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P R O T O K Ó Ł  Nr XVII/20 

 
z XVII sesji zwyczajnej 

Rady Gminy Wręczyca Wielka 
 

z dnia 29 maja 2020 r. 
 
 

 
 

Tematyka sesji: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. 

4. Informacja nt. planowanych remontów oraz inwestycji drogowych na terenie gminy Wręczyca  

Wielka w roku 2020 (drogi gminne, powiatowe i wojewódzkie).  

5. Informacja z działalności Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Wręczyca Wielka za 2019 rok.  

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

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

8. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej. 

9. Informacja z realizacji uchwał i wniosków w okresie od ostatniej sesji. 

10. Wnioski. 

11. Przyjęcie sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Wręczyca Wielka z organizacjami  

pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2019 rok. 

12. Przyjęcie Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz Programu 

Wspierania Rodziny w Gminie Wręczyca Wielka za 2019 rok.  

13. Przyjęcie Oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2019 dla Gminy Wręczyca Wielka. 

14.  Przyjęcie sprawozdań z działalności jednostek organizacyjnych Gminy Wręczyca Wielka za 2019 rok. 

15.  Przyjęcie sprawozdań z realizacji gminnych programów za 2019 rok. 

16. Podjęcie uchwał w sprawach różnych. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego   

Ośrodka Kultury we Wręczycy Wielkiej za rok 2019. 

18. Podjęcie uchwał w sprawach finansowych. 

19. Udzielenie odpowiedzi na wnioski. 

20. Zamknięcie obrad XVII sesji zwyczajnej Rady Gminy. 
                                                                                          

 

 



 

Rada Gminy Wręczyca Wielka na XVII sesji zwyczajnej w dniu 29 maja                                

2020 roku  podjęła następujące uchwały: 

 

1) Uchwała Nr XVII/166/20 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wręczyca 

Wielka w 2020 roku, 
 

2) Uchwała Nr XVII/167/20 w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej, 
 

3) Uchwała Nr XVII/168/20 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 

przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Truskolasach, 
 

4) Uchwała Nr XVII/169/20 w sprawie nadania nazwy ulicy położonej                                  

w miejscowości Nowiny nazwy „Jodłowa”, 
 

5) Uchwała Nr XVII/170/20 w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli 

zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wręczyca 

Wielka, 
 

6) Uchwała Nr XVII/171/20 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 

pasa drogowego dróg publicznych będących w zarządzie Wójta Gminy Wręczyca 

Wielka na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem                      

i ochroną dróg, 
 

7)  Uchwała Nr XVII/172/20 w sprawie wyrażenia zgody na zmianę udziału                           

w nieruchomości wspólnej wpisanej do księgi wieczystej nr CZ2C/00028907/9                     

we Wręczycy Wielkiej przy ul. Szkolnej nr 6, 
 

8)  Uchwała Nr XVII/173/20 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 

finansowego Gminnego Ośrodka Kultury we Wręczycy Wielkiej za rok 2019, 
 

9)  Uchwała Nr XVII/174/20 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok, 
 

10) Uchwała Nr XVII/175/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 

Kłobuckiego, 
 

11) Uchwała Nr XVII/176/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Wręczyca Wielka na lata 2020-2027. 

 

 

Imienny wykaz głosowań radnych umieszczony jest na stronie podmiotowej Gminy Wręczyca 

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

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

 

Wykaz głosowania imiennego z sesji Rady Gminy w dniu 29 maja 2020 roku stanowi jednocześnie 

załącznik nr 2 do niniejszego protokołu 
 

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


 

RG.0002.5.2020                             

P R O T O K Ó Ł   Nr XVII/20 
 

z XVII sesji zwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka, 

odbytej w dniu 29 maja 2020 r. w  godz. 12:04 - 15:16 
  w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury we Wręczycy Wielkiej  

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

W sesji udział wzięli: 
-  15  Radnych                      -  wg listy obecności   

-  Pan Tomasz Osiński          -  Wójt Gminy 

-  Pan Bogusław Głąb           -  Zastępca Wójta Gminy 

-  Pani Magdalena Kasprzak -  Sekretarz Gminy 

-  Pani Barbara Jezior            -  Skarbnik Gminy 

-  Pan  Sławomir Litwińczyk -  Adwokat, obsługa prawna Urzędu Gminy 

-  Pan Andrzej Kała         -  Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury we Wręczycy Wielkiej                 

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

Goście zaproszeni: 
 

-  Starosta Powiatu Kłobuckiego - Pan Henryk Kiepura 

-  Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku – Pan Andrzej Kucharczyk 

-  Komendant Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych – Druh Robert Mańczyk  

W sesji uczestniczyli również Sołtysi: Sołectwa Bieżeń oraz Sołectwa I Wręczyca Wielka. 
 

Porządek obrad sesji  (przyjęty przez Radę Gminy): 
 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. 

4. Informacja nt. planowanych remontów oraz inwestycji drogowych na terenie gminy Wręczyca  

Wielka w roku 2020 (drogi gminne, powiatowe i wojewódzkie).  

5. Informacja z działalności Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Wręczyca Wielka za 2019 rok.  

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

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

8. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej. 

9. Informacja z realizacji uchwał i wniosków w okresie od ostatniej sesji. 

10. Wnioski. 

11. Przyjęcie sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Wręczyca Wielka z organizacjami  

pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2019 rok. 

12. Przyjęcie Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz Programu 

Wspierania Rodziny w Gminie Wręczyca Wielka za 2019 rok.  

13. Przyjęcie Oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2019 dla Gminy Wręczyca Wielka. 

14.  Przyjęcie sprawozdań z działalności jednostek organizacyjnych Gminy Wręczyca Wielka za 2019 rok:  

1) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej; 

2) Gminnego Ośrodka Kultury i bibliotek. 

15.  Przyjęcie sprawozdań z realizacji programów za 2019 rok: 

1) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wręczyca Wielka; 

2) Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy                               

w Rodzinie w Gminie Wręczyca Wielka. 

16. Podjęcie uchwał w sprawach różnych: 

1) w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wręczyca Wielka w 2020 roku, 

2) w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej                               

we Wręczycy Wielkiej, 
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3) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej 

położonej w Truskolasach, 

4) w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Nowiny nazwy „Jodłowa”, 

5) w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych 

prowadzonych przez Gminę Wręczyca Wielka, 

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

będących w zarządzie Wójta Gminy Wręczyca Wielka na cele niezwiązane z budową, 

przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, 

7) w sprawie wyrażenia zgody na zmianę udziału w nieruchomości wspólnej wpisanej do księgi 

wieczystej nr CZ2C/00028907/9 we Wręczycy Wielkiej przy ul. Szkolnej nr 6. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego   

Ośrodka Kultury we Wręczycy Wielkiej za rok 2019. 

18. Podjęcie uchwał w sprawach finansowych: 

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

2) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego, 

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

19. Udzielenie odpowiedzi na wnioski. 

20. Zamknięcie obrad XVII sesji zwyczajnej Rady Gminy. 
                                                                                          

 

Ad. 1. 
 

           Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
 

            Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant dokonał otwarcia XVII sesji zwyczajnej 

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

o samorządzie gminnym. 

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

Rada Gminy może podejmować prawomocne decyzje i uchwały. W sesji uczestniczą wszyscy Radni. 
 

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 
 

 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant powitał wszystkich Radnych oraz 

zaproszonych Gości wymienionych jak na wstępie, jak również Mieszkańców Gminy Wręczyca 

Wielka, którzy łączą się z nami drogą internetową. 
 

Ad.2. 
 

           Przedstawienie porządku obrad. 
 

           Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant stwierdził, że Państwo Radni                               

w ustawowym  terminie otrzymali porządek obrad dzisiejszej sesji. 

Następnie zapytał, czy do dzisiejszego porządku obrad, ktoś z Państwa chciałby wprowadzić jakieś 

naniesienia ewentualnie zmiany.  

Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński zwrócił się do Rady Gminy z wnioskiem o wprowadzenie                               

w punkcie 16-tym porządku obrad: Podjęcie uchwał w sprawach różnych, p. pkt-u 7 – tj. podjęcie 

uchwały, która została Państwu Radnym dostarczona, dotyczącej wyrażenia zgody na zmianę udziału                         

w nieruchomości wspólnej we Wręczycy Wielkiej przy ul. Szkolnej nr 6.   
 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant stwierdził, że również ta uchwała drogą 

elektroniczną została Państwu Radnym dostarczona. Wprawdzie nie była ona omawiana przez 

Komisje, niemniej jednak jest taka potrzeba, ponieważ będzie tam robiona jakaś inwestycja w tym 

bloku,  we Wspólnocie i chodzi o czas. Dlatego zachodzi potrzeba podjęcia tej uchwały. 

Przewodniczący Rady dodał, iż projekt uchwały został przez Wójta przygotowany i jest propozycja, 

aby w punkcie 16-tym, w p. punkcie 7 tą uchwałę procedować. 

Na pytanie Przewodniczącego Rady Gminy czy są inne propozycje – nikt nie zabrał głosu. 
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Innych wniosków do porządku obrad nie zgłoszono. 
 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant poddał pod głosowanie porządek obrad                               

w brzmieniu dostarczonym Radnym w materiałach na sesję, z uwzględnieniem dodatkowego projektu 

uchwały z wniosku Wójta Gminy, tj. uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę udziału                          

w nieruchomości wspólnej wpisanej do księgi wieczystej nr CZ2C/00028907/9 we Wręczycy 

Wielkiej przy ul. Szkolnej nr 6.   
 

Przebieg głosowania: 

Liczba uprawnionych do głosowania – 15 radnych 

Liczba obecnych – 15 radnych 

Za – 15 

Przeciw – 0 

Wstrzymujących się – 0 
 

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

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

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

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

w sprawie  wyrażenia zgody na zmianę udziału w nieruchomości wspólnej wpisanej do księgi 

wieczystej nr CZ2C/00028907/9 we Wręczycy Wielkiej przy ul. Szkolnej nr 6.   

(Zgodnie z wnioskiem Wójta Gminy projekt uchwały wprowadzono do porządku obrad  w punkcie 

16 p.pkt7) 

 

Ad.3.  
 

           Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. 
 

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

z ostatniej sesji będą jakieś pytania, wnioski, czy ktoś z Państwa ewentualnie się z nim nie zgadza,                   

czy prosiłby o powiększenie wpisu. 

Nikt z Radnych nie wniósł propozycji zmian do projektu protokołu z ostatniej sesji. 

Wobec powyższego Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant poddał projekt protokołu pod 

głosowanie, celem jego przyjęcia.  
 

 

Przebieg głosowania: 

Liczba uprawnionych do głosowania – 15 radnych 

Liczba obecnych – 15 radnych 

Za – 15 

Przeciw – 0 

Wstrzymujących się – 0 
 

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

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

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

28 lutego 2020 r.                            
 

Ad.4. 
 

          Informacja nt. planowanych remontów oraz inwestycji drogowych na terenie gminy 

Wręczyca  Wielka w roku 2020 (drogi gminne, powiatowe i wojewódzkie).  
 

          Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant tytułem wstępu oznajmił, iż informacje                  

w zakresie dróg, Państwo Radni otrzymali w materiałach na sesję.  

Nie mniej jednak jeżeli chodzi o drogi powiatowe i wojewódzkie – to bardzo prosiłby o ewentualne 

wystąpienie Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg. 
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Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku Pan Andrzej Kucharczyk przedstawił informację 

w zakresie planowanych remontów i inwestycji drogowych na drogach powiatowych i wojewódzkich 

w roku 2020. 
 

(Informacja dot. remontów i inwestycji drogowych na terenie gminy w roku 2020 na drogach 

powiatowych i wojewódzkich – załącznik nr 3 do protokołu) 
 

Po przedstawieniu informacji j/w Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się do Radnych                                 

z zapytaniem, czy będą pytania do Pana Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg. 
 

Z pytaniami zwrócili się: 
 

Radny Pan Michał Hendzlik: 

- chodzi mi o drogę między Wręczycą a Węglowicami – mam wrażenie, że ta droga po prostu jakby 

była zapomniana. W tamtym roku nie był chyba też robiony żaden remont, dziury zostały, no i w tym 

roku jest podobna sytuacja 

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg: 

- przy remontach pozimowych, mając na uwadze środki jakimi dysponujemy prowadzimy naprawy. 

Generalnie po tych remontach nie zostawiamy dziur. Owszem, są to drogi o niższym standardzie, 

ponieważ takie remonty sprzętem typu patcher lub kombajn, zostawiają nierówności, bo droga jest 

naprawiana fragmentarycznie, więc myślę, że dziur nie ma, tylko są te nierówności. Nierówności 

mogą zlikwidować inwestycje – przebudowa drogi, ale to jak Państwo wiecie, realizujemy                           

w określonych miejscach; 
 

Radny Pan Artur Klorek: 

- Panie Dyrektorze, ja mam takie pytanie i tu też do Pana Starosty się ukłonię – w zeszłym roku 

składałem wniosek do Starostwa, ponieważ został na Hutce zakończony I etap kanalizacji na                        

ul. Głównej i tam leży projekt u Was odnośnie chodnika przy tej drodze, to jest około 200-300 

metrów. Jest to główna droga łącząca Truskolasy z Hutką i składając wniosek, dostałem odpowiedź, 

że będzie to uwzględnione w tym roku w budżecie i mam takie pytanie – czy to zostało 

uwzględnione. 

Miałem się zgłosić z wnioskiem, z zapytaniem, aczkolwiek koronawirus trochę skomplikował                  

wszystko i teraz jak jest okazja, chciałbym się Państwa spytać, jak to właśnie wygląda z budową tego 

chodnika. Jest on niezmiernie potrzebny tam, bo jest to droga główna, jest duży ukos, tam są 

szybkości i ograniczenia tego nie zmienią 

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg: 

- ponieważ PZD jako wykonawca zadań bazuje na corocznym budżecie, to ja tylko mogę w tej chwili 

powiedzieć tyle, że w tym roku nie jest przewidziane to do realizacji 

Radny Pan Artur Klorek: 

- czyli ta odpowiedź, którą dostałem jest nieaktualna,  nie zostało to uwzględnione w tym budżecie na 

rok 2020? 

