatrzenia  skargi  na
działanie  Wójta  Gminy  Wręczyca
Wielka

z dniem
podjęcia

--- Uchwała zrealizowana.
Skargę  uznano  za  bezzasadną
z przyczyn określonych w załączniku
do uchwały

65 XI/98/19 27.09.2019 r. w  sprawie  wyrażenia  zgody  na
dzierżawę gruntów na okres do 3 lat
dla  dotychczasowych  dzierżawców
nieruchomości gruntowych

z dniem
podjęcia

--- Uchwała zrealizowana – kontynuacja 
umów dzierżawy

66 XI/99/19 27.09.2019 r. w  sprawie  wyrażenia  zgody  na
odpłatne  nabycie  gruntu  położonego
w  Szarlejce,  w  drodze  przetargu  od
Krajowego  Ośrodka  Wsparcia
Rolnictwa

z dniem
 podjęcia

--- Uchwała  zrealizowana  –  nabyto
przedmiotowy  grunt  umową  kupna
/Akt Notarialny

67 XI/100/19 27.09.2019 r. w  sprawie  zmiany  Uchwały  Nr
XXXII/334/18  Rady  Gminy
Wręczyca Wielka z dnia 24 kwietnia
2018  roku  w  sprawie  zasad
usytuowania  na  terenie  Gminy
Wręczyca  Wielka  miejsc  sprzedaży

po upływie 14 dni
od jej opublikowania
w Dz. Urz. Woj. Śl.

-  25.10.2019 r.

Dz. Urz. Woj. Śl.
z 10.10.2019 r.

poz. 6863

Uchwała  przyjęta w  związku
z  wprowadzeniem  zmiany  dot.
wyłączenia  bibliotek  i  ich  filii
z  katalogu  obiektów,  względem
których odległość punktów sprzedaży
napojów alkoholowych nie może być

23



i podawania napojów alkoholowych mniejsza  niż  50  m.  Uchwała
stosowana  na  bieżąco  przy
wydawaniu  zezwoleń  na  sprzedaż
napojów  alkoholowych,  oraz  przy
opiniowaniu wniosków               o
wydanie  zezwolenia  na  sprzedaż
napojów alkoholowych

68 XI/101/19 27.09.2019 r. w  sprawie  przyjęcia  regulaminu
nadawania  Honorowego
Obywatelstwa  Gminy  Wręczyca
Wielka

po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia
w Dz. Urz. Woj. Śl.

-  25.10.2019 r.

Dz. Urz. Woj. Śl.
z 10.10.2019 r.

poz. 6864

Uchwała zrealizowana.
Regulamin  określa  procedurę
występowania z wnioskiem o nadanie
Honorowego  Obywatelstwa  Gminy
oraz  przebieg  uroczystego  nadania
tytułu.

69 XI/102/19 27.09.2019 r. w  sprawie  zmiany  Uchwały  Nr
IX/88/15  Rady  Gminy  Wręczyca
Wielka z dnia                          27
listopada  2015  r.  w  sprawie
uchwalenia  Regulaminu  utrzymania
czystości                           i porządku
na terenie Gminy Wręczyca Wielka

po ogłoszeniu
w Dz. Urz. Woj. Śl.

-  od 1 stycznia
 2020 r.

Dz. Urz. Woj. Śl.
z 10.10.2019 r.

poz. 6865

Uchwała realizowana na bieżąco. Na
mocy  niniejszej  uchwały  nastąpiła
zmiana regulaminu dotycząca zmiany
frakcji  selektywnie  zbieranych
odpadów,  wyposażenia
nieruchomości  w  pojemniki  i  worki
oraz częstotliwości odbioru odpadów

70 XI/103/19 27.09.2019 r. w  sprawie  sposobu  i  zakresu
świadczenia  usług  w  zakresie
odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli  nieruchomości  i
zagospodarowania tych odpadów

po ogłoszeniu
w Dz. Urz. Woj. Śl.

-  od 1 stycznia
2020 r.

Dz. Urz. Woj. Śl.
z 10.10.2019 r.

poz. 6866

Uchwała realizowana na bieżąco. Na
mocy  niniejszej  uchwały  nastąpiło
określenie  rodzaju  odpadów
odbieranych  bezpośrednio  sprzed
nieruchomości,  rodzaju  odpadów
oddawanych  do  PSZOK  oraz
wielkości  i  ilości  pojemników  i
worków  przysługujących
gospodarstwom domowym
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71 XI/104/19 27.09.2019 r. w  sprawie  uchylenia  uchwały  w
sprawie  odbierania  odpadów
komunalnych  od  właścicieli
nieruchomości,  na  których  nie
zamieszkują  mieszkańcy,  a  powstają
odpady komunalne

po ogłoszeniu
w Dz. Urz. Woj. Śl.

- od 1 stycznia
2020 r.

Dz. Urz. Woj. Śl.
z 10.10.2019 r.

poz. 6867

Uchwała  zrealizowana.  Na  mocy
niniejszej  uchwały zrezygnowano   z
odbioru  odpadów  komunalnych  od
m.in.:  szkół,  instytucji,  lokali
handlowych  i  usługowych,  parafii,
cmentarzy, ośrodków zdrowia, aptek,
obiektów  użyteczności  publicznej,
warsztatów,  biur,  zakładów
produkcyjnych

72 XI/105/19 27.09.2019 r. w sprawie sposobu obliczania opłaty
za  gospodarowanie  odpadami
komunalnymi                      na terenie
nieruchomości zamieszkałych

po ogłoszeniu
w Dz. Urz. Woj. Śl.

- od 1 stycznia
2020 r.

Dz. Urz. Woj. Śl.
z 10.10.2019 r.

poz. 6868

Uchwała  zrealizowana.  Na  mocy
niniejszej  uchwały  nastąpiło
uchylenie   uchwały  Nr  XX/248/12
Rady Gminy Wręczyca wielka z dnia
28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu
obliczania opłaty za gospodarowanie
odpadami  komunalnymi  na  terenie
nieruchomości,  która  w  części
stanowi  nieruchomość  zamieszkałą
mieszkańcami,  a  w  części
nieruchomości  niezamieszkałą  przez
mieszkańców

73 XI/106/19 27.09.2019 r. w  sprawie  odbierania  odpadów
komunalnych  od  właścicieli
nieruchomości,  na  których  nie
zamieszkują  mieszkańcy,  a  znajdują
się  domki  letniskowe  lub  inne
nieruchomości  wykorzystywane  na
cele  rekreacyjno  -  wypoczynkowe,
wykorzystywane jedynie przez część
roku,  gdzie  powstają  odpady
komunalne

po ogłoszeniu
w Dz. Urz. Woj. Śl.

- od 1 stycznia
 2020 r.

Dz. Urz. Woj. Śl.
z 10.10.2019 r.

poz. 6869

Uchwała realizowana na bieżąco.
Uchwała określa odbiór odpadów od
właścicieli  nieruchomości,  które  są
wykorzystywane  w  celu
rekreacyjnym
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74 XI/107/19 27.09.2019 r. w  sprawie  terminu,  częstotliwości  i
trybu  uiszczania  opłaty  za
gospodarowanie  odpadami
komunalnymi

po upływie 14 dni
od dnia jej
ogłoszenia

w Dz. Urz.  Woj. Śl.

-  25.10.2019 r.

Dz. Urz. Woj. Śl.
z 10.10.2019 r.

poz. 6870

Uchwała realizowana na bieżąco.
Uchwała  określa  terminy  uiszczania
opłaty  za  gospodarowanie  odpadami
komunalnymi  z  nieruchomości
zamieszkałych  oraz  nieruchomości
wykorzystywanych rekreacyjnie

75 XI/108/19 27.09.2019 r. w sprawie ryczałtowej  stawki opłaty
za  gospodarowanie  odpadami
komunalnymi  za  rok  od  domku
letniskowego lub innej nieruchomości
wykorzystywanej na cele rekreacyjno
– wypoczynkowe

po ogłoszeniu
w Dz. Urz. Woj. Śl.

- od 1 stycznia
2020 r.

Dz. Urz. Woj. Śl.
z 10.10.2019 r.

poz. 6871

Na  mocy  niniejszej  uchwały  miała
nastąpić  zmiana  stawki  opłaty
ryczałtowej od 1 stycznia 2020 r.:
169,00  zł  za  rok,  jeżeli  odpady  są
zbierane selektywnie,
338,00  za  rok,  jeżeli  odpady  są
zbieranie nieselektywnie.
Natomiast  uchwała  została  uchylona
uchwałą Nr XII/119/19                  z
dnia 25 października 2019 r.

76 XI/109/19 27.09.2019 r. w sprawie  wyboru  metody ustalania
opłaty  za  gospodarowanie  odpadami
komunalnymi  oraz  ustalenie
wysokości stawki tej opłaty

po publikacji
w Dz. Urz. Woj. Śl.

- od 1 stycznia
2020 r.

Dz. Urz. Woj. Śl.
z 10.10.2019 r.

poz. 6872

Na  mocy  niniejszej  uchwały  miała
nastąpić  zmiana  wyboru  metody
ustalania  opłaty  za  gospodarowanie
odpadami  komunalnymi  oraz
ustalenie wysokości stawki tej opłaty.
Natomiast  uchwała  została  uchylona
uchwałą  nr  XII/120/19 Rady Gminy
Wręczyca Wielka z dnia 25.10.2019 r.
w  sprawie  wyboru  metody ustalania
opłaty  za  gospodarowanie  odpadami
komunalnymi  oraz  ustalenie
wysokości stawki tej opłaty
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77 XI/110/19 27.09.2019 r. w sprawie zwolnienia z części opłaty
za  gospodarowanie  odpadami
komunalnymi  właścicieli
nieruchomości  zabudowanych
budynkami  mieszkalnymi
jednorodzinnymi  posiadających
kompostownik przydomowy

po publikacji
w Dz. Urz. Woj. Śl.

- od 1 stycznia
2020 r.

Dz. Urz. Woj. Śl.
z 10.10.2019 r.

poz. 6873

Na  mocy  niniejszej  uchwały  miało
nastąpić  zwolnienie  z  części  opłaty
za  gospodarowanie  odpadami
komunalnymi  właścicieli
nieruchomości  zabudowanych
budynkami  mieszkalnymi
jednorodzinnymi  posiadających
kompostownik przydomowy.

Przedmiotowa  uchwała  została
uchylona  uchwałą  Nr  XII/121/19
Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia
25  października  2019  r.  w  sprawie
zwolnienia  z  części  opłaty  za
gospodarowanie  odpadami
komunalnymi  właścicieli
nieruchomości  zabudowanych
budynkami  mieszkalnymi
jednorodzinnymi  posiadających
kompostownik przydomowy

78 XI/111/19 27.09.2019 r. w sprawie  wyrażenia  zgody  na
utworzenie  i  przystąpienie  do
stowarzyszenia  o  nazwie  Związek
Gmin  i  Powiatów  Subregionu
Północnego Województwa Śląskiego

z dniem
 podjęcia

--- Uchwała zrealizowana.
Projekt  statutu  Stowarzyszenia
stanowi załącznik do uchwały.
Rada  Gminy  upoważniła  Wójta
Gminy  lub  osobę  przez  niego
upoważnioną  do  reprezentowania
Gminy  Wręczyca  Wielka  na
Zgromadzeniu  Założycieli
Stowarzyszenia  oraz  w
Stowarzyszeniu.
3  stycznia  2020  roku  zostało
zarejestrowane Stowarzyszenie pod nr
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79 XI/112/19 27.09.2019 r. w sprawie zmian w budżecie  gminy
na 2019 rok

z dniem
podjęcia

Dz. Urz. Woj. Śl.
z 07.10.2019 r.

poz. 6721

Uchwała zrealizowana

80 XI/113/19 27.09.2019 r. w  sprawie  udzielenia  pomocy
finansowej dla Powiatu Kłobuckiego

z dniem
 podjęcia

--- Uchwała zrealizowana.
Udzielono  dla  Powiatu  Kłobuckiego
pomocy finansowej        w  formie
dotacji celowej w kwocie 458.948,00
zł  z  przeznaczeniem  na
dofinansowanie  przebudowy  drogi
powiatowej  Nr  2047  S  relacji
Grodzisko  –  Libidza.  Dotację
przekazano dnia 05.12.2019 r.

81 XI/114/19 27.09.2019 r. w  sprawie  zmiany  Wieloletniej
Prognozy  Finansowej   Wręczyca
Wielka na lata                      2019-2027

z dniem
podjęcia

--- Uchwała zrealizowana

82 XII/115/19 25.10.2019 r. w  sprawie  miejscowego  planu
zagospodarowania  przestrzennego
obejmującego  obszar  położony
w  miejscowości  Grodzisko  (plan  nr
5/18)

po upływie 14 dni
od dnia jej
ogłoszenia

w Dz. Urz. Woj. Śl.

-   21.11.2019 r.

Dz. Urz. Woj. Śl.
z 6.11.2019 r.

poz. 7391

Uchwała zrealizowana

83 XII/116/19 25.10.2019 r. w  sprawie  miejscowego  planu
zagospodarowania  przestrzennego
obejmującego  obszary  położone
w  miejscowościach  Grodzisko  i
Pierzchno (plan nr 9/18)

po upływie 14 dni
od dnia jej
ogłoszenia

w Dz. Urz. Woj. Śl.-
23.11.2019 r.

Dz. Urz. Woj. Śl.
z 8.11.2019 r.

poz. 7512

Uchwała zrealizowana
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84 XII/117/19 25.10.2019 r. w  sprawie  wyrażenia  zgody  na
dzierżawę gruntu na okres do 3 lat dla
dotychczasowego  dzierżawcy
nieruchomości gruntowej

z dniem
podjęcia

-- Uchwała  nie  została  zrealizowana  –
dotychczasowy  dzierżawca  wycofał
uprzednio  złożony  wniosek  o
kontynuację umowy dzierżawy

85 XII/118/19 25.10.2019 r. w  sprawie  wyznaczenia  obszaru  i
granic aglomeracji

po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia
w Dz. Urz. Woj. Śl.

-  21.11.2019 r.

Dz. Urz. Woj. Śl.
z 6.11. 2019 r.

poz. 7392

Uchwała zrealizowana

86 XII/119/19 25.10.2019 r. w sprawie ryczałtowej  stawki opłaty
za  gospodarowanie  odpadami
komunalnymi  za  rok  od
nieruchomości, na której znajduje się
domek  letniskowy  lub  od  innej
nieruchomości  wykorzystywanej  na
cele rekreacyjno – wypoczynkowe

po ogłoszeniu
w Dz. Urz. Woj. Śl.

-  od 1 stycznia
2020 r.

Dz. Urz. Woj. Śl.
z 6.11.2019 r.

poz. 7393

Uchwała jest realizowana na bieżąco.
Na mocy niniejszej uchwały nastąpiła
zmiana stawki opłaty ryczałtowej  od
1 stycznia 2020 r.:
169,00  zł  za  rok,  jeżeli  odpady  są
zbierane selektywnie,
338,00  za  rok,  jeżeli  właściciel
nieruchomości nie dopełni obowiązku
segregacji odpadów.
W  związku  z  wejściem  w  życie
w/wym.  uchwały  straciła  moc
uchwała  Nr  XI/108/19  Rady Gminy
Wręczyca Wielka z dnia 27 września
2019 r. w sprawie ryczałtowej stawki
opłaty  za  gospodarowanie  odpadami
komunalnymi  za  rok  od  domku
letniskowego lub innej nieruchomości
wykorzystywanej  na  cele
rekreacyjno-wypoczynkowe (Dz. Urz.
Woj. Śląsk. z 2019 r., poz. 6871).
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87 XII/120/19 25.10.2019 r. w sprawie  wyboru  metody ustalania
opłaty  za  gospodarowanie  odpadami
komunalnymi  oraz  ustalenie
wysokości stawki tej opłaty

po publikacji
w Dz. Urz. Woj. Śl.

- od 1 stycznia
 2020 r.

Dz. Urz. Woj. Śl.
z 6.11. 2019 r.

poz. 7394

Uchwała miała na celu zmianę stawki
opłaty  podwyższonej  od  1  stycznia
2020 r.,  w przypadku niedopełnienia
obowiązku  segregacji  odpadów  na
kwotę 60,00 zł/m-c za osobę.
Natomiast  została  uchylona  uchwałą
Nr XIV/146/19 z dnia               
27 grudnia 2019 r.

88 XII/121/19 25.10.2019 r. w sprawie zwolnienia z części opłaty
za  gospodarowanie  odpadami
komunalnymi  właścicieli
nieruchomości  zabudowanych
budynkami  mieszkalnymi
jednorodzinnymi  posiadających
kompostownik przydomowy

po publikacji
w Dz. Urz. Woj. Śl.

-  od 1 stycznia
2020 r.

Dz. Urz. Woj. Śl.
z 6.11. 2019 r.

poz. 7395

Uchwała  miała  na  celu  zwolnienie
mieszkańców gminy z części opłaty w
zamian za  posiadany kompostownik.
Wysokość  zwolnienia  od  1  stycznia
2020  r.  wynosić  miała  2,00  zł  od
osoby.
Niniejsza  uchwała  została  uchylona
uchwałą  Nr  XIV/147/19  z  dnia  27
grudnia 2019 r.

89 XII/122/19 25.10.2019 r. w sprawie zmian w budżecie  gminy
na 2019 rok

z dniem
 podjęcia

Dz. Urz. Woj. Śl.
z 30.10.2019 r.

poz. 7223

Uchwała zrealizowana

90 XII/123/19 25.10.2019 r. w  sprawie  zmiany  Wieloletniej
Prognozy  Finansowej  Gminy
Wręczyca Wielka                      na lata
2019-2027

z dniem
 podjęcia

--- Uchwała zrealizowana

91 XII/124/19 25.10.2019 r. w  sprawie  odwołania
Wiceprzewodniczącego  Rady Gminy
Wręczyca Wielka

z dniem
 podjęcia

--- Uchwała zrealizowana.
Rada  Gminy  odwołała  Radnego
Artura  Klorka  z  funkcji
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy
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92 XII/125/19 25.10.2019 r. w  sprawie  przyjęcia  rezygnacji
z  funkcji  Przewodniczącego Komisji
Polityki  Społecznej  Rady   Gminy
Wręczyca Wielka

z dniem
 podjęcia

--- Uchwała zrealizowana.
Rada  Gminy  przyjęła  rezygnację
Radnej  Anity  Toborek  z  funkcji
Przewodniczącej  Komisji  Polityki
Społecznej

93 XII/126/19 25.10.2019 r. w  sprawie  przyjęcia  rezygnacji
z  funkcji  Przewodniczącego Komisji
Skarg,  Wniosków  i  Petycji  Rady
Gminy

z dniem
 podjęcia

--- Uchwała zrealizowana.
Rada  Gminy  przyjęła  rezygnację
Radnej  Urszuli  Zomerfeld  z  funkcji
Przewodniczącej  Komisji  Skarg,
Wniosków i Petycji

94 XII/127/19 25.10.2019 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

z dniem
podjęcia

-- Uchwała zrealizowana.
Rada Gminy na Przewodniczącego 
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 
wybrała Radnego Jakuba Wineckiego

95 XII/128/19 25.10.2019 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego
Komisji Polityki Społecznej

z dniem
 podjęcia

-- Uchwała zrealizowana.
Rada Gminy na Przewodniczącego 
Komisji Polityki Społecznej wybrała 
Radnego Pawła Kocika

96 XII/129/19 25.10.2019 r. w  sprawie  ustalenia  składów
osobowych  stałych  Komisji  Rady
Gminy

z dniem
podjęcia

-- Uchwała zrealizowana.
Konieczność podjęcia przedmiotowej
uchwały  wynikała  ze  zmian
osobowych  na  stanowiskach
funkcyjnych w Radzie Gminy
 

97 XIII/130/19 19.11.2019 r. w  sprawie  wyboru
Wiceprzewodniczącego  Rady Gminy
Wręczyca Wielka

z dniem
 podjęcia

-- Uchwała zrealizowana.
Rada  Gminy  na
Wiceprzewodniczącego  Rady  Gminy
wybrała Radnego Krzysztofa Ocimka
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98 XIII/131/19 19.11.2019 r. w  sprawie  wyrażenia  zgody  na
odpłatne  nabycie  gruntu  pod
poszerzenie  drogi  we  Wręczycy
Wielkiej

z dniem
podjęcia

-- Uchwała nie została zrealizowana – z
uwagi na sytuację epidemiologiczną –
odwołano umówiony na 19.03.2020 r.
Akt Notarialny

99 XIII/132/19 19.11.2019 r. w  sprawie  przyjęcia  „Rocznego
programu współpracy Gm. Wręczyca
W.  z  organ.  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

z dniem
 podjęcia

-- Uchwała  w  realizacji.  Na  podstawie
przyjętego programu w dniu 05 lutego
2020  roku   ogłoszono  otwarty
konkurs  ofert  na  realizacje  zadań
publicznych  w zakresie  wspierania  i
upowszechniania  kultury  fizycznej
oraz  kultury,  sztuki,  ochrony  dóbr
kultury  i  dziedzictwa  narodowego
planowanych  do  realizacji  w  2020
roku

100 XIII/133/19 19.11.2019 r. w  sprawie  określenia  przystanków
komunikacyjnych  na  terenie  Gminy
Wręczyca  Wielka  oraz  warunków  i
zasad korzystania z tych przystanków

po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia
w Dz. Urz. Woj. Śl.

-  11.12.2019 r.

Dz. Urz. Woj. Śl.
z 26.11. 2019 r.

poz. 7864

Uchwała  realizowana.  Wydawane  są
zgody na korzystanie  z  przystanków
autobusowych  na  zasadach
określonych w uchwale

101 XIII/134/19 19.11.2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki
procentowej  opłaty  adiacenckiej  z
tytułu  wzrostu  wartości
nieruchomości,  który  nastąpił  w
wyniku  dokonanego  podziału
nieruchomości

po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia
w Dz. Urz. Woj. Śl.

-   11.12.2019 r.

Dz. Urz. Woj. Śl.
z 26.11. 2019 r.

poz. 7865

Uchwała  realizowana  na  bieżąco.
Przygotowywane  są  wykazy
podmiotów,  które  dokonały  podziału
nieruchomości  od  wejścia  w  życie
uchwały, z uwzględnieniem wielkości
podziałów,  celem  przygotowania  
i  dokonania  wszczęcia  postępowania
administracyjnego
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102 XIII/135/19 19.11.2019 r. w  sprawie  ustalenia  szczegółowych
zasad  ponoszenia  odpłatności  za
pobyt  w  ośrodkach  wsparcia  i
mieszkaniach chronionych

po upływie 14 dni
od ogłoszenia

w Dz. Urz. Woj. Śl.
z mocą

obowiązującą od
 01 stycznia 2020 r.

Dz. Urz. Woj. Śl.
z 26.11. 2019 r.

poz. 7866

Uchwała jest realizowana od dnia 01 
stycznia 2020 roku

103 XIII/136/19 19.11.2019 r. w  sprawie  określenia  wysokości
stawek podatku od nieruchomości

po publikacji
w Dz. Urz. Woj. Śl.

- od 01 stycznia
2020 roku

Dz. Urz. Woj. Śl.
z 26.11. 2019 r.

poz. 7867

Uchwała zrealizowana. Stawki 
zastosowano do naliczenia podatków 
za 2020 rok

104 XIV/137/19 27.12.2019 r. w  sprawie  uchwalenia  Wieloletniej
Prognozy  Finansowej  Gminy
Wręczyca Wielka na lata 2020-2027

01 stycznia
2020 roku

-- Uchwała w trakcie realizacji

105 XIV/138/19 27.12.2019 r. w  sprawie  uchwalenia  Uchwały
Budżetowej Gminy Wręczyca Wielka
na rok 2020

01 stycznia
2020 roku

Dz. Urz. Woj. Śl.
z 13.01. 2020 r.

poz. 454

Uchwała w trakcie realizacji

106 XIV/139/19 27.12.2019 r. w  sprawie  udzielenia  pomocy
finansowej dla Powiatu Kłobuckiego

01 stycznia
2020 roku

-- Uchwała w trakcie realizacji.
27 lutego podpisano dwie umowy na
dotacje, w tym na:
-sfinansowanie  kosztów  pobytu
i  opieki  nad  osobami  w  stanie
nietrzeźwym  dowiezionych
z terenu Gminy Wręczyca Wielka do
Ośrodka  Pomocy  Osobom
z  problemami  Alkoholowymi
w Częstochowie – wydatek bieżący  –
kwota 6.000,00 zł,
-  dofinansowanie  działalności  Klubu
Dziennego  Pobytu  dla  Osób
Niepełnosprawnych  w  Hutce  -
wydatek bieżący - kwota 33.750,00 zł
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107 XIV/140/19 27.12.2019 r. w  sprawie  zmiany  Uchwały  Nr
XI/113/19  Rady  Gminy  Wręczyca
Wielka z dnia                  27 września
2019 r. w sprawie udzielenia pomocy
finansowej dla Powiatu Kłobuckiego

z dniem
 podjęcia

-- Uchwała zrealizowana

108 XIV/141/19 27.12.2019 r. w sprawie zmian w budżecie  gminy
na 2019 rok

z dniem
podjęcia

Dz. Urz. Woj. Śl.
z 13.01. 2020 r.

poz. 455

Uchwała zrealizowana

109 XIV/142/19 27.12.2019 r. w  sprawie  zmiany  Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca
Wielka                           na lata 2019-
2027

z dniem
 podjęcia

--- Uchwała zrealizowana

110 XIV/143/19 27.12.2019 r. w  sprawie  określenia  zasad  zwrotu
wydatków na świadczenia z pomocy
społecznej przyznane pod warunkiem
zwrotu  będących  w  zakresie  zadań
własnych

po upływie 14 dni
od ogłoszenia

w Dz. Urz. Woj. Śl.

-  29.01.2020 r.

Dz. Urz. Woj. Śl.
z 14.01.2020 r.

poz. 528

Uchwała jest realizowana od dnia 29
stycznia 2020 r.

111 XIV/144/19 27.12.2019 r. w  sprawie  wzoru  deklaracji  o
wysokości opłaty za gosp. odp. kom.
dla  nieruchomości,  na  której
zamieszkują  mieszkańcy  składanej
przez  właścicieli  nieruchomości  w
Gminie Wręczyca Wielka

po upływie 14 dni
od dnia jej
ogłoszenia

w Dz. Urz. Woj. Śl.

-  29.01.2020 r.

Dz. Urz. Woj. Śl.
z 14.01.2020 r.

poz. 529

Uchwała jest realizowana na bieżąco.
Na mocy niniejszej uchwały nastąpiła
zmiana  wzoru  deklaracji  (polegająca
na  poinformowaniu  mieszkańca,  że
odpady  są  zbierane  w  sposób
selektywny oraz  możliwości  wyboru
kompostowania  bioodpadów)  oraz
określenie formularza elektronicznego
deklaracji

112 XIV/145/19 27.12.2019 r. w  sprawie  wzoru  deklaracji  o
wysokości  ryczałtowej  stawki  opłaty
za  gospodarowanie  odpadami
komunalnymi  za  rok  od

po upływie 14 dni
od dnia jej
ogłoszenia

w Dz. Urz. Woj. Śl.

Dz. Urz. Woj. Śl.
z 14.01.2020 r.

poz. 530

Uchwała jest realizowana na bieżąco.
Na mocy niniejszej uchwały nastąpiła
zmiana  wzoru  deklaracji  (polegająca
na  poinformowaniu  mieszkańca,  że
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nieruchomości, na której znajduje się
domek  letniskowy,  lub  od  innej
nieruchomości  wykorzystywanej  na
cele  rekreacyjno-wypoczynkowe
składanej  przez  właścicieli
nieruchomości  w  Gminie  Wręczyca
Wielka

-  29.01.2020 r.
odpady  są  zbierane  w  sposób
selektywny)  oraz  określenie
formularza elektronicznego deklaracji

113 XIV/146/19 27.12.2019 r. w sprawie  wyboru  metody ustalania
opłaty  za  gospodarowanie  odpadami
komunalnymi  oraz  ustalenie
wysokości stawki tej opłaty

po publikacji
w Dz. Urz. Woj. Śl.

- od 01 lutego
2020 r.

Dz. Urz. Woj. Śl.
z 14.01.2020 r.

poz. 531

Uchwała jest realizowana na bieżąco.
Na mocy niniejszej uchwały nastąpiła
zmiana  stawek  opłat  za
gospodarowanie  odpadami
komunalnymi od 1 lutego 2020 r. dla
nieruchomości  zamieszkałych.
Stawka  od  osoby  29,00  zł  (w
przypadku  segregacji  odpadów),
87,00  zł/os.  w  przypadku
niedopełnienia  obowiązku  segregacji
odpadów.
W  związku  z  wejściem  w  życie
niniejszej  uchwały  straciła  moc
uchwała  Nr  XII/120/19   z  dnia
25.10.2019 r.
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114 XIV/147/19 27.12.2019 r. w sprawie zwolnienia z części opłaty
za  gosp.  odpadami  komunalnymi
właścicieli  nieruchomości
zabudowanych  budynkami
mieszkalnymi  jednorodzinnymi
posiadających  kompostownik
przydomowy

po publikacji
w Dz. Urz. Woj. Śl.

-  od 01 lutego
2020 r.

Dz. Urz. Woj. Śl.
z 14.01.2020 r.

poz. 532

Uchwała jest realizowana na bieżąco.
Na mocy niniejszej uchwały nastąpiło
zwolnienie  mieszkańców  gminy  z
części opłaty w zamian za posiadany
kompostownik. Wysokość zwolnienia
od 1 lutego 2020 r. wynosi 3,00 zł od
osoby.
W  związku  z  wejściem  w  życie
niniejszej  uchwały  straciła  moc
uchwała  Nr  XII/121/19   z  dnia
25.10.2019 r.

115 XIV/148/19 27.12.2019 r. 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

po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia

w Dz. Urz. Woj. Śl.

-  29.01.2020 r.

Dz. Urz. Woj. Śl.
z 14.01.2020 r.

poz. 533

Uchwała  nieważna  na  mocy
rozstrzygnięcia  nadzorczego  Nr
NPII.4131.1.56.2020  Wojewody
Śląskiego z dnia 31 stycznia 2020 r.
(Dz. Urz. Woj. Śl. z 04.02.2020 r.
poz. 1104).
Po  wprowadzeniu  zmian  zgodnych  
z  uzasadnieniem  do  ww.
rozstrzygnięcia,  uchwała  podjęta
przez Radę Gminy 28.02.2020 r.

116 XIV/149/19 27.12.2019 r. 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

po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia

 w Dz. Urz. Woj. Śl.

-   29.01.2020 r.

Dz. Urz. Woj. Śl.
z 14.01. 2020 r.

poz. 534

Uchwała  nieważna  na  mocy
rozstrzygnięcia  nadzorczego  Nr
NPII.4131.1.52.2020  Wojewody
Śląskiego z dnia 31 stycznia 2020 r.
(Dz. Urz. Woj. Śl. z 04.02.2020 r.
poz. 1103).
Po wprowadzeniu zmian zgodnych z
uzasadnieniem  do  ww.
rozstrzygnięcia,  uchwała  podjęta
przez Radę Gminy 28.02.2020 r.
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117 XIV/150/19 27.12.2019 r. w  sprawie  utworzenia  rachunku
dochodów  własnych  oświatowych
jednostek budżetowych

z dniem
1 stycznia 2020 r.

-- Uchwała została zrealizowana. Każda
placówka  oświatowa  w  Gminie
Wręczyca Wielka posiada utworzony
rachunek dochodów własnych

118 XIV/151/19 27.12.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na najem
lokalu użytkowego na okres do 3 lat
dla dotychczasowego najemcy

z dniem
 podjęcia

-- Umowa  najmu  lokalu  użytkowego
podpisana  26.02.2020  r.,   umowa
obowiązuje  od  01.03.2020  r.  -
28.02.2023 r.

119 XIV/152/19 27.12.2019 r. w  sprawie  zmiany  Uchwały  Nr
XIII/136/19  Rady  Gminy  Wręczyca
Wielka  z  dnia  19  listopada  2019  r.
w  sprawie  określenia  wysokości
stawek podatku od nieruchomości

14 dni po
opublikowaniu

w  Dz. Urz. Woj. Śl.

-  28.01.2020 r.

Dz. Urz. Woj. Śl.
z 13.01. 2020 r.

poz. 456

Uchwała zrealizowana

120 XIV/153/19 27.12.2019 r. w  sprawie  przyjęcia  ramowych
planów pracy Rady Gminy i  stałych
Komisji Rady Gminy na 2020 rok

z dniem
 podjęcia

--- Uchwała w realizacji.
Terminy  oraz  tematyka  zawarta  w
ramowych  planach  pracy  może  być
zweryfikowana  na  skutek  potrzeb
wynikających z  bieżącej  działalności
organów gminy

121 XIV/154/19 27.12.2019 r. w  sprawie  przyjęcia  Gminnego
Programu  Profilaktyki  i
Rozwiązywania  Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii na 2020 rok

z dniem
01 stycznia

2020 r.

--- Uchwała w trakcie realizacji.
Uchwałą  przyjęto  Gminny  Program
Profilaktyki  i  Rozwiązywania
Problemów  Alkoholowych  oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na 2020
rok. Działania przyjęte                    w
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Programie realizowane są na bieżąco
w ciągu 2020 roku
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 RAPORT O STANIE GMINY WRĘCZYCA WIELKA 2019

1.4. Statystyka Urzędu Stanu Cywilnego

  Sporządzone akty urodzenia:  18
  w tym:
- dzieci urodzone za granicą (transkrypcje):                  17
- dzieci urodzone na terenie Gminy Wręczyca Wielka:  1

  Sporządzone akty małżeństwa:  86
  w tym:
- konkordatowe:                      70
- cywilne:                                  13
- zagraniczne (transkrypcje):   3

  Sporządzone akty zgonu:  93

  Ilość par małżeńskich odznaczonych medalami 
  za długoletnie pożycie małżeńskie: 44

  Ilość wyroków rozwodowych zarejestrowanych w BUSC- 29
  Wydano łącznie odpisów stanu cywilnego- 1687

1.5. Demografia

Statystyki Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
Liczba ludności na dzień 31.12.2019r.- 17 652
w tym:
- kobiet-        8 972
- mężczyzn-  9 680

Urodzenia:      157
w tym:
dziewczynki -   82
chłopcy -           75

Zgony-             172
Kobiety -           93
Mężczyźni -      79

Przyjęto wniosków na dowody osobiste- 1 244

2. INFORMACJE FINANSOWE

Udział dochodów własnych w dochodach ogółem – 44,80 %

Dochodami gminy Wręczyca Wielka  jako  jednostki  samorządu terytorialnego są  dochody własne,

subwencja ogólna i dotacje celowe z budżetu państwa.
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 RAPORT O STANIE GMINY WRĘCZYCA WIELKA 2019

Dochodami mogą być również środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi,

środki z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki określone w odrębnych przepisach.

Zgodnie  z  Konstytucją,  dochody  własne  gminy  obejmują  wszelkie  dochody  jednostek  samorządu

terytorialnego z wyjątkiem subwencji ogólnych i dotacji celowych.
W 2019 roku dochody wyniosły 81.778.198,76 zł, w tym:
- z tytułu subwencji – 21.519.595,00 zł,
- z tytułu dotacji celowych – 23.618.586,93 zł,
- z tytułu dochodów własnych – 36.640.016,83 zł.

Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem – 10,60%
Wydatki  roku 2019 wyniosły 80.441.902,93 zł  (91,52 % planu),  w tym majątkowe 8.523.780,19 zł
(67,84 % planu) i bieżące 71.918.122,74 zł (95,47 % planu).

Zadłużenie ogółem – 30.316.709,48 zł
Łączne zobowiązania wg stanu na koniec 2019 roku wyniosły – 30.316.709,48 zł
w tym:
- kredyty, pożyczki, emisja obligacji – 30.316.487,97 zł
- wymagalne zobowiązania – 221,51 zł

Na zobowiązania wymagalne składają się:
- nie wypłacono wynagrodzenia za roboty publiczne -                 57,28 zł
(sprawa spadkowa
- nie wypłacono inkasa byłemu sołtysowi-   42,02 zł
- nie wypłacono diety zmarłemu sołtysowi 122,21 zł (sprawa spadkowa)

Zadłużenie  gminy  według  stanu  na  31.12.2019  roku  z tytułu  pożyczek,  kredytów i emisji  obligacji
wyniosło 30.316.487,97 zł, w tym:

1. WFOŚiGW w Katowicach - 1.267.983,97 zł (pożyczki)
-  kwota  677.660,00  zł  dotyczy  budowy  kanalizacji  sanitarnej  w  Truskolasach  etap  II,  pożyczka
zaciągnięta w 2010 r. z terminem spłaty do 15.09.2027 r.,
- kwota 246.323,97 zł dotyczy wykonania odwiertu studni głębinowej wE Wręczycy Wielkiej, pożyczka
zaciągnięta w 2016 r. z terminem spłaty do 15.12.2022 r.,
-  kwota 344.000,00 zł  dotyczy  budowy wodociągu wraz z  przyłączami  w miejscowości  Borowe –
wymiana rur azbestowych, pożyczka zaciągnięta w 2017 r. z terminem spłaty do 15.12.2023 r.

2. BS Kłobuck - 3.448.504,00 zł (kredyty)
- kwota 173.512,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych
zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, kredyt zaciągnięty w 2015 r. z terminem spłaty
do 20.12.2020 r.,
- kwota 184.992,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych
zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, kredyt zaciągnięty w 2015 r. z terminem spłaty
do 20.12.2020 r.,
-  kwota  3.090.000,00  zł  na  pokrycie  planowanego  deficytu  budżetu  oraz  spłatę  wcześniej
zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów, kredyt
zaciągnięty w 2019 r. z terminem spłaty do 20.12.2027 r.
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3. Bank Pekao - 13.900.000,00 zł
- kwota 6.800.000,00 zł emisja obligacji w latach 2013 (9.410.000,00 zł) – 2014 (2.000.000,00 zł) na
pokrycie  planowanego  deficytu  budżetu  oraz  spłatę  wcześniej  zaciągniętych  zobowiązań  z  tytułu
zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz na inwestycje, z terminem wykupu w latach 2016-2024,
-  kwota  7.100.000,00  zł  emisja  obligacji,  na  pokrycie  planowanego deficytu  budżetu  oraz  spłatę
wcześniej  zaciągniętych  zobowiązań  z  tytułu  zaciągniętych  pożyczek,  kredytów i  emisji  obligacji,  
z termin wykupu w latach 2021-2027.

4. Bank PKO BP S.A. - 9.500.000,00 zł
-  kwota  9.500.000,00  zł  emisja  obligacji,  na  pokrycie  planowanego deficytu  budżetu  oraz  spłatę
wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i emisji obligacji termin
wykupu w latach 2022-2027.

5. BS Sośnicowice - 2.200.000,00 zł (kredyt)
-  kwota 2.200.000,00 zł  na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej
zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i emisji obligacji, kredyt
zaciągnięty w 2016 r. z terminem spłaty do 20.12.2024 r.
Poziom wolnych środków – 469.236,69 zł

WYKONANIE BUDŻETU GMINY – 2019 ROK
Dochody – 81.778.198,76 zł,
Wydatki – 80.441.902,93 zł,
Wynik budżetu – + 1.336.295,83 zł (nadwyżka),
Przychody – 3.559.236,69 zł,
Rozchody – 2.659.942,00 zł.

Dla porównania przedstawiam wykonanie budżetu w latach 2016-2018:
2016 rok
Dochody – 62.398.373,73 zł,
Wydatki – 64.116.794,10 zł,
Wynik budżetu – - 1.718.420,37 zł (deficyt),
Przychody – 5.164.756,77 zł,
Rozchody – 1.926.337,89 zł.
2017 rok
Dochody – 66.646.577,65 zł,
Wydatki – 73.183.464,86 zł,
Wynik budżetu – - 6.536.887,21 zł (deficyt),
Przychody – 8.938.041,17 zł,
Rozchody – 1.976.330,00 zł.

2018 rok
Dochody – 79.497.866,13 zł,
Wydatki – 86.233.488,34 zł,
Wynik budżetu – - 6.735.622,21 zł (deficyt),
Przychody – 9.664.529,39 zł,
Rozchody – 2.497.330,00 zł.
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Jak  łatwo  zauważyć,  zarówno  dochody  jak  i  wydatki  są  z  każdym  rokiem  wyższe.  W  roku  2017
dochody wzrosły o 6,81 % w stosunku do dochodów roku 2016, natomiast wydatki wzrosły o 14,14 %.
W roku 2018 dochody wzrosły o 19,28 % w stosunku do dochodów roku 2017, natomiast wydatki
wzrosły  o  17,83  %.  Wynik  budżetu  w latach  2016  -  2018  był  ujemny  tj.  deficytowy (pokrywany
przychodami w postaci pożyczek, kredytów i emisji obligacji oraz wolnych środków).
Inaczej jednak było w roku 2019 ponieważ dochody wzrosły tylko o 2,87 % w stosunku do dochodów
roku 2018, natomiast wydatki spadły o 6,72 %. Jest to efekt m.in. oszczędnościowego podejścia do
realizacji  budżetu.  I  dlatego  wynik  wykonania  budżetu  roku  2019  to  nadwyżka  w  wysokości
1.336.295,83 zł.
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2.1.WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH/MAJĄTKOWYCH

Plan wydatków na 2019 rok uchwalony przez Radę Gminy w wysokości 71.619.387,68 zł w wyniku zmian zwiększony został w ciągu 2019 roku łącznie
o kwotę 16.273.128,87 zł do kwoty 87.892.516,55 zł. Łączne wydatki roku 2019 zrealizowane zostały w wysokości  80.441.902,93 zł, tj. 91,52% planu
rocznego. W ramach zrealizowanych wydatków 8.523.780,19 zł to wydatki majątkowe:

Lp. Dział Rozdzi
ał

Wydatki majątkowe Plan po
zmianach

Wykonanie %

1. 010 Rolnictwo i łowiectwo 9.494.150,45 zł 7.678.195,58 80,87

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - wydatki 
inwestycyjne jednostek budżetowych

9.436.865,45 7.640.910,97 80,97

   budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Hutka - etap I 4.666.708,00 3.839.812,68 82,28

   budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Zamłynie - Piła
Pierwsza - Bór Zapilski - etap II ( Bór Zapilski - Piła Druga )

4.762.157,45 3.794.579,27 79,68

   aktualizacja dokumentacji projektowej budowy kanalizacji 
sanitarnej w miejscowości Kalej, Szarlejka, Pierzchno z 
transferem przez Grodzisko oraz jej weryfikacja pod 
względem formalno - prawnym, a także przygotowanie w 
sposób kompleksowy dokumentacji do wystąpienia o 
pozwolenie na budowę łącznie z wnioskiem do ww. zadania

8.000,00 6.519,02 81,49

   Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - wydatki 
na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

57.285,00 37.284,61 65,09

   odkup wodociągu od indywidualnego inwestora w 
miejscowości Hutka

20.000,00 0,00 0,00
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   odkup wodociągu od indywidualnego inwestora 
w miejscowości Piła Druga

37.285,00 37.284,61 100,00

 2. 600   Transport i łączność 504.948,00 504.915,34 99,99

60014 Drogi publiczne powiatowe 458.948,00 458.948,00 100,00

 dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 
własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 
(dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 2047S 
relacji Grodzisko - Libidza)

458.948,00 458.948,00 100,00

60016 Drogi publiczne gminne - wydatki inwestycyjne 
jednostek
budżetowych

46.000,00 45.967,34 99,93

   budowa parkingu przy drodze gminnej w miejscowości 
Bieżeń ul. Szkolna

46.000,00 45.967,34 99,93

 3. 700  Gospodarka mieszkaniowa 10.000,00 6.752,97 67,53

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wydatki 
na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

10.000,00 6.752,97 67,53

   wykup nieruchomości gruntowych na terenie gminy 10.000,00 6.752,97 67,53

 4. 750   Administracja publiczna 15.285,00 14.019,87 91,72

75023 Urzędy gmin - wydatki na zakupy inwestycyjne 
jednostek budżetowych

15.285,00 14.019,87 91,72
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   zakup urządzenia wielofunkcyjnego 15.285,00 14.019,87 91,72

 5. 754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 71.000,00 71.000,00 100,00

75404 Komendy wojewódzkie Policji 35.000,00 35.000,00 100,00

wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na 
finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 
(dofinansowanie zakupu służbowego samochodu 
oznakowanego dla Komisariatu Policji we Wręczycy 
Wielkiej)

35.000,00 35.000,00 100,00

75412 Ochotnicze straże pożarne 36.000,00 36.000,00 100,00

   dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora 
finansów publicznych (dofinansowanie zakupu średniego 
zestawu hydraulicznego dla OSP we Wręczycy Wielkiej)

36.000,00 36.000,00 100,00

6. 900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 100.000,00 99.386,83 99,39

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych

100.000,00 99.386,83 99,39

   budowa, rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego
w Gminie Wręczyca Wielka wraz z wykonaniem
dokumentacji projektowych

100.000,00 99.386,83 99,39

 7.  921  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 50.000,00 50.000,00 100,00
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92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - wydatki 
inwestycyjne jednostek budżetowych

50.000,00 50.000,00 100,00

   remont budynku świetlicy wiejskiej w Węglowicach 50.000,00 50.000,00 100,00

8. 926  Kultura fizyczna 2.320.000,00 99.509,60 4,29

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej - wydatki 
inwestycyjne jednostek budżetowych

120.000,00 95.942,60 79,95

budowa siłowni napowietrznej w miejscowości Jezioro 20.000,00 14.027,68 70,14

siłownia zewnętrzna w miejscowości Kuleje 18.500,00 11.666,08 63,06

budowa siłowni napowietrznej w miejscowości Borowe 20.000,00 15.036,28 75,18

budowa siłowni napowietrznej w miejscowości Puszczew 19.000,00 14.003,08 73,70

budowa placu zabaw w miejscowości Piła Druga 42.500,00 41.209,48 96,96

   92695 Pozostała działalność - wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

2.200.000,00 3.567,00 0,16

   przebudowa i rozbudowa boiska w Truskolasach 2.200.000,00 3.567,00 0,16

Razem 12.565.383,45 8.523.780,19 67,84
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2.2. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Harmonogram spłat i obsługi zadłużenia
Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: 
dług  z poprzedniego roku + zaciągnięty dług – spłata długu.
Sposób  finansowania  długu  –  przyjmuje  się,  że  dług  (jego  spłata)  jest  finansowana  w  pierwszej
kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, oraz nadwyżki z lat poprzednich.  
Wynikające  ze  zmiany  ustawodawstwa nowe zasady  naliczania  maksymalnej  dopuszczalnej  spłaty
długu  powodują,  że  „nowa”  zdolność  obsługi  długu  jednostki  będzie  znacznie  niższa  od
dotychczasowej.
Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą przeznaczone są
na spłatę kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji.
Wykonanie budżetu 2019 r. wpłynęło na WPF przyjęty na lata 2020 -2027 r.. I tak:
Harmonogram spłat długu (rozchody budżetu), w latach 2019 – 2027, wygląda następująco:
2020 r. – 2.659.944,00 zł,
2021 r. – 3.101.763,97 zł,
2022 r. – 3.883.440,00 zł,
2023 r. – 3.983.440,00 zł,
2024 r. – 4.164.940,00 zł,
2025 r. – 4.264.940,00 zł,
2026 r. – 4.264.940,00 zł,
2027 r. – 3.993.080,00 zł,
natomiast obsługa zadłużenia (planowane wydatki na obsługę długu tj. odsetki):
2020 r. – 1.030.000,00 zł,
2021 r. – 1.065.000,00 zł,
2022 r. – 1.040.000,00 zł,
2023 r. –    880.000,00 zł,
2024 r. –    695.000,00 zł,
2025 r. –    508.000,00 zł,
2026 r. –    309.800,00 zł,
2027 r. –    108.100,00 zł.

Prognoza nadwyżki operacyjnej

Nadwyżka  operacyjna  to  dodatnia  różnica  między  dochodami  bieżącymi  a  wydatkami  bieżącymi.

Wynik  budżetu  stanowi  jeden  z  najistotniejszych  wskaźników  sytuacji  finansowej  jednostek

samorządu terytorialnego, ilustrując czy dana gmina jest w stanie pokryć wydatki bieżące dochodami

bieżącymi. Jeśli wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących mamy do czynienia z deficytem

operacyjnym.  Oznacza  to,  iż  wydatki  te  realizowane  są  na  poziomie  przekraczającym  możliwości

finansowe gminy. Z kolei sytuacja odwrotna, gdy dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących

oznacza, że jednostka samorządu terytorialnego ma możliwości finansowe na prowadzenie nowych

inwestycji lub spłatę wcześniejszego zadłużenia.

47



RAPORT O STANIE GMINY WRĘCZYCA WIELKA 2019

Warto też wiedzieć, że wielkość nadwyżki operacyjnej determinuje możliwość korzystania przez gminę

Wręczyca Wielka z kredytów. Ten czynnik pozwala instytucjom bankowym oceniać, czy dany podmiot

posiada zdolność kredytową.

2019  rok  zakończył  się  nadwyżką  operacyjną  w wysokości  7.357.333,10  zł  (z  wolnymi  środkami  

w wysokości 7.826.569,79 zł).

Na 15 kwietnia 2020 r. WPF przewiduje następujące nadwyżki operacyjne:

2020 r. –   2.703.854,22 zł,

2021 r. –   4.948.072,92 zł,

2022 r. –   5.843.440,00 zł,

2023 r. –   6.383.440,00 zł,

2024 r. –   7.264.940,00 zł,

2025 r. –   8.264.940,00 zł,

2026 r. –   9.264.940,00 zł,

2027 r. – 10.193.080,00 zł.
Z  nowej  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  wynik,  że  w  każdym  roku  zostanie  spełniona  relacja  
z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

3. REALIZACJA POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII

3.1. Strategia Rozwoju Gminy Wręczyca Wielka  na lata 2016-2025

Dokument przyjęty Uchwałą Nr XI/116/16 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 18 lutego 2016 roku.

W dokumencie zostały określone 3 cele strategiczne oraz cele operacyjne:

      1.  Budowanie konkurencyjnej gospodarki.
Cel operacyjny 1.1. Atrakcyjny rynek pracy i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw;
Cel operacyjny 1.2. Rozwój turystyki i agroturystyki;
Cel operacyjny 1.3. Podnoszenie konkurencyjności rolnictwa;
Cel operacyjny 1.4. Atrakcyjny wizerunek gminy.

2.  Nowoczesna infrastruktura przy zachowaniu wysokiej jakości środowiska     
     naturalnego, zasobów przyrodniczych i historycznych.

Cel operacyjny 2.1. Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony środowiska;
Cel operacyjny 2.2. Rozwój infrastruktury drogowej;
Cel operacyjny 2.3. Rozwój infrastruktury kulturowej i sportowo rekreacyjnej;
Cel operacyjny 2.4. Rozwój infrastruktury edukacyjnej;
Cel operacyjny 2.5. Poprawa ładu przestrzennego w gminie, odnowa centrów  miejscowości,
ochrona zabytków i obszarów cennych przyrodniczo;
Cel operacyjny 2.6. Poprawa dostępu do internetu oraz usług elektronicznych.

       3.  Wszechstronny rozwój kapitału ludzkiego i społecznego.
Cel operacyjny 3.1. Rozwój oferty kulturowej i sportowej;
Cel operacyjny 3.2. Podniesienie poziomu i jakości wykształcenia mieszkańców;
Cel operacyjny 3.3. Poprawa dostępności do usług społecznych i zdrowotnych;
Cel operacyjny 3.4. Poprawa dostępności komunikacyjnej środkami transportu zbiorowego;
Cel operacyjny 3.5. Wzrost integracji mieszkańców.
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W roku 2019 w ramach pozyskanych środków zewnętrznych zakończono następujące projekty:

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Hutka-etap I;

Celem projektu jest poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Hutka poprzez
budowę sieci kanalizacyjnej.
Zakres rzeczowy odebranych prac w dniu 22.10.2019 roku  obejmował:
- sieć grawitacyjną-          2782,00 mb,
- kanały tłoczne -                940,50 mb,
- przyłącza  kanalizacyjne- 706,25 mb,
- przepompownie ścieków-        3 kpl.,

Wartość otrzymanego dofinansowania wg umowy 1.999.999,00 zł.
Dotychczasowa otrzymana refundacja 859.005,00 zł

Pozostała kwota do refundacji uzależniona jest od osiągnięcia wskaźnika, przyłączenia do
kanalizacji 75 posesji. Termin uzyskania efektu ekologicznego październik 2020 r. Po tym
terminie można będzie złożyć wniosek o płatność końcową.
Projekt  współfinansowany  w  ramach  Programu  Rozwoju  Obszarów  Wiejskich  na  lata  
2014-2020.

Budowa kanalizacji  sanitarnej  we wsi Zamłynie –Piła Pierwsza-Bór Zapilski-  etap II-  Bór
Zapilski, Piła Druga;
Zakres prac  odebranych w dniu 30.09.2019 r. obejmował:

- sieć grawitacyjną –            3319,80 mb,
- kanały tłoczne –                 1382,60 mb,
- przyłącza kanalizacyjne -   1397,75mb,
- przepompownie ścieków –           4 kpl,

Wartość dofinansowania wg podpisanej umowy 3.647.000,00 zł.
Termin uzyskania efektu ekologicznego październik 2020 r.
Projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Śląskiego
na lata 2014-2020 w ramach RIT.

„Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających  azbest z terenu Gminy
Wręczyca Wielka-2019”
W  ramach  inwestycji  zebrano  i  unieszkodliwiono  103,89  Mg  odpadów  niebezpiecznych
zawierających azbest z 40. gospodarstw domowych.
Kwota dofinansowania w WFOŚiGW w Katowicach – 45.298,74 zł.

Inwestycje zrealizowane w ramach konkursu „Inicjatywa sołecka”
1. Budowa siłowni napowietrznej w miejscowości Borowe – otrzymane dofinansowanie

6.768,69zł,
2. Budowa siłowni napowietrznej w miejscowości Jezioro – otrzymane dofinansowanie

6.264,39zł,
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3. Budowa siłowni na powietrzu w miejscowości Puszczew- otrzymane dofinansowanie
6.252,09zł;

4. Budowa  placu  zabaw  w  miejscowości  Piła  Druga  –  otrzymane  dofinansowanie  
19.855,29zł.

5. Budowa  siłowni  zewnętrznej  w  miejscowości  Kuleje  –otrzymane  dofinansowanie
5.083,59zł.

W roku 2019 rozpoczęto realizację projektu współfinansowanego ze środków zewnętrznych
pn.:

Szkolenie mieszkańców gminy Wręczyca Wielka w zakresie kompetencji cyfrowych-
otrzymane dofinansowanie to kwota 100.800,00 zł.
oraz złożono następujące wnioski na realizację n/w projektów:

 W zdrowym ciele zdrowy pomysł
 Przyszłość w moich rękach
 Z większą wiedzą w przyszłość
 Jestem kompetentny –jestem konkurencyjny na rynku pracy
 W moich rękach moja przyszłość
 Równe szanse drogowskazem sukcesu
 Przebudowa drogi gminnej ul. Cmentarna w miejscowości Truskolasy
  

Strategia Rozwoju Gminy Wręczyca Wielka  nie została poddana ewaluacji.

W 2019 roku dokonano remontu budynku świetlicy w Węglowicach za kwotę 40.650,41 zł, przepustu
drogowego  w  miejscowości  Hutka-  14.036,83  zł,  wybudowano  parking  przy  drodze  gminnej  
w miejscowości Bieżeń – 36.133,69 zł oraz  wybudowano, dobudowano oraz dokonano modernizacji
oświetlenia ulicznego w miejscowościach Bór Zapilski, Borowe, Jezioro,Szarlejka oraz Kalej na łączną
kwotę 75.512,23 zł

3.2. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wręczyca Wielka

Dokument przyjęty  Uchwałą nr  X/107/15Rady Gminy Wręczyca Wielka z  dnia 29.12.2015
roku.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Wręczyca Wielka jest dokumentem strategicznym,
obejmującym obszar całej Gminy, zawierającym zobowiązanie do wdrażania przez samorząd
działań  mających  na  celu  poprawę  efektywności  wykorzystania  paliw  i  energii  oraz
ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń do atmosfery.

Celem  Planu jest  uporządkowanie  i  organizacja  działań  podejmowanych  przez  Gminę
sprzyjających  poprawie  jakości  powietrza,  dokonanie  oceny  stanu  sytuacji  w  gminie,  
w zakresie emisji  gazów cieplarnianych oraz dobór działań,  które zostaną podjęte i  mogą
zostać podjęte w przyszłości dla osiągnięcia ww. celów. W swojej istocie Plan dotyczy działań
planowanych i rozpatrywanych do podjęcia na obszarze terytorialnym Gminy.   

W  dokumencie  sformułowano  listę  10.  zadań,  których  realizacja  przyczyni  się  do  osiągnięcia
zamierzonych celów w Planie.

Zadanie 1. Modernizacja placówek oświatowych oraz obiektów komunalnych,
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Zadanie  2.  Montaż  instalacji  OZE  na  potrzeby  obiektów  użyteczności  publicznej  oraz  obiektów
komunalnych,

Zadanie 3. Modernizacja publicznych systemów oświetleniowych na energooszczędne,

Zadanie  4.  Wprowadzanie  systemu  zarządzania  energią  w  budynkach  użyteczności  publicznej  
i obiektach komunalnych,

Zadanie  5.  Kształtowanie  poziomu świadomości  społeczeństwa w zakresie  poszanowania  energii  
i środowiska - edukacja ekologiczna mieszkańców,

Zadanie 6. Wdrażanie sytemu zielonych zamówień/zakupów/inwestycji publicznych,

Zadanie 7. Budowa ścieżek rowerowych,

Zadanie 8. Utworzenie baz danych pozwalających na inwentaryzację źródeł emisji,

Zadanie 9. Termomodernizacja remiz OSP,

Zadanie  10.  Inwestycje  prywatne  w  zakresie  termomodernizacji  budynków,  modernizacji  źródeł
ciepła, zastosowania OZE

Gmina Wręczyca Wielka w dniu 11.07.2019 roku podpisała z WFOŚiGW w Katowicach porozumienie
w  sprawie  wspólnej  realizacji  Programu  „Czyste  Powietrze”.  Do  końca  roku  2019  sprawdzono  
i   przekazano  do  WFOŚiGW  w  Katowicach  23  wnioski  złożone  przez  mieszkańców  gminy.
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej nie został poddany ewaluacji.

3.3. Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Roczny  program 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 2019 rok został przyjęty  uchwałą Nr III/33/18  Rady Gminy we Wręczycy Wielkiej  

z  dnia  28  grudnia  2018r. Projekt  Rocznego  Programu  Współpracy  był  konsultowany  z  podmiotami

programu w sposób określony w Uchwale nr XXXVII/330/10 z dnia 29 czerwca 2010 r oraz w Uchwale  

Nr XIX/221/12 z dnia 30 listopada 2012 r .

Konsultacje  projektu  programu  przeprowadzono w okresie  od 15.10.2018 roku do 06.11.2018 roku,  

nie zgłoszono żadnych uwag.

Celem głównym programu było: „Włączenie organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów w system

funkcjonowania Gminy na zasadzie równoprawnego partnerstwa”.

Celami szczegółowymi programu było:

1. podniesienie skuteczności i efektywności działań podejmowanych w sferze zadań publicznych;
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2. określenie  obszarów,  kierunków  i  form  wzajemnej  współpracy  oraz  udzielania  pomocy

organizacjom pozarządowym i innym podmiotom przez samorząd Gminy;

3. wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych i innych podmiotów;

4. stworzenie warunków do powstania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności

lokalnej;

5. umacnianie świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie  

i lokalna wspólnotę.

Współpraca  Gminy  Wręczyca  Wielka  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  podmiotami,

o których mowa w ustawie o  działalność pożytku publicznego i wolontariacie  polegała m.in.:  na

zlecaniu realizacji zadań publicznych w formie wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie

ich realizacji.

Zlecanie realizacji zadań publicznych odbywało się po przeprowadzeniu otwartych konkursów ofert na

podstawie art.  13 na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku

publicznego i o wolontariacie.

Zarządzeniem Nr 24/2019  z dnia 26.03.2019 r Wójt Gminy Wręczyca Wielka  ogłosił otwarty konkurs

ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz

kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa  planowanych do realizacji w 2019 r.

Na realizację zadań publicznych została przeznaczona kwota 305.000,00 zł, w tym:

1) na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  – 305.000,00 zł

2) na zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa  –   70.000,00 zł

W ogłoszonych konkursach uprawnione podmioty   złożyły  łącznie  27 ofert.  Ilość  złożonych ofert  

w stosunku do roku 2018 wzrosła o 50% ( tj. o  9 ofert).

Lp. Nazwa zadania

publicznego

liczba

złożonych

ofert

Wnioskowana

dotacja w zł

Liczba

podpisanych

umów

Przyznana

dotacja w

zł

1. Wspieranie i

upowszechnianie kultury

fizycznej

12 418 238,00 11 305 000,00

2. Kultury, sztuki, ochrony

dóbr kultury i

dziedzictwa narodowego

15 165 624,60 14 70 000,00
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Wykaz organizacji, które otrzymały dotację z budżetu Gminy Wręczyca Wielka w roku 2019:

- w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

Lp. Nazwa zadania Podmiot realizujący Przyznana

dotacja  zł

1 Krzewienie Kultury Fizycznej wśród
dzieci, młodzieży i dorosłych na
terenie miejscowości Truskolasy

KS „OLIMPIA TRUSKOLASY”,

ul. Sportowa 2, 42-134 Truskolasy

60 477,78

2 Rozgrywki ligowe seniorów oraz
grup młodzieżowych

LKS JUNIOR Szarlejka - 2019

LKS „Junior” Szarlejka

ul. Szkolna 1, 42-130 Kalej

33 944,15

3 Prowadzenie zajęć szkoleniowych
teakwon-do oraz udział w imprezach

sportowych w 2019 roku

KS „WOJOWNIK”,  

ul. 11 Listopada 17/7, 42-100 
Kłobuck

4 177,74

4 Organizacja zajęć sportowych
z kickboxingu

KSW „MIX TEAM”,

ul. Mickiewicza 31A, 42-130 
Wręczyca Wielka

30 363,23

5 Wspieranie i upowszechnianie
kultury fizycznej

LKS „AMATOR” Golce,

42-134 Golce 72

44 562,58

6 LKS Borowe – aktywność i zdrowie LKS „PŁOMIEŃ BOROWE”,

ul. Sportowa 26, 42-133 Borowe

20 888,71

7 Propagowanie i upowszechnianie
wśród dzieci, młodzieży i dorosłych
rekreacji ruchowej oraz sportu jako

alternatywnej formy spędzania
wolnego czasu w Sołectwie

Truskolasy i Gminie Wręczyca
Wielka w 2019 roku

ULKS „HERKULES” Truskolasy,

ul. Szkolna 3, 42-134 Truskolasy

5 222,18

8 Pozytywny bieg przełajowy 2019 Stowarzyszenie na rzec integracji 
społeczności lokalnej Pozytywnie 
Aktywni, ul. Łukaszewicza 260,    
42-130 Szarlejka

7 460,25

9 Wspieranie i upowszechnianie
kultury fizycznej jako alternatywnej
formy spędzania czasu wolnego na
terenie Gminy Wręczyca Wielka

LKS „HURAGAN” Jezioro,

42-133 Jezioro 44

40 583,77
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10 Krzewienie kultury fizycznej wśród
dzieci i młodzieży oraz osób
dorosłych  w miejscowości

Wręczyca Wielka

KS „SOKÓŁ” Wręczyca,

ul. Sportowa 2, 42-130 Wręczyca 
Wielka

50 481,04

11 Organizowanie i uczestniczenie
w przedsięwzięciach   sportowych
(turnieje, mecze ligowe) dla dzieci

i młodzieży

Stowarzyszenie „Szkoła
w Węglowicach”, 42-133 
Węglowice 3

5 744,39

12 Pozytywny Trener/Nauczyciel* Fundacja Sportu Pozytywnego,

ul. Waszyngtona 34/36,

81-451 Gdynia

1  094,18

*Wnioskodawca nie podpisał umowy na przyznaną dotację.

- w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

Lp. Nazwa zadania Podmiot realizujący Przyznana
dotacja zł

1 Kultura, sztuka, ochrona dóbr
kultury 

i dziedzictwa narodowego

Stowarzyszenie „ Koła Gospodyń 
Wiejskich Gminy Wręczyca 
Wielka”, ul. Śląska 20, 42-130 
Wręczyca Wielka

22 222,42

2 Ocalić od zapomnienia KGW w Bieżeniu, ul. Strażacka 4,

42-133 Bieżeń

3 196,80

3 Harcerstwo – historia, tradycja,
nowoczesność

ZHP Chorągiew Śląska Hufiec 
Kłobuck ul. E. Orzeszkowej 44, 
42-100 Kłobuck

4 275,95

4 Tradycje i obyczaje
bożonarodzeniowe

OSP w Truskolasach, ul. Rynek 3,

42-134 Truskolasy

967,61

5 Kultura Patriotyzmu wśród dzieci
i młodzieży

Truskolaskie Stowarzyszenie 
Inicjatyw,

ul. Szkolna 3, 42-134 Truskolasy

498,40

6 Tu tworzyła się historia Stowarzyszenie WeWręczycy,

ul. Boczna 8, 42-130 Wręczyca 
Wielka

9 419,65
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7 Festyn integracyjno – kulturowy* KGW w Pile Drugiej Aśka

 i Banda, ul. Sportowa 111,

42-134 Piła Druga

98,60

8 Monografia na 100 lecie OSP we
Wręczycy Wielkiej cz.I.

OSP Wręczyca Wielka,

ul. Śląska 28, 42-130 Wręczyca 
Wielka

1 956,81

9 Promowanie muzyki chóralnej
 i podejmowanie inicjatyw

artystycznych na rzecz
mieszkańców gminy Wręczyca

Wielka

Stowarzyszenie Chór Con Amore,

ul. Śląska 20, 42-130 Wręczyca 
Wielka

5 304,99

10 Niewiasty z KGW Czarna Wieś
zarażają tradycją i kulturą

KGW Kobieca Grupa Wsparcia,

ul. Słoneczna 90, 42-133 Czarna 
Wieś

5 595,67

11 Integracja mieszkańców poprzez
organizowanie warsztatów

artystycznych

KGW Jezioro, 42-133 Jezioro 44 2 502,65

12 Dożynki wiejsko- parafialne KGW w Zamłyniu, 42-134 
Zamłynie 51

1 754,20

13 Podtrzymywanie rodzimych
tradycji w naszej Małej Ojczyźnie

KGW w Puszczewie, 42-133 
Puszczew 5a

4 630,08

14 Kultywowanie tradycji rodzimej
naszego regionu

Stowarzyszenie Krzewienia 
Kultury
i Dawnych Tradycji Gminy 
Wręczyca Wielka, ul. Śląska 20, 
42-130 Wręczyca Wielka

5 455,90

15 KGW Piła Pierwsza
Teraz jest nasz czas

KGW w Pile Pierwszej, 42-134

Piła Pierwsza 68

2 120,27

*Wnioskodawca nie podpisał umowy na przyznaną dotację.
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Podział dotacji na poszczególne działania:

81%

19%

Kultura fizyczna - 305 000 zł

Kultura, sztuka...- 70 000 zł

Wszystkie organizacje, z którymi podpisano umowy złożyły sprawozdania końcowe z ich realizacji.

Formami  pomocy  pozafinansowej  była  pomoc  Gminy  w  udostępnianiu  nieodpłatnie  mienia
komunalnego  do  realizacji  celów  statutowych,  informowania  o  konkursach  dla  organizacji
pozarządowych  na stronie WWW gminy,  pomoc przy aplikowaniu o środki, konsultacje projektów.

3.4. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Wręczyca Wielka na lata 2018 – 2021

Z perspektywą do 2025 roku został przyjęty Uchwałą Nr XXXVI/368/18 Rady Gminy Wręczyca Wielka 
z dnia 27 września 2018 r.

Program ochrony środowiska jest  elementem polityki  ochrony środowiska rozumianej jako zespół
działań  mających  na  celu  stworzenie  warunków  niezbędnych  do  realizacji  ochrony  środowiska,
zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju gminy.

W 2019 r.  do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska złożonych zostało 67 wniosków  z terenu
gminy  w  ramach  programu  „Czyste  powietrze”.  Zakończono  budowę  kanalizacji  ściekowej  oraz
modernizację sieci  wodociągowych w Borze  Zapilskim i  Hutce oraz wymianę sieci  wodociągowej  
w Borowem.

Przez placówki oświatowe gminy Wręczyca Wielka przeprowadzona została akcja „Sprzątanie świata”.
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3.5.  Programu  opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz  zapobiegania  bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Wręczyca Wielka w 2019 roku
Zgodnie z art.  11a ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o ochronie zwierząt (tekst jednolity  Dz. U.  
z 2019 r. poz. 122) Rada Gminy określa w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, program opieki
nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz  zapobiegania  bezdomności  zwierząt.   Program  opieki  nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wręczyca Wielka
na 2019 rok, objął swoim zakresem realizację takich zadań jak:

1. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
2. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
3. Odławianie bezdomnych zwierząt;
4. Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku;
5. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
6. Usypianie ślepych miotów;
7. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
8. Zapewnienie  całodobowej  opieki  weterynaryjnej  w  przypadkach  zdarzeń  drogowych

z udziałem zwierząt.

Na  realizację  zadań  opisanych  w  Programie,  wykorzystano  środki  finansowe  w   wysokości  
56.186,40 złotych.

3.6. Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy
29 listopada 2001 r. Rada Gminy Wręczyca Wielka podjęła uchwałę Nr 65/VIII/01 w sprawie zasad
wynajmowania lokali  mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Zgodnie  
z  cyt.  uchwałą  Rada  Gminy  powołuje  Komisję  Mieszkaniową,  której  przedmiotem  działania  jest
opiniowanie wniosków osób ubiegających się o przyznanie lokali.
Uchwała obowiązuje w niezmienionym brzmieniu.
W 2019 r. Gmina przydzieliła najemcy 1 lokal mieszkalny.

3.7. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wręczyca
Wielka w latach 2011-2031
W gminie Wręczyca Wielka realizowany jest  program usuwania  azbestu i  wyrobów zawierających
azbest  przyjęty uchwałą  Nr XV/178/12 Rady Gminy Wręczyca Wielka z  dnia  30 kwietnia  2012 r.  
z nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych polegający na demontażu pokryć, zbiórce
i utylizacji wyrobów zawierających azbest. 
W roku 2019 odebrano i  zutylizowano łącznie 108,66Mg, w tym 40,08Mg pochodzących z pokryć
budynków mieszkalnych i  gospodarczych. Pozostała odebrana ilość wyrobów zawierających azbest,
tj. 68,56Mg składowana była na paletach. Złożonych zostało  44 wnioski,  z czego zrealizowano 40,
natomiast w 4. przypadkach wnioskodawcy zrezygnowali  z ich realizacji.
Kwota dofinansowania z WFOŚiGW w Katowicach – 45.298,74 zł.

3.8.  Gminny  Program  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  oraz
Przeciwdziałania  Narkomanii  w  Gminie  Wręczyca  Wielka  na  rok  2019
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Wyodrębnione  w  gminnym  budżecie  środki,  pozyskiwane  od  przedsiębiorców  ubiegających  się  
o zezwolenia na sprzedaż alkoholu to tzw. korkowe, które w całości powinny zostać przeznaczone na
przeciwdziałanie problemom wynikającym z uzależnień od alkoholu i narkotyków.
Prowadzenie  działań  związanych  z  profilaktyką  i  rozwiązywaniem  problemów  alkoholowych  oraz
integracji  społecznej  osób  uzależnionych  od  alkoholu  należy  do  zadań  własnych  gmin.  Są  one
realizowane  poprzez  uchwalany  corocznie  przez  radę  gminy  program profilaktyki  i  rozwiązywania
problemów alkoholowych stanowiący część strategii rozwiązywania problemów społecznych.

Gminy  Program  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  oraz  Przeciwdziałania
Narkomanii  na  rok 2019 został  przyjęty  do realizacji  Uchwałą  Nr III/26/18 Rady Gminy Wręczyca
Wielka w dniu 28 grudnia 2018 r.

Organem wykonującym zadania w zakresie szeroko pojętej  profilaktyki  alkoholowej  w gminie  jest
powołana  przez  Wójta  Komisja  rozwiązywania  problemów  alkoholowych.  Komisja  ta  podejmuje
również czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu
obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.  Osoby wchodzące w skład
komisji muszą posiadać odpowiednie przeszkolenie z zakresu profilaktyki alkoholowej.

Na  realizację  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  oraz
Przeciwdziałania  Narkomanii  na  2019 rok Gmina Wręczyca Wielka  przeznaczyła  środki  finansowe,
które  zgodnie  z  ustawą o  wychowaniu  w trzeźwości  i  przeciwdziałaniu  alkoholizmowi  pochodzą  
z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Rada Gminy Wręczyca Wielka
uchwałą Nr XXXII/335/18 z dnia 24 kwietnia 2018 r. ustaliła maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych na terenie Gminy Wręczyca Wielka.                                                                       

Według stanu na dzień 31.12.2019 r. liczba ta wyniosła ogółem 197.

Wartość  alkoholu  sprzedanego  w  2019  roku  na  terenie  gminy  na  podstawie  oświadczeń
przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych – ogółem 13.267.219,77 zł, w tym:

- do 4,5% (oraz piwa) -                             6.275.940,71 zł

- od 4,5% do 18% ( z wyjątkiem piwa) -   960.004,10 zł

- powyżej 18% -                                         6.031.274,96 zł

Łączna wysokość środków finansowych uzyskanych przez gminę z tytułu rocznych opłat za korzystanie
z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych w 2019 roku – 299.797,04 zł.

Podejmowane  działania  w  ramach  Programu  skierowane  były  do  różnych  grup  społecznych,  
w  większości  były  kontynuacją  przedsięwzięć  podjętych  w latach  poprzednich,  przykładem takich
działań są m.in: działalność Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień oraz Przemocy w Rodzinie, zajęcia 
w  Świetlicy  wychowawczej,  realizacja  rekomendowanych  programów  profilaktycznych,  udział
w ogólnopolskich kampaniach profilaktycznych.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. na realizację Programu wydatkowano środki finansowe
łącznie  w  kwocie  243.091,88  zł,  w  tym  na  przeciwdziałanie  alkoholizmowi  wydatkowano  środki
w kwocie 238.991,88 zł, na zwalczanie narkomanii- 4.100,00zł.

4. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
Zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, cyt.: „Do
gminnego zasobu nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności gminy  
i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania
wieczystego Gminy”.
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Zgodnie  z  zapisami  ww.  ustawy,  jednym  z  podstawowych  zadań  Gminy  jest  tworzenie  oraz
prawidłowe gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości.
Gminne zasoby nieruchomości mogą być wykorzystywane na cele rozwojowe i inwestycyjne Gminy, 
w  szczególności  związane  z  realizacją  zadań  własnych  gminy  oraz  innych  celów  publicznych.
Uwzględniając powyższe w roku 2019 nastąpiło powiększenie zasobu nieruchomości  gminnych na
skutek trwającej komunalizacji  dróg gminnych, nabywania gruntów pod drogi i  ich poszerzenia na
mocy  decyzji  podziałowych,  nabycie  w  drodze  darowizny,  kupno  gruntów  pod  urządzenia
infrastruktury  technicznej  (m.in.  przepompownie  dla  potrzeb  kanalizacji  sanitarnej  i  inne  usługi
publiczne).

Wykaz nieruchomości gruntowych Gminy Wręczyca Wielka ujętych w mieniu komunalnym w roku 2019.

Nr
działki

Pow.
 w ha

Obręb
ewidencyjny

stan
zagospodarowa

-nia
Własność

podstawa prawna
nabycia

Nr księgi
wieczystej (KW)

Szacunkowa
wartość w zł

1727/5 0.0008 Kalej

droga -
przejęcie na
podst. art. 98

u.o.g.n.

Gmina

Dec Wójta Gminy
GR.6831.41.2018.2019

 z dnia 22.01.2019 r.
(ostateczna

11.02.2019r.)

CZ2C/00047676/
9

320

736/47 0.0108
Wręczyca

Wielka

droga -przejęcie
na podst. art. 98

u.o.g.n.
Gmina

Dec Wójta Gminy
GR.6831.65.2017.2019

 z dnia 06.02.2019 r.
(ostateczna

07.02.2019r.)

CZ2C/00045138/
2

3 564

736/49 0.0541
Wręczyca

Wielka

droga -
przejęcie na
podst. art. 98

u.o.g.n.

Gmina

Dec Wójta Gminy
GR.6831.65.2017.2019

 z dnia 06.02.2019 r.
(ostateczna

07.02.2019r.)

CZ2C/00045138/
2

17 853

244/1 0.0039 Puszczew

droga -
przejęcie na
podst. art. 98

u.o.g.n.

Gmina

Dec. Wójta Gminy
GR.6831.59.2018.2019

 z dnia 18.01.2019 r.
(ostateczna

06.02.2019r.)

CZ2C/00019139/
8

780

619 1.2537 Truskolasy droga Gmina

Dec. Woj. Śl.
NWXV.7532.1.199.1.20

15 z dnia 27.12.2018
(ostateczna

11.01.2019r.)

KW 46037/1
- do regulacji

338 499

334 0.0403 Jezioro droga gminna Gmina Dec. Woj. Śl.
NWXV.7510.1.52.2015

 z dn. 30.01.2019
(ostateczna

19.02.2019r.)

+ Postanowienie
prostujące

NWXV.7510.1.52.2015
z dnia 22.03.2019 r.

KW 48667/0  -
do regulacji

2 015
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(podlega wykonaniu z
dniem 06.04.2019 r.)

338 0.0751 Jezioro droga gminna Gmina

Dec. Woj. Śl.
NWXV.7510.1.52.2015

 z dn. 30.01.2019
(ostateczna

19.02.2019r.)

+ Postanowienie
prostujące

NWXV.7510.1.52.2015
z dnia 22.03.2019 r.

(podlega wykonaniu z
dniem 06.04.2019r.)

KW 48667/0  -
do regulacji

3 755

339 0.0254 Jezioro droga gminna Gmina

Dec. Woj. Śl.
NWXV.7510.1.52.2015

 z dn. 30.01.2019
(ostateczna

19.02.2019r.)

+ Postanowienie
prostujące

NWXV.7510.1.52.2015
z dnia 22.03.2019 r.

(podlega wykonaniu z
dniem 06.04.2019r.)

KW 48667/0 
- do regulacji

1 270

340 0.0075 Jezioro droga gminna Gmina

Dec. Woj. Śl.
NWXV.7510.1.52.2015

 z dn 30.01.2019
(ostateczna

19.02.2019r.)

+ Postanowienie
prostujące

NWXV.7510.1.52.2015
z dnia 22.03.2019 r.

(podlega wykonaniu z
dniem 06.04.2019r.)

KW 48667/0  -
do regulacji

375

344 0.1679 Jezioro droga gminna Gmina

Dec. Woj. Śl.
NWXV.7510.1.52.2015

 z dn 30.01.2019
(ostateczna

19.02.2019r.)

+ Postanowienie
prostujące

NWXV.7510.1.52.2015
z dnia 22.03.2019 r.

(podlega wykonaniu z
dniem 06.04.2019r.)

KW 48667/0  -
do regulacji

8 395

350 0.1322 Jezioro droga gminna Gmina Dec. Woj. Śl.
NWXV.7510.1.52.2015

 z dn 30.01.2019
(ostateczna

19.02.2019r.)

KW 48667/0  -
do regulacji

6 610
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+ Postanowienie
prostujące

NWXV.7510.1.52.2015
z dnia 22.03.2019 r.

(podlega wykonaniu z
dniem 06.04.2019r.)

736/53 0.0125
Wręczyca

Wielka

droga -
przejęcie na
podst. art. 98

u.o.g.n.

Gmina

Dec Wójta Gminy
GR.6831.66.2017.2019

 z dnia 28.02.2019 r.
(ostateczna

22.03.2019r.)

CZ2C/00045138/
2

4 125

736/56 0.0121
Wręczyca

Wielka

droga -
przejęcie na
podst. art. 98

u.o.g.n.

Gmina

Dec Wójta Gminy
GR.6831.66.2017.2019

 z dnia 28.02.2019 r.
(ostateczna

22.03.2019r.)

CZ2C/00045138/
2

3 993

736/58 0.0214
Wręczyca

Wielka

droga -
przejęcie na
podst. art. 98

u.o.g.n.

Gmina

Dec Wójta Gminy
GR.6831.75.2017.2019

 z dnia 28.02.2019 r.
(ostateczna

21.03.2019r.)

CZ2C/00045138/
2

7 062

736/60 0.0072
Wręczyca

Wielka

droga -
przejęcie na
podst. art. 98

u.o.g.n.

Gmina

Dec Wójta Gminy
GR.6831.75.2017.2019

 z dnia 28.02.2019 r.
(ostateczna

21.03.2019r.)

CZ2C/00045138/
2

2 376

242/1 0.0076 Puszczew

droga -
przejęcie na
podst. art. 98

u.o.g.n.

Gmina

Dec. Wójta Gminy
GR.6831.68.2018.2019

z dnia 02.04.2019 r.
(ostateczna

08.04.2019r.)

CZ2C/00045943/
8 1520     

723 0.4983 Grodzisko droga Gmina

Dec. Woj. Śl.
NWXV.7532.1.437.2.

2016 
z dn. 18.02.2019r.

(ostateczna
05.03.2019r.)

KW 48803/6 – do
regulacji

49830

963 0.0513
Wręczyca

Wielka
droga Gmina

Dec. Woj. Śl.
NWXV.7510.1.57.2.201

5 z dn. 11.12.2018r.
(ostateczna

01.01.2019r.)

KW 47081/1
- do regulacji

2 565     

316/27 0.0034 Grodzisko droga Gmina

Dec. Wójta Gminy
GR.6831.37.2018.2019

z dnia 15.04.2019 r.
(ostateczna

29.04.2019r.)

KW 18335/5    -
do regulacji

1122

875/4 0.0283 Truskolasy droga Gmina
Akt Notarialny Rep A
Nr 3014/2019 z dnia

29.05.2019r.
KW 52412/9 7075

876/11 0.0230
Truskolasy

droga Gmina
Akt Notarialny Rep A
Nr 3014/2019 z dnia

29.05.2019r.
KW 52412/9 5750

880/3 0.0090
Truskolasy droga

Gmina
Akt Notarialny Rep A
Nr 3014/2019 z dnia

29.05.2019r.
KW 52412/9 2250
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881/3 0.0092
Truskolasy droga

Gmina
Akt Notarialny Rep A
Nr 3014/2019 z dnia

29.05.2019r.
KW 52412/9 2300

875/6 0.0300
Truskolasy droga

Gmina
Akt Notarialny Rep A
Nr 3020/2019 z dnia

29.05.2019 .
KW 52412/9 7500

876/13 0.0248
Truskolasy droga

Gmina
Akt Notarialny Rep A
Nr 3020/2019 z dnia

29.05.2019r.
KW 52412/9 6200

880/2 0.0097
Truskolasy droga

Gmina
Akt Notarialny Rep A
Nr 3020/2019 z dnia

29.05.2019r.
KW 52412/9 2425

881/2 0.0080 Truskolasy droga Gmina
Akt Notarialny Rep A
Nr 3020/2019 z dnia

29.05.2019 r.
KW 52412/9 2000

626/1       0.0108 Kalej

droga -
przejęcie na
podst. art. 98

u.o.g.n.

Gmina

Dec. Wójta Gminy
GR.6831.29.2019 z
dnia 12.06.2019r.

(ostateczna
19.06.2019r.)

CZ2C/00046262/
7

6480

88/1 0.0093
Czarna

Wieś

droga -
przejęcie na
podst. art. 98

u.o.g.n.

Gmina

Dec. Wójta Gminy
GR.6831.73.2018.2019

z dnia 16.04.2019r.
(ostateczna

15.05.2019r.)

CZ2C/00042038/
0

2790

274/1 0.0141 Szarlejka

droga -
przejęcie na
podst. art. 98

u.o.g.n.

Gmina

Dec. Wójta Gminy
GR.6831.6.2019 z dnia
12.06.2019r. (ostateczna

27.06.2019r.)

CZ2C/00049091/
8

4230

465/2 0.0391 Długi Kąt droga Gmina

Dec. Woj. Śl.
NWXV.7532.1.436.201

6  z dn. 27.05.2019r.
(ostateczna

11.06.2019r.)

KW 45937/3 – do
regulacji

11700

466/2 0.0216 Długi Kąt droga Gmina

Dec. Woj. Śl.
NWXV.7532.1.436.201

6  z dn. 27.05.2019r.
(ostateczna

11.06.2019r.)

KW 45937/3 – do
regulacji

6480

218/4 0.0185 Nowiny

droga -
przejęcie na
podst. art. 98

u.o.g.n.

Gmina

Dec. Wójta Gminy
GR.6831.13.2019 z
dnia 18.07.2019r.

(ostateczna
23.07.2019r.)

KW 8614/2
- do regulacji

4625

339/12 0.0118 Grodzisko

droga -
przejęcie na
podst. art. 98

u.o.g.n.

Gmina

Dec. Wójta Gminy
GR.6831.20. 2019 z

dnia 08.07.2019r.
(ostateczna

25.07.2019r.) +
Postanowienie
prostujące znak

GR.6831.20.1.2019
z dnia 04.10.2019r.
(uprawomocnione

17.10.2019r.)

KW 31673/3    -
do regulacji

3894

339/14 0.0257 Grodzisko droga -
przejęcie na

Gmina Dec. Wójta Gminy
GR.6831.20. 2019 z

KW 31673/3    -
do regulacji

8481
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podst. art. 98
u.o.g.n.

dnia 08.07.2019r.
(ostateczna

25.07.2019r.) +
Postanowienie
prostujące znak

GR.6831.20.1.2019
z dnia 04.10.2019r.
(uprawomocnione

17.10.2019r.)

338/6 0.0015 Grodzisko

droga -
przejęcie na
podst. art. 98

u.o.g.n.

Gmina

Dec. Wójta Gminy
GR.6831.21.2019 z
dnia 08.07.2019r.

(ostateczna
11.07.2019r.) +
Postanowienie
prostujące znak

GR.6831.21.1.2019
z dnia 21.10.2019r.
(uprawomocnione

04.11.2019r.)

KW 14866/8  -
do regulacji

495

338/8 0.0142 Grodzisko

droga -
przejęcie na
podst. art. 98

u.o.g.n.

Gmina

Dec. Wójta Gminy
GR.6831.21. 2019 z

dnia 08.07.2019r.
(ostateczna

11.07.2019r.) +
Postanowienie
prostujące znak

GR.6831.21.1.2019
z dnia 21.10.2019 r.
(uprawomocnione

04.11.2019r.)

KW 14866/8  -
do regulacji

4686

619/9 0.0199 Kalej

droga -
przejęcie na
podst. art. 98

u.o.g.n.

Gmina

Dec. Wójta Gminy
GR.6831.33. 2019 z
dnia 23.07.2019 r.

(ostateczna
05.08.2019r.)

KW 19538/5  -
do regulacji

6965

254/1
0.0091 Szarlejka

droga -
przejęcie na
podst. art. 98
u.o.g.n. (od
strony ul.
Cichej)

Gmina

Dec. Wójta Gminy
GR.6831.25.2019 z
dnia 20.09.2019 r.

(ostateczna
09.10.2019r.)

KW 3425/5
- do regulacji

2730

729/4 0.1511 Grodzisko grunt Gmina

Akt Notarialny Rep A
Nr 6549/2019 z dn.

14.11.2019 r. +
Akt Notarialny Rep A
Nr 6925/2019 z dnia

27.11.2019 r.

Odłączyć z naszej
KW

6830.80

323/2 0.1679 Bór Zapilski grunt Gmina

Dec. Woj. Śl.
NWXV.7510.1.138.201

9  z dn. 19.09.2019 r.
(ostateczna 04.10.2019

r.)

KW 29604/2    -
do regulacji

41975

78/3 0.0169 Piła Druga grunt Gmina

Dec. Woj. Śl.
NWXV.7510.1.139.201

9  z dn. 19.09.2019 r.
(ostateczna 04.10.2019r.

KW 3934/6    -
do regulacji

4225

63



RAPORT O STANIE GMINY WRĘCZYCA WIELKA 2019

480 1.5540 Długi Kąt grunt Gmina

Dec. Woj. Śl.
NWXV.7510.1.115.201
9  z dn. 08.08.2019 r.

(ostateczna 23.10.2019
r.)

KW 6544/6
 - do regulacji 46620

434 1.4937 Jezioro droga Gmina

Dec. Woj. Śl.
NWXV.7532.1.80.2015

z dn. 12.09.2019 r.
(ostateczna

27.09.2019r.)

KW 48667/0
- do regulacji

74685

74/19 0.0426 Węglowice

droga -
przejęcie na
podst. art. 98

u.o.g.n.

Gmina

Dec. Wójta Gminy
GR.6831.52.2019 z
dnia 29.10.2019 r.

(ostateczna
15.11.2019r.)

KW 10330/4
- do regulacji

10650

395/9 0.0080
Wręczyca

Wielka

droga -
przejęcie na
podst. art. 98

u.o.g.n.

Gmina

Dec. Wójta Gminy
GR.6831.79.2019 z
dnia 14.11.2019 r.

(ostateczna
19.11.2019r.)

KW 3839/0
- do regulacji

2800

32/5 0.0108 Kalej

droga -
przejęcie na
podst. art. 98

u.o.g.n.

Gmina

Dec. Wójta Gminy
GR.6831.49.2019 z
dnia 19.11.2019 r.

(ostateczna
25.11.2019r.)

KW 19288/7
- do regulacji

3780

1106/11 0.0101
Wręczyca

Wielka

droga -
przejęcie na
podst. art. 98

u.o.g.n.

Gmina

Dec. Wójta Gminy
GR.6831.54.2019 z
dnia 21.11.2019r.

(ostateczna
29.11.2019r.)

KW - do regulacji 3535

1003 0.4105 Hutka
droga – ul.

Dolna
Gmina

Dec. Woj. Śl.
NWXV.7532.1.273.201

4  z dn. 15.10.2019r.
(ostateczna

30.10.2019r.)

KW 44404/1  -
do regulacji

123150

1192 0.2789 Hutka
droga – ul.

Dolna
Gmina

Dec. Woj. Śl.
NWXV.7532.1.273.201

4  z dn. 15.10.2019r.
(ostateczna

30.10.2019r.)

KW 44404/1  -
do regulacji

83670

1193 0.9375 Hutka
droga – ul.

Leśna
Gmina

Dec. Woj. Śl.
NWXV.7532.1.273.201

4  z dn. 15.10.2019r.
(ostateczna

30.10.2019r.)

KW 44404/1  -
do regulacji

281250

485/2 0.0472 Szarlejka grunt Gmina

Akt Notarialny Rep A
Nr 7451/2019 z dn.

17.12.2019r.  +
Akt Notarialny Rep A

Nr
7489/2019 z dn.

17.12.2019 (Protokół-
„sprostowanie

oczywistej omyłki”)

CZ2C/00048796/
3

3740
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W roku 2019 wydatki związane z wypłatą odszkodowań za grunty przejęte pod drogi gminne, objęły
kwotę  111.701,00  zł.  Przewiduje  się,  że  wydatki  tego  typu  wzrosną,  gdyż  na  terenie  Gminy
obowiązuje plan przestrzennego zagospodarowania i wzrasta liczba podziałów, czego konsekwencją
jest wydzielanie i poszerzanie przewidzianych w p.z.p. dróg.

Gmina  Wręczyca  Wielka  gospodaruje  zasobem  nieruchomości  zgodnie  z  zasadami  racjonalnej
gospodarki,  na podstawie obowiązujących przepisów prawa,  uwzględniając w pierwszej  kolejności
potrzeby lokalnej społeczności i realizację zadań publicznych.

Gospodarując  nieruchomościami  zasobu  gminy  przewiduje  się  sprzedaż  gruntów  w  drodze
przetargowej szczególnie pod indywidualne budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

W  roku  minionym  jedna  nieruchomość  znalazła  nabywcę  w  drodze  przetargu  ustnego
nieograniczonego za cenę brutto 68.830,80 zł.

Planuje  się  także  sprzedaż  bezprzetargową  nieruchomości  lokalowych  mieszkalnych  na  rzecz
najemców. W roku 2019 nie odnotowano takiej sprzedaży.

W  roku  2019  kontynuowano  dotychczasowe  umowy  dzierżawy  i  najmu  na  nieruchomościach
będących w zasobie gminy, taką politykę planuje się również na lata następne.

Wykaz umów zawartych w roku 2019

Dzierżawa garaży/ogródków działkowych/gruntów rolnych
Lp. Położenie i 

użytkowanie 
nieruchomości  

Działka nr/ pow. 
odp. w ha, m2

Data 
zawarcia

Data 
obowiązywania

       UWAGI/opłaty

1.
Truskolasy

Użytkowanie rolnicze

część działki 1171 
i 1172/2
0,4300 ha

04.01.2019 r. 04.01.2019 r.
- 03.01.2022 r.

 47,20 zł/rok – Czynsz płatny
 do końca października każdego roku
+Aneks zawarty w dniu 31.12.2019 r. 
zmieniający stawkę z dniem 
01.01.2020r.

52,80 zł/rok – Czynsz płatny
 do końca października każdego roku

2.
Długi Kąt
Użytkowanie rolnicze
 

Działka nr 220
0,9171 ha

04.01.2019 r. 04.01.2019 r.
- 03.01.2022 r.

125,00 zł/rok – Czynsz płatny do
końca października każdego roku

+ Aneks zawarty w dniu 31.12.2019 r.
zmieniający stawkę z dniem 
01.01.2020r.
Stawka bez zmian.

3.
Grodzisko –
Użytkowanie rolnicze

Cześć działki nr 
181
0,1800 ha

04.01.2019 r. 04.01.2019 r.
- 03.01.2022 r.

15,00 zł/rok – Czynsz płatny do
końca października każdego roku

+ Aneks zawarty w dniu 31.12.2019 r.
zmieniający stawkę z dniem 
01.01.2020r.
Stawka bez zmian.

4.
Piła Pierwsza
Użytkowanie rolnicze

Część działki nr
74
0,6563

31.01.2019 r. 01.02.2019 r.
- 31.01.2022 r.

24 zł/rok – Czynsz płatny do końca
października każdego roku

+ Aneks zawarty w dniu 31.12.2019 r.
zmieniający stawkę z dniem 
01.01.2020r.
Stawka bez zmian.

5. Truskolasy Użytkowanie
rolnicze

Działka nr 88/1
0,4025

29.04.2019 r. 29.04.2019 r.
- 28.04.2022 r.

37 zł/rok – Czynsz płatny do końca
października każdego roku
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+ Aneks zawarty w dniu 31.12.2019 r.
zmieniający stawkę z dniem 
01.01.2020r.
0,51 kwintala pszenicy tj. obecnie 
41,00 zł (płatne jednorazowo do 
końca października każdego roku)

6.
Wydra
Użytkowanie rolnicze

Działka nr 47
0,7901

31.10.2019 r. 01.11.2019 r. 
-31.10.2022 r.

55,2 zł/rok – Czynsz płatny do końca
października każdego roku

+ Aneks zawarty w dniu 31.12.2019 r.
zmieniający stawkę z dniem 
01.01.2020r.
0,76 kwintala pszenicy tj. obecnie 
61,00 zł (płatne jednorazowo do 
końca października każdego roku)

7.
Hutka
Użytkowanie rolnicze

Działka nr 343/2
0,1074

30.12.2019 r. 01.01.2020 r. 
-31.12.2022 r.

20 zł/rok – Czynsz płatny do końca
października każdego roku

Umowa zawarta już na podstawie
Zarządzenia Wójta Gminy 

Nr 138/2019
 z dnia 3.12.2019 r. – aktualna
stawka, stąd nie ma aneksu.

Nie  przewiduje  się  oddawania  gruntów  w  użytkowanie  wieczyste,  gdyż  nie  ma  zainteresowania
nabywaniem tego prawa przez potencjalnych inwestorów.

Wykaz użytkowników wieczystych

Użytkownik
wieczysty

Położenie
gruntu

Nr ewid.
działki

Powierz
chnia

gruntu
w ha

Wartość gruntu
po aktualizacji

w zł (operat
z dnia

30.11.2015 r.)

Wysokość
opłaty w zł

po
aktualizacji

31.03.2016 r

Vat
22%

Podstawa
prawna

użytkowania

Okres użytkowania
z terminem do

Gminna
Spółdzielnia
Samopomoc
Chłopska we

Wręczycy
Wielkiej

z siedzibą w
Węglowicach

Borowe
145/1
146/1

0,0276
+0,0606
=0,0882

10790
3%

323,70
-

Rep A Nr
3054/93 z dnia
14.06.1993 r.

13.06.2092 r.

Wręczyca
Wielka

184/20 0,6477 99230
3%

2976,00
-

Rep A Nr
3054/93 z dnia
14.06.1993 r.

13.06.2092 r.

OSP Borowe Borowe
287/6
292/2

0,1063
+0,1087
=0,2150

16340
1%

163,40
-

Rep A Nr
7011/97 z dnia
16.12.1997 r.

18.12.2096 r.

OSP Długi Kąt Długi Kąt

463/4
307

0,6228
+0,1232
=0,7460

45350
1%

453,50
-

Rep A Nr
517/1997

z dnia
31.01.1997 r.

05.02.2096 r.

464/6 0,0931 11540

1%
115,40
+25,39

(Vat 22%)
140,79

25,39

Rep A Nr
4906/2005

z dnia
22.09.2005 r.

26.09.2104 r.
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Użytkownik
wieczysty

Położenie
gruntu

Nr ewid.
działki

Powierz
chnia

gruntu
w ha

Wartość gruntu
po aktualizacji

w zł (operat
z dnia

30.11.2015 r.)

Wysokość
opłaty w zł

po
aktualizacji

31.03.2016 r

Vat
22%

Podstawa
prawna

użytkowania

Okres użytkowania
z terminem do

OSP Grodzisko Grodzisko 221/2 0,4557 40190
1%

345,00
-

Rep A Nr
6712/95 z dnia
11.12.1995 r.

04.12.2089 r.

OSP Kalej Kalej 270 0,5080 43280
1%

432,80
-

Rep A Nr
1002/96 z dnia
29.02.1996 r.

24.03.2095 r.

OSP Truskolasy Truskolasy 1249 0,3643
(Operat z dnia
25.11.2013 r.)

53640

Nowa opłata
obowiązuje

od
01.01.2014 r.

1%
536,40

-
Rep A Nr

2182/99 z dnia
30.04.1999 r.

04.05.2098 r.

OSP Wręczyca
Wielka

Wręczyca
Wielka

845/11 0,3301 58530
1%

585,30
-

Rep A Nr
7007/97 z dnia
16.12.1997 r.

28.12.2096 r.

Osoba fizyczna Kalej 269/5
0,1527

15060
3%

451,80
-

Rep A Nr
1918/2018

 z dnia
19.07.2018 r.

15.06.2093 r.

Okręgowa
Spółdzielnia

Mleczarska w
Kłobucku

Bór Zapilski
151/1
152/1
153/1

 0,0060
 0,0306
+0,0616
=0,0982

9720
3%

291,60
-

Rep A Nr
3451/96 z dnia
20.06.1996 r.

17.09.2095 r.

Bank
Spółdzielczy
we Wręczycy

Wielkiej

Wręczyca
Wielka

463/12 0,1025 24350
3%

730,50
-

Rep A Nr
3002/93 z dnia
09.06.1993 r.

08.06.2092 r.

Osoba fizyczna Borowe 15/1 0,3570 21200
3%

636,00 -

Rep A Nr
6750/96 z dnia
30.12.1996 r.

01.01.2096 r.

Osoba fizyczna Puszczew 208
209
210

 0,1378
 0,2175
+0,3177
=0,6730

65000 3%
1950

-
Rep A Nr

3230/00 z dnia
16.06.2000 r.

i Rep A Nr
3975/2015 z

dnia
21.12.2015 r.

25.06.2099 r.
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Użytkownik
wieczysty

Położenie
gruntu

Nr ewid.
działki

Powierz
chnia

gruntu
w ha

Wartość gruntu
po aktualizacji

w zł (operat
z dnia

30.11.2015 r.)

Wysokość
opłaty w zł

po
aktualizacji

31.03.2016 r

Vat
22%

Podstawa
prawna

użytkowania

Okres użytkowania
z terminem do

„RESTI”
dawniej
P.P.H.U

„OKPLAST”
Import-
Eksport

Truskolasy 1064/2 0,6652 64360
3%

1930,80
-

Rep A Nr
3054/93
 z dnia

14.06.1993r.
i Rep A Nr

6876/2009 z
dnia

03.12.2009 r.

13.06.2092 r.

Osoba fizyczna
Wręczyca

Wielka
462/14
463/30

 0,0421
+0,0032
=0,0453

16520
3%

495,60
-

Rep A Nr
3054/93 z dnia
14.06.1993 r.

13.06.2092 r.

Osoba fizyczna
Kalej 269/7 0,3294 30160

3%
904,80

-

Rep A Nr
2497/94 z dnia
20.05.1994 r.

i Rep A Nr
8473/2015 z

dnia
12.10.2015 r.

15.06.2093 r.

Osoba fizyczna Długi Kąt 463/3 0,0344 5020
3%

150,60
-

Rep A Nr
6200/94 z dnia
19.12.1994 r.

05.03.2094 r.

Osoba fizyczna Puszczew 1 0,9921 91500
3%

2745,00
-

Rep A Nr 
3054/93 z dnia
14.06.1993 r.

16.06.2092 r.

Gmina jest właścicielem budynków komunalnych wielorodzinnych i budynków o funkcji
mieszkalno  –  usługowej  oraz  lokali  mieszkalnych  i  usługowych  w  wielorodzinnych
budynkach mieszkalnych stanowiących współwłasność z osobami prywatnymi:

 Wręczyca Mała, ul. Kopalniana 1 – 18 lokali mieszkalnych,

 Truskolasy, ul. Cmentarna 1 – 5 lokali mieszkalnych, 1 lokal usługowy,

 Czarna Wieś, ul. Szkolna 89 - 2 lokale mieszkalne, 1 lokal usługowy,

 Borowe, ul. Nowa 3 – 2 lokale mieszkalne, 1 lokal usługowy (biblioteka gminna - GOK),

 Kalej, ul. Szkolna 1 - 4 lokale mieszkalne,

 Wręczyca  Wielka,  ul.  Szkolna,  bloki  od  nr  1  do  nr  10  –  21  lokali  mieszkalnych,  3  lokale
usługowe.
Gmina nie posiada w zasobie lokali socjalnych i lokali tymczasowych.

W sumie gmina Wręczyca Wielka posiada:

 mieszkania – 52 lokale, powierzchnia 2263 m2 

 lokale użytkowe – 8 lokali, powierzchnia 379 m2
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Stawki czynszów za 1 m2 lokalu mieszkalnego:

 z c.o. -                2,30 zł/m2

 bez c.o. -           1,90 zł/m2

 opłaty za c.o. - 2,78 zł/m2

Ustalenie stawek czynszów lokali użytkowych odbywa się w formie przetargowej.
Na utrzymywanie mieszkań  wydatkowano w ubiegłym roku 158.829,14zł w tym : na konserwacje        
i  remonty –  21.314,18  zł

5. ŁAD PRZESTRZENNY

Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
w  celu  oceny  aktualności  studium  i  planów  miejscowych  wójt,  burmistrz  albo  prezydent  miasta
dokonuje  analizy  zmian  w  zagospodarowaniu  przestrzennym  gminy,  ocenia  postępy    
w opracowywaniu planów miejscowych  i opracowuje wieloletnie programy ich sporządzania.  Wójt,
burmistrz  albo  prezydent  miasta  przekazuje  radzie  gminy  wyniki  analiz  co  najmniej  raz  w  czasie
kadencji rady. Ostatnie analiza aktualności dokumentów planistycznych dla gminy Wręczyca Wielka
miała miejsce w 2016 r.
W ramach opracowania:
1) dokonano  analizy  zgodności  obowiązującego  Studium  uwarunkowań  i  kierunków

zagospodarowania przestrzennego gminy Wręczyca Wielka z wymogami wynikającymi z art. 10
ust. 1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

2) dokonano analizy zgodności obowiązujących w granicach gminy Wręczyca Wielka miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego z wymogami wynikającymi z art. 15 oraz art.16 ust. 1
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

3) dokonano  analizy  zmian  w  zagospodarowaniu  przestrzennym  gminy  oraz  oceniono  postępy
w sporządzaniu planów miejscowych,

4) przeanalizowano  wnioski  w  sprawie  sporządzenia  lub  zmiany  planu  miejscowego,
z  dokonaniem  odrębnie  analiz:  wniosków  związanych  z  cząstkowymi  zmianami  planów
miejscowych oraz    wniosków związanych z lokalizacją elektrowni wiatrowych, biorąc pod uwagę
skutki finansowe dla gminy wynikające z ich uwzględnienia,

5) opracowano propozycję programu sporządzania planów miejscowych.

W granicach administracyjnych gminy Wręczyca Wielka, na dzień 31.12.2019 r. obowiązywały:

5.1. Studium

1. UCHWAŁA NR XXXII/281/09 RADY GMINY WRĘCZYCA WIELKA z dnia 30 listopada 2009 r.  
w sprawie  Studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  gminy
Wręczyca Wielka
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2. UCHWAŁA NR XXXV/349/14  RADY GMINY WRĘCZYCA WIELKA  z dnia 29 września 2014 r.  
w  sprawie  zmiany  Studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego
gminy Wręczyca Wielka

3. UCHWAŁA NR XIX/174/16  RADY GMINY WRĘCZYCA WIELKA  z  dnia  29  listopada  2016  r.  
w  sprawie  zmiany  Studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego
gminy Wręczyca Wielka

4. UCHWAŁA NR XXXII/331/18  RADY GMINY WRĘCZYCA WIELKA  z dnia 24 kwietnia 2018 r.  
w  sprawie  zmiany  Studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego
gminy Wręczyca Wielka

5.2. Plany miejscowe

Cały  obszar  położony  w  granicach  administracyjnych  gminy  Wręczyca  Wielka  jest  objęty
obowiązującymi, wymienionymi poniżej, miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.
Obowiązujące  w  granicach  gminy  plany  zostały  opracowane  zgodnie  z  zasadami  określonymi
w rozdziale 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

1.  Uchwała NR XXIX/269/06 RADY GMINY WRĘCZYCA WIELKA z dnia 25 października  2006r.
w  sprawie  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  (Dz.  Urz.  Woj.  Śl.  
Nr 141, poz. 3969)

2. Uchwała NR IX/102/11 RADY GMINY WRĘCZYCA WIELKA z dnia 7 lipca 2011 r.  w sprawie
zmiany  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  wraz  rozstrzygnięciem
nadzorczym  nr  IF/III/0911/31/11  z  dnia  10  sierpnia  2011  stwierdzającym  nieważność
części uchwały jw. (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 186, poz. 3484)

3. Uchwała NR XXXV/350/14 RADY GMINY WRĘCZYCA WIELKA  z dnia 29 września 2014 r.
(Dz.  Urz.  Woj.  Śl.   z  2014  r.,  poz.  5120)  w  sprawie  zmiany  miejscowego  planu
zagospodarowania przestrzennego

4. Uchwała NR XXXV/351/14 RADY GMINY WRĘCZYCA WIELKA z dnia 29 września 2014 r.  
w  sprawie  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  (Dz.  Urz.  Woj.  Śl.  
z 2014 r., poz. 5121)

5. Uchwała NR XXXV/352/14 RADY GMINY WRĘCZYCA WIELKA z dnia 29 września 2014 r.  
w  sprawie  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  (Dz.  Urz.  Woj.  Śl.  
z 2014 r., poz. 5122)

6. Uchwała NR XXXV/353/14 RADY GMINY WRĘCZYCA WIELKA  z dnia 29 września 2014 r.
w  sprawie  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  (Dz.  Urz.  Woj.  Śl.  
z 2014 r., poz. 5123)

7. Uchwała  NR  XVIII/164/16 RADY GMINY WRĘCZYCA WIELKA  z dnia 30 września 2016 r.  
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kalej
(Dz. Urz. Woj. Śl. z 2016r., poz. 5100)
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8. Uchwała NR  XXIV/229/17 RADY GMINY WRĘCZYCA WIELKA  z dnia 26 kwietnia 2017r.  
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Bieżeń 
i Wręczyca Wielka (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2016 r., poz. 5100)

9. Uchwała Nr XXXI/314/18 RADY GMINY WRĘCZYCA WIELKA  w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Grodzisku przy ulicy
Kłobuckiej (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2018 r., poz. 2138)

10. Uchwała Nr XXXI/315/18 RADY GMINY WRĘCZYCA WIELKA  w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone w granicach terenów
leśnych, na południe od miejscowości Jezioro (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2018 r., poz. 2139)

11. Uchwała Nr XXXI/316/18 RADY GMINY WRĘCZYCA WIELKA  w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania  przestrzennego  obejmującego  obszar  położony  w  Kalei  przy  ulicy
Strażackiej (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2018 r., poz. 2140)

12. Uchwała Nr XXXI/317/18 RADY GMINY WRĘCZYCA WIELKA  w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Truskolasach przy
ulicy Kopernika (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2018 r., poz. 2141)

13. Uchwała Nr XXXI/318/18 RADY GMINY WRĘCZYCA WIELKA  w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Truskolasach przy
ulicy Słowackiego (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2018 r., poz. 2142)

14. Uchwała Nr XXXI/319/18 RADY GMINY WRĘCZYCA WIELKA  w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony we Wręczycy Małej,  
w rejonie oczyszczalni ścieków (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2018 r., poz. 2143)

15. Uchwała  Nr  XXXI/320/18  RADY GMINY WRĘCZYCA WIELKA z  dnia  23  marca  2018  r.  
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar
położony we Wręczycy Wielkiej w rejonie ulicy Częstochowskiej i ulicy Polnej

16. Uchwała Nr IV/45/19 RADY GMINY WRĘCZYCA WIELKA z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone  
w miejscowościach: Truskolasy, Hutka i Golce (plan nr 1/18) (Dz.Urz. Woj. Śl. z 2019 r.,
poz. 1837) 

17. Uchwała Nr IV46/19 RADY GMINY WRĘCZYCA WIELKA z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone  
w miejscowości Truskolasy (plan nr 2/18) (Dz.Urz. Woj. Śl. z 2019 r., poz. 1838) 

18. Uchwała Nr IV/47/19 RADY GMINY WRĘCZYCA WIELKA z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone  
w miejscowościach Kuleje i  Węglowice (plan nr 3/18) (Dz.Urz.  Woj.  Śl.  z  2019 r.,  poz.
1839)

19. Uchwała Nr IV/48/19 RADY GMINY WRĘCZYCA WIELKA z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone  
w miejscowościach Klepaczka, Długi Kąt, Nowiny i Puszczew (plan nr 4/18) (Dz.Urz. Woj.
Śl. z 2019 r.,  poz. 1840); rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IFII 1.4131.1.13.2019 Wojewody
Śląskiego z dnia 4 kwietnia 2019 r. (Dz.Urz. Woj. Śl.  z 2019 r,, poz. 2938)
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20. Uchwała NrIV/49/19 RADY GMINY WRĘCZYCA WIELKA z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone  
w miejscowościach: Zamłynie, Klepaczka i Czarna Wieś (plan nr 6/18) (Dz.Urz. Woj. Śl.  
z  2019  r.,  poz.  1841);  rozstrzygnięcie  nadzorcze  Nr  IFIII.4131.1.29.2019  Wojewody
Śląskiego z dnia 4 kwietnia 2019 r. (Dz.Urz, Woj. Śl. z 2019 r., poz. 2939)

21. Uchwała Nr IV/5O/19 RADY GMINY WRĘCZYCA WIELKA z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone  
w miejscowościach: Piła Druga, Klepaczka, Długi Kąt, Borowe i Puszczew (plan nr 7/18)
(Dz.Urz. Woj. Śl.  z 2019 r., poz. 1842)

22. Uchwała Nr IV/51/19 RADY GMINY WRĘCZYCA WIELKA z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone  
w miejscowości Wręczyca Wielka (plan nr 8/18) (Dz.Urz. Woj. Śl. z 2019 r., poz. 1843

23. Uchwała Nr IV/52/19 RADY GMINY WRĘCZYCA WIELKA z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone  
w miejscowościach Kalej i Szarlejka (plan nr 10/18) (Dz.Urz. Woj. Śl. z 2019 r., poz. 1844

24. Uchwała Nr IV/53/19 RADY GMINY WRĘCZYCA WIELKA z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone  
w miejscowości Kalej (plan nr 11/18) (Dz.Urz. Woj. Śl, z 2019 r., poz. 1845)

25. Uchwała Nr Xll/115/19 RADY GMINY WRĘCZYCA WIELKA z dnia 25 października 2019 r.  
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar
położony w miejscowości Grodzisko (plan nr 5/18) (Dz.Urz. Woj. Śl. z 2019 r., poz. 7391)

26. Uchwała Nr Xll/116/19 RADY GMINY WRĘCZYCA WIELKA z dnia 25 października 2019 r.  
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary
położone w miejscowościach Grodzisko i Pierzchno (plan nr 9/18)

Renta planistyczna

Zmiana planu wiąże się najczęściej ze wzrostem wartości nieruchomości. Może też nastąpić obniżenie
wartości,  a za tym wiąże się to z odszkodowaniem. W roku 2019 w związku ze zmianą planu nie
wpłynął żaden wniosek.
 Właściciel nieruchomości przy sprzedaży nieruchomości w ciągu 5. kolejnych lat od daty uchwalenia

planu miejscowego zobowiązany jest wnieść  opłatę, która nazywana jest rentą planistyczną. Wzrost

wartości  nieruchomości  stanowi  różnicę  30%  między  wartością  nieruchomości  określoną  przy

uwzględnieniu przeznaczenia terenu obowiązującego po uchwaleniu lub zmianie planu miejscowego

a jej wartością, określoną przy uwzględnieniu przeznaczenia terenu, obowiązującego przed zmianą

tego planu, lub faktycznego sposobu wykorzystywania nieruchomości przed jego uchwaleniem.

Ilość wydanych decyzji i kwot naliczonych opłat w 2019 r. jak poniżej:

Lp.    Ilość decyzji        Kwota naliczona w zł                 Wpływy w zł

1 15 56.550,00 71.373,44
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Opłata adiacencka z tytułu wybudowania sieci wodociągowych
Na skutek wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej (droga, wodociąg, kanalizacja) następuje
wzrost  wartości  nieruchomości,  a  właściciele  nieruchomości  uczestniczą  w kosztach budowy tych
urządzeń poprzez  wnoszenie  na  rzecz  gminy opłat  adiacenckich.  Nie  ma przy  tym znaczenia,  czy
właściciel nieruchomości chce korzystać ze stworzonych możliwości, tzn. np. czy ma zamiar korzystać
z wodociągu, czy kanalizacji.

Dla wymierzenia opłaty wystarcza sam fakt, że stworzono taką możliwość, co wynika z treści art. 145
ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204).
Wysokość opłaty adiacenckiej stanowi różnicę 50% między wartością, jaką nieruchomość miała przed
wybudowaniem  urządzeń  infrastruktury  technicznej,  a  wartością,  jaką  nieruchomość  ma  po  ich
wybudowaniu.  

Zestawienie wydanych decyzji  i  wysokości  opłaty z tytułu wybudowania infrastruktury technicznej
w 2019 r.  obrazuje poniższa tabela:

Lp. Miejscowość Ilość decyzji Kwota naliczona w zł

1 Bieżeń 21 41 290

2 Długi Kąt 4 16 855

3 Grodzisko 7 11 265

4 Truskolasy 2 4270

Razem: 35 73 860

6. GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Podstawowym aktem prawnym regulującym gospodarkę odpadami komunalnymi jest ustawa z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, na mocy której do obowiązkowych
zadań własnych gminy należy utrzymanie czystości i porządku.

Gminy  zapewniają  czystość  i  porządek  na  swoim  terenie  i  tworzą  warunki  niezbędne  do  ich

utrzymania,  a  w  szczególności  obejmują  wszystkich  właścicieli  nieruchomości  na  terenie  gminy

systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. Podstawowym aktem prawa miejscowego jest

regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy uchwalony uchwałą nr IX/88/15 Rady

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

czystości i porządku na terenie Gminy Wręczyca Wielka.

W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, której zmiany weszły 

w  życie  w  dniu  6  września  2019  roku  Rada  Gminy  podjęła  szereg  uchwał,  mających  na  celu

dostosowanie się do przepisów od dnia 1 stycznia 2020 roku.  
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W 2019 roku mieszkańcy  segregowali następujące frakcje: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło,

odpady  opakowaniowe  wielomateriałowe,  jak  również  popiół  (w  miesiącach  od  października  

do kwietnia) i bioodpady (od maja do września).

W 2019 roku odpady komunalne były odbierane od mieszkańców nieruchomości jednorodzinnych

jeden  raz  w  miesiącu,  natomiast  z  zabudowy wielorodzinnej,  szkół  oraz  przedszkoli  odpady  były

odbierane dwa razy w miesiącu.

W  dniu  27.12.2017  została  zawarta  umowa  na  odbiór,  transport  i  zagospodarowanie  odpadów

komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości   zamieszkałych  i  niezamieszkałych  z  terenu  Gminy

Wręczyca Wielka na okres obowiązujący od 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2019 r.

Oferta na ww. zamówienie publiczne została złożona przez cztery firmy, tj.:

- EKO – SYSTEM BIS Sp.zo.o. S.K. ul. Przemysłowa 7, 42-274 Konopiska,

- SUEZ Sp.zo.o. ul. Dębowa 26/28, 42-207 Częstochowa,

- Remondis Sp.zo.o. Oddział w Częstochowie ul. Radomska 12, 42-200 Częstochowa,

- Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych TAMAX, Szczepan Cieślak, ul. Os. Sady 20/2, 28-340 Sędziszów.

Najkorzystniejsza  ofertę  złożyła  firma  EKO  –  SYSTEM  BIS  Sp.zo.o.  S.K.  

ul. Przemysłowa 7, 42-274 Konopiska na kwotę 4.435.816,00 zł brutto.  

Gmina  w  2019  r.  realizowała  zadania  wynikające  z  ustawy  o  utrzymaniu  czystości  i  porządku  

w    gminach odbierając odpady komunalne (dane na koniec 2019 r.) z:

- 4901 posesji,

- 19 budynków mieszkalnych wielorodzinnych,

- nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, tj.  szkoły,

instytucje,  lokale  handlowe  i  usługowe,  parafie,  cmentarze,  ośrodki  zdrowia,  apteki,  obiekty

użyteczności publicznej, warsztaty, biura, zakłady produkcyjne (około 230 podmiotów).

W celu spełnienia obowiązku ustawowego na terenie gminy Wręczyca Wielka  w 2019 r. funkcjonował

Punkt  Selektywnej  Zbiórki  Odpadów  Komunalnych  (PSZOK)  zlokalizowany  w  Grodzisku  przy  ulicy

Floriańskiej 4. W PSZOK - prowadzonym przez firmę EKO – SYSTEM BIS przyjmowane były odpady

komunalne  segregowane,  tj.  odpady  wielkogabarytowe,  odpady  z  remontów  –  gruz  

(z wyjątkiem odpadów niebezpiecznych typu papa, styropian, azbest), szkło, papier, plastik, odpady

zielone  (liście,  trawa),  opony  z  samochodów  osobowych,  przeterminowane  leki,  zużyte  baterie,

świetlówki, zużyty sprzęt rtv, agd.

W  roku  2019  odebrano  od  mieszkańców  naszej  gminy  następującą  ilość  odpadów:
3 963,060 Mg odpadów zmieszanych,                                                                                                       

 2 312,457 Mg odpadów segregowanych.

Z dniem 1 maja 2019 r. -po podjęciu uchwały przez Radę Gminy Wręczyca Wielka- zmieniła się stawka

opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  i  wynosiła  15,00  zł  od  osoby

zamieszkującej/miesiąc, jeżeli  odpady były segregowane oraz 30,00 zł od osoby miesięcznie, jeżeli

odpady były niesegregowane.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. łączna suma przypisów wyniosła 2.805.239,00 zł.

Zaległość na dzień 31.12.2019 r. to kwota 258.336,32 zł.

Ogółem koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi (odbieranie, transport,
zbieranie,  odzysk  i  unieszkodliwianie  odpadów  komunalnych,  utrzymanie  PSZOK,  obsługa
administracyjna systemu, edukacja ekologiczna) w roku 2019 wyniosły:  3.154.592,08 zł.
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7. PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY

W ramach zawartej z Przewoźnikiem, którym było Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej 
Częstochowa S.A. , umowy w okresie od 9 września do 31 grudnia 2019 roku zrealizowano zadanie 
własne gminy w zakresie publicznego transportu zbiorowego, na które wydatkowano kwotę
54.250,38zł, w tym kwota dofinansowania z budżetu Wojewody Śląskiego wynosiła 12.683,00zł.          
Przewoźnik świadczył usługę przewozu na linii autobusowej: Brzezinki- Piła Pierwsza- Piła Druga- 
Kuleje- Bór Zapilski- Klepaczka- Długi Kąt- Wręczyca Wielka.

8.  OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Na  terenie  gminy  funkcjonuje  18  jednostek  Ochotniczych  Straży  Pożarnych,  zarejestrowanych  
w Krajowym Rejestrze Sądowym, mających REGON i NIP oraz konto bankowe. Pięć jednostek działa  
w Krajowym Systemie Ratowniczo- Gaśniczym ( Czarna Wieś, Grodzisko, Kalej, Truskolasy, Wręczyca
Wielka).

W roku 2019 jednostki wyjeżdżały  444 razy do 203 różnych zdarzeń, w tym 153 razy do pożarów,  
140 –razy do miejscowych zagrożeń i do 10 fałszywych alarmów. Pożary w głównej mierze dotyczyły
suchych traw, nieużytków,  a także budynków mieszkalnych, zabudowań gospodarczych i pojazdów
samochodowych.  Ogółem w działaniach  ratowniczych uczestniczyło 2150 strażaków naszej  gminy
oraz 650 strażaków Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku. Ponadto nasi strażacy  biorą udział przy
usuwaniu skutków w zdarzeniach drogowych, szczególnie na drogach wojewódzkich Nr 492 i  494.
Oprócz działań operacyjnych organizujemy gminne zawody sportowo-pożarnicze dwukrotnie w ciągu
każdego roku. Oddzielnie dla drużyn młodzieżowych i oddzielnie dla kobiet i mężczyzn. 

Duża grupa naszych strażaków bierze udział w zawodach powiatowych, zajmując czołowe miejsca oraz
uczestniczy w zawodach wojewódzkich.

W  ramach  szkolenia  strażaków  organizowanych  przez  Komendę  Powiatową   Państwowej  Straży
Pożarnej w Kłobucku  z naszej  gminy ukończyło 19 dh  kurs podstawowy -Strażacy ratownicy OSP,
10 dh z jednostek z KSRG uczestniczyło w warsztatach szkoleniowych  na tematy związane głównie
z pojazdami zasilanymi  gazem LPG i ziemnym,   10 dh ukończyło  kurs kierowców-konserwatorów
sprzętu ratowniczego;     5  dh  ukończyło  kurs   dowódców osp i  4  dh.  ukończyło kurs  z  zakresu
ratownictwa technicznego.

Ze środków  własnych  naszej gminy  zorganizowaliśmy kurs  KPP,  na który  zakwalifikowano  35  dh,
natomiast  ukończyło  go  31  dh  jako  kurs  podstawowy  i  2   druhów  jako   recyrtyfikacja   kursu
podstawowego.  

Ze sprzętu pożarniczego posiadamy : 29 samochodów pożarniczych,   w tym :  20 średnich, 5 lekkich 
i 4  inne pojazdy oraz 38 motopomp  M-800, 12 pomp szlamowych, 8 pomp pływających, 5 zestawów
urządzeń hydraulicznych, 34 aparaty powietrzne, 30 pił do drewna, 7 pił do betonu i stali, 18 agrega -
tów prądotwórczych,  14 opryskiwaczy spalinowych, 3 defibrylatory i 3 torby medyczne PSP 1 wraz 
z deską i szynami Kramera .
W  2019  roku  jednostki  OSP   wykazały  przychody  w  kwocie  498.674,00zł,  a  wydatki  wyniosły
474 519,00 zł, z czego na remonty obiektów przeznaczono kwotę 63.471,00 zł.     
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9.  OŚWIATA

9.1. Szkoły podstawowe w Gminie Wręczyca Wielka

Szkoły podstawowe prowadzone przez Gminę Wręczyca Wielka.
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Klasy gimnazjalne w szkołach podstawowych.
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1.

Klasy gimnazjalne w Szkole 
Podstawowej  im. Stanisława Ligonia
w Truskolasach 

2018/1
9

- -
-

- -
-

2 53 2 53

2019/2
0

- -
-

- -
-

- -
-

- -
-

- -
-

- - -

2.

Klasy gimnazjalne w Szkole 
Podstawowej  im. Synów Pułku 
w Węglowicach

2018/1
9

- -
-

- -
-

2 40 2 40

2019/2
0

- -
-

- -
-

- -
-

- -
-

- -
-

- - -

3.

Klasy gimnazjalne w Szkole 
Podstawowej  im. Adama Mickiewicza 
we Wręczycy Wielkiej 

2018/1
9

- -
-

- -
-

2 37 2 37

2019/2
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-

- -
-

- -
-

- -
-

- -
-

- - -

Razem
2018/1

9
- -
-

- -
-

6
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0

6 130

Razem
2019/2

0
- -
-

- -
-

- -
-

- -
-

- -
-

- - -

9.2. Szkoły podstawowe prowadzone przez stowarzyszenia:

a) SP Bieżeń (kl. I-VIII) – Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich
b) SP Grodzisko (kl. I-III) – Stowarzyszenie na Rzecz Krzewienia Kultury i Oświaty we Wsi Grodzisko.
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9.3. Wychowanie przedszkolne w Gminie Wreczyca Wielka
Liczba dzieci w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wręczyca Wielka.

Lp Przedszkole
Rok

szkolny
Liczba

oddziałów

Liczba dzieci urodzonych w roku:
201
1

201
2

201
3

201
4

201
5

201
6 RAZEM

1.
Wręczyca Wielka                    
z oddziałem w Grodzisku

2018/19 8 1 62 38 43 41 0 185

2019/20 8 0 0 40 47 49 35 171

2.
Truskolasy                               
z oddziałami w Pile I i Hutce

2018/19 7 2 40 29 33 19 0 123
2019/20 7 0 0 35 37 15 18 105

3.
Węglowice                                
z oddziałem w szkole

2018/19 4 0 30 21 21 19 1 92
2019/20 4 0 0 22 22 30 26 100

4.
Kalej 2018/19 4 0 20 15 21 16 4 76

2019/20 4 0 1 17 21 21 23 83

OGÓŁEM  DZIECI
W PRZEDSZKOLACH

2018/19 23 3 152 103 118 95 5 476
2018/19 23 0 1 114 127 115 102 459

Liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez gminę.

Lp
Oddziały przedszkolne

w szkołach podstawowych
Rok

szkolny
Liczba

oddziałów

Liczba dzieci urodzonych w roku:
201
1

201
2

201
3

201
4

201
5

201
6 RAZEM

1.
Kuleje 2018/19 2 1 14 13 6 6 0 40

2019/20 2 0 0 13 6 7 9 35

2.
Borowe 2018/19 1 0 7 7 5 2 0 21

2019/20 1 0 0 6 4 3 2 15

OGÓŁEM  DZIECI
W ODDZIAŁACH  PRZEDSZK.

2018/19 3 1 21 20 11 8 0 61
2019/20 3 0 0 19 10 10 11 50

Liczba dzieci w oddzialach przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez stowarzyszenie.

Lp
Oddziały przedszkolne

w szkołach podstawowych
Rok

szkolny
Liczba

oddziałów

Liczba dzieci urodzonych w roku:

201
1

201
2

201
3

201
4

201
5

201
6 i
mł. RAZEM

1.
Bieżeń - szkoła prowadzona 
przez Stowarzyszenie 
Przyjaciół Szkół Katolickich

2018/19 2 0 12 10 8 11 0 41

2019/20 2 0 0 12 8 10 9 39

Liczba dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w Gminie Wręczyca Wielka.

Wyszczególnienie
Rok

szkolny
Liczba

oddziałów

Liczba dzieci urodzonych w roku:
201
1

201
2

201
3

201
4

201
5

201
6 RAZEM

1.
Przedszkola

2018/19 23 3 152 103 118 95 5 476

2019/20 23 0 1 114 127 115 102 459

2. Oddziały przedszkolne
w szkołach podstawowych

2018/19 5 1 33 30 19 19 0 102
2019/20 5 0 0 31 18 20 20 89

OGÓŁEM
LICZBA PRZEDSZKOLAKÓW

2018/19 28 4 185 133 137 114 5 578
2019/20 28 0 1 145 145 135 122 548

Liczba dzieci zameldowanych w gminie  170 206 175 171 175 158
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9.4. Nauczyciele
Struktura zatrudnienia nauczycieli w przedszkolach i szkołach podstawowych prowadzonych przez 
Gminę Wręczyca Wielka (stan na 30 września 2019 roku).

79

 

 

 

 

Lp 

K
w

al
if

ik
ac

je
 n

au
cz

yc
ie

la
 

S
op

ie
ń 

aw
an

su
 z

aw
od

ow
eg

o 

P
rz

ed
sz

ko
le

 T
ru

sk
ol

as
y 

P
rz

ed
sz

ko
le

 W
ęg

lo
w

ic
e 

P
rz

ed
sz

ko
le

 W
rę

cz
yc

a 
W

lk
. 

S
zk

oł
a 

P
od

st
aw

ow
a 

B
or

ow
e 

S
zk

oł
a 

P
od

st
aw

ow
a 

K
ul

ej
e 

Z
es

pó
ł S

zk
ol

no
-P

rz
ed

sz
ko

ln
y 

K
al

ej
 

S
zk

oł
a 

P
od

st
aw

ow
a 

 T
ru

sk
ol

as
y 

S
zk

oł
a 

P
od

st
aw

ow
a 

W
ęg

lo
w

ic
e 

S
zk

oł
a 

P
od

st
aw

ow
a 

W
rę

cz
yc

a 
W

lk
. 

R
A

Z
E

M
 

 

 

1. 

St
op

ie
ń 

do
kt

or
a,

 s
tu

di
a 

m
ag

is
te

rs
ki

e 
z 

pr
zy

go
t. 

pe
da

go
gi

cz
ny

m
 

Stażysta 3 3 3 2 2 7 2 2 1 25 

Kontraktowy 3 2 5 4 9 8 8 2 6 47 

Mianowany 2 0 3 3 4 2 3 1 4 22 

Dyplomowany 8 4 9 15 14 18 27 30 32 157 

 

 

2. 

T
yt

uł
 z

aw
od

ow
y 

m
ag

is
tr

a 
be

z 
pr

zy
go

to
w

an
ia

 
pe

da
go

gi
cz

ne
go

, t
yt

uł
 

za
w

od
ow

y 
li

ce
nc

ja
ta

 
(i

nż
yn

ie
ra

) 
z 

pr
zy

go
to

w
an

ie
m

 
pe

da
go

gi
cz

ny
m

 

Stażysta 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 

Kontraktowy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mianowany 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Dyplomowany 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

3. 

T
yt

uł
 z

aw
od

ow
y 

li
ce

nc
ja

ta
 (

in
ży

ni
er

a)
 b

ez
 

pr
zy

go
to

w
an

ia
 

pe
da

go
gi

cz
ne

go
, d

yp
lo

m
 

uk
oń

cz
en

ia
 k

ol
eg

iu
m

 
na

uc
zy

ci
el

sk
ie

go
 lu

b 
na

uc
zy

ci
el

sk
ie

go
 

ko
le

gi
um

 ję
zy

kó
w

 
ob

cy
ch

, p
oz

os
ta

łe
 

w
yk

sz
ta

łc
en

ie
 

Stażysta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kontraktowy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mianowany 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Dyplomowany 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

ŁĄCZNA LICZBA 
NAUCZYCIELI 

ZATRUDNIONYCH                 
W GMINIE               

Stażysta 3 3 4 2 2 8 2 0 1 27 

Kontraktowy 3 2 5 4 9 8 8 2 6 47 

Mianowany 2 0 3 3 4 2 3 2 4 22 

Dyplomowany 8 4 9 15 14 18 27 32 32 157 

RAZEM 16 9 21 24 29 36 40 35 43 253 

 



RAPORT O STANIE GMINY WRĘCZYCA WIELKA 2019

Liczba nauczycieli, którzy w 2019 roku uzyskali wyższy stopień awansu zawodowego.
Lp Uzyskany stopień awansu zawodowego Organ nadający stopień Liczba nauczycieli
1. Nauczyciel kontraktowy Dyrektor Szkoły 7
2. Nauczyciel mianowany Wójt Gminy 3
3. Nauczyciel dyplomowany Kurator Oświaty 0

9.5. Egzaminy zewnętrzne

Wyniki egzaminu w klasie III gimnazjum, przeprowadzonego w kwietniu 2019 roku

Gimnazjum Liczba
uczniów

Część humanistyczna Część matematyczno-przyrodnicza
Średni wynik Średni wynik

Język polski Historia i WOS Matematyka Przedmioty przyr.
Truskolasy 53 61,42 % 56,04 % 36,85 % 43,92 %
Węglowice 37 61,95 % 58,19 % 36,35 % 46,51 %
Wręczyca 
Wlk.

37 64,51 % 59,32 % 40,89 % 48,62 %

Gmina Wręczyca Wielka 62,47 % 57,62 % 37,89 % 46,06 %
Powiat kłobucki 62,26 % 57,59 % 40,91 % 48,26 %

Województwo śląskie 63,39 % 58,32 % 41,30 % 48,58 %
Część językowa – język angielski

Gimnazjum
Liczba

uczniów
Poziom podstawowy Poziom rozszerzony

Średni wynik Średni wynik
Truskolasy 48 58,92 % 32,88 %
Węglowice 33 61,80 % 44,80 %
Wręczyca 
Wlk.

36 70,25 % 50,03 %

Gmina Wręczyca Wielka 63,19 % 41,57 %
Powiat kłobucki 64,68 % 45,94 %

Województwo śląskie 69,19 % 52,94 %

Wyniki egzaminu ośmioklasisty, przeprowadzonego w kwietniu 2019 roku.

Szkoła Podstawowa
Liczba

uczniów

Średnia (%)

Język polski Matematyka Jęz. angielski Jęz. niemiecki

Borowe 7 82,86 66,29 79,00  
Kalej 17 72,59 52,00 64,40 22,50 (2 ucz.)
Kuleje 7 60,57 34,43 37,00  
Truskolasy 31 66,19 49,84 58,35  
Węglowice 41 78,29 48,00 51,93  
Wręczyca Wielka 55 58,69 48,09 63,02 42,00 (2 ucz.)
Bieżeń SPSK 7 58,86 52,43 38,29  

Gmina Wręczyca  67,52 49,18 57,91 32,25
Powiat kłobucki  64,80 46,08 56,07 35,35

Województwo śląskie  64,12 44,74 60,23 43,09
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9.6. Remonty w placówkach oświatowych

Prace remontowe wykonane w szkołach w 2019 roku.
Lp Placówka Zakres wykonanych prac Koszt
1. Szkoła Podstawowa 

im. Marii Konopnickiej 
w Borowem

Remont kotłowni. 7 880 zł

2. Zespół Szkolno-
Przedszkolny im. 
Kornela 
Makuszyńskiego w 
Kalei

Powstanie pracowni fizyczno – chemicznej. 67 800 zł

Malowanie sal przedszkolnych oraz pomieszczeń 
kuchni.
 

480 zł

3.
Szkoła Podstawowa im.
Orła Białego w 
Kulejach

Prace remontowo – malarskie w jadalni. 450 zł

4. Szkoła Podstawowa 
im. Stanisława Ligonia 
w Truskolasach

Prace remontowo – malarskie w Sali 116, 
odnowienie mebli.

3 000 zł

5. Szkoła Podstawowa 
im. Synów Pułku
 w Węglowicach

Prace remontowo – malarskie w sali geograficznej: 
montaż płyt karton gipsowych, położenie nowego 
tynku, malowanie, wykonanie lamperii ozdobnych, 
tapetowanie ścian fototapetami edukacyjnymi, 
wymiana lamp oświetleniowych

30 750 zł

6. Szkoła Podstawowa im.
Adama Mickiewicza we
Wręczycy Wielkiej

Remont szatni. Prace malarsko – tynkarskie. 6 300 zł

7. Przedszkole w 
Truskolasach

Remont części klatki schodowej. 3 846 zł

RAZEM 120 506 zł

9.7. Dotacje z budżetu państwa, związane z działalnością oświatową

Programy dotowane, realizowane w 2019 roku.
Lp Program Zakres rzeczowy Kwota w zł
1. Dofinansowanie zadań

w zakresie 
wychowania 
przedszkolnego

Środki przeznaczone zostały na zakup wyposażenia 
do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w 
szkołach  (materiały edukacyjne, pomoce 
dydaktyczne, artykuły gospodarcze, środki czystości), 
zakup energii i opału oraz dodatkowe zajęcia z języka 
angielskiego i rytmiki.

545 767,00

2. Wyposażenie szkół w 
podręczniki, materiały
edukacyjne lub 
materiały 
ćwiczeniowe

Środki z dotacji celowej przeznaczone zostały na 
zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych, 
z których bezpłatnie korzystali uczniowie szkół 
podstawowych oraz klas gimnazjalnych.

114 345,90
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3. Dofinansowanie 
kształcenia 
młodocianych 
pracowników

Wykonując  obowiązki  w  zakresie  wsparcia
pracodawców  w  szkoleniu  młodocianych
pracowników zamieszkałych na terenie gminy, środki
finansowe przekazane zostały
17 pracodawcom za naukę zawodu 13 młodocianych

100 563,56

RAZEM 760 676,46

10.  KULTURA

Gminny Ośrodek Kultury działa na podstawie Statutu nadanego Uchwałą nr VI/45/15 Rady Gminy
Wręczyca Wielka z dnia 30 kwietnia 2015 r.

W skład GOK-u wchodzą placówki: Gminny Ośrodek Kultury oraz Gminna Biblioteka Publiczna we
Wręczycy Wielkiej  z czterema filiami w Borowem, Szarlejce, Truskolasach oraz Węglowicach. Swoje
działania Ośrodek koncentruje wokół wypełniania strategii rozwoju na lata 2015-2020, która powstała
w oparciu o analizę SWOT oraz monitoring poprzedniej strategii rozwoju.

W roku 2019 Gminny Ośrodek Kultury zatrudniał w oparciu o umowę o pracę 20 osób w przeliczeniu
na pełne etaty stanowi to 16,61 etatu (w tym 1 osoba przebywające na urlopie rodzicielskim oraz  
1 osoba na urlopie wychowawczym). W bibliotekach gminy Wręczyca Wielka zatrudnionych było  
9.  pracowników (w przeliczeniu  na  pełne  etaty  8,25).  W roku  sprawozdawczym Gminny Ośrodek
Kultury zatrudniał jedną osobę  z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Ponadto w ramach umowy zlecenie zatrudnionych jest 11. instruktorów godzinowych.

W Gminnym Ośrodku Kultury od poniedziałku do soboty odbywają się stałe formy zajęć. Są to zajęcia
indywidualne  gry  na  instrumentach  dętych  blaszanych,  drewnianych,  flecie  poprzecznym,
instrumentach  perkusyjnych,  zajęcia  plastyczne  dla  dzieci  w  różnych  grupach  wiekowych  oraz
dorosłych, Studia Piosenki,  zajęcia tańca towarzyskiego, joga dla dorosłych,  koło fotograficzne dla
dzieci i dorosłych, trzy  grupy taneczne Mażoretki, Dziecięca Orkiestra Dęta, Dziecięco-Młodzieżowa
Orkiestra  Dęta  oraz  zajęcia  Break  Dance  prowadzone  w  budynku  GOK  oraz   w  remizie  OSP  
w  Truskolasach.

W Gminnym Ośrodku Kultury działają ponadto:
Świetlica środowiskowa zajęcia dla 15 dzieci 4 razy w tygodniu po 5,5 godz. (finansowany ze środków
GKRPA),  Koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Próby chóru Con Amore,  Ćwiczenia gimnastyczne –
uniwersytet  III  wieku,  Próby TeAtr po godzinach,  Związek Kombatantów Rzeczypospolitej  Polskiej  
i  Byłych Więźniów Politycznych,  Stowarzyszenie  Kół  Gospodyń Wiejskich Gminy Wręczyca Wielka,
Koło  Gospodyń  Wiejskich  Wręczyca  Wielka,  Punkt  bezpłatnych  porad  prawnych  (finansowany  
z budżetu Starostwa Powiatowego w Kłobucku)
Gminny Ośrodek Kultury udostępnia również sale na zebrania rożnych organizacji pozarządowych, 
samorządów, szkolenia, pokazy.
W 2019 roku GOK otrzymał dofinansowanie na realizacje następujących projektów:
Polsko  –  Ukraińska  Wymiana  Młodzieży  2019  –  ze  środków  Narodowego  Centrum  Kultury  pod
Malowanie  Świata-  Międzynarodowe  Warsztaty  plastyczne  (w  kwocie  dofinansowania  49 680zł,  
przy wkładzie własnym  5.800,00zł).                       
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Polsko – Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży – ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji pod
nazwą  Wspólna  Polsko  –  Ukraińska  Podróż  Przez  Dzieje  Sztuki.  Warsztaty  plastyczne  
(w kocie dofinansowania 65 106,74 zł).

W Ośrodku odbywają się cyklicznie Imprezy i Konkursy, są to:

XVII  Ogólnopolskie  ,,Wręczyckie  Jasełka  2019,  XXVIII  Gminny  Konkurs  Recytatorski,  
XV  Powiatowy  Konkurs  Plastyki  Obrzędowej  ,,Wiosna  2019”,  XXVIII  Gminny  Konkurs  Piosenki
Przedszkolnej,  IX  Koncert  z  Gwiazdą,  XIV  Wojewódzki  Konkurs  Plastyczny  ,,Zaczarowany  Ogród”,  
X Gminny Konkurs Literacki  ,,Moja historyjka”,  XVI  Powiatowe Konfrontacje teatralne, XX Jesienny
Koncert dla sympatyków kultury, XVI Wojewódzki Konkurs na ,,Szopkę, gwiazdę, ozdobę choinkową,
wieniec  adwentowy,  podłaźniczkę”.  Poza  zaplanowanymi  wydarzeniami  GOK  organizuje  również
oprawę artystyczną imprez partnerskich, wystawy, warsztaty dla uczestników zajęć, okolicznościowe
koncerty.

Uczestnicy  zajęć  GOK  reprezentują  Gminę  w  różnorakich  konkursach  i  festiwalach  od  zasięgu
gminnego  po  europejski.  W  roku  2019  uczestnicy  zajęć  plastycznych  zdobywali  miejsca  
w  wojewódzkim  konkursie  plastycznym  ,,Zaczarowany  Ogród”, Eliminacjach  Wojewódzkich
,,Zapobiegajmy  pożarom  2019”,  II  Jurajskim  Konkursie  Plastycznym  ,,Jura  oczami  dziecka  
w  odsłonach  czterech  pór  roku”.  Natomiast  Dziecięco  –  Młodzieżowa  Orkiestra  Dęta  zdobywała
zaszczytne  miejsca  w  IV  Międzynarodowym  Festiwalu  i  Konkursie  –  Złota  Sardana  w  Hiszpanii,
Ogólnopolskim Festiwalu Młodzieżowych Orkiestr Dętych w Inowrocławiu,  XXXV Międzynarodowym
Festiwalu Orkiestr Dętych w Świeciu.

10.1. Biblioteki

Sieć biblioteczną Gminy Wręczyca Wielka tworzą Biblioteka Gminna i 4 filie biblioteczne:
Filia Truskolasy
Filia Węglowice
Filia Borowe
Filia Szarlejka

W bibliotekach gminy Wręczyca Wielka zatrudnionych jest 9 pracowników.

Powierzchnie użytkowe pomieszczeń bibliotecznych:
GBP Wręczyca Wielka – 130 m²
Filia Truskolasy – 82 m²
Filia Węglowice – 112 m²
Filia Borowe – 26 m²
Filia Szarlejka- 63 m²
W czterech naszych placówkach warunki lokalowe dostosowane są do potrzeb czytelników
 i pracowników.
Filia w Borowem wymaga gruntownego remontu.

Zarejestrowano w Gminie  w 2019 roku  ogółem 2430  czytelników.
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Udostępniono na zewnątrz:
- wypożyczenia księgozbioru ogółem - 32818 woluminy

- literatury pięknej dla dorosłych   - 21143 woluminów
- literatury pięknej dla dzieci i młodzieży - 9970 woluminów
- literatury popularnonaukowej -  1705 woluminów

Biblioteki zarejestrowały następującą liczbę odwiedzin:

- ogółem w bibliotekach      - 21175
- ogółem w czytelniach internetowych                      -           2169

W roku 2019 zakupiono ogółem 3038 woluminów na kwotę  64.577,00 zł.
Ze środków samorządowych zakupiono 1874 woluminów na kwotę 39.712,00 zł i 66 audiobooków na 
kwotę 437,00 zł
Z dotacji  Ministerstwa Kultury  i  Dziedzictwa Narodowego zakupiono 1164  woluminów na kwotę  
24 865,00 zł  i 22 audiobooki na kwotę 135,00 zł
Na dzień 31 grudnia 2019 r. księgozbiór bibliotek w Gminie Wręczyca Wielka wynosi  53962  
woluminów oraz 243 materiały audiowizualne w tym 217  audiobooków (udostępniane również na 
zewnątrz dla czytelników)
Biblioteki prowadzą działalność kulturalną i edukacyjną poprzez udział i współorganizację w strukturze
Gminnego Ośrodka Kultury konkursów dla dzieci z Przedszkoli, Szkół Podstawowych oraz młodzieży
Szkół  Ponadpodstawowych  .Są  to  konkursy:  recytatorskie,  plastyczne,  obrzędowe,  małe  formy
teatralne. Działalność ta ma zasięg gminny i ponad gminny.  
Biblioteki  naszej  gminy uczestniczą w projekcie Instytutu Książki  „Mała książka- Wielki człowiek”.
Celem  akcji  jest  zachęcani  dzieci  i  rodziców  do  odwiedzania  biblioteki  i  codziennego  czytania  
z  dzieckiem.  Każde  dziecko,  które  przyjdzie  z  rodzicem do nas,  otrzymuje  w prezencie  niezwykłą
książkę „Pierwsze czytanki dla…”, która jest dostosowana pod względem formy i treści do potrzeb
przedszkolaka  i  spełnia  najwyższe  standardy  w  projektowaniu  pięknych  i  mądrych  książek  dla
najmłodszych. Otrzymuje także Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną
wypożyczeniem minimum jednej książki  Mały Czytelnik otrzymuje naklejkę, a po zebraniu dziesięciu
zostaje uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. Dzięki
akcji  dziecko  poznaje  bibliotekę  -  ważne  miejsce  na  czytelniczej  mapie  dzieciństwa  i  zostaje
pełnoprawnym  uczestnikiem  życia  kulturalnego.  Udział  w  projekcie  jest  całkowicie  bezpłatny  dla
dzieci i ich rodziców. 
Akcja czytelnicza cieszy się dużym powodzeniem wśród 3., 4., 5., 6.  latków i ich rodziców. Biblioteki
zyskały  113.  nowych  czytelników.  Jedenastu  z  nich  otrzymało  już  Dyplomy  małego  czytelnika.
Biblioteki  ściśle  współpracują  z  przedszkolami  i  szkołami  organizując  dla  dzieci  i  młodzieży  lekcje
biblioteczne i  spotkania w bibliotece,  a  także udostępniają swoje zbiory do szkół  i  przedszkoli  na
wystawki. Biblioteki  w naszej gminie starają się  w różnorodny sposób zachęcać dzieci  i młodzież  do
sięgania po książkę, poprzez np. organizację kącików  malucha, wystawek  nowych  książek dla dzieci
zakupionych dla bibliotek czy spotkania z książką.
Biblioteki naszej gminy  zachęcają do czytania organizując:
                 - lekcje biblioteczne         - 17
                 - wycieczki do biblioteki  - 15
                 - konkursy                            - 2
W filii bibliotecznej w Węglowicach odbył się Konkurs plastyczny „Moja   ulubiona książka – projekt
okładki”oraz  Konkurs  czytelniczy  -  „Super  czytelnik   roku  szkolnego  2018/2019”.  Nagrodzono  
52. uczestników nagrodami   książkowymi.
Nasze  biblioteki  wzięły  udział  w  ogólnopolskiej  akcji  firmy  Kinder  Polska.   „Przerwa  na  wspólne
czytanie.
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 Dzięki głosom naszych czytelników zajęliśmy  287 miejsce z 902 bibliotek biorących udział  
w akcji, otrzymując 1024 głosy. Otrzymaliśmy  pakiet wybranych tytułów książek dla dzieci na kwotę
300 zł oraz dwie pufy.
Na  Mikołaja  GBP   zorganizowała  kiermasz  książek  dla  najmłodszych,  który  cieszył  się  dużym
zainteresowaniem. W tym czasie Bibliotekę odwiedziło ponad 100 osób – dorosłych i maluchów.
Zasięg  czytelnictwa  bibliotek  obejmuje  mieszkańców  z  terenu  gminy  Wręczyca  Wielka  i  gmin
ościennych.  Czytelnikami  naszych  bibliotek  są  dzieci,  młodzież,  studenci,  pracownicy,  bezrobotni,
emeryci i renciści.
Preferowana  jest  przez  czytelników  literatura  piękna  (sensacyjna,  obyczajowa,  przygodowa  oraz
literatura faktu, ) studenci poszukują w naszych placówkach książek z zakresu pedagogiki i ekonomii
(związane jest to z uczelniami działającymi w Częstochowie). W bibliotekach rejestrujemy dzieci
jako samodzielnych czytelników już od lat 3.  za zgodą rodziców.
Biblioteki w naszej gminie są miejscem przyjaznym dla każdego mieszkańca. Ich wyposażenie
oraz  bogata  oferta  nowości  książkowych  i  kompetentna  obsługa  spełnia  oczekiwania
czytelników małych i dużych.
Wzrasta wśród czytelników dorosłych zainteresowanie książką elektroniczną w  formie audiobooków.  
Czytelnictwo  osób  dorosłych  w  naszych  bibliotekach  nie  maleje.  Co  roku  notujemy   wzrost
zainteresowania książką w tej grupie czytelniczej. Bogata  oferta nowości czytelniczych wpływa na
częstsze  odwiedziny w bibliotekach. Ponadto nasze biblioteki są miejscem spotkań dla mieszkańców.
Raz w miesiącu w filii bibliotecznej w Borowem odbywają się spotkania klubu „Igiełka”, na których to
spotkaniach panie wykonują różnorodne prace plastyczne igłą lub szydełkiem
Systematycznie prowadzone są prace biblioteczne, polegające na wprowadzaniu opisów książek do
katalogu  on-line  dostępnego  na  stronie  internetowej  www.gokwreczycawielka.pl w  zakładce
Biblioteka.

11. POMOC SPOŁECZNA

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wręczyca Wielka na lata 2014 – 2022

Strategia stanowi materiał wyjściowy do opracowania szczegółowych programów i projektów pomocy
społecznej. Skuteczność wyznaczonych w niej działań pomocowych  zależy zarówno od posiadanych 
i  pozyskanych  przez  gminę  środków  finansowych,  jak  i  szerokiej,  aktywnej  i  skoordynowanej
współpracy przedstawicieli administracji samorządowej i partnerów społecznych, w tym organizacji
pozarządowych.

Misją Strategii jest dążenie do pełnej integracji mieszkańców, stwarzanie im możliwości rozwoju oraz
przeciwdziałanie zjawiskom marginalizacji i wykluczenia społecznego.

W Strategii określono 6 obszarów interwencji i wyznaczono główne kierunki zmian społecznych:

1. Przeciwdziałanie ubóstwu, bezrobociu i bezdomności oraz zapobieganie ich skutkom

2. Wspieranie rodzin oraz wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży

3. Tworzenie systemu wsparcia i aktywizacji osób starszych i niepełnosprawnych

4.  Zapewnienie  mieszkańcom  równego  dostępu  do  służby  zdrowia  oraz  wspieranie  rodzin  i  osób
dotkniętych problemami uzależnień i przemocy w rodzinie
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5. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa w gminie

6. Rozwój kapitału społecznego i ludzkiego

Odbiorcami  Strategii  są  mieszkańcy  gminy  Wręczyca  Wielka,  w  szczególności  osoby  i  rodziny
potrzebujące  pomocy  i  wsparcia  z  powodu:  ubóstwa,  bezrobocia,  bezdomności,  uzależnień,
problemów  opiekuńczo  -  wychowawczych,  samotnego  rodzicielstwa,  bezradności  (życiowej,
społecznej, rodzinnej), niepełnosprawności, długotrwałej choroby, starości, przemocy w rodzinie.

Realizacja   Programu  Przeciwdziałania  Przemocy  w  Rodzinie  oraz  Ochrony  Ofiar  Przemocy  
w Rodzinie  w Gminie Wręczyca Wielka w 2019 r.

Informacje ogólne o programie

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie do zadań własnych
gminy należy w szczególności tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,  
w tym:

1. opracowanie  i  realizacja  gminnego  programu  przeciwdziałania  przemocy  w  rodzinie  oraz
ochrony ofiar przemocy w rodzinie;

2. prowadzenie  poradnictwa i  interwencji  w  zakresie  przeciwdziałania  przemocy w rodzinie  
w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych
kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie;

3. zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia;

4.  tworzenie zespołów interdyscyplinarnych.

W Gminie Wręczyca Wielka zadania te są wykonywane m.in. poprzez realizację zapisów  Uchwały  
Nr III/27/18 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia  Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie  w Gminie Wręczyca
Wielka na lata 2019 – 2023.

Cel i zakres programu

Głównym celem Programu jest zwiększenie skuteczności działań na rzecz przeciwdziałania przemocy
w rodzinie oraz zmniejszenie skali tego zjawiska w Gminie Wręczyca Wielka.

Dla poszczególnych celów zostały przypisane działania, które zaplanowano, uwzględniając możliwości
finansowo – organizacyjne gminy Wręczyca Wielka.

Realizacja programu.

W ramach Programu  Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
w Gminie Wręczyca Wielka w 2019 roku zrealizowano szereg zadań, w tym:
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W ramach obszaru  Profilaktyka i edukacja społeczna realizowano:

1.  Działania informacyjne i edukacyjne dla społeczności lokalnej, w tym:

- podczas spotkań na grupach roboczych osoby i rodziny informowane były o możliwości skorzystania
z  porad  specjalistów  przyjmujących  w  Punkcie  Konsultacyjnym  we  Wręczycy  Wielkiej  oraz  
w poradniach mających swoje siedziby poza tutejszą gminą,
- na stronie internetowej GOPS zamieszczone są linki do strony Niebieska Linia,
-  osobom  zainteresowanym  pracownicy  socjalni  na  bieżąco  podawali  informacje  o  instytucjach
udzielających pomocy w zakresie rozwiązywania problemów związanych z przemocą,
-  w  Informatorze  Samorządowym  umieszczane   były  informacje  na  temat  działalności  Punktu
Konsultacyjnego ds. Uzależnień oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

2.  Realizowano programy profilaktyczne i edukacyjne w placówkach oświatowych, w tym:

Szkoła Podstawowa w Truskolasach:
Pedagog przeprowadził pogadanki:
-  dla 74 uczniów z klas VI – VIII na temat: „Znajdź właściwe rozwiązanie”;
- dla uczniów klas I – VIII na temat „Smart to znaczy mądrze – profilaktyka cyberuzależnień”.

Szkoła Podstawowa we Wręczycy Wielkiej:
1. W dniu 17.10.2019 r. w szkole odbyły się  warsztaty profilaktyczno – edukacyjne dla klas I – III  
pt. „Profilaktyczny show” w których udział wzięło 132 uczniów i 10 nauczycieli oraz dla klas IV – VI 
pt. „Cybernetyczne sny”, w których udział wzięło 207 uczniów i 39 nauczycieli;
2.  Zrealizowano projekt  :”Podróż  na  Planetę  Grzeczności”  w którym udział  wzięło  150  uczniów,  
29 nauczycieli oraz 20 rodziców;
3. Psycholog szkolny przeprowadził warsztaty na temat:
-  „Co to jest stres i jak sobie z nim radzić” dla 101 uczniów z klas IV – V;
- „Asertywność – jak umiejętnie wyrażać swoje zdanie” dla 89 uczniów z klas VII – VIII.

Szkoła Podstawowa w Borowem:
Zrealizowano projekt profilaktyczny „W zdrowym ciele zdrowy duch”, w ramach którego pracownicy
PPP-P w Kłobucku przeprowadzili:
-   warsztaty  dla  85  uczniów nt.  „Integruję  się  z  grupą,  nie  jestem agresywny”,  „Razem możemy
więcej”;
-  warsztaty  dla  30  rodziców  nt.  „Wpływ  relacji  w  rodzinie  na  funkcjonowanie  dziecka  w  okresie
dojrzewania”.

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kalei:
Przeprowadzono cykl szkoleń dla Rady Pedagogicznej, rodziców i uczniów, w tym:
1. „Kształtowanie kompetencji społecznych w zakresie rozwiązywania konfliktów i budowania relacji”
– 32 nauczycieli;
2. „Cyberprzemoc? Wiem jak powiedzieć! Czyli jak skutecznie poradzić sobie ze zjawiskiem przemocy
internetowej wśród dzieci i młodzieży” – 34 nauczycieli;
3. „Już wiem co zrobić! - zajęcia profilaktyczne dla dzieci w wieku 6 – 8 lat z zakresu zapobiegania
przemocy” – 80 uczniów;
4. „Przemoc i agresja – Stop Agresji!!! - Rozwiązywania konfliktów bez przemocy” – 150 uczniów;
5. „Stop cyberprzemocy! Bezpieczeństwo uczniów w sieci” – 140 rodziców;
6. „Problemy dorastającej młodzieży: uzależnienia, agresja, stres” – 110 uczniów.;
7.  Pogadanka  profilaktyczna  o  bezpieczeństwie  w  Internecie  oraz  odpowiedzialnym  korzystaniu  
z mediów społecznych przeprowadzona przez Policję – dla  146 uczniów;
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8. Pedagog przeprowadził zajęcia warsztatowe pt. „Asertywność – sztuka bycia sobą” dla  98 uczniów
klas IV – VIII szkoły podstawowej.

Szkoła Podstawowa w Bieżeniu:
Międzyszkolny  konkurs  literacko  –  plastyczny  „Mój  świat  bez  pomocy”  został  przeprowadzony  
w Szkole Podstawowej w Bieżeniu w dniach 20.05 2019 r. -  24.05.2019 r.
Liczba uczniów uczestniczących w konkursie: - 70
Liczba nauczycieli realizujących projekt - 20
Liczba rodziców uczestniczących w projekcie: - 15

W szkołach i przedszkolach realizowano program „Przyjaciele Zippiego”, którym objęto 293 dzieci.
Zrealizowano w dniach 13.05.2019 r. – 17.05.2019 r. lokalną kampanię „Tydzień bez przemocy"

W ramach  obszaru:  Ochrona  i  pomoc  osobom dotkniętym przemocą  w rodzinie  zrealizowano:
1. Zespół Interdyscyplinarny podejmował działania interwencyjne w oparciu o procedurę „Niebieskiej
Karty”,   w tym:

-  pomocą w ramach procedury Niebieskiej Karty zostały objęte 42 rodziny,
- odbyło się 87 posiedzeń grup roboczych, na których przeprowadzane były rozmowy z członkami
rodzin uwikłanych w problem przemocy oraz analizowane były sprawy tych rodzin.

2.  Prowadzona była grupa wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie i osób w sytuacjach
kryzysowych. W grupie wsparcia udział wzięło 14 osób.

3.  Monitorowano sytuację rodzin dotkniętych  przemocą, w tym:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej:

-  złożył  8  zawiadomień  do   Policji  o  możliwości  popełnienia  przestępstwa  z  użyciem  przemocy  
w rodzinie,

- pracą socjalną objęto 42 rodziny,

- pomocą finansową (zasiłki celowe, okresowe, stałe) objęto 9 rodzin,

- opłacono posiłki  dla 6  dzieci,

- pomocą w formie udzielania wsparcia przez asystenta rodziny objęto 1 rodzinę.

-  skierowano do GKRPA we Wręczycy  Wielkiej  wnioski  dotyczące 8  osób,  wobec  których istniało
podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie oraz  nadużywają alkoholu.

W ramach obszaru: Oddziaływanie na osoby stosujące przemoc w rodzinie, zrealizowano:

-  informowano osoby  podejrzane  o  stosowanie  przemocy  o  możliwości  skorzystania  z  bezpłatnej
pomocy  specjalistów: psychologa, mediatora, terapeuty  ds. uzależnień, psychoterapeuty, udzielano
stosownej  pomocy  i  wsparcia.  Przeprowadzano  rozmowy  motywujące  do  zmiany  zachowań.
Monitorowano wywiązywanie się z podjętych już zobowiązań oraz sprawdzano sytuację w rodzinie.
Podejmowano współpracę z kuratorami sądowymi.
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- przeprowadzano również rozmowy motywujące do zaprzestania spożywania alkoholu i do podjęcia
leczenia odwykowego lub terapii.  Przekazywano informacje o placówkach prowadzących terapię lub
leczenie. Udzielano pomocy w umawianiu terminów w placówkach leczenia uzależnień. Udzielano
informacji o procedurze zobowiązania sądowego do leczenia odwykowego.

W ramach obszaru: Podnoszenie kompetencji przedstawicieli podmiotów realizujących  działania  
z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zrealizowano:

- zorganizowano  szkolenie  pt. „Zakres działań przedstawicieli oświaty i ochrony zdrowia w ramach
procedury Niebieskie Karty”, w którym udział wzięło  29 osób, w tym:  18 przedstawicieli  placówek
oświatowych,   3  przedstawicieli  ochrony  zdrowia,  6  pracowników  socjalnych,  asystent  rodziny  
i psycholog;

- w dniu 29 maja 2019 r. w Gminnym Ośrodku Kultury we Wręczycy Wielkiej odbyła się  Konferencja
„Razem  przeciwko  przemocy”  zorganizowana  przez  pracowników  socjalnych  Gminnego  Ośrodka
Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej.

Celem Konferencji było podniesienie świadomości oraz kompetencji przedstawicieli lokalnych władz,
służb,  instytucji  oraz  społeczności  lokalnej  w  tematyce  przeciwdziałania  przemocy  w  rodzinie.  
W Konferencji uczestniczyło 87 osób, w tym: przedstawiciele władz samorządowych gminy Wręczyca
Wielka,  przedstawiciele  powiatowych i  gminnych instytucji  jednostek pomocy społecznej (w tym:
PCPR, OPS, placówek opiekuńczo –wychowawczych), przedstawiciele gminnej i powiatowej jednostki
Policji,  radni  Gminy,  sołtysi  z  terenu  Gminy,  przedstawiciele  instytucji  oświatowych     i  ochrony
zdrowia  z  terenu Gminy,  przedstawiciele  organizacji  pozarządowych  w tym:  kluby  sportowe,  koła
gospodyń  wiejskich,  związki  emerytów  i  rencistów,  ochotniczych  straży  pożarnych  i  innych
stowarzyszeń działających na terenie gminy,  instruktorzy Gminnego Ośrodka Kultury.

Na  realizację   Programu  Przeciwdziałania  Przemocy  w  Rodzinie  oraz  Ochrony  Ofiar  Przemocy  
w    Rodzinie  dla gminy Wręczyca Wielka na lata 2019 – 2023;  w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia
2019 r. wydatkowano kwotę w wysokości 19.312,45 zł,

Realizacja Programu Wspierania Rodziny w Gminie Wręczyca Wielka w 2019 r.

Informacje ogólne o programie

Obowiązki  gminy  w  zakresie  wspierania  rodziny  określa  ustawa  z  dnia  9  czerwca  2011  roku  
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i zalicza do nich w szczególności:

1) opracowanie i realizację 3-letnich programów wspierania rodziny;

2) tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia dziennego oraz
pracę z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji  opiekuńczo - wychowawczych przez
zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta rodziny oraz dostępu do
specjalistycznego  poradnictwa,  organizowanie  szkoleń  i  tworzenie  warunków  do  działania  rodzin
wspierających, prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz zapewnienie w nich miejsc dla dzieci;
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3) współfinansowanie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo-
wychowawczych w wysokości odpowiednio 10%, 30%, 50% pełnych kosztów w pierwszym, drugim
oraz trzecim i kolejnych latach pobytu dzieci w pieczy zastępczej;

4)  prowadzenie  monitoringu  sytuacji  dziecka  z  rodziny  zagrożonej  kryzysem  lub  przeżywającej
trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej zamieszkałego na terenie gminy.

Program Wspierania  Rodziny  w Gminie  Wręczyca  Wielka  na  lata  2019  –  2021  został  przyjęty  do
realizacji Uchwałą Nr III/28/18 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 grudnia 2018 r.

Adresatami Programu są  rodziny mieszkające na terenie gminy Wręczyca Wielka, w szczególności
rodziny:

-  przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,

- rodziny zagrożone umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej,

- rodziny, w których władza rodzicielska została ograniczona lub odebrana poprzez umieszczenie dzieci
w pieczy zastępczej.

Cel i zakres programu

Celem głównym Programu jest wspieranie rodzin mających problemy z wypełnieniem swoich funkcji
opiekuńczo-wychowawczych oraz zapobieganie dysfunkcjonalności rodzin.  System ten ma działać na
rzecz kształtowania prawidłowych wzorców funkcjonowania rodziny, aktywizowania społeczności do
harmonijnej współpracy na rzecz rodziny oraz pomocy w prawidłowej opiece i wychowaniu dziecka.

Założono, że cel główny będzie realizowany w oparciu o cele szczegółowe:
Cel  szczegółowy I:  Wspieranie  prawidłowej  funkcji  rodziny  poprzez  zabezpieczenie  podstawowych
potrzeb bytowych członków rodziny.
Cel szczegółowy II: Wsparcie roli i funkcji rodziny
Cel szczegółowy III. Wspomaganie dziecka  i jego rodziny  w środowisku szkolnym i pozaszkolnym
Cel  szczegółowy  4:  Podnoszenie  jakości  i  efektywności  usług  świadczonych  na  rzecz  wspierania
rodziny.

Realizacja programu.

W ramach Program Wspierania Rodziny w Gminie Wręczyca Wielka w 2019 roku zrealizowano szereg
zadań, w tym:

W ramach celu szczegółowego 1 - Wspieranie prawidłowej funkcji rodziny poprzez zabezpieczenie
podstawowych potrzeb bytowych członków rodziny:

- pomocą społeczną objęto 321 rodzin, w tym 88 rodzin  z dziećmi;

- udzielano świadczeń w ramach programu Rodzina 500 plus – wypłacono 28.116 świadczeń, a koszt
świadczeń wyniósł 13.990.0378,50 zł;
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- wypłacono w ramach funduszu alimentacyjnego 737 świadczeń na kwotę 299.697,74 zł;

-  wypłacono  18.857  zasiłków  rodzinnych  i  dodatków  do  zasiłków  rodzinnych  na  kwotę
2 324 855,30 zł;

-  wypłacono  2.781  zasiłków  rodzinnych  i  dodatków  do  zasiłków  rodzinnych  w  ramach  zasady
"złotówka za złotówkę" na kwotę 125.157,91 zł;

- wypłacono świadczenie „Dobry Start” dla   2.155 dzieci na kwotę 646.500,00 zł;

-  wypłacono  stypendia  szkolne  dla  122  uczniów  na  kwotę  91.911,76  zł, oraz  zasiłek  szkolny  dla
1 ucznia w wysokości 620,00 zł;

- przyznano stypendia  za osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe dla 41  uczniów zamieszkałych
w Gminie Wręczyca Wielka na kwotę 21.100,00 zł;

- wypłacono 56 dodatków mieszkaniowych dla 8 osób na kwotę  8.727,57 zł;
- pomocą w formie posiłku objęto 63 dzieci i uczniów na kwotę 21.851 zł oraz  13 uczniów w ramach
pomocy w formie posiłku bez przeprowadzenia wywiadu środowiskowego na kwotę 1.766 zł.

W ramach celu szczegółowego 2 - Wsparcie roli i funkcji rodziny realizowano m.in.:
- wzmacniano rodziny poprzez rozwój poradnictwa rodzinnego oraz upowszechnianie dostępności do
specjalistów pracujących z rodziną w ramach działalności Punktu Konsultacyjnego ds. uzależnień oraz
przemocy w rodzinie;
- przedszkola i szkoły organizowały porady psychologiczne i pedagogiczne;
-  podejmowano  działania  na  rzecz  rodzin  zagrożonych  i  dotkniętych  problemami  uzależnień,
przemocą w rodzinie;
- prowadzono monitoring sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej trudności
w  wypełnianiu  funkcji  opiekuńczo  –  wychowawczej  oraz  podejmowano  działania  interwencyjne  
i zaradcze w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin.

W ramach celu szczegółowego 3 -  Wspomaganie dziecka  i jego rodziny  w środowisku szkolnym  
i pozaszkolnym:
- w szkołach realizowano szereg programów profilaktycznych, których zakres tematyczny obejmował
zagadnienia  dotyczące  zachowań  ryzykownych,  cyberprzemocy  oraz  kształtowania  u  uczniów
umiejętności  społecznych  -  były  to  między  innymi programy  profilaktyczne  „Epsilon”,„Debata”,
„CUDER”,  „Przyjaciele Zippiego”;
-  szkoły po raz kolejny włączyły się do ogólnopolskich kampanii:  „Postaw na rodzinę” i  „Zachowaj
trzeźwy  umysł”.  W  oparciu  o  pozyskane  materiały  edukacyjne  szkoły  podejmowały  szereg
przedsięwzięć o charakterze profilaktycznym nawiązującym do założeń kampanii – organizowane były
konkursy plastyczne, konkursy literackie, festyny sportowe i happeningi.
-  udzielano  wsparcia  psychologicznego,  pedagogicznego   uczniom  wymagającym  takiej  formy
wsparcia;
-  promowano i wspierano działania na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży,  
w  tym:  szkoły  organizowały  różnego  rodzaju  zajęcia  dydaktyczno-wyrównawcze,  korekcyjno-
kompensacyjne, rewalidacyjne, socjoterapeutyczne, z logopedą, psychologiem i pedagogiem.
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W ramach celu szczegółowego 4 -  Podnoszenie jakości i efektywności usług świadczonych na rzecz
wspierania rodziny:
- zapewniano rodzinie przeżywającej trudności wsparcie i pomocy asystenta rodziny oraz dostęp do
specjalistycznego poradnictwa.  W 2019  r.  asystent  rodziny  współpracował  z  14  rodzinami,  które  
z  uwagi  na  występujące  trudności  w  wypełnianiu  funkcji  opiekuńczo-  wychowawczych  względem
dzieci, wymagały wsparcia asystenta rodziny;
- prowadzono monitoring sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej trudności
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, zamieszkałego na terenie gminy;
-  zorganizowano szkolenie  pt. „Zakres działań przedstawicieli oświaty i ochrony zdrowia w ramach
procedury  Niebieskie  Karty”.  Przeszkolonych  zostało  łącznie  29  osób,  w  tym:  18  przedstawicieli
placówek  oświatowych,  3  przedstawicieli  ochrony  zdrowia,  6  pracowników socjalnych,  1  asystent
rodziny, 1 psycholog;
- 3 pracowników GOPS wzięło udział w konferencji nt. Wczesne wspomaganie rozwoju małoletniego
dziecka – wielość rozwiązań, wspólnota celów”.
-   asystent  rodziny  uczestniczył  w  5  bezpłatnych  szkoleniach  zorganizowanych  przez  Regionalny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach w ramach projektu „Szkolenie i doskonalenie zawodowe
kadr  systemu  wspierania  rodziny  i  pieczy  zastępczej”  z  zakresu  pracy  z  dzieckiem  z  rodziny
wieloproblemowej,  pracy z dzieckiem z zaburzeniami więzi, pracy z dzieckiem nadpobudliwym, pracy
z dzieckiem z FAS/ FASD.
- współfinansowano pobyt dzieci w pieczy zastępczej – koszt współfinansowania pobytu 10 dzieci  
w pieczy zastępczej wyniósł 33.291,73 zł.

Realizacja Gminnego wieloletniego programu osłonowego „Posiłek dla dzieci i młodzieży” w 2019 r.

Informacje ogólne o programie

Program osłonowy realizowany był zgodnie z  Uchwałą Nr III/29/18 Rady Gminy Wręczyca Wielka  
z dnia 28.12.2018 r. w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego „Posiłek
dla dzieci i młodzieży” na lata 2019 – 2023,

Program został utworzony i przyjęty przez Radę Gminy Wręczyca Wielka, w związku ustanowieniem
przez  Radę  Ministrów  wieloletniego  rządowego  programu  „Posiłek  w  szkole  
i w domu” na lata 2019 – 2023.

Realizatorem i koordynatorem Programu był   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy
z innymi jednostkami organizacyjnymi gminy tj. szkołami i przedszkolami.

Cel i zakres Programu

Celem Programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia wśród dzieci i młodzieży znajdujących się 
w trudnej sytuacji życiowej, poprawa stanu zdrowia dzieci i młodzieży oraz kształtowanie właściwych
nawyków żywieniowych.

1. W ramach Programu udzielane było wsparcie:

1) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
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2)  uczniom  do  czasu  ukończenia  szkoły  ponadpodstawowej  lub  szkoły  ponadgimnazjalnej,  
w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń lub dziecko zgłaszało chęć zjedzenia posiłku,
dyrektor  szkoły  lub  przedszkola  informował  o  tym fakcie  ośrodek  pomocy  społecznej.  Przyznanie
pomocy  dziecku  lub uczniowi  w wyżej  wymienionej  formie  nie  wymagało  sporządzenia  wywiadu
środowiskowego i wydania decyzji.

Liczba dzieci i uczniów korzystających z tej formy pomocy nie mogła przekroczyć 20% liczby dzieci  
i uczniów otrzymujących posiłek w szkołach i przedszkolach na terenie gminy  w poprzednim miesiącu
kalendarzowym, a w miesiącu wrześniu tej liczby z miesiąca czerwca.

Realizacja programu

W  2019  r.  na  wniosek  dyrektorów  szkół  i  przedszkoli  wydano  508  posiłków  dla  13.  dzieci.  
Koszt posiłków wyniósł 1.766,00 zł.

Realizacja  Programu  Operacyjnego  Pomoc  Żywnościowa  2014-2020  współfinansowanego  
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

W 2019 roku Ośrodek Pomocy Społecznej realizował zadania wynikające z Programu Operacyjnego
Pomoc  Żywnościowa  2014-2020  współfinansowanego  ze  środków  Unii  Europejskiej  w  ramach
Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Pomoc w ramach Programu kierowana była  do osób i  rodzin,  które  z  powodu niskich dochodów
nie mogły zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też
trafiła do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami
z  art.  7  ustawy  o  pomocy  społecznej  oraz  poziomem  dochodów  odniesionych  do procentowej
wartości  odpowiedniego  kryterium  dochodowego  określonego  w  tej  ustawie),  stanowiąc
systematyczne  wsparcie.  Pomoc  udzielana  była  w  postaci  artykułów  spożywczych,  które
przekazywane były osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

W 2019 roku kontynuowano wydawanie żywności w ramach Podprogramu 2018. Rodzinom zostały
przekazane artykuły żywnościowe: na łączną kwotę 56 830,29zł.
W okresie od stycznia do marca 2019 roku Programem objęto 232 rodziny (466 osób w rodzinach),
dla których wydano 1.480 paczki żywnościowe.  Średnio na 1 osobę wydano 24,08 kg żywności.
Koszty  finansowe  poniesione  przez  gminę  na  dofinansowanie  do  transportu  żywności  wyniosły
5.200,00 zł.

Osoby korzystające ze wsparcia Programu wzięły również udział  w warsztatach edukacyjnych dot.
wzmocnienia samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

Były to następujące warsztaty:

- „Korzyści wynikające z planowania wydatków w ramach budżetu domowego” - 17 osób;
- „Lokalne i globalne skutki marnotrawstwa żywności” - 17 osób.
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Realizacja rządowego programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023

Ogólna informacja o programie

Od 1 stycznia 2019 r.  Ośrodek Pomocy Społecznej realizował  program rządowy „Posiłek w szkole  
i  domu” na lata 2019-2023, który jest  kontynuacją dotychczasowego programu „Pomoc państwa  
w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
Program „Posiłek w szkole i w domu” składa się z trzech modułów – każdy kierowany jest do innego
adresata:
1. Moduł  dla dzieci i młodzieży; 
2. Moduł dla dorosłych; 
3. Moduł organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach.

Realizacja Programu

W 2019 r.  pomocą  w formie posiłku objęto 63. dzieci i  uczniów na kwotę 21.851,00  zł  oraz  13,
uczniów w ramach  pomocy  w formie  posiłku  bez  przeprowadzenia  wywiadu  środowiskowego na
kwotę 1.766,00 zł.

Finansowanie Programu

Finansowanie  Programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” w 2019 roku

2019 rok

Środki z budżetu państwa 61.830,00 zł

Środki własne gminy 41.220,00 zł

Ogółem 103.050,00 zł

Realizacja  rządowego programu „Dobry Start” za 2019 rok

Od 01 lipca 2018 roku  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej  realizuje zadania
wynikające  z  rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia  30  maja  2018  r.  w  sprawie  szczegółowych
warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. poz. 1061).
Rozporządzenie  wprowadziło  w  życie  rządowy  program  „Dobry  start”,  w  ramach  którego  osoby
uprawnione  mogą otrzymać jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł w związku z rozpoczęciem
roku szkolnego przez dziecko lub osobę uczącą się.

W okresie od 1 lipca do 30 listopada 2019 roku przyjęto  1.602 wnioski o przyznanie świadczenia
Dobry Start

Ośrodek rozpatrzył 1.602 wnioski, w tym:
- 1.585 wniosków rozpatrzono tylko pozytywnie,
-  3  wnioski  rozpatrzono  pozytywnie  i  negatywnie  (np.  jedno  dziecko  pozytywnie,  drugie  dziecko
negatywnie),
-  6 wniosków tylko negatywnie,
-  1 wniosek został wycofany przez wnioskodawców,
-  4 wnioski przekazano wg właściwości do innego organu,
-  2 wnioski pozostawiono bez rozpatrzenia.
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 Świadczenie wypłacono dla  2.155 dzieci, w tym  w związku z rozpoczęciem roku szkolnego:
-  w szkole podstawowej – 1.367 dzieci;
-  w szkole ponadpodstawowej – 627 dzieci;
-  w dotychczasowym gimnazjum lub dotychczasowej szkole ponadgimnazjalnej – 125 dzieci;
-  w szkole artystycznej – 5 dzieci;
-  w specjalnym ośrodku szkolno – wychowawczym – 3;
-  w ośrodku rewalidacyjno – wychowawczym – 1.

Świadczenia w ramach Programu „Dobry Start” wypłacono na łączną kwotę 646.500,00 zł.
Koszty obsługi świadczenia wyniosły 21.660,00 zł.

Realizacja „Programu Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej na rok 2019”

Celem  Programu  jest  wspieranie  jednostek  samorządu  terytorialnego  szczebla  gminnego
i powiatowego w rozwoju systemu wspierania rodzin, w tym zwiększenie dostępu do usług asystenta
rodziny w gminie oraz do usług koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie.

W 2019 roku  zgodnie z umową nr PSVI.943.8.148.2019 z dnia 14 listopada 2019 r. zawartą pomiędzy
Skarbem Państwa -   Wojewodą  Śląskim a  Gminą Wręczyca  Wielka  o  przekazanie  dotacji  celowej
z rezerwy celowej budżetu państwa oraz środków finansowych Funduszu Pracy na dofinansowanie
kosztów  wynagrodzenia  asystentów  rodzin  w  2019  roku  w  ramach  „Programu  Asystent  Rodziny
i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej na rok 2018” otrzymano dotację w wysokości 19.764,00 zł.

W 2019 r. w ramach pomocy społecznej  świadczeniami i pracą socjalną  objęto 321 rodzin (560 osób
w tych rodzinach), co stanowi 3,15% ogólnej liczby mieszkańców gminy Wręczyca Wielka.
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