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P R O T O K Ó Ł  Nr XVIII/20 

 
z XVIII sesji zwyczajnej 

Rady Gminy Wręczyca Wielka 
 

z dnia 26 czerwca 2020 r. 
 
 

 

 
 

 

Tematyka sesji: 
 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. 

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

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

6. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej. 

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

8. Wnioski. 

9. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Wręczyca Wielka za 2019 rok, debata nad przedstawionym 

raportem. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wręczyca Wielka wotum zaufania.  

11. Rozpatrzenie Sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok. 

12. Podjęcie uchwał w sprawach różnych. 

13. Udzielenie odpowiedzi na wnioski. 

14. Zamknięcie obrad XVIII sesji zwyczajnej Rady Gminy. 
                                                                                          

 

 

 

 



 

 

 

Rada Gminy Wręczyca Wielka na XVIII sesji zwyczajnej w dniu 26 czerwca                  

2020 roku  podjęła następujące uchwały: 

 

1) Uchwała Nr XVIII/177/20 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wręczyca Wielka wotum 

zaufania; 
 

2) Uchwała Nr XVIII/178/20 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok; 
 

3) Uchwała Nr XVIII/179/20 w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Wręczyca 

Wielka za rok 2019; 
 

4) Uchwała Nr XVIII/180/20 w sprawie Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania 

nagród dla nauczycieli w ramach specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia 

w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w placówkach oświatowych 

prowadzonych przez Gminę Wręczyca Wielka; 

 

5) Uchwała Nr XVIII/181/20 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie 

Wręczyca Wielka na rok szkolny 2020/2021; 

 

6) Uchwała Nr XVIII/182/20 w sprawie podziału obszaru gminy Wręczyca Wielka na sektory 

celem zorganizowania odbierania odpadów komunalnych; 

 

7) Uchwała Nr XVIII/183/20 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

gminy Wręczyca Wielka. 

 

 
1)  

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 26 czerwca 2020 roku stanowi 

jednocześnie załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 
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RG.0002.6.2020                             

P R O T O K Ó Ł   Nr XVIII/20 
 

z XVIII sesji zwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka, 

odbytej w dniu 26 czerwca 2020 r. w  godz.12.04 – 14.31 
  w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury we Wręczycy Wielkiej 

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

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

-  Pan Tomasz Osiński         -  Wójt Gminy 

-  Pan Bogusław Głąb          -  Zastępca Wójta Gminy 

-  Pani Magdalena Kasprzak -  Sekretarz Gminy 

-  Pani Barbara Jezior           -  Skarbnik Gminy 

-  Pani Renata Ostojska        -  Radca Prawny  
 

Dyrektorzy jednostek organizacyjnych gminy: 

-  Pani Janina Kluba   -  Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej               

-  Pan Andrzej Kała    -  Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury                   

-  Pan Mateusz Wąsiński -  Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych 

W sesji uczestniczył również Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska                   

i Rolnictwa w Urzędzie Gminy Wręczyca Wielka – Pani Elżbieta Brodacka. 
 

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 Przewodniczącego Rady Gminy o pismach kierowanych do Rady Gminy. 

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

6. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej. 

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

8. Wnioski. 

9. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Wręczyca Wielka za 2019 rok, debata nad przedstawionym 

raportem. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wręczyca Wielka wotum zaufania.  

11.  Rozpatrzenie Sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok: 

1) wystąpienie Wójta Gminy,  

2) dyskusja, 

3) odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w sprawie udzielenia absolutorium 

Wójtowi Gminy Wręczyca Wielka, 

4) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta Gminy 

Wręczyca Wielka sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok wraz z informacją o stanie 

mienia komunalnego oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku 

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wręczyca Wielka, 

5) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz 

ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok, 

6) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy 

Wręczyca Wielka za rok 2019. 