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg: 

- ja tu więcej nic nie dopowiem 

Radny Pan Artur Klorek: 

- rozumiem, no to dziękuję uprzejmie i będę się chylił do następnego wniosku, na następny rok,                     

bo chciałbym prosić, żeby to było rozpatrzone pozytywnie; 
 

Radny Pan Piotr Wydmuch: 

- jeszcze odnośnie tej drogi o której mówił Radny z Bieżenia. Na wysokości 100 metrów od lasu,               

jak jedziemy od Wręczycy, tam jest problem z odprowadzeniem wody z tej drogi, jest wysoki 

krawężnik i po opadach deszczu tworzy się duża kałuża i stwarza niebezpieczeństwo ewentualnej 

kolizji, poślizgu samochodu. A to co kolega tutaj mówił jeszcze, to są ubytki, że asfalt się po prostu 

rozsypuje na środku jezdni. Łączenia dwóch pasów się rozsypują i to są dosyć duże ubytki i przy 

opadach deszczu, pod tym kątem, jest też niebezpieczna ta droga.  
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Więc jeżeli będzie możliwość przy remontach dróg pozimowych zadbać o to i bardziej zwrócić 

uwagę na tą wodę stojącą – ok. 100 metrów od lasu po prawej stronie 

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg: 

- dobrze, przekażemy kierownikowi żeby podjechał i obejrzał to miejsce i przy okazji remontu, 

uwzględnił to; 
 

Radna Pani Urszula Zomerfeld: 

- ja korzystając z obecności Pana Starosty i Pana Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg, mam dwie 

prośby: 

- pierwsza, to jeśli chodzi o dbanie o pobocza i wykaszanie traw - to jest taki newralgiczny punkt       

w Truskolasach, tj. między kościołem, a w górkę – sklepem. Tam to pobocze nie dość, że zarasta 

trawą, to jeszcze takimi gałęziami, krzakami i jeśli mogłabym prosić o szczególne uwzględnienie 

tego punktu, bo ono co roku wiąże się z licznymi skargami, 

- druga prośba, to zdaję sobie sprawę, że już nie w tym roku, ale przypominamy się jako mieszkańcy 

ul. Dębiecznej z remontem tejże ulicy i jeśli byłaby taka możliwość – o uwzględnienie remontu całej 

tej ulicy w kolejnych latach, to bardzo bym prosiła 

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg: 

- co do spraw bieżących, to mogę tutaj obiecać, że kierownikowi też przypomnę o tych sprawach  

jeśli chodzi o ten odcinek, o którym Pani wspomniała w Truskolasach, przy czym pas drogi, z tego co 

kojarzę, to chyba sięga do skarpy, ale już po tej skarpie to jest kto inny właścicielem. Więc nie do nas 

wszystkie roboty będą należeć, ale to co jest w pasie drogowym – jak najbardziej. 

Co do spraw inwestycyjnych, to też powtórzę to co powiedziałem poprzednio, że ja bazuję na roku 

budżetowym i w tym roku w budżecie nie mam takich wydatków, więc w tym roku nie będzie takich 

prac; 
 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Krzysztof Ocimek: 

- ja mam Panie Dyrektorze pytanie – czy miejscowość Szarlejka od placu zabaw do remizy – będzie 

pobocze chociaż zrobione, bo tam teraz jest duży ruch ze względu na autostradę, nie ma żadnego 

pobocza, nie ma chodnika, ludzie nie mają nawet gdzie schodzić. Czy jest jakaś możliwość 

poprawienia chociaż tego pobocza na tym odcinku 

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg: 

- jeśli chodzi o Szarlejkę, to myśmy tam fragment pobocza w tamtym roku zrobili i to jest co prawda 

niewielki fragment, tam już przy samej autostradzie. Oczywiście jest potrzeba kontynuacji tego typu 

prac, przy czym będzie to też uzależnione od środków, jakimi będziemy dysponować, ponieważ na 

wszystkie tego typu prace też są potrzebne pieniądze. Nie mogę Panu w tej chwili na 100% obiecać, 

ale przyjrzymy się też sprawie; 
 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant: 

- korzystając z tego, że jest Pan Starosta, Panie Starosto, chodzi mi o drogę relacji Częstochowa-

Przystajń – droga wojewódzka 492.  Nie leży to w Pana gestii – zgadza się, my tylko w jakiś sposób 

jako Starostwo zarządzamy tą drogą, ale chcę powrócić do sprawy praktycznie sprzed 2,5 roku,  

gdzie został zrobiony projekt na tą drogę. Wszystko szło w dobrym kierunku, mówię o drodze 

Częstochowa-Przystajń przez Wręczycę, Truskolasy, Panki, czyli tą główną arterię komunikacyjną 

całej gminy. Projekt został zrobiony i został zrobiony za dosyć duże pieniądze. Nastąpiły wybory, 

zmieniła się opcja polityczna i opcja polityczna poszła w kierunku takim, że po prostu są robione 

drogi gdzie indziej, tylko nie tutaj na naszym terenie. Nie wiem czym to jest spowodowane, bo ja 

jako samorządowiec, uważam, że powinniśmy iść w kierunku takim, żeby robić to dla ludzi, a nie  

dla zysku politycznego. Prosiłbym Państwa również, abyśmy – nie wiem, może nie na dzisiejszej 

sesji, ale na następnej Komisji tą sprawę w jakiś sposób…, ja Państwu ją zrelacjonuję, abyśmy 

podjęli jakieś stanowisko i nie tylko nasza Gmina, ale również Gmina Panki i Gmina Przystajń,        

bo są to 3 gminy, gdzie ta droga powinna być remontowana. Była to droga zaprojektowana ze ścieżką 

rowerową, z poszerzeniem itd., ten projekt był w moim przekonaniu bardzo dobry. 



-  6  - 
 

Nie został zrealizowany, uważam, że tylko i wyłącznie ze względów politycznych. Ja nie chcę 

wprowadzać tutaj polityki do naszej sesji i do naszej Rady, ale my jako radni odpowiadamy przed 

mieszkańcami pod kątem takim, że chcieliśmy, aby ta droga powstała. Tutaj duże ukłony do Starosty, 

ponieważ w jakiś sposób się przyczynił do tego, że ten projekt został zrobiony, a ten projekt został na 

dzień dzisiejszy wrzucony w kosz.  

Prosiłbym, abyśmy podjęli jakieś stanowisko i nie tylko nasza Gmina, ale tak jak powiedziałem – 

Gmina Panki i Gmina Przystajń, żeby takie stanowiska Rad odnośnie remontu tej drogi wysłać do 

Urzędu Marszałkowskiego, który jest decydentem w tej sprawie. 

Posiłkowałbym się tutaj też Radną wojewódzką, którą jest Pani Łacna i będę z nią rozmawiał, aby                         

w interpelacjach   złożyła taki wniosek  odnośnie tej drogi.  

 Ja rozumiem, że to są bardzo duże koszty, ale ta droga jest bardzo potrzebna, ponieważ na tej drodze 

są pielgrzymki coroczne i ruch jest niesamowicie duży. On się potęguje również dlatego, że została 

otwarta autostrada i tą drogą mieszkańcy powiatu dojeżdżają do wjazdu na nią. 

Miałbym prośbę do Pana Starosty, żeby w jakiś sposób próbował skoordynować to jeżeli chodzi                   

o inne Gminy, czyli Panki, Przystajń, aby taką może nie uchwałę intencyjną, ale prośbę wystosowali. 

Jeżeli nic nie będziemy w tym temacie robić, to dalej będą inwestycje robione w innych 

województwach i powiatach, tylko nie u nas. 

Druga sprawa odnośnie tego co powiedział tutaj Wiceprzewodniczący Ocimek, rzeczywiście ruch              

na drodze powiatowej relacji Kalej – Szarlejka zwiększył się praktycznie dwukrotnie, jak została 

otwarta autostrada.  

Prosiłbym tutaj Pana Starostę – jest to taki mój wniosek jako Radnego z tego terenu, aby pomyśleć      

na przyszłość, ja nie mówię, że to w tym roku, czy w przyszłym, ale żeby jeszcze w tej kadencji 

próbować tą drogę zmodernizować, tak jak powinna być, czyli zrobić na całym odcinku chodniki i tą 

drogę poszerzyć, bo ona jednak nie spełnia standardów tych, które powinny być, a remontowana była 

już paręnaście lat temu.  
 

Następnie głos zabrał Starosta Powiatu Kłobuckiego Pan Henryk Kiepura: 

- Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Wójcie, Szanowni Goście – krótko bym się odniósł              

do kilku kwestii, które tutaj się pojawiły, ale również 2-3 sprawy takie bieżące, żeby nie przedłużać                   

z racji sytuacji w jakiej jesteśmy. Myślę, że na następnej sesji będzie już więcej czasu i będzie ten 

czas – że tak powiem – bezpieczny. 

Jeżeli chodzi o drogę w Kalei, o czym przed chwilą mówił Pan Przewodniczący – to my jako 

Starostowie Kłobucki, Częstochowski i Prezydent Miasta, już chyba z 2,5 roku temu, kiedy 

rozpoczynała się budowa autostrady, wystąpiliśmy do Ministra budownictwa Pana Adamczyka o to, 

żeby przewidział środki i zasilił samorządy na tą infrastrukturę okołoautostradową, bo dzisiaj to jest 

XXI wiek, a zjeżdżamy w Białej, zjeżdżamy w Lgocie i wjeżdżamy na te drogi powiatowe czy 

gminne i ta różnica jest taka bardzo drastyczna. Niestety po jakimś czasie otrzymaliśmy odpowiedź 

odmowną, ale ciągle takie sugestie i apele z naszej strony są. Trzeba by nam pewnie co najmniej dla 

każdego Powiatu po kilkanaście milionów złotych. Przy tym budżecie ile kosztuje autostrada, nie są 

to środki znaczące. 

Jeżeli chodzi o drogi wojewódzkie – to tak jak mówił Pan Przewodniczący, w ubiegłej kadencji 

zapadły takie decyzje w Urzędzie Marszałkowskim, że wszystkie 3 drogi wojewódzkie, jakie 

przebiegają przez Powiat Kłobucki, zostały zaprojektowane i sfinansowane przez Marszałka 

Województwa Śląskiego. Te dokumentacje są, no i myślę, że też będzie taka decyzja i taki tok 

myślenia jak w Gminie, czy w Powiecie. Jeżeli się wydało dużo milionów, bo to już nie są projekty 

za 50, 100 czy 200 tys., tylko każdy kosztował pewnie kilkanaście, jeżeli nie więcej milionów 

złotych, no to one będą zrobione. Tutaj bardzo dużo zależy od tego, jak w tej nowej perspektywie 

unijnej będą przewidziane drogi wojewódzkie, jaki będzie poziom dofinansowania, bo one też będą 

podlegały procedurze konkursowej, jak wszystkie inne projekty. 

My tutaj z Panem Wójtem jesteśmy we władzach nowo utworzonego Związku Gmin i Powiatów 

Subregionu Północnego i w najbliższym czasie chcemy zgłaszać takie projekty subregionalne                    

do środków  takich  pozakonkursowych  na nową perspektywę i również jeden z tych trzech punktów  
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dotyczy  dróg lokalnych,  powiatowych  i  gminnych  i  chcemy,  żeby  Marszałek  dofinansował  ze  

środków unijnych, żeby to zostało zatwierdzone później przez Ministerstwo – drogi gminne, czy 

powiatowe, łączące się z drogami wojewódzkimi, czy z drogami krajowymi, bo dwie krajówki też 

przez nasz Powiat przebiegają i zobaczymy jaka będzie decyzja. 

Podtrzymujemy projekt retencji wód na rzekach płynących przez Powiat Kłobucki, głównie tu 

mówimy o Liswarcie i oczywiście oszczędność wody w gospodarstwach, przechwytywanie 

deszczówki na użytek taki gospodarczy, w związku z tym, że kolejne lata zapowiadane są jako lata 

suszy, a już jest wiadomo, że będzie dość dużo pieniędzy w tej nowej perspektywie właśnie na tego 

typu działania związane z zatrzymywaniem wody na miejscu, żeby ona nie spływała, bo do góry jest 

sucho, a na dole jest powódź – no tak cywilizacja spowodowała. 

Więc takie trzy wnioski już żeśmy zgłosili w uzgodnieniu z Wójtami i w poniedziałek mamy Zarząd     

i Komitet sterujący i będziemy decydować co ostatecznie i 3-4, może 5 takich projektów prześlemy 

do Marszałka Województwa. 

Tak jak już mówił Pan Dyrektor, ja tylko doprecyzuje – droga 492 – to jest od świateł do remizy i na 

Blachownię. Nią od zawsze administruje Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie. My często 

musimy z nimi dyskutować i ich przekonywać. Tu są dwa takie główne problemy, a właściwie trzy.  

Od czasu jak zostały te dokumentacje projektowe zrobione, czyli chyba dwa lata temu i odbywały się 

spotkania w Starostwie, w Gminie Wręczyca, niektórzy Radni z tamtej kadencji również na tych 

spotkaniach uczestniczyli, bardzo jest taki dobrze zaprojektowany ten odcinek drogi, o którym mówił 

dzisiaj Pan Przewodniczący – droga 492 – tam ciąg pieszy, pieszo-rowerowy jest od Podłęża 

Szlacheckiego na granicy z woj. Opolskim aż do rogatek Częstochowy. W każdej miejscowości 

chodnik, czy ścieżka po obu stronach. Natomiast jest już, poza jakby nami, kiedy to zostanie 

zrobione. Natomiast sam pomysł ze stanowiskami Rady, czy Rady Powiatu – my na pewno na 

czerwcowej takie przyjmiemy. Będziemy się po prostu przypominać władzom w województwie, 

Sejmikowi, żeby o tych drogach naszych  myśleli. 

Drugi problem na tej drodze jest taki, że nie wyrażają nam zgody na większe inwestycje. 

Administrujemy tymi drogami jako Powiatowy Zarząd Dróg, ale od czasu jak zostały sporządzone 

dokumentacje, na większe inwestycje już wartości 100 czy 200 tys. – nie wyrażają zgody, 

argumentując to tym, że droga jest przewidziana do przebudowy, jest sporządzona dokumentacja          

i odpowiedź jest negatywna, a my tymi drogami tylko administrujemy za pieniądze Marszałka i bez 

ich zgody – nie możemy tego robić. 

Trzeci temat który chcemy z Powiatowym Zarządem Dróg w Częstochowie uzgodnić, żeby nam 

przebudowali ok.100-stu metrowy odcinek tej drogi od świateł w górkę, w stronę remizy, tam gdzieś 

do wysokości wjazdu, skrętu w prawo, do domu kultury, ponieważ tam, co prawda nie ma dziur,       

ale droga jest tak pofałdowana, że dojeżdżając do tej drogi - buja, a jak jedzie TIR z pustą naczepą,                    

a jeszcze jak trafi na ziele światło, to huk jest tak potworny, że ludzie chowają się pod płoty. 

Chciałbym podziękować, bo nie wiem czy była okazja, dawno żeśmy się nie widzieli,                        

za ubiegłoroczną współpracę przy dwóch inwestycjach, później formalnie dotyczyło to jakby jednej 

inwestycji, ale planowaliśmy i takie mieliśmy ustalenia w budżetach, na współfinansowanie zadań 

drogowych, na dwóch drogach powiatowych, w Borze  Zapilskim – zadanie zostało wykonane i to 

zadanie z dofinansowaniem unijnym Grodzisko-Pierzchno- Libidza. W imieniu samorządu Powiatu 

bardzo serdecznie za to dziękuję.  

Mamy w budżecie zabezpieczoną kwotę 60 tys. zł na rozpoczęcie budowy chodnika, to jest projekt 

dotyczący miejscowości Zamłynie i Piła. Natomiast ja wczoraj na sesji ogólnie przedstawiłem 

naszym Radnym Powiatowym temat związany z wpływami do budżetu Powiatu Kłobuckiego.  

Do Gmin te wpływy również się zmniejszyły mocno. Jeżeli chodzi o podatek za styczeń, luty, 

marzec, to on jest porównywalny ze styczniem, lutym, marcem 2019 roku. Natomiast jeżeli 

porównać wpływ z podatku dochodowego dla samorządu Powiatu Kłobuckiego za kwiecień – to już 

jest różnica ok. 900 tys.  -  2 mln 200 tys. do 1 mln 300 tys. w maju. Czekamy co będzie 10 czerwca, 

ale  ta tendencja przez kilka najbliższych miesięcy na pewno się utrzyma i przedstawiłem Radnym,  

że być może trzeba będzie zrezygnować z niektórych zadań przewidzianych do realizacji w roku 

bieżącym i takie decyzje najpóźniej w sierpniu będziemy podejmować. 
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Co do tych dróg, takich lokalnych tematów, to Pan Dyrektor już odpowiedział. Myślę, że będziemy 

kontynuować budowę tego pobocza, które w tamtym roku było zrobione od przystanku tam od 

autostrady do placu zabaw. Natomiast ten projekt o którym mówił Pan Przewodniczący, to jest 

projekt duży. Rozwiązałoby to sprawę, gdybyśmy dostali pieniądze o które wnioskujemy do 

Marszałka, bo to jest infrastruktura okołoautostradowa, ta droga też ucierpiała przy samej budowie      

i zobaczymy. 

Na taką inwestycję dzisiaj na pewno nie możemy się zobowiązać. Natomiast co do tego 

bezpieczeństwa, myślę, że taką wycenę zrobi Powiatowy Zarząd Dróg i zobaczymy jak będą 

pozwalały środki finansowe. Mówimy o podobnej technologii, jak na tym kilkuset metrowym 

odcinku tam wcześniej, materiał mamy. Polegałoby to po prostu na utwardzeniu tego pobocza na 

szerokości 1 m – 1,20 m i poniesienie kosztów robocizny, ale taką wycenę Powiatowy Zarząd Dróg 

przygotuje. 

Na tym Starosta Powiatu Kłobuckiego zakończył swoje wystąpienie. 
 

Pytań do Pana Starosty nie zgłoszono. 
 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant podziękował Panu Staroście, a następnie odniósł 

się do informacji w zakresie dróg gminnych: 

- otrzymaliście Państwo informację, nie mniej jednak może Pan Wójt chciałby coś jeszcze uzupełnić, 

ewentualnie jeśli są jakieś pytania do Pana Wójta, to bardzo proszę 
 

Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński: 

- są to materiały, które przygotowaliśmy dla Państwa na zasadzie wniosków, jakie składane były 

przez radnych i mieszkańców, także w ramach poprzednich komisji, naszych spotkań, zebrań  

wiejskich także. Są to propozycje. 

Jedyne zastrzeżenie, takie o którym wspomniał Pan Starosta, w przypadku naszej Gminy – środki 

zmniejszane są od stycznia tego roku, ale takie drastyczne rzeczywiście obcięcie w zakresie wpływu 

z podatku CIT i PIT nastąpiło w miesiącu kwietniu.  

Na ten moment, jeszcze nie, ale myślę, że też staniemy w pewnym momencie przed takim dylematem 

rezygnacji z którejś inwestycji, które mamy do wykonania. 
 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant: 

- bardzo proszę, czy są jakieś pytania do Pana Wójta? 
 

Radny Pan Artur Klorek: 

- Wysoka Rado, Panie Przewodniczący, Panie Wójcie – 18-tego lutego żeśmy składali, zresztą Pan 

Przewodniczący składał wniosek do Wójta Gminy odnośnie proponowanych remontów dróg, tam 

były wymienione drogi i m.in. był wymieniony remont ulicy Słonecznej na Hutce. Zostało to 

klepnięte jednogłośnie przez Komisje Polityki Społecznej i Budżetową i tutaj w tej informacji 

dotyczącej planowanych remontów oraz inwestycji dróg na terenie gminy – nie ma tego. Dlatego ja 

mam takie zapytanie, co się zmieniło od tego cośmy uchwalili, do tego momentu co się teraz stało  

Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński: 

- nie mamy jeszcze wyceny tej drogi, dlatego nie została Państwu przedstawiona, a z drugiej strony to 

jest to co mówiłem, jeżeli chodzi o te środki które Państwo tu widzicie, część z nich już zostało 

skosztorysowane i te wartości są dużo wyższe niż te które są przedstawione. Zobaczymy jak wyjdzie 

to rzeczywiście na przetargach. Tamta droga jest krótkim odcinkiem i została przesunięta w ramach 

projektu wykonywania dróg o nawierzchni z kruszywa łamanego, jaką dostaliśmy od jednego                       

z przedsiębiorców, bo część przedsiębiorców teraz już przysyła do Gminy oferty wykonywania 

nawierzchni. Analizujemy to pod kątem właśnie tej drogi w Hutce i drogi w Grodzisku – 

Nadrzecznej. Jeżeli będziemy mieć wyniki wstępne jakieś finansowe, chociaż szacowania tych dróg, 

te je Państwu przedstawię 

Radny Pan Artur Klorek: 

- to znaczy, że ona będzie przewidziana w tym roku jeszcze do utwardzenia, czy nie? 
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Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński: 

- w dalszym ciągu wszystkie prace dążą do tego, żeby realizować je zgodnie z założeniami, jakie 

Państwo przedstawiliście. Czyli ta Słoneczna też, to jest krótka ulica i tak jak mówię – kwestia 

wyceny którą przełożyłem. Być może powinna się tutaj znaleźć, ale tak jak mówię, nie uwzględniona 

była droga Nadrzeczna, a do takiej wyceny wstępnej wybraliśmy właśnie te drogi, żeby sprawdzić 

czy dałoby się to zrobić tą technologią i materiałami, które zostały nam zaproponowane. Jeżeli tak,  

to jest to realne do wykonania, bo te koszty naprawdę w porównaniu do tych, które tutaj są 

szacowane, są sporo niższe 

Radny Pan Artur Klorek: 

- rozumiem, bo tak właśnie porównuję to co było na Komisji podane i teraz do sesji cośmy dostali 

materiały – np. remont drogi na Klepaczce jest wyceniony w Komisji na 730 tys., teraz jest podane 

130 tys. Myślę, że to są takie rzeczy które…, bo tam było chyba… 

Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński: 

- kosztorysowo wyszło prawie 1 mln 

Radny Pan Artur Klorek: 

- rozumiem, w każdym bądź razie tu jest podane 130 tys. Panie Wójcie trzymam za słowo i będę 

przypominał o tej ulicy Słonecznej i o tym łączniku na Hutce, w tym roku żeby to zrobić, ponieważ 

jest to dość ważne, tam ludzie mieszkają i od lat ta droga jest oddana Gminie bezpłatnie i do 

utwardzenia; 
 

Radna Pani Małgorzata Zatyka: 

- Panie Wójcie ponieważ mowa jest o drogach gminnych, ja chciałabym prosić, ponieważ często 

teraz jeżdżę drogą która łączy Truskolasy z Kałmukami i na tej drodze jest dosyć dużo dziur, są one 

bardzo głębokie i chyba została zapomniana ta droga, żeby po zimie naprawić ją 

Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński: 

- tutaj odpowiem, zgodnie z tym co już pytał i też pewnie za chwilę zada pytanie Radny Michał 

Hendzlik – brakło nam po prostu masy na załatanie wszystkich dziur i na tym etapie wyłaniamy 

wykonawcę, będzie ta usługa rozszerzona. Był robiony przegląd dróg gminnych, sprawdzimy                        

i upewnimy się, czy ten odcinek też został spomiarowany;  
 

Radna Pani Urszula Zomerfeld: 

- ja chciałam zapytać o ulicę Cmentarną w Truskolasach. Ta droga była przewidziana do remontu                

w ubiegłym roku. Z racji problemów z terminem czy brakiem środków finansowych nie została 

zrealizowana. Natomiast dla mnie naturalnym jest to, że w kolejnym roku ona powinna zostać 

również uwzględniona jako droga do remontu, no nie została niestety. Czy mogłabym zapytać jakie 

są plany związane z tą ulicą? 

Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński: 

- decyzją Państwa Radnych podjętą na Komisjach i sesji lutowej było zamierzenie takie, że robimy  

w tym roku drogi o nawierzchni z tłucznia, mniej tych asfaltowych. Mamy projekt, znaczy nie mamy 

projektu, tamten wniosek składany był rzeczywiście w bardzo krótkim okresie w konkursie 

ogłoszonym przez Urząd Wojewódzki i tutaj, jeżeli będą tego typu możliwości pozyskania środków   

i będzie stać na to budżet gminy, to będziemy wnioskować i to jest jedna z dróg, którą na pewno też 

będziemy chcieli zrobić;  
 

Radny Pan Jakub Winecki: 

- Panie Wójcie mam pytanie – bo padła tutaj ulica Nadrzeczna w Grodzisku. Czy koszt takiego 

oszacowania wartości wykonania tej nawierzchni jest dla nas kosztem? Ponosimy z tego tytułu jakieś 

koszty? 

Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński: 

- tak, to znaczy mamy tutaj pomysł jednego z przedsiębiorców prowadzących od lat firmę 

remontowo-budowlaną, który proponuje, że tego typu nawierzchnie można w bardzo niewielkich 

pieniądzach ściągać i jeszcze raz układać i po prostu korygować to co się rozjechało na tej drodze lub 

co zostało uszkodzone. 
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To jest koszt, jeżeli się nie mylę – 1,20 zł jeżeli chodzi o samą ziemię, ok. 2,50 zł jeżeli chodzi                      

o materiał jakiś tłuczny lub frez. Maksymalny koszt potem dokładania,  to jest ok. 5,50 do m
2
. 

Szacujemy to na odcinku ok. 1 km, tak żeby mieć potem odnośnik do pozostałych dróg. Jeżeli będą 

to takie koszty, no to myślę, że w tych odcinkach i przy takich pieniądzach będziemy w stanie 

wykonać większą część, jak nie wszystkie te drogi  

Radny Pan Jakub Winecki: 

- czyli rozumiem, że na tą chwilę to są rozmowy i de facto Pan jako Wójt i pracownicy Gminy 

przyglądacie się kosztom? Do czego zmierzam - jeżeli to nie jest faktycznie duży koszt                             

w wyszacowaniu takiej technologii, to prosiłbym o określenie kosztu naprawy również, czy 

poprawienia ul. Leśnej. To jest dokładnie po drugiej stronie od ulicy Kłobuckiej 

Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński: 

- tak, przy czym jeżeli chodzi o ul. Leśną – mamy ją już utwardzoną, to znaczy w sensie, mówimy, 

samego asfaltu i tutaj jeżeli…, tą drogę raczej przewiduję do technologii, którą chcemy sprawdzić na 

Klepaczce  

Radny Pan Jakub Winecki: 

- tak jest, ale pytam, że jeżeli można, jeżeli to nie jest duży koszt faktycznie, opracować kosztorys 

naprawy ulicy Leśnej. 

Drugi temat, już tutaj był poruszany – autostrada wywołuje zwiększony ruch na drogach lokalnych,                

tu sygnalizuję, że w Pierzchnie będzie potrzebny chodnik. Wiem, że nie ma pieniędzy w tym 

momencie w budżecie, natomiast musimy to mieć na uwadze jeżeli jakaś możliwość się pojawi.  

Tutaj wzrost ruchu powoduje wzrost niestety zagrożenia na tej drodze, a wiem, że mieszkańcy już od 

dawna o to proszą; 
 

Radna Pani Anita Toborek: 

- Panie Wójcie idąc tym samym tropem, ja chciałam tylko przypomnieć sytuację ulicy Jabłoniowej. 

Wiemy, że tam to są inne koszty, chcemy tą drogę zbudować w innym trybie i jakby będzie 

finansowana inaczej niż te drogi o których mówimy. Niemniej mam taką interwencję mieszkańców, 

którzy już publikują zdjęcia tej ulicy i wyrw, które w nawierzchni się znajdują i też jakby apeluję      

o to, żeby zastanowić się, czy nawet doraźnie czegoś tam nie poprawić, biorąc pod uwagę ewentualne 

oszczędności w materiale, którym na ten moment zwyczajnie można byłoby ubytki usunąć. 

Przesłałam Państwu zdjęcia ulicy Jabłoniowej, które właśnie dzisiaj od mieszkańców otrzymałam,     

bo wiedzieli, że jest sesja i prosili żeby ponownie przypomnieć o tym, że sprawa jest pilna.  

Radnym chcę zwrócić uwagę na to, że jest to długa ulica, tam skomplikowany jest przejazd, niemniej 

ona jest w 80 %-tach zasiedlona. Tam są mieszkańcy, którzy płacą podatki, no i jak usłyszeli, że ulica 

Gruszowa będzie do remontu – tam też jest taka konieczność oczywiście – to wiadomo, że zaczynają 

ponownie składać zapytania. Więc ja już nie oczekuję odpowiedzi, natomiast apeluję o to, żebyśmy 

pamiętali o ulicy Jabłoniowej. 
 

Radny Pan Krzysztof Ocimek: 

- Panie Wójcie ja mam pytanie – w tym planie remontów na ten rok też nie ma ulicy Borowej ani 

Cichej w Szarlejce. Nie wiem, czy zostało to też wyrzucone na ten rok? 

Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński: 

- ja chyba jeszcze raz będę musiał wrócić do początku mojej wypowiedzi. To są drogi, które udało 

nam się oszacować i które mogliśmy Państwu jakoś względnie już przedstawić. Co do pozostałych – 

odpowiedź jest podobna – jak tutaj Radny Klorek. Pamiętajcie Państwo tylko też o tym, o czym 

mówiłem. Ja wiem, że mieszkańcy mają potrzeby i tych potrzeb jest dużo. Z perspektywy czasu 

ewidentnie widać, że pozwolenie na to, żeby ktoś dzielił działki i sprzedawał 40 czy 30 działek i nie 

inwestował w wykonanie jakiejkolwiek infrastruktury, to dla Gminy była po prostu katastrofa.  

Mamy dróg kilkanaście w gminie, które są wybudowane, na których jest jeden dom, czy dwa domy              

i ludzie domagają się, że chcą się budować następne osoby i nie ma jak wjechać samochodem 

ciężarowym  materiału dowieźć,  bo  droga  jest polna, no ale ktoś kupował  działki  po  15  czy 10 zł   
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za m
2
, a nie po 100, gdzie ludzie mogli kupować, uzbrojone w kanalizację, czy chodnik. Więc trzeba 

się liczyć z tym, że Gmina nie jest w stanie wykonać tych wszystkich inwestycji na potrzeby, bo to są 

ogromne koszty jak widzicie i wziąć pod uwagę też to, że decyzjami zarówno zeszłorocznymi 

dotyczącymi tzw. „Piątki Kaczyńskiego”, jak i zmian, które przyniosła nam sytuacja Covidowa                      

i zmian które mamy, albo sytuacji, którą obecnie dzisiaj mamy, powoduje, że budżet gminy 

Wręczyca Wielka, odkąd nastałem,  staram się i co znajdę jakieś oszczędności, dzięki przychylności 

Rady Gminy i chcemy je przeznaczyć na inwestycje, to ten nasz budżet jest notorycznie albo 

obciążany ogromnymi kosztami, albo obcinany. Nie da się i każdy z Państwa ma swój budżet 

domowy, zrobić wszystkiego na co mamy ochotę i życzenie. Na ten moment są to propozycje,                      

a każdy z Państwa Radnych już po tym okresie powiedzmy funkcjonowania jako radny po tym 1,5 

roku wie, że propozycje to jedno, rzeczywistość – to drugie. I jak trafią się nam pieniądze na drogę 

np. z dofinansowaniem 50-80%, to będziemy się zastanawiać nad tym, żeby jakąś inwestycją zdjąć,                       

a wykonać drogę w lepszym standardzie, czy wyższym standardzie, za te pieniądze przeznaczone na 

wkład własny. Jeżeli o mnie chodzi, żadna z tych propozycji, które są omawiane, a jest ich 

kilkadziesiąt jeszcze innych, zgłoszonych także na zebraniach wiejskich, do utwardzenia dróg,                   

do poprawy dróg, temat jest otwarty.  

Na ten moment, mówimy o realiach, a już wiem, gdybyśmy dzisiaj mówili o tym, to dysponujemy 

kwotą rzędu może 400-500 tys., jak popatrzycie w te kwoty, przy następnym obcięciu powiedzmy 

wpływu 40 %, to nawet zaczniemy mówić o tym, co zdjąć z oświetlenia lub innych inwestycji, które 

przewidzieliśmy;    
 

Radny Pan Artur Klorek: 

- jeżeli możemy tylko podsumować, ponieważ Państwo Radni, już żeśmy głosowali 18 lutego i w 

tym wniosku było 9 dróg ujętych, tam w tym chodnik i to było głosowane, że będzie wykonane                

w pierwszej kolejności. Ja myślę, że trzymajmy się tego, bo to żeśmy wybrali chyba z 30-stu 

propozycji, które żeśmy składali. Jest tam 9 dróg, zróbmy to w pierwszej kolejności, tak jak zostało 

to uchwalone, żeśmy za tym zagłosowali i później będziemy następne zgłaszali, bo tak się zamęt w to 

wszystko wkradnie; 

 

Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński: 

- chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jedną istotną rzecz. Zgłaszacie Państwo wnioski i chcemy 

robić drogi. Mówimy o tym, że je oszacujemy, ale tak naprawdę też trzeba uwzględnić to, czy są one 

w planie zagospodarowania przestrzennego, czy nie, czy mamy na nie projekty, czy nie, czy trzeba 

uzyskać pozwolenie. Nie można tak po prostu wjechać, wykorytować czegoś, nasypać kamienia,                        

bo Gmina ma akurat kamień i koparkę. Są procedury, do których też musimy się ustosunkować, 

których musimy się trzymać; 
 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant: 

- proszę Państwa, tak podsumowując jeżeli chodzi o planowane remonty - drogi gminne. To co 

powiedział tutaj Radny Klorek – było głosowanie odnośnie dróg na ten rok, czyli dróg z tych 

oszczędności, które pozostały. Myślę, że Wójt wywiąże się z tego i zrealizuje te drogi które Radni 

wybrali. Jeżeli zostaną oszczędności, wtedy można ewentualnie pomyśleć o reszcie tych dróg, które 

są zgłaszane i myślę, że to jest sensowne. Bo tak, to proszę Państwa będziemy robili plebiscyt.                    

Za chwilę, jeżeli załóżmy pozwoliłbym na to, to każdy z Państwa zgłosiłby 3-4 drogi do remontu. 

Potrzeby są bardzo duże, a musimy patrzeć realnie na budżet, tym bardziej, że to co powiedział             

i Starosta i Wójt odnośnie budżetu – ten budżet będzie okrajany i w moim przekonaniu, to nie 

skończy się tylko na jednym czy dwóch miesiącach, tylko do końca roku podobna sytuacja będzie 

miała miejsce, ponieważ wpływy do budżetu krajowego są dużo niższe; 
 

Pani Sołtys Sołectwa I we Wręczycy Wielkiej: 

- usłyszałam przed chwilą, że ul. Gruszowa we Wręczycy Wielkiej jest ujęta w planie, a co                              

z ul. Strażacką.  
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Podpisał Pan Wójt umowę o dotację z Urzędem Marszałkowskim. Jeżeli te środki nie zostaną 

wykorzystane w roku bieżącym, czy przejdą na rok następny?   

Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński: 

- jeżeli chodzi o ul. Strażacką, podpisałem umowę. Na realizację tej inwestycji mamy dwa lata i przy 

podpisywaniu umowy zarówno wtedy, jak i teraz podtrzymuję moje zdanie. Ten remont jest 

uzależniony od finalizacji rozmów, a są one na ukończeniu, z gazem - jeżeli chodzi                                      

o przeprowadzenie inwestycji gazowej. Nie rozpocznę i nie skorzystam z tych środków, jeżeli 

instalacja gazowa nie będzie wykonana, bo po pierwsze – byłoby to irracjonalne zrobić drogę i ją za 

chwilę rozkopywać, a po drugie – całkowicie zablokowałoby to możliwość wykonania gazyfikacji 

przez gminę Wręczyca Wielka. Nie wyobrażam sobie i myślę, że dużo trudniej będzie uzyskać 

inwestorowi zgodę na przejście przez centrum Wręczycy, przez skrzyżowanie, światła, drogą 

wojewódzką jedną, czy drugą. Dlatego przy podpisywaniu umowy – jest to jedyna umowa, myślę, 

jeżeli Pani Skarbnik pamięta, która była podpisana z terminem realizacji na dwa lata. 

Jeżeli chodzi o Wieloletnią Prognozę Finansową, ta droga jest oczywiście w niej uwzględniona. 
 

Innych pytań do Wójta Gminy nie zgłoszono, wobec czego dyskusja została zakończona. 
 

(Informacja dot. remontów i inwestycji drogowych na terenie gminy w roku 2020 na drogach 

gminnych – załącznik nr 4 do protokołu) 
 

Ad.5. 
 

         Informacja z działalności Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Wręczyca Wielka                           

za 2019 rok.  
 

         Na prośbę Przewodniczącego Rady Gminy, Informację z działalności Ochotniczych Straży 

Pożarnych w Gminie Wręczyca Wielka za 2019 rok przedstawił Gminny Komendant Związku 

Ochotniczych Straży Pożarnych Druh Robert Mańczyk. 
 

 (Informacja z działalności OSP w Gminie Wręczyca Wielka za 2019 rok 

 – załącznik nr 5 do protokołu) 
 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant zwrócił się do Rady Gminy, czy będą jakieś 

pytania do Pana Komendanta lub do przedstawionej informacji.  
 

Pytań nie zgłoszono. 
 

Wobec braku pytań, Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant stwierdził, iż uważa,                          

że informacja została przyjęta. 
 

O zabranie głosu poprosił Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński, który powiedział: 

- ponieważ jesteśmy przy tym punkcie, wydaje mi się, że jest to bardzo dobry moment na to, żeby 

przy tym sprawozdaniu zakomunikować i podziękować wszystkim Strażakom Ochotniczych Straży 

Pożarnych Gminy Wręczyca Wielka za ich wkład, zaangażowanie w ograniczanie rozwoju pandemii, 

która obecnie jest. Jak widzicie i pewnie słyszycie, angażują się w odkażanie naszych miejscowości, 

punktów użyteczności publicznej, są zaangażowani w dowożenie żywności.  

Także chwała im za to, że nie tylko zadania typowo strażackie, ale także takie typowo społeczne                    

i wielkie, wielkie podziękowania, myślę, od wszystkich mieszkańców gminy za to, że są w stanie 

nieść tą pomoc, niezależnie od tego czy to pożar, czy nawet tego typu pandemia. 

Korzystając z sytuacji, chciałbym wszystkim życzyć -  Im i Ich Rodzinom, zdrowia, szczególnie w tej 

sytuacji która jest i która, myślę, jeszcze przez kilka miesięcy nas czeka. 

Dziękuję bardzo także Panu Staroście za wsparcie, zakup sprzętu dla naszych jednostek i mam 

nadzieję, że mimo sytuacji, które miały miejsce, w dalszym ciągu będziemy mogli wspólnie dbać                                    

o bezpieczeństwo naszych mieszkańców.  Dziękuję bardzo.  
 

Na tym punkt został zamknięty. 
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Ad. 6.  
 

           Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o pismach kierowanych do Rady Gminy. 
 

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

które wpłynęły w okresie międzysesyjnym do Przewodniczącego Rady Gminy i Rady Gminy. 

Poinformował, że na przestrzeni od 28 lutego 2020 r. do 29 maja 2020 r. wpłynęły pisma: 
  

Pierwsze dwa pisma – były to zawiadomienia ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego                                 

w Katowicach,  o wszczęciu postępowania nadzorczego w sprawie stwierdzenia nieważności dwóch 

uchwał z sesji Rady Gminy  Wręczyca Wielka w dniu 28 lutego br.   

Przewodniczący Rady Gminy powiedział: 

-   Ja Państwu nie będą już przedstawiał szczegółów, stanowiących uzasadnienie tych postępowań, 

ponieważ każdy z Państwa Radnych otrzymał je drogą elektroniczną.  Nadmienię może tylko że: 

 Zawiadomienie, które wpłynęło 31 marca br. dotyczyło uchwały Nr XVI/162/20 w sprawie 

ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. 

Tutaj m.in. organ nadzoru podnosił, iż Rada Gminy powinna uregulować stawki opłat, o których 

mowa w art. 40 ust. 2 pkt 1-4 ustawy o drogach publicznych, również w stosunku do obiektów                        

i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej.   

Nadzór kwestionował również § 2 ust. 3 uchwały, gdzie przytoczona regulacja nie mieści się                           

w granicach upoważnienia, udzielonego radzie gminy i stanowi powtórzenie art. 40 ust. 4 ustawy                  

o drogach publicznych.   

W większości zakwestionowane zostały również zapisy zawarte w § 3 tejże uchwały.  
 

Pan Przewodniczący kontynuował: 

 Jeżeli chodzi o drugie zawiadomienie o wszczęciu postępowania – dotyczyło ono uchwały                         

Nr XVI/161/20 w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach 

oświatowych prowadzonych przez Gminę Wręczyca Wielka. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował: 

 -    W tym przypadku, w ocenie organu nadzoru, podjęta uchwała nie wypełniała w całości delegacji 

ustawowej określonej przepisem art. 30 ust. 6 ustawy Karta Nauczyciela. Nie określała ona bowiem 

w sposób prawidłowy wysokości i szczegółowych warunków przyznania dodatku motywacyjnego.  

Nie sposób tutaj w całości relacjonować treści obu rozstrzygnięć, ponieważ są one bardzo obszerne,                                

z przywołaniem przepisów prawnych, tym bardziej, że jak wspomniałem na wstępie – tak 

zawiadomienia, jak i rozstrzygnięcia organu nadzorczego odnośnie tych dwóch uchwał - Państwo 

Radni otrzymali w pełnym brzmieniu i mieliście Państwo możliwość dokładnego przeanalizowania.  

Pan Wójt poprzez służby merytorycznie odpowiedzialne, przedstawił na dzisiejszą sesję nowe 

projekty uchwał w powyższych sprawach, uwzględniające uwagi organu nadzorczego. 

Te uchwały będą oczywiście podlegały głosowaniu w dalszej części dzisiejszego porządku obrad.  
 

 W dniu 10 kwietnia 2020 r. do Rady Gminy wpłynął wniosek Zarządu TAURON Dystrybucja 

S.A. dotyczący podjęcia uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w celu 

wsparcia przedsiębiorców w związku z trwającą epidemią COVID-19, bądź (w razie odmowy)                

o podjęcie uchwały, przedłużającej terminy płatności tegoż podatku. 

Przewodniczący Rady Gminy oznajmił: 

- Państwo Radni ten wniosek opiniowali na posiedzeniach poszczególnych Komisji, a więc                                    

z pewnością te opinie wybrzmią w sprawozdaniach, które Przewodniczący Komisji będą składać                    

w kolejnym z punktów dzisiejszego porządku obrad, a później, jako cała Rada  -  odniesiemy się do 

przedmiotowego wniosku, przyjmując określone stanowisko. 
 

 30 kwietnia 2020 r. od Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach wpłynęło  pismo 

informujące, iż Regionalna Izba Obrachunkowa przeprowadziła kontrolę kompleksową 

gospodarki finansowej Gminy Wręczyca Wielka. Ustalenia kontroli zawarte zostały                               

w protokole kontroli  z dnia 28 lutego 2020 r. 
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Pan Przewodniczący stwierdził: 

-  To wystąpienie pokontrolne dostępne jest oczywiście w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 

www.rio.katowice.bip.net.pl, w zakładce – działalność kontrolna, o czym Państwo Radni również 

zostali poinformowani drogą elektroniczną.    
 

 W dniu 4 maja br. do Rady Gminy Wręczyca Wielka wpłynęło podanie mieszkańca 

prowadzącego działalność gospodarczą na terenie  gminy o umorzenie podatku od nieruchomości, 

gdyż w związku z pandemią COVID-19, nie osiąga od miesiąca marca br. żadnych dochodów, 

podczas  gdy firma ponosi koszty utrzymania pracowników.   

Przewodniczący Rady Gminy dodał: 

-   Ponieważ zgodnie z Ordynacją Podatkową - organem podatkowym jest Wójt i rozstrzygnięcie                  

w tej sprawie w drodze decyzji należy do Niego, dlatego też przedmiotowe podanie skierowałem                         

do organu właściwego, czyli do Wójta, aby rozstrzygnął, czy ewentualnie umorzył ten podatek. 
 

 W dniu 14 maja 2020 r. Wójt Gminy Wręczyca Wielka przedłożył Radzie Gminy sprawozdanie 

finansowe jednostki samorządu terytorialnego, obejmujące:    

-  bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,    

-  łączny bilans, obejmujący dane z bilansów samorządowych jednostek budżetowych, 

-  łączny rachunek zysków i strat, 

-  łączne zestawienie zmian w funduszu jednostki, 

   oraz informację dodatkową.  

Pan Przewodniczący oznajmił: 

-  Przedmiotowe sprawozdanie zostało Państwu dostarczone drogą elektroniczną w dniu 15 maja br. 

Natomiast będzie zatwierdzane na następnej, czerwcowej sesji, gdzie również będziemy podejmować 

uchwałę dot. absolutorium dla Wójta z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok. 
 

        Na tym Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant zakończył swoją informację                            

o pismach, które wpłynęły do Przewodniczącego i Rady Gminy na przestrzeni od 28 lutego 2020 r. 

do dnia 29 maja 2020 r. 

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

znajdują się do wglądu w Biurze Rady.   
 

Ad.7. 
 

           Sprawozdania z pracy Komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.    
 

     Na prośbę Przewodniczącego Rady Gminy Pana Marka Prubanta, sprawozdania z prac 

Komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym złożyli kolejno Przewodniczący Komisji: 
 

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

z pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w okresie międzysesyjnym. 
 

Po przedstawieniu sprawozdania j/w Przewodniczący Pan Marek Prubant zasygnalizował,                                         

iż proponowałby przegłosować dwa stanowiska Rady Gminy w sprawach rozpatrywanych przez 

Komisje, ale po przedstawieniu jeszcze drugiego sprawozdania – z pracy Komisji Budżetowej                        

i Komisji Polityki Społecznej. 

Pan Przewodniczący zapytał Radnych, czy mają w tym temacie jakieś inne propozycje. 
 

Innych propozycji nie zgłoszono. 
 

Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się do Rady Gminy o pytania do Sprawozdania z pracy 

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 
 

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

 

Przebieg głosowania: 

Liczba uprawnionych do głosowania – 15 radnych 

Liczba obecnych – 15 radnych 

http://www.rio.katowice.bip.net.pl/
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Za – 15 

Przeciw – 0 

Wstrzymujących się - 0 
 

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

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

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

Wniosków i Petycji w okresie międzysesyjnym. 
 

(sprawozdanie – załącznik nr 6 do protokołu) 

 

2)  Przewodniczący Komisji Budżetowej Pan Janusz Ogłaza złożył sprawozdanie z pracy Komisji 

Budżetowej oraz Komisji Polityki Społecznej w okresie międzysesyjnym.  
 

Do sprawozdania pytanie zadał Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant: 

- ja mam pytanie, ponieważ złożyłem wniosek odnośnie słupów oświetleniowych i wykorzystaniem 

ich dla potrzeb Internetu, czy taka weryfikacja już nastąpiła Panie Wójcie? 
 

Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński: 

- jeszcze nie. Na tym etapie, ostatni czas poświęcony był przygotowaniu wniosku na dofinansowanie 

związane z komunikacją autobusową, ale będzie to przygotowane na posiedzenia Komisji w miesiącu 

czerwcu.  
 

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

Przebieg głosowania: 

Liczba uprawnionych do głosowania – 15 radnych 

Liczba obecnych – 15 radnych 

Za – 15 

Przeciw – 0 

Wstrzymujących się – 0 
 

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

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

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

i Komisji Polityki Społecznej w okresie międzysesyjnym. 
 

(sprawozdanie – załącznik nr 7 do protokołu) 
 

        Po przegłosowaniu sprawozdania, Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant oznajmił,                            

iż Rada Gminy musi teraz zająć stanowiska w dwóch sprawach. 
 

Pierwsze stanowisko jest w sprawie wniosku Radnego Artura Klorka dot. ustalenia ulg w opłacie 

za śmieci dla rodzin wielodzietnych, w których są uczące się dzieci. 

Przewodniczący Rady Gminy zaproponował zajęcie następującego stanowiska w sprawie j/w: 
 

  -   Rada Gminy Wręczyca Wielka biorąc pod uwagę rozbieżne stanowiska Komisji Rady Gminy                      

w przedmiotowej sprawie, postanawia pozytywnie rozpatrzyć wniosek, jedynie pod warunkiem, 

wygenerowania ewentualnych oszczędności w gospodarce odpadami komunalnymi. 

W sytuacji, kiedy Wójt Gminy Wręczyca Wielka przedstawi Radzie Gminy wyliczenia,                            

z których wynikała będzie ewidentna oszczędność na tej płaszczyźnie, wówczas Rada Gminy 

powróci do tematu ulg w opłatach za śmieci, ustalając ich wysokość i adresatów, a także zasady na 

jakich miałyby one obowiązywać. 

Natomiast obecna sytuacja finansowa w przedmiotowej sferze, nie stwarza żadnych możliwości 

wprowadzenia jakichkolwiek ulg w opłatach za odpady komunalne.  
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            Po przedstawieniu propozycji stanowiska Rady Gminy w brzmieniu j/w Przewodniczący 

poddał je pod głosowanie. 
 

Przebieg głosowania: 

Liczba uprawnionych do głosowania – 15 radnych 

Liczba obecnych – 15 radnych 

Za – 9 

Przeciw – 5 

Wstrzymujących się – 1 
 

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

W wyniku głosowania Rada Gminy Wręczyca Wielka większością głosów (9 „za”, 5 „przeciw”, 

1 „wstrzymujący”) przyjęła stanowisko w sprawie wniosku Radnego Artura Klorka dot. 

ustalenia ulg w opłacie za śmieci dla rodzin wielodzietnych, w których są uczące się dzieci,                    

w brzmieniu zaproponowanym przez Przewodniczącego Rady Gminy. 
 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy zaproponował przyjęcie stanowiska Rady Gminy w sprawie 

wniosku Przedsiębiorstwa TAURON Dystrybucja S.A. dotyczącego podjęcia uchwały 

wprowadzającej zwolnienia lub przedłużającej terminy płatności rat podatku od nieruchomości 

w brzmieniu: 
 

 -   Rada Gminy Wręczyca Wielka negatywnie rozpatruje wniosek Przedsiębiorstwa TAURON 

Dystrybucja S.A. w sprawie podjęcia uchwały wprowadzającej zwolnienia lub przedłużającej terminy 

płatności rat podatku od nieruchomości. 

Równocześnie Rada Gminy podziela opinię Wójta Gminy wyrażoną na posiedzeniach Komisji Rady 

Gminy, iż niepodjęcie uchwały zwalniającej TAURON Dystrybucja S.A. z podatku od 

nieruchomości, nie pozbawia Przedsiębiorstwa możliwości wnioskowania o ulgę w zakresie 

umorzenia, rozłożenia na raty, czy odroczenia terminu płatności należnego podatku. 

Obwarowane jest to jednak koniecznością udowodnienia pogorszenia swojej sytuacji finansowej. 

Z kolei niekorzystne dla Gminy byłoby podejmowanie uchwały pozwalającej przedsiębiorcom         

na skorzystanie ze zwolnień w podatku od nieruchomości, bez sprawdzenia zasadności ich 

udzielania, gdyż mogłoby dochodzić do nadużyć. 

Argumentem przemawiającym za negatywnym rozpatrzeniem wniosku, jest również trudna sytuacja 

finansowa Gminy, z uwagi na znaczące zmniejszenie się wpływu do budżetu udziałów w podatku 

dochodowym od osób fizycznych i prawnych. 
 

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

je pod głosowanie. 
 

Przebieg głosowania: 

Liczba uprawnionych do głosowania – 15 radnych 

Liczba obecnych – 15 radnych 

Za – 15 

Przeciw – 0 

Wstrzymujących się – 0 
 

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

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

0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) przyjęła stanowisko w sprawie wniosku Przedsiębiorstwa 

TAURON Dystrybucja S.A. dotyczącego podjęcia uchwały wprowadzającej zwolnienia lub 

przedłużającej terminy płatności rat podatku od nieruchomości w brzmieniu zaproponowanym 

przez Przewodniczącego Rady Gminy. 
 

Po dokonaniu głosowań j/w o godz. 13:44 Przewodniczący Rady Gminy ogłosił  10 minutową 

przerwę.  
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O godz. 14:05 Przewodniczący Rady Gminy wznowił obrady sesji, po czym zwrócił się z prośbą do 

Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej o przedstawienie sprawozdania z pracy Komisji. 
 

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

Komisji Rewizyjnej w okresie międzysesyjnym. 
 

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

Przebieg głosowania: 

Liczba uprawnionych do głosowania – 15 radnych 

Liczba obecnych – 15 radnych 

Za – 15 

Przeciw – 0 

Wstrzymujących się - 0 
 

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

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

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

w okresie międzysesyjnym. 
          (sprawozdanie – załącznik nr 8 do protokołu) 

Ad.8. 

          Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej. 
 

          Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński przedstawił informację z działalności za okres                                    

od 28 lutego 2020 r. do 29 maja 2020 r.  
 

Pytania do przedstawionej informacji zgłosiła:  

Radna Pani Anita Toborek: 

-   ponieważ jest to informacja z tego co zadziało się między sesjami, chciałabym zapytać              

Pana Wójta, w tym momencie, ewentualnie mogę przenieść do punktu 10 „Wnioski” -                           

zapytanie o działania związane z usuwaniem uchybień, które zostały wykazane przez kontrolę 

Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

Panie Przewodniczący, czy mogę teraz, czy poczekać do „Wniosków”? 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant: 

- to jest informacja z działalności międzysesyjnej, a ponieważ Pan Wójt przedstawił informacje 

odnośnie kontroli, to jeśli ma Pani pytania w tym temacie, to bardzo proszę  

Radna Pani Anita Toborek: 

-  to wobec tego mam pytanie – wniosek nr 2 w zakresie gospodarki nieruchomościami w tymże 

wystąpieniu pokontrolnym, które zostało opublikowane 28 kwietnia, dotyczy zarzutu, że Gmina 

ciągle nie ma planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości. Ostatni plan opiewał na lata 

bodajże 2014-2017, mamy rok 2020, jest czas, aby taki plan opracować. Wiemy, że Pan nas 

informuje o zasobach gminy, dostajemy takie informacje, niemniej z tego materiału wynika,                         

że musimy mieć plan, który wprowadza się zarządzeniem Wójta. 

30 dni miał Pan na zgłoszenie sprawozdania o sposobie realizacji tych wniosków które RIO składało, 

chciałabym zapytać, co się zadziało już w tym względzie; 

-    drugie pytanie dotyczy wniosku nr 12 – w zakresie wynagrodzeń. 

Wprawdzie do końca to nie dotyczy strategii zarządzania finansami które Pan prowadził, niemniej 

chciałabym zapytać i zawnioskować o to, żeby stosować się do tego ustalenia - wykorzystywanie 

urlopów wypoczynkowych z zachowaniem terminów wskazanych w Kodeksie Pracy. Dotąd były 

uchybienia w tym zakresie, nasze niektóre rozmowy wcześniejsze związane były z tym, żeby tutaj 

stosować się do zapisów Kodeksu Pracy, czyli by nie wypłacać pracownikom samorządowym 

ekwiwalentów urlopowych, ponieważ to generuje duże koszty dla Urzędu. 

Pytanie i chciałabym, żeby Pan się do tego odniósł – czy w okresie, za który Pan odpowiada, miały 

miejsce sytuacje, w których mimo tych pojawiających się zastrzeżeń RIO, wypłacane były 

ekwiwalenty za urlop wypoczynkowy i chciałabym w tym momencie również zapytać, czy Pan 

korzysta z urlopu wypoczynkowego, czy korzysta Pan z ekwiwalentu?  
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Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński: 

- może zacznę od drugiego pytania. W mojej ocenie, jako odpowiedzialny za gospodarkę, czy  

współpracę przede wszystkim z ludźmi – bo tak bym to powiedział -  uważam, że mogę i takie 

decyzje będę podejmował,  zalecenia to jedno, a prawo i możliwość – to drugie.  

Jeżeli chodzi o pracowników, obecnie w sytuacji epidemii koronawirusa, większość z nich 

wykorzystuje urlopy zaległe. Część nie, ale to też dlatego, że niektóre stanowiska są po prostu dość 

istotne i ten urlop będzie wykorzystany w okresie późniejszym i na to jesteśmy już umówieni. 

Za czasów mojej kadencji odeszło 6 pracowników na emeryturę, nie licząc tutaj Pana Wójta. 

Każda sytuacja jest inna. Zdarza się, że ktoś przed odejściem na emeryturę był na okresie zwolnienia 

lekarskiego, wrócił, chciał odejść. Czasami wyliczenia ZUS-u są tak korzystne dla pracownika,                  

że nie zdążą wykorzystać urlopu, a chodzi o to też, żeby po 40-stu, czy 40-stu kilku latach pracy 

odejść na godnych warunkach i uważam, że jako pracodawca sprzyjam temu, aby takie możliwości 

pracownikom udzielić.  

Na ten moment z sześciu pracowników których odeszło - trzech z nich uzyskało świadczenia –                     

w różnej wysokości, nie będę podawał jakich, ale od małych i większych, trzech odeszło po 

wykorzystaniu urlopu. Najczęściej z tych osób, które teraz są na etapie lub złożyły wnioski o odejście 

z pracy – ten urlop jest wykorzystany. 

Ja korzystam z urlopu, nie wziąłem ekwiwalentu, nie chce narażać Pani Sekretarz na mandat z tego 

tytułu, na razie go nie dostała. Jednak uznaje zasadę, że praca to jedno, ale wypoczynek musi być; 
 

- Co do pytania drugiego w zakresie gospodarki nieruchomościami – Referat Gospodarki 

Komunalnej został zobligowany do tego, aby taki raport przygotować. Materiały są zbierane, 

będziemy Państwu przedstawiać. Jest to też powiązane z pewnymi ograniczeniami które mieliśmy,                

a decyzjami, które Państwo podjęliście w zakresie sprzedaży nieruchomości, ale myślę, że to 

wszystko w tym raporcie uwzględnimy 

Radna Pani Anita Toborek: 

- w planie, bo wniosek mówi o planie 

Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński: 

- tak, w planie uwzględnimy. Zarówno osoby, które mogą wykonać nam szacunki, jak i notariusze 

już rozpoczęli swoją pracę, przyjmują petentów, więc będziemy mogli. Zresztą administracyjnie też 

została zdjęta blokada, mogę wydawać postanowienia i decyzje, więc tutaj jak najbardziej w tej 

kwestii jesteśmy przygotowani na ten wniosek Państwa. 

Odbyły się spotkania już z mieszkańcami bloków na Kopalnianej w Truskolasach, bloku który mamy                    

i w Agronomówkach na Borowem i Czarnej Wsi. 

W dwóch przypadkach jest 100%- towa zgoda na przystąpienie do wykupu. Najbardziej zależało nam 

na Kopalnianej, tam sytuacja jest o wiele lepsza niż w latach wcześniejszych, więc myślę, że też się 

uda. W Truskolasach zainteresowania wykupem nie ma i myślę, że tam będziemy mieć taki większy 

problem 

Radna Pani Anita Toborek: 

- dziękuję bardzo za odpowiedź. Czekamy na plan wobec tego. 

 

Innych pytań do informacji Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej nie zgłoszono, w związku                  

z czym została poddana pod głosowanie.  
 

Przebieg głosowania: 

Liczba uprawnionych do głosowania – 15 radnych 

Liczba obecnych – 15 radnych 

Za – 15 

Przeciw – 0 

Wstrzymujących się – 0 
 

(głosowanie imienne nr 8 – załącznik nr 2 do protokołu) 
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W wyniku głosowania Rada Gminy Wręczyca Wielka jednogłośnie (15 „za”,                                    

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

międzysesyjnej. 
(informacja – załącznik nr 9 do protokołu) 

 
 

Ad.9.  
 

           Informacja z realizacji uchwał i wniosków w okresie od ostatniej sesji. 
 

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

za okres od 28 lutego 2020 r. do 29 maja 2020 r. 
 

Radni nie zgłosili pytań do informacji Wójta Gminy j/w. 
 

Natomiast Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński zwrócił się do Rady Gminy z następującą propozycją: 

- mam taką prośbę, ponieważ w obecnej sytuacji bardzo wyraźnie to widać, jak mamy większą 

przerwę w okresach międzysesyjnych, tych informacji jest dużo, mam taką propozycję do Państwa 

Radnych, jeżeli wyrazicie zgodę, aby przekazywać ją zgodnie z materiałami, a na komisjach, sesjach 

– powiedzmy - omawialibyśmy, czy ewentualne pytania do tej informacji byłyby wtedy zadawane. 

Jeżeli wyrażacie taką zgodę, to tak przyjęlibyśmy, że ta informacja wcześniej trafiałaby do Państwa 

do zapoznania się w wersji z materiałami na sesje i komisje. 
 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant odniósł się do propozycji Pana Wójta: 

- Panie Wójcie, jeżeli można – jeżeli chodzi o informacje tego typu – to zawsze do ostatniego 

momentu może być jakieś uzupełnienie i będzie się to powielało. Wydaje mi się – bądźmy 

tradycjonalistami, bo bardzo poszliśmy do przodu, a nie można wszystkiego załatwić elektronicznie, 

bo niedługo dojdzie do sytuacji takich skrajnych, gdzie wszystko będziemy załatwiali elektronicznie. 

Moja propozycja jest taka, żeby pozostało to po staremu. Jeżeli Państwo Radni macie inne zdanie,               

to bardzo proszę 
 

Radna Pani Anita Toborek: 

- ja popieram Przewodniczącego, choćby z tego względu, że jednak jest to transmitowane online         

i przez szacunek dla naszych mieszkańców, którzy nie zawsze dotrą do tych materiałów wcześniej. 

Możemy z innych procedur skracać, czy udoskonalić, natomiast uważam, że jest to informacja, którą 

mieszkańcy powinni usłyszeć na żywo 
 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant: 

- czy są jakieś inne zdania w tym temacie? 
 

Innych propozycji nie zgłoszono. 
 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant: 

- w takim razie był wniosek Wójta odnośnie tego, aby informację przekazywać drogą elektroniczną                 

i wniosek mój i Radnej Toborek, aby pozostało to po staremu. Wniosek najdalej idący jest wniosek 

Wójta w tym momencie 
 

Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński: 

- przyjmując tutaj zgłoszone stanowisko, wycofuję swój wniosek w takim razie. 
 

Wobec powyższego Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie informacji                         

z realizacji uchwał i wniosków. 
 

(Głosowanie Nr 9 dotyczące przyjęcia informacji Wójta Gminy z realizacji uchwał i wniosków                     

w okresie od ostatniej sesji zostało omyłkowo zatrzymane przez operatora systemu, zanim Radni 

oddali głos na urządzeniach głosujących.  

W związku z powyższym głosowanie nr 9 zostało usunięte z systemu.  

Przyjęcie informacji Wójta Gminy z realizacji uchwał i wniosków w okresie od ostatniej sesji 

wprowadzono jako głosowanie nr 10.) 
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Przebieg głosowania: 

Liczba uprawnionych do głosowania – 15 radnych 

Liczba obecnych – 15 radnych 

Za – 15 

Przeciw – 0 

Wstrzymujących się – 0 
 

(głosowanie imienne nr 10 – załącznik nr 2 do protokołu) 
 

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

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

w okresie od ostatniej sesji.                        

(informacja – załącznik nr 10  do protokołu) 
 

 

 

Ad.10.            

             Wnioski. 
 

           Tytułem wprowadzenia do punktu, Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant 

poinformował, że brzmienie niniejszego punktu zostało nieco zmienione, ponieważ mieszkańcy, 

którzy ewentualnie uczestniczyliby w sesji, również mogliby zgłosić wnioski.  

Przewodniczący Rady dodał, że ze względu na sytuację w kraju dotyczącą pandemii COVID-19, 

postanowił, że jeśli ktoś z mieszkańców miałby wnioski do Wójta lub Rady, to by składał je w formie 

pisemnej i będzie je odczytywał. Do czasu złagodzenia tych obostrzeń w taki sposób będziemy 

realizować wnioski mieszkańców.   

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant zwrócił się do Rady Gminy o zgłaszanie 

wniosków. 
 

W ramach powyższego punktu głos zabrali: 
 

Radny Pan Janusz Ogłaza: 

- Panie Wójcie, sprawa jeszcze od zebrania wiejskiego. Ulica Długa, ulica Kolejowa – znak, który 

zniknął. Prosiliśmy na zebraniu wiejskim o ustawienie, chodzi o tzw. sierżanta, znaku 3d. Okazuje 

się, że ten znak jest tam w pobliżu tego skrzyżowania, leży – wystarczy go tylko postawić.  

Także przy jakimś przeglądzie dróg, bardzo bym prosił o ustawienie z powrotem tego znaku, 

ewentualnie jeżeli Pańskie służby dojdą do wniosku, że jest na tyle zniszczony, że nie nadaje się do 

postawienia, ponawiam wniosek o zakup i ustawienie nowego znaku w tym miejscu. 

Jest to miejsce naprawdę niebezpieczne, ten znak tam powinien funkcjonować.  
 

Radny Pan Artur Brodziak: 

- Panie Wójcie dzisiaj w zasadzie przedmiot mojego wniosku był poruszany, mianowicie pkt 4 – 

informacja nt. planowanych remontów. Tam była dyskusja, Pan udzielił odpowiedzi, niemniej 

jednak, to co myśmy już mieli wcześniej wytypowane jako priorytety, tutaj jest przewidziany termin 

wszczęcia postępowania – II kwartał. Słyszeliśmy też odpowiedź, że jest problem z wiadomych 

powodów, mianowicie będą mniejsze wpływy z tytułu podatków CIT i PIT. Była też sugestia, że być 

może nie na wszystko starczy, a z drugiej strony gdzieś tam była ocena, że są potencjalne możliwości 

uzyskania rezerw z poszczególnych inwestycji, żeby zrobić coś więcej. 

Nasuwa się tutaj sugestia, prośba o przybliżenie terminów, ponieważ widząc II kwartał – to jest 

czerwiec i prośba w związku z tym o przybliżenie tego terminarza prac na kolejne miesiące, na ile 

będzie w ogóle szansa, żeby się zmieścić z tymi inwestycjami w tym roku. 

To są też pytania od mieszkańców, stąd mój wniosek z prośbą o doprecyzowanie terminów  

Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński: 

- ze względu na obecną sytuację, ja nie odważę się doprecyzować jakiegokolwiek terminu wykonania 

prac, szczególnie tych, takich - można by powiedzieć - dość skomplikowanych jeżeli chodzi                           

o przygotowanie i przeprowadzenie.  
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To jest plan II kwartału, bo tak założyliśmy, w I kwartale mamy inne wydatki związane                                  

z oświetleniem, które realizujemy, a co do sytuacji jaka jest, finansowej, nie jestem w stanie dzisiaj 

powiedzieć, że zrobię to w lipcu, jeżeli nie wiem, czy w miesiącu maju nie zostanie obcięty budżet, 

znowu o 40% jeżeli chodzi o wpływ. Także tutaj harmonogramu dokładnych prac nie przedstawię,    

bo jest to po prostu według mnie pisanie patykiem po wodzie. 
 

Radna Pani Urszula Zomerfeld: 

- jedno krótkie pytanie dotyczące informacji Pana Wójta z działalności międzysesyjnej. Tam padła 

informacja a propos przetargu, który został ogłoszony na budowę boiska w Truskolasach.                           

Ten przetarg został rozstrzygnięty, później anulowany, prawda? 

Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński: 

- unieważniony 

 Radna Pani Urszula Zomerfeld: 

- to tylko proszę o takie uspokojenie, czy jeśli chodzi o terminy, to rozpisując nowy przetarg my 

zdążymy z realizacją tej inwestycji? 

Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński: 

- zakłada się, że wykonanie tego boiska z odbiorami potrwa ok. 2-2,5 miesiąca. Jeżeli chodzi                         

o przetarg, ogłoszony jest na dziesięć dni, czyli można powiedzieć, że gdzieś na przełomie 10-tego, 

11-tego, bo zakładamy 1 dzień dłużej zawsze, 12 czerwca będziemy mogli otworzyć oferty.  

Jeżeli te oferty będą zgodne z możliwościami finansowymi Gminy, to jak najbardziej jesteśmy się                 

w stanie wyrobić. My mamy termin do końca listopada jeżeli chodzi o rozliczenie tej części dotacji 

na kwocie 1 mln 400 tys. zł.        

 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant: 

- Panie Wójcie, ja mam jeden taki bardzo prozaiczny wniosek, a mianowicie koło byłego sklepu GS, 

pomiędzy ul. Strażacką a ul. Główną jest hydrant, w który najprawdopodobniej ktoś uderzył 

samochodem i praktycznie ten hydrant jest zniszczony. Prosiłbym o odnowienie, ewentualnie jakiś 

remont tego.   
 

Innych wniosków nie zgłoszono. 
 

Na pytanie Wójta Gminy, czy teraz ma udzielić odpowiedzi na zgłoszone wnioski, Przewodniczący 

Rady Gminy udzielił odpowiedzi, że tak. 

Wobec powyższego w pierwszej kolejności Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński oddał głos swojemu 

Zastępcy, aby udzielił informacji na wniosek Radnego Pana Janusza Ogłazy. 
 

Zastępca Wójta Gminy Pan Bogusław Głąb udzielił odpowiedzi na wniosek: 
 

Radnego Pana Janusza Ogłazy: 

- w sprawie ustawienia znaku – zleciłem to pracownikowi, ale z uwagi na to, że mieliśmy wniosek                    

o informację publiczną dot. energii elektrycznej za 2019 rok, która spowodowała paraliż                                     

i w jednostkach oświaty i w jednostce u nas, jakby jest on w trakcie realizacji. 

Taką informację też uzyskałem wcześniej od Pani Sołtys Polak. Myślę, że w poniedziałek, wtorek, 

coś w tej sprawie będziemy działać. 
 

Następnie Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński udzielił odpowiedzi na wniosek: 
 

Przewodniczącego Rady Gminy Pana Marka Prubanta: 

- jeżeli chodzi o hydrant – przekażemy pracownikom merytorycznym i udzielimy już informacji Panu 

Przewodniczącemu. 

 

Na tym Pan Wójt zakończył udzielanie odpowiedzi na wnioski Radnych. 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.  
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Ad.11.  
             

             Przyjęcie sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Wręczyca Wielka                                 

z organizacjami  pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego                          

za 2019 rok. 

 

           Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant stwierdził, że Państwo Radni otrzymali 

sprawozdanie  j/w. Następnie zapytał, czy do tego sprawozdania  będą pytania. 
 

Do sprawozdania pytań nie zgłoszono, zostało poddane pod głosowanie. 
 

Przebieg głosowania: 

Liczba uprawnionych do głosowania – 15 radnych 

Liczba obecnych – 15 radnych 

Za – 15 

Przeciw – 0 

Wstrzymujących się – 0 
 
 

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

 

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

0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) przyjęła Sprawozdanie z realizacji programu współpracy 

Gminy Wręczyca Wielka z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego za 2019 rok. 
 

 (sprawozdanie – załącznik nr 11 do protokołu) 

 

Ad.12. 
 

             Przyjęcie Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz Programu 

Wspierania Rodziny w Gminie Wręczyca Wielka za 2019 rok.  
 

 

            Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant stwierdził, że przedmiotowe sprawozdanie 

było Państwu Radnym przekazane oraz omawiane na Komisjach. 

Następnie Pan Przewodniczący zapytał, czy do tego sprawozdania ktoś z Państwa Radnych ma 

pytania. 
 
 

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

 

 

Przebieg głosowania: 

Liczba uprawnionych do głosowania – 15 radnych 

Liczba obecnych – 15 radnych 

Za – 15 

Przeciw – 0 

Wstrzymujących się – 0 
 

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

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

0 „wstrzymujących”) przyjęła Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny 

oraz Programu Wspierania Rodziny w Gminie Wręczyca Wielka za 2019 rok. 
 

 

 (sprawozdanie – załącznik nr 12 do protokołu) 
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Ad.13. 
 

             Przyjęcie Oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2019 dla Gminy Wręczyca Wielka. 
 

             Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant oznajmił, że również ta Ocena                                    

była Państwu Radnym przekazana, po czym zapytał, czy do przedmiotowej Oceny będą jakieś 

pytania. 
 

Do  Oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2019 pytań nie zgłoszono, została poddana pod 

głosowanie. 
 

Przebieg głosowania: 

Liczba uprawnionych do głosowania – 15 radnych 

Liczba obecnych – 15 radnych 

Za – 15 

Przeciw – 0 

Wstrzymujących się – 0 
 

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

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

0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) przyjęła Ocenę zasobów pomocy społecznej na rok 2019 

dla Gminy Wręczyca Wielka. 
 

 (ocena zasobów pomocy społecznej – załącznik nr 13 do protokołu) 
 

Ad.14. 
 

 

             Przyjęcie sprawozdań z działalności jednostek organizacyjnych Gminy Wręczyca Wielka 

za 2019 rok 

 

             Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant oznajmił, iż sprawozdania z działalności 

jednostek organizacyjnych Gminy Wręczyca Wielka za 2019 rok były również przekazane Państwu 

Radnym i omawiane na Komisjach. 

Następnie przed poddaniem poszczególnych sprawozdań pod głosowanie, Pan Przewodniczący 

zwracał się do Rady Gminy o ewentualne pytania.  
 

1)    Przyjęcie sprawozdania z działalności  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.  
 

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

Przebieg głosowania: 

Liczba uprawnionych do głosowania – 15 radnych 

Liczba obecnych – 15 radnych 

Za – 14 

Przeciw – 0 

Wstrzymujących się – 0 
 

W głosowaniu nie brała udziału 1 osoba. Radny Pan Wiesław Żerdziński – chwilo nieobecny na 

sali) 
 

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

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

0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) przyjęła Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej  we Wręczycy Wielkiej za 2019 rok. 
 

 (sprawozdanie – załącznik nr  14 do protokołu) 
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2)   Przyjęcie sprawozdania z działalności  Gminnego Ośrodka Kultury i bibliotek.  
 

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

Przebieg głosowania: 

Liczba uprawnionych do głosowania – 15 radnych 

Liczba obecnych – 15 radnych 

Za – 14 

Przeciw – 0 

Wstrzymujących się – 0 

  

W głosowaniu nie brała udziału 1 osoba. Radny Pan Wiesław Żerdziński – chwilo nieobecny na 

sali) 
 

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

 

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

0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) przyjęła Sprawozdanie z działalności merytorycznej 

Gminnego Ośrodka Kultury we Wręczycy  Wielkiej oraz z działalności bibliotek za 2019 rok. 
 

 (sprawozdanie – załącznik nr 15 do protokołu) 
 

Ad.15. 
 

             Przyjęcie sprawozdań z realizacji programów za 2019 rok. 

 

1)  Sprawozdanie z realizacji  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  w Gminie 

Wręczyca Wielka.  

 

       Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant zwrócił się do Rady Gminy o ewentualne 

pytania. Dodał, że sprawozdanie z realizacji programu było również przedmiotem Komisji. 
 

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

Przebieg głosowania: 

Liczba uprawnionych do głosowania – 15 radnych 

Liczba obecnych – 15 radnych 

Za – 15 

Przeciw – 0 

Wstrzymujących się – 0 
 

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

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

0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) przyjęła Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii                      

w Gminie Wręczyca Wielka za 2019 rok. 
 

 (sprawozdanie z realizacji Programu – załącznik nr  16 do protokołu) 

 

2)  Sprawozdanie z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar  Przemocy w Rodzinie w Gminie Wręczyca Wielka.  

 

      Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant zwrócił się do Rady Gminy, czy w temacie j/w są 

pytania. 
 

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

Liczba uprawnionych do głosowania – 15 radnych 

Liczba obecnych – 15 radnych 

Za – 15 

Przeciw – 0 

Wstrzymujących się – 0 
 

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

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

0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) przyjęła Sprawozdanie z realizacji Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie 

Wręczyca Wielka za 2019 rok. 
 

 (sprawozdanie z realizacji Programu – załącznik nr 17 do protokołu) 
 

Ad.16.  
 

 

            Podjęcie uchwał w sprawach różnych. 
 

 

            Głosowanie uchwał w sprawach różnych przeprowadził Wiceprzewodniczący Rady Gminy 

Pan Krzysztof Ocimek. 

Przed poddaniem poszczególnych projektów uchwał pod głosowanie, Wiceprzewodniczący Rady 

Gminy nadmieniał, że projekty uchwał były szczegółowo omawiane na posiedzeniach Komisji,                      

przy czym każdorazowo zwracał się do Rady Gminy o pytania. 
 

1)  Do projektu uchwały w sprawie  przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gm iny Wręczyca 

Wielka w 2020 roku:  
 

Pytań nie zgłoszono.  
 

Przebieg głosowania: 

Liczba uprawnionych do głosowania – 15 radnych 

Liczba obecnych – 15 radnych 

Za – 15 

Przeciw – 0 

Wstrzymujących się – 0 
 

 

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

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

0 „wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XVII/166/20 w sprawie przyjęcia Programu 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Wręczyca Wielka w 2020 roku. 
 

(uchwała – załącznik do protokołu) 
 
 

2)   Do projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej  we Wręczycy Wielkiej:  
 

Pytań nie zgłoszono.  
 

Przebieg głosowania: 

Liczba uprawnionych do głosowania – 15 radnych 

Liczba obecnych – 15 radnych 

Za – 15 
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Przeciw – 0 

Wstrzymujących się – 0 
 

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

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

0 „wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XVII/167/20 w sprawie rozpatrzenia skargi na 

Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej. 
 

(uchwała – załącznik do protokołu) 
 

3)   Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu 

nieruchomości gruntowej położonej w Truskolasach:  
 

Pytań nie zgłoszono.  
 

Przebieg głosowania: 

Liczba uprawnionych do głosowania – 15 radnych 

Liczba obecnych – 15 radnych 

Za – 11 

Przeciw – 1 

Wstrzymujących się – 3 
 

 

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

W wyniku głosowania Rada Gminy Wręczyca Wielka większością głosów (11 „za”,                               

1 „przeciw”, 3 „wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XVII/168/20 w sprawie wyrażenia 

zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Truskolasach. 
 

(uchwała – załącznik do protokołu) 
 

4)  Do pro jektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy położonej  w miejscowości  

Nowiny nazwy „Jodłowa”:  
 

Pytań nie zgłoszono.  
 

Przebieg głosowania: 

Liczba uprawnionych do głosowania – 15 radnych 

Liczba obecnych – 15 radnych 

Za – 15 

Przeciw – 0 

Wstrzymujących się – 0 
 

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

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

0 „wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XVII/169/20 w sprawie nadania nazwy ulicy 

położonej w miejscowości Nowiny nazwy „Jodłowa”. 
 

(uchwała – załącznik do protokołu) 

 
 

5)  Do projektu uchwały w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli  

zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzon ych przez Gminę Wręczyca 

Wielka:  
 

Pytań nie zgłoszono.  
 
 



-  27  -  

Przebieg głosowania: 

Liczba uprawnionych do głosowania – 15 radnych 

Liczba obecnych – 15 radnych 

Za – 15 

Przeciw – 0 

Wstrzymujących się – 0 
 

(głosowanie imienne nr 22 – załącznik nr 2 do protokołu) 
 

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

0 „wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XVII/170/20 w sprawie Regulaminu 

wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez 

Gminę Wręczyca Wielka. 

(uchwała – załącznik do protokołu) 
 

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

drogowego dróg publicznych będących w zarządzie Wójta Gminy Wręczyca Wielka 

na cele niezwiązane z budową, przebudową, remon tem, utrzymaniem i ochroną dróg:  
 

Pytań nie zgłoszono.  
 

Przebieg głosowania: 

Liczba uprawnionych do głosowania – 15 radnych 

Liczba obecnych – 15 radnych 

Za – 15 

Przeciw – 0 

Wstrzymujących się – 0 
 

(głosowanie imienne nr 23 - załącznik nr 2 do protokołu) 
 

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

0 „wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XVII/171/20 w sprawie ustalenia wysokości 

stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych będących w zarządzie Wójta Gminy 

Wręczyca Wielka na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem                            

i ochroną dróg. 

 (uchwała – załącznik do protokołu) 

 

7) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę udziału                                  

w nieruchomości wspólnej wpisanej do księgi wieczystej nr CZ2C/00028907/9 we 

Wręczycy Wielkiej  przy ul . Szkolnej nr 6 :  
 

Pytań nie zgłoszono.  
 

Przebieg głosowania: 

Liczba uprawnionych do głosowania – 15 radnych 

Liczba obecnych – 15 radnych 

Za – 15 

Przeciw – 0 

Wstrzymujących się – 0 
 

(głosowanie imienne nr 24 - załącznik nr 2 do protokołu) 
 

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

0 „wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XVII/172/20 w sprawie wyrażenia zgody                             

na zmianę udziału w nieruchomości wspólnej wpisanej do księgi wieczystej nr 

CZ2C/00028907/9 we Wręczycy Wielkiej przy ul. Szkolnej nr 6. 
 

 

(uchwała – załącznik do protokołu) 
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Ad. 17.  

             Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 

Gminnego   Ośrodka Kultury we Wręczycy Wielkiej za rok 2019. 
 

            Głosowanie uchwały będącej przedmiotem niniejszego punktu przeprowadził 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Żerdziński, który wcześniej zapytał, czy będą do 

projektu uchwały jakieś pytania.  

Do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 

Gminnego Ośrodka Kultury we Wręczycy Wielkiej za rok 2019:  
 

Pytań nie zgłoszono.  
 

Przebieg głosowania: 

Liczba uprawnionych do głosowania – 15 radnych 

Liczba obecnych – 15 radnych 

Za – 15 

Przeciw – 0 

Wstrzymujących się – 0 
 

(głosowanie imienne nr 25- załącznik nr 2 do protokołu) 
 

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

0 „wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XVII/173/20 w sprawie zatwierdzenia rocznego 

sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury we Wręczycy Wielkiej za rok 2019. 
 

 (uchwała – załącznik do protokołu) 
 

Ad.18.  

           Podjęcie uchwał w sprawach finansowych. 
 

           Głosowanie nad projektami uchwał w sprawach finansowych przeprowadził 

Wiceprzewodniczący Pan Wiesław Żerdziński, zwracając się uprzednio do Rady Gminy                                

o ewentualne pytania. 
 

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

Głos zabrał Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński zwracając się do Rady Gminy słowami: 
 

-    Szanowni Państwo Radni, w materiałach, które dostaliście nie zostały uwzględnione dwie zmiany, 

które chciałbym zaproponować w zakresie przeniesienia środków: 

 - w związku z tym, że przy ostatnim przetargu, jak informowałem wcześniej, brakło nam trochę 

pieniędzy na sfinalizowanie, podpisanie umowy na budowę, przebudowę, rozbudowę boiska                         

w Truskolasach, chciałbym na tym paragrafie zwiększyć środki o kwotę 10 tys. zł., jeżeli chodzi                   

o pytanie Radnej Toborek z Komisji, nie było jednego z projektów, który tam był uwzględniony na 

tej fakturze, to jest omyłkowa faktura, chodziło o ulicę Wręczycką.     

Te środki zaplanowaliśmy na projekt i na wykonanie tej infrastruktury – nie będzie tej pozycji; 

-  druga pozycja  – w związku z informacją, że tych środków brakło, zadeklarował się Prezes Klubu 

Amator Golce. Chciałby swoje środki, które zarezerwowaliście dla niego na remont przeznaczyć w 

tym roku na jednak dofinansowanie tych środków przeznaczonych na rozbudowę boiska, a wtedy 

uzyskalibyśmy kwotę, która jest zbliżona do ofert, jakie mieliśmy. Myślę, że też uzyskamy przy 

najbliższym przetargu niższe kwoty w związku z pewnymi zmianami, które pozwolą na uzyskanie 

niższych kwot i jest to kwota 120 tys. zł. 

I te łączne 130 tys. chciałbym, żebyście wyrazili zgodę na przesunięcie na paragraf związany                           

z rozbudową i budową boiska w Truskolasach. Jeżeli taka zgoda będzie, przygotowaliśmy projekt 

nowej uchwały dla Państwa Radnych, możemy ją wtedy rozdać. 
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Dyskusja do wniosku Wójta Gminy dot. naniesienia poprawek do projektu uchwały 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok:  
 

Radna Pani Anita Toborek: 

- ja mam niejasność – ulica Wręczycka nie istnieje we Wręczycy, tak, była przewidziana. Pan na 

Komisji mówił, że to nie chodzi o ul. Wręczycką tylko…, już w tej chwili nie pamiętam 
 

Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński: 

- Brzoskwiniowa, potem padła Malinowa. Wyjaśniliśmy sprawę, okazuje się, że została omyłkowo 

wpisana na fakturze i tej inwestycji jako takiej Referat nie zgłosił, nie wykonał. Została wycofana, bo 

było w zamyśle Brzoskwiniowa; ale ta ulica po prostu na dzień dzisiejszy fizycznie nie istnieje i w 

związku z tym z tego zostało, te środki zostały wycofane. 

Tam jest faktura na wykonanie dokumentacji projektowej kwota chyba 390 zł. Na projekt 

wycofaliśmy, w związku z tym nie mamy też tego zadania, bo nie wykonaliśmy projektu na tą drogę, 

a tam zaprojektowaliśmy 10 tys. zł i one nam po prostu zostają  
 

Radny Pan Janusz Ogłaza: 

- ja chciałbym dopytać Panie Wójcie o tą kwotę  130 tys. zł i Klub Sportowy. Chodzi o Amator 

Golce, dobrze usłyszałem? 

Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński: 

- tak, Amator Golce zaoferował że zrezygnują w tym roku z tej inwestycji i oddadzą te pieniądze,                 

a chcieliby wspomóc, że tak powiem, budowę boiska w Truskolasach 

Radny Pan Janusz Ogłaza: 

- a mogę wiedzieć, kiedy to było? 

Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński: 

- ta deklaracja? 

Radny Pan Janusz Ogłaza: 

- tak 

Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński: 

- w tym tygodniu 

Radny Pan Janusz Ogłaza: 

- czyli po posiedzeniach Komisji, tak? 

Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński: 

- tak, po posiedzeniach Komisji 

Radny Pan Janusz Ogłaza: 

- ja myślę, że jeśli Klub zrzeka się swoich pieniędzy, to ja nie mam nic przeciwko  

Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński: 

- to był paragraf 6050 „Modernizacja budynku gminnego w miejscowości Golce” kwota 120 tysięcy 
 

Radna Pani Urszula Zomerfeld: 

- ja tylko chciałam wspomnieć Państwu Radnym, że z punktu widzenia Klubu Amator Golce, to jest 

niezwykłe poświęcenie z racji tego, że Klub Amator Golce funkcjonuje i działa naprawdę                                         

w kiepskich warunkach i proszę też Państwa, abyśmy pamiętali o tym, że jeśli w tym przetargu 

znalazłyby się jakieś oszczędności, że jednak ta cena będzie o te 350 tys. niższa i zmieścimy się                    

w pierwotnym budżecie, aby z powrotem środki, które Klub Amator Golce..., przeznaczyć 

rzeczywiście na remont Klubu Amator Golce, a nie na inny cel 
 

Radna Pani Anita Toborek: 

- ja chciałabym zwrócić uwagę na jakąś nową tradycję, która się tutaj nam narodziła, że ktoś z czegoś 

rezygnuje w szczytnym celu, a w zamian dostaje dotacje znacznie na przykład większą, spotęgowaną. 

Tak jak wieś Wręczyca Mała zrezygnowała z funduszu sołeckiego, gdzie wartość nawet sumy 

funduszu przeznaczonego i tak jest mniejsza niż inwestycja, którą w tymże budżecie mamy zamiar 

zatwierdzić, rozpatrujemy to.  

Więc chciałabym tylko zwrócić uwagę, uwzględniając to, że jest to gest Klubu, żebyśmy                                 

o  tym  pamiętali  jaka  suma  i  żeby  te  sumy  nam  cudownie nie rosły w kolejnych decyzjach które  



-  30  - 
 

podejmujemy, bo zastanawiam się, czy wobec tego to 130 tys. zł jest sumą wystarczającą na remont 

budynku i czy następnym razem nie okaże się, że trzeba tam dołożyć 100 tys.  bo cudownie ktoś 

zrezygnował i teraz nie wystarczy na tą inwestycję, czy nie ma w tym takiego kruczka 

Radny Pan Janusz Ogłaza: 

- ja tylko ad vocem Pani Radnej – proszę Panią, żadnych cudów w chodniku w Małej Wręczycy nie 

ma. Po prostu zrezygnowaliśmy z funduszu sołeckiego i włożyliśmy to jako nasz wkład w tą 

inwestycję i nie było tutaj żadnego podstępu – naprawdę 

Radna Pani Anita Toborek: 

- nie nie, ja nie podejrzewam o podstęp, tylko jakby matematycznie to przeliczyć – fundusz sołecki 

razy 4 czy 5 rozdań, to i tak jest mniej niż suma inwestycji, która pewnie jest na wsi bardzo 

potrzebna, ale jakbyśmy to zsumowali, to i tak tam jest dotacja do tego. I tutaj chcę zapytać, czy 

wobec tego na dzień dzisiejszy 130 tys. zł na Golce wystarczyłoby, gdyby taką inwestycję 

przeprowadzali; Bo cofniemy to do następnej decyzji i okaże się, że to już nie jest 130 tys. tylko to 

jest 200 tys. Nie wiem, czy ja jasno mówię, być może nie, natomiast zależy mi na tym, żeby przy 

okazji takich przesunięć nie zapadała jakaś ogólna amnezja, że jaka to była suma 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant: 

- proszę Państwa zaczęliśmy przebudowę boiska z kwoty niższej, później ona urosła. Kwota 

dofinansowania z Ministerstwa się zwiększyła, ale nasz udział też się zwiększył. Początkowo było 

800 tys., teraz 130 tys. dodatkowo – moja obawa jest jedna, czy na tym się skończy. Żeby była 

sytuacja jasna, mówię to z pełną świadomością, ponieważ słyszą to mieszkańcy, wydaje mi się, że to 

boisko jest potrzebne i to nie podlega dyskusji żadnej, tylko żeby nie doszło do sytuacji takiej, że za 

2-3 tygodnie dojdzie do przetargu, przetarg będzie wyższy i będziemy mieli znowu dylemat czy 

dołożyć do tego boiska dalej. 

Chodzi mi przede wszystkim o jakąś taką też wstrzemięźliwość wydatkowania, ponieważ jak 

widzicie Państwo, sytuacja finansowa Gminy jest taka jaka jest, a nie będzie rewelacyjna za miesiąc 

czy za dwa. Wpływy z podatków do budżetu Państwa będą malały, a co za tym idzie wpływy do 

Gminy będą niższe i środków będzie brakowało. Będziemy mieli dylemat, z czego zrezygnować                  

i gdzie znaleźć brakujące środki. To jest taka moja obawa na przyszłość, nie mniej jednak…, ja będę 

głosował oczywiście za tym, nie mniej jednak jeżeli załóżmy dojdzie do sytuacji takiej, że po 

przetargu tych pieniędzy dalej będzie brakowało, z całym szacunkiem do mieszkańców Truskolas – 

na pewno nie będę głosował później dalej, żeby brnąć w zwiększenie kosztów tej inwestycji.  
 

Innych głosów w dyskusji nie było. 
 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Żerdziński: 

- w związku z tym, że Wójt zgłosił propozycję zmiany do tej uchwały… 

Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński: 

- teraz musielibyśmy zrobić przerwę. Jeżeli Państwo Radni się zgadzacie, rozdamy materiały 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Żerdziński: 

- proponuję przegłosować zgodę na propozycję Wójta 

Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński: 

- jeżeli Państwo chcecie głosować zmiany w budżecie, to proponowałbym mieć projekt. Więc może 

zróbmy przerwę kilkuminutową na rozdanie… 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant: 

- ale Panie Wójcie tu chodzi o zgodę, czy Rada wyraża zgodę na wniesienie tej poprawki do 

materiału, który otrzymali Radni. Jeżeli taka zgoda nastąpi, później, jak Państwo rozdacie materiały 

dotyczące zmian w budżecie, będziemy głosowali odrębnie te materiały  

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Żerdziński: 

- myślę, że tutaj się niewiele zmieni, tylko sama ta propozycja Wójta 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant: 

- bo to jest zmiana w budżecie w tym momencie, w ostatniej chwili, ponieważ nie była omawiana 

wcześniej na żadnej z Komisji, ani Budżetowej, ani innej. Jeżeli taka zmiana jest, to powinna być 

przez Radnych zaakceptowana  
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Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Żerdziński: 

- więc kto jest za tym, żeby wnieść poprawkę Wójta do uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy 

na 2020 rok? 
 

Przebieg głosowania: 

Liczba uprawnionych do głosowania – 15 radnych 

Liczba obecnych – 15 radnych 

Za – 13 

Przeciw – 0 

Wstrzymujących się – 2 
 

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

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

2 „wstrzymujące się”) wyraziła zgodę na wniesienie poprawek zgłoszonych przez Wójta Gminy 

do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. 
 

Po głosowaniu Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Żerdziński o godz. 15:07 ogłosił                 

5 minut przerwy na rozdanie uchwały z naniesionymi poprawkami. 
 

(W trakcie przerwy Skarbnik Gminy Pani Barbara Jezior rozdała Radnym nowy projekt uchwały                       

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok, tj. z poprawkami zgłoszonymi przez Wójta Gminy,                         

a także nowy projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca 

Wielka na lata 2020-2027, uwzględniający zmiany wynikające z poprawek w projekcie uchwały                    

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.) 
 

O godz. 15:11 Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Żerdziński wznowił obrady sesji. 
 

Po wznowieniu obrad Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Żerdziński poddał pod 

głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok, uwzględniający 

poprawki zgłoszone przez Wójta Gminy. 
 

Przebieg głosowania: 

Liczba uprawnionych do głosowania – 15 radnych 

Liczba obecnych – 15 radnych 

Liczba oddanych głosów - 14 

Za – 13 

Przeciw – 0 

Wstrzymujących się – 1 
 

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

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

1 „wstrzymujący się”) podjęła Uchwałę Nr XVII/174/20 w sprawie zmian w budżecie gminy na 

2020 rok,  uwzględniającą poprawki zgłoszone przez Wójta Gminy. 
 

 (uchwała – załącznik do protokołu) 

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy ogłosił wynik głosowania, stwierdzając, iż w głosowaniu                  

1 osoba nie oddała głosu. 
 

Radna Pani Urszula Zomerfeld poprosiła: 

- przepraszam, gdybyśmy mogli chwilę zaczekać, bo tutaj jeszcze jakieś wyjaśnienia trwają 

Radna Pani Anita Toborek: 

- tak, bo okazało się, że nie miałam kompletnej informacji dotyczącej tej pomyłki. Prosiłabym                        

o reasumpcję głosowania. Dopiero teraz Pan Wójt mi do końca wyjaśnił 
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Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Żerdziński: 

- ale była przerwa  

Radna Pani Anita Toborek: 

- no ale dostałam informację najpierw, że jest wycofana ulica Wiśniowa, dobrze, przyjęłam to. Teraz 

widzę, że w projekcie znowu jest ulica Wiśniowa    

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Żerdziński: 

- czyli Pani w innej kwestii jak gdyby 

Radna Pani Anita Toborek: 

- to, że w tym czasie wyjaśniałam, chodziło o zmianę w budżecie. Teraz już mam pełną informację i 

mogę podjąć głosowanie. A dotąd nie miałam, bo były rozbieżności pomiędzy wyjaśnieniami Pana 

Wójta, a to co dostałam w zmianie do budżetu  

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Żerdziński: 

- ale ja ogłosiłem koniec przerwy. Przerwa była na zapoznanie się. Moim zdaniem, jeżeli jeszcze tego 

czasu było mało, mogła Pani jak gdyby interweniować, żeby wstrzymać jeszcze głosowanie.  

Uważam, że głosowanie się odbyło i ten podpunkt zamykam 

Radna Pani Anita Toborek: 

- w każdym razie chciałabym powiedzieć, że również głosowałabym „za” 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Żerdziński 

- dziękuję bardzo. 
 

Następnie Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Żerdziński kontynuował procedurę 

głosowania nad pozostałymi projektami uchwał w sprawach finansowych. 
 

2) Do projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 

Kłobuckiego:  
 

Pytań nie zgłoszono.  
 

Przebieg głosowania: 

Liczba uprawnionych do głosowania – 15 radnych 

Liczba obecnych – 15 radnych 

Za – 15 

Przeciw – 0 

Wstrzymujących się – 0 
 

(głosowanie imienne nr 28 - załącznik nr 2 do protokołu) 
 

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

0 „wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XVII/175/20 w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla Powiatu Kłobuckiego. 
 

 (uchwała – załącznik do protokołu) 
 

3)  Do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Wręczyca Wielka na lata 2020 -2027:  
 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Żerdziński stwierdził: 

- rozumiem, że ta Prognoza jest taka sama, jak zmiana w tym budżecie 

Skarbnik Gminy Pani Barbara Jezior: 

- tak, cały czas dotyczy boiska w Truskolasach i jeszcze dodatkowo jest wpisany nr umowy, bo 

Państwo otrzymaliście projekt, gdzie było wykropkowane, bez numeru i bez daty, bo wtedy nie 

znaliśmy jej. Teraz już jest to wszystko tam wpisane. 
 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Żerdziński podziękował za wyjaśnienie.  
 

Pytań do projektu uchwały nie zgłoszono. 
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Przebieg głosowania: 

Liczba uprawnionych do głosowania – 15 radnych 

Liczba obecnych – 15 radnych 

Za – 15 

Przeciw – 0 

Wstrzymujących się – 0 
 

(głosowanie imienne nr  29 - załącznik nr 2 do protokołu) 
 

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

0 „wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XVII/176/20 w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2020-2027. 

 

 (uchwała – załącznik do protokołu) 

  

Ad.19.  
 

             Udzielenie odpowiedzi na wnioski. 
           
             Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant stwierdził, że jeśli chodzi o udzielenie 

odpowiedzi na wnioski, Pan Wójt już odpowiedzi na wnioski udzielił, w związku z czym wydaje mu 

się, iż w tym memencie ten punkt został wyczerpany. 

 
 

Ad.20. 
 

            Zamknięcie obrad XVII sesji zwyczajnej Rady Gminy. 

                                                                                                             

           W związku z wyczerpaniem porządku obrad, o godz. 15:16 Przewodniczący Rady Gminy    

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

dziękując wszystkim obecnym za przybycie. 
 

 
 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 
 

 

 

 

 

 

Protokołowała:                                                                   Przewodniczący Rady Gminy                                              
 

Urszula Rokosa                                                                           Marek Prubant 

 