12. Podjęcie uchwał w sprawach różnych: 

1) w sprawie Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli                      

w ramach specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy 

dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w placówkach oświatowych prowadzonych przez 

Gminę Wręczyca Wielka, 
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2) w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Wręczyca Wielka na rok 

szkolny 2020/2021, 

3) w sprawie podziału obszaru gminy Wręczyca Wielka na sektory celem zorganizowania 

odbierania odpadów komunalnych, 

4) w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wręczyca Wielka. 

13. Udzielenie odpowiedzi na wnioski. 

14. Zamknięcie obrad XVIII sesji zwyczajnej Rady Gminy. 
                                                                                          

 

 

Ad. 1. 

           Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
 

            Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant dokonał otwarcia XVIII sesji zwyczajnej 

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

o samorządzie gminnym. 

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

Rada Gminy może podejmować prawomocne decyzje i uchwały, ponieważ w chwili otwarcia, w sesji 

uczestniczy 12 radnych.  

Radna Pani Anita Toborek oraz Radna Pani Małgorzata Zatyka – nieobecne usprawiedliwione. 

Radny Pan Piotr Wydmuch – spóźnienie usprawiedliwione – 2 min. (przybył na sesję o godz. 12.06) 
 

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 
 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant powitał wszystkich obecnych na sesji, 

wymienionych jak  na wstępie, a także wszystkich mieszkańców gminy, którzy śledzą przebieg sesji 

poprzez Internet. 

 

Ad.2. 

          Przedstawienie porządku obrad. 
 

          Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant stwierdził, że Państwo Radni                               

w ustawowym terminie otrzymali porządek obrad, po czym zapytał, czy do dzisiejszego porządku 

obrad będą zgłoszone przez Państwa Radnych jakieś zmiany, czy ewentualnie ktoś z Państwa 

Radnych chciałby wykreślić któryś z punktów, który uważa za niestosowny.  
             

Propozycji zmian do porządku obrad nie zgłoszono.  
 

 

W związku z powyższym, Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie porządek obrad 

XVIII sesji zwyczajnej w brzmieniu zaproponowanym w materiałach na sesję. 
  

 

Przebieg głosowania: 

Liczba uprawnionych do głosowania – 15 radnych 

Liczba obecnych – 13 radnych 

Za – 13 

Przeciw – 0 

Wstrzymujących się – 0 
  

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

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

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

w brzmieniu jak na wstępie.  
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Ad.3.  

            Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. 
 

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

Państwu Radnym dostarczony drogą elektroniczną, jak również był wyłożony do wglądu w Biurze 

Rady.                                     
 

Następnie zapytał, czy do protokołu z ostatniej sesji ktoś z Państwa chciałby dokonać jakieś 

naniesienia czy ewentualnie wprowadzić korekty lub jeśli ktoś się z czymś nie zgadza, to prosi                        

o wypowiedź w tym temacie. 
  
Do protokołu z sesji z dnia 29 maja 2020 r. uwag nie zgłoszono. 
 

Wobec powyższego Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant zgłosił wniosek o przyjęcie 

protokołu z sesji z dnia 29 maja 2020 r. bez czytania, po czym poddał go pod głosowanie. 
 

 

Przebieg głosowania: 

Liczba uprawnionych do głosowania – 15 radnych 

Liczba obecnych – 13 radnych 

Za – 13 

Przeciw – 0 

Wstrzymujących się – 0 
 

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

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

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

29 maja 2020 r. 
 

 
 

Ad.4. 
 

         Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o pismach kierowanych do Rady Gminy. 
 

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

które wpłynęły w okresie międzysesyjnym, tj. od 29 maja 2020 r. do 26 czerwca 2020 r.                                               

do Przewodniczącego Rady Gminy i Rady Gminy: 
  

 W dniu 01 czerwca 2020 r. wpłynął wniosek do Przewodniczącego Rady Gminy,  ale też i do 

Pana Wójta – był to wniosek mieszkańców o dokonanie korekty do uchwały Nr IV/49/19 Rady 

Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 lutego 2019 r. w sposób, który umożliwi wnioskodawcom 

zagospodarowanie konkretnych działek w Obrębie miejscowości Klepaczka, pod zabudowę 

mieszkaniową. 

Pan Przewodniczący poinformował:  

-  Uchwała ta dotyczyła miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary 

położone w miejscowościach: Zamłynie, Klepaczka i Czarna Wieś (był to plan nr 6/18). 

Złożenie wniosku przez zainteresowanych podyktowane było tym, iż uzyskali w Starostwie 

Powiatowym w Kłobucku informację, że zapis Rozdziału 10 § 15 tejże uchwały - wyklucza 

możliwość budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na konkretnym, wskazanym przez 

wnioskodawców terenie,  a jedynie umożliwia  zabudowę produkcyjną.   

Ja ze swojej strony udzieliłem zainteresowanym odpowiedzi, w której wyraziłem przekonanie,                      

że Wójt Gminy, jako organ wykonawczy i kompetentny w tym temacie, do którego również był 

kierowany przedmiotowy wniosek,  udzieli zainteresowanym odpowiedzi, w której odniesie się do 

całej sprawy. Wójt po prostu musi odpowiedzieć na ten wniosek. 
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 W dniu 01 czerwca 2020 r. wpłynął wniosek Rady Rodziców Przedszkola w Pile Pierwszej oraz 

Sołectw miejscowości Piła Pierwsza i Zamłynie, w którym wnioskodawcy zwracają się do Rady 

Gminy o przekształcenie oddziału przedszkolnego w Pile Pierwszej w samodzielną, w pełni 

odrębną placówkę przedszkolną. 

Przewodniczący Rady Gminy dodał: 

-  Treść tego wniosku jest Państwu dobrze znana, ponieważ temat był omawiany na posiedzeniach 

Komisji Rady Gminy – Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, jak również Komisji Budżetowej                         

i Komisji Polityki Społecznej. 

Sądzę, że dzisiaj po przedstawieniu Sprawozdań z pracy tychże Komisji, odnosząc się do wniosku 

zainteresowanych środowisk, również Rada Gminy przegłosuje propozycję stanowiska                              

w przedmiotowej sprawie.  
 

 02 czerwca 2020 r. do Rady Gminy wpłynęła Uchwała VI Składu Orzekającego Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady 

Gminy Wręczyca Wielka dotyczącego udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy za 2019 rok. 

Przewodniczący Rady Gminy oznajmił: 

-  Ta opinia jest pozytywna i w dalszej części dzisiejszego porządku obrad, w punkcie poświęconym 

wykonaniu budżetu za 2019 rok, poproszę Panią Skarbnik o odczytanie jej w pełnym brzmieniu. 
 
 

 04 czerwca 2020 r. Wójt Gminy przedstawił Radzie Gminy Raport o stanie Gminy Wręczyca 

Wielka za 2019 rok. 

Pan Przewodniczący poinformował: 

-  Raport w wersji elektronicznej został Państwu wysłany tego samego dnia,  natomiast w formie 

skanu dokumentu, został Państwu przesłany na wspólne posiedzenie Komisji Budżetowej i Komisji 

Polityki Społecznej, gdzie był wstępnie już opiniowany. 

W dniu dzisiejszym, Raport o stanie Gminy będzie przedmiotem jednego z kolejnych punktów 

porządku obrad. 
 

 12 czerwca 2020 r. od Wojewody Śląskiego wpłynęło wskazanie nadzorcze, odnoszące się do 

uchwały Nr XVI/158/20 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie 

nadania imienia Przedszkolu w Węglowicach. 

Przewodniczący Rady Gminy powiadomił: 

- Wskazanie nadzorcze dotyczyło tego, że w podstawie prawnej przedmiotowej uchwały, powołane 

było rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 roku w sprawie 

szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli, zamiast nowszego rozporządzenia -  z dnia 

28 lutego 2019 r. , które weszło w życie 1 września 2019 r.   

Organ nadzoru przytoczył orzecznictwo sądowo administracyjne, które podnosi analizowany temat, 

przy czym, reasumując – ocenił, iż wskazane uchybienie, nie stanowi istotnego naruszenia prawa,                  

w związku z czym, ograniczył się jedynie do wydania wskazania nadzorczego. 
 
 

 23 czerwca 2020 r. ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach Wydział Nadzoru 

Prawnego wpłynęło zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia 

nieważności uchwały Nr XVII/173/20 z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego 

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

Pan Przewodniczący poinformował: 

-  W toku postępowania nadzorczego, organ nadzoru uznał, iż uchwała ta jest niezgodna z prawem, 

ponieważ na podstawie art. 29 ust. 5 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, 

roczne sprawozdanie finansowe instytucji kultury zatwierdza organizator.   

W przypadku samorządowej instytucji kultury, czyli Gminnego Ośrodka Kultury, sprawozdanie to 

zatwierdza organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, w tym wypadku jest to Wójt 

Gminy Wręczyca Wielka. 
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W związku z tym, że Rada Gminy podjęła czynności należące do właściwości organu 

wykonawczego, wszczęcie postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności  przedmiotowej 

uchwały, należało uznać za uzasadnione i konieczne. 

Już tak na przyszłość – sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury, zatwierdzać będzie nie 

Rada, tylko Wójt. 
 
 

 23 czerwca 2020 r. do Rady Gminy wpłynęła opinia Związku Nauczycielstwa Polskiego Zarządu 

Oddziału we Wręczycy Wielkiej, odnośnie Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania 

nagród dla nauczycieli w placówkach oświatowych na terenie Gminy Wręczyca Wielka. 

Pan Przewodniczący oznajmił: 

-  Ta opinia Związku jest pozytywna, a przedmiotowy Regulamin określający kryteria i tryb 

przyznawania nagród dla nauczycieli, będzie przedmiotem jednego z punktów dzisiejszego porządku 

obrad. 
 
 

 26 czerwca 2020 r. ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach Wydział Nadzoru 

Prawnego wpłynęło pismo informujące o wszczęciu postępowania nadzorczego w sprawie 

stwierdzenia nieważności uchwały Nr XVII/166/20 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia                      

29 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Wręczyca Wielka w 2020 roku – w całości 

jako sprzecznej z art. 4 ust. 1 w związku z art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu 

aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz z art. 11a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 

21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt.  

Przewodniczący Rady Gminy dodał: 

- Uzasadnienie jest dosyć obszerne, nie będę go Państwu czytał, nie mniej jednak kwint esencją 

wszczęcia postępowania jest to, iż uchwała jest ważna z dniem podjęcia, w tej uchwale którą 

oczywiście podjęliśmy, a w zasadzie powinno być, że podlega publikacji.  

 Są tam również różne inne uchybienia, które Wójt musi skorygać i przedstawić Radzie uchwałę do 

ponownego głosowania.  

Proszę Państwa muszę stwierdzić, jeżeli chodzi o te podejmowane przez nas uchwały – my nie 

jesteśmy prawnikami, mówię o Radnych i o swojej osobie. Tak więc jeżeli uchwała jest 

przedstawiana, my ją jako Radni głosujemy, nie wiemy do końca czy ona jest sprzeczna z prawem 

czy też nie. Niemniej jednak prosiłbym na przyszłość, aby te uchwały były bardziej wnikliwie przez 

osoby, które opracowywują te uchwały, studiowane i analizowane pod kontem zgodności z ustawami 

czy rozporządzeniami, tak aby nie było pomyłek. 
 

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

które wpłynęły do Przewodniczącego i Rady Gminy na przestrzeni od ostatniej sesji. 

Pytań do Przewodniczącego Rady Gminy w związku z przedstawioną informacją nie zgłoszono. 

Wszystkie pisma znajdują się do wglądu w Biurze Rady Gminy. 
 

 

Ad.5. 

          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: 
 

1)  Pani Barbara Bogus – członek Komisji Rewizyjnej złożyła sprawozdanie z pracy Komisji 

Rewizyjnej Rady Gminy w okresie międzysesyjnym. 
 

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

 

Przebieg głosowania: 

Liczba uprawnionych do głosowania – 15 radnych 

Liczba obecnych – 13 radnych 
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Za – 13 

Przeciw – 0 

Wstrzymujących się – 0 
 

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

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

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

Rady Gminy w okresie międzysesyjnym. 
 

(sprawozdanie – załącznik nr 3 do protokołu) 
 

 

 

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

Komisji Budżetowej i Komisji Polityki Społecznej w okresie międzysesyjnym (wspólne posiedzenie 

Komisji). 
 

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

Przebieg głosowania: 

Liczba uprawnionych do głosowania – 15 radnych 

Liczba obecnych – 13 radnych 

Za – 13 

Przeciw – 0 

Wstrzymujących się - 0 
 

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

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

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

Rady Gminy i Komisji Polityki Społecznej Rady Gminy w okresie międzysesyjnym. 
 

(sprawozdanie – załącznik nr 4 do protokołu) 
 

 

 

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

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

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

Przebieg głosowania: 

Liczba uprawnionych do głosowania – 15 radnych 

Liczba obecnych – 13 radnych 

Za – 13 

Przeciw – 0 

Wstrzymujących się – 0 
 

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

 

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

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

Wniosków i Petycji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym. 
 

(sprawozdanie – załącznik nr 5 do protokołu) 
 

 

        Po przegłosowaniu sprawozdań z pracy Komisji Rady Gminy, Przewodniczący Rady Gminy 

Pan Marek Prubant oznajmił, iż Komisje Rady Gminy wydały swoje stanowiska dotyczące 

Przedszkola w Pile Pierwszej. 
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Następnie Pan Przewodniczący zaproponował przyjęcie stanowiska całej Rady Gminy w sprawie 

wniosku Rady Rodziców Przedszkola w Pile Pierwszej oraz Sołectw miejscowości Piła Pierwsza                        

i Zamłynie o przekształcenie oddziału przedszkolnego w Pile Pierwszej w samodzielną, w pełni 

odrębną placówkę przedszkolną, w brzmieniu:   
 
 

      Po wysłuchaniu opinii Komisji Rady Gminy: Budżetowej, Polityki Społecznej oraz Skarg, 

Wniosków i Petycji, Rada Gminy Wręczyca Wielka, w drodze głosowania, negatywnie rozpatruje 

przedmiotowy wniosek.  
 

     Jako argumenty przemawiające za negatywnym stanowiskiem w przedmiocie wniosku,                   

Rada Gminy przyjmuje informacje przedstawione na posiedzeniach Komisji przez Wójta Gminy oraz 

Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych.  

     Mianowicie: z punktu widzenia dydaktyczno-wychowawczego i opiekuńczego,  przekształcenie 

oddziału przedszkolnego w samodzielną, w pełni odrębną placówkę przedszkolną,                                 

nie przyniosłoby żadnej zmiany dla dzieci. Nauczyciele pozostaliby ci sami, pracując według  tego 

samego programu nauczania.  

Wydzielenie placówki, nie miałoby więc wpływu, na jakość świadczonych usług wychowawczych     

i dydaktycznych, ani na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, a jedynie 

zwiększyłoby koszty jej utrzymania.  

     Zachodziłaby bowiem konieczność powołania dyrektora i utworzenia co najmniej  połowy etatu 

dla pracownika do spraw sekretariatu i kadr.   

Wzrósłby dodatek funkcyjny dyrektora, a także liczba godzin nauczycielskich, wynikająca                            

z większej zniżki godzin dyrektora.  

      W konsekwencji – najmniejszy możliwy koszt zmian, kształtowałby się rocznie na poziomie  ok. 

40 tys. zł.  

      Poza tym należy dodać, że dokonywanie zakupów dla niewielkiej placówki,                          

pociąga za sobą większe koszty, aniżeli dla kilku oddziałów jednocześnie,  ponieważ przy małych 

zamówieniach, możliwości negocjacji cen są ograniczone. 

     Nadto na podkreślenie zasługuje fakt, iż obecnie daje się zauważyć tendencję do ograniczania 

liczby placówek oświatowych, natomiast w porównaniu z gminami ościennymi, sieć szkół                  

w gminie Wręczyca Wielka, jest dość szeroko rozbudowana, a wypracowane w tym zakresie 

rozwiązania, sprawdzają się od lat dla dobra naszych dzieci.  

     W oddziałach przedszkolnych w Pile pracuje w pełnym wymiarze zatrudnienia nauczyciel 

pełniący funkcję Zastępcy Dyrektora Przedszkola  w Truskolasach, co sprawia, że placówka jest 

zarządzana przez osobę pozostającą cały czas na miejscu.  
 

      Poszerzanie sieci o kolejne placówki, generowałoby wzrost i tak już ogromnych kosztów 

funkcjonowania oświaty w gminie, a szczególnie przedszkoli.  

Należy tutaj zaznaczyć, iż Gmina dostaje na ich utrzymanie jedynie pół miliona złotych dotacji na 

cały rok, co nie wystarcza nawet na utrzymanie połowy jednej placówki przedszkolnej.  

      Niezależnie od zajętego stanowiska, Rada Gminy Wręczyca Wielka podziela opinię Wójta 

Gminy, iż bardzo dobrym pomysłem jest inicjatywa utworzenia stowarzyszenia przy oddziale 

przedszkola w Pile Pierwszej, do czego nie ma żadnych przeciwwskazań.  

     Jeżeli tylko są grupy środowiskowe, które chciałyby się tym zająć, to takie stowarzyszenie jest 

bardzo mile widziane.  Mogłoby ono skupiać się na założeniach, związanych z obsługą miejscowej 

placówki, a także liczyć na pomoc ze strony Gminy np. poprzez dotację z zadań publicznych.  

Ponadto z całą pewnością, dla dobra wspólnego, służyłoby integracji lokalnej społeczności.   

 
 

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

poddał je pod głosowanie. 
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Przebieg głosowania: 

Liczba uprawnionych do głosowania – 15 radnych 

Liczba obecnych – 13 radnych 

Za – 9 

Przeciw – 0 

Wstrzymujących się – 4 
 

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

W wyniku głosowania Rada Gminy Wręczyca Wielka większością głosów (9 „za”, 0 „przeciw”, 

4 „wstrzymujące się”) przyjęła stanowisko w sprawie wniosku Rady Rodziców Przedszkola                    

w Pile Pierwszej oraz Sołectw miejscowości: Piła Pierwsza i Zamłynie, dotyczącego  

przekształcenia  oddziału  przedszkolnego  w  Pile  Pierwszej w samodzielną,  w  pełni  odrębną  

placówkę  przedszkolną, w brzmieniu zaproponowanym przez Przewodniczącego Rady Gminy 

j/w. 
 

Ad.6. 
 

         Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej. 
 

         Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński przedstawił informację z działalności za okres                                    

od 29 maja 2020 r. do 26 czerwca 2020 r.  
 

Po przedstawieniu informacji j/w z pytaniami do Wójta Gminy zwrócili się: 
 

Radny Pan Piotr Wydmuch: 

- Panie Wójcie, usłyszałem problem oczyszczalni w Truskolasach.  

Mieszkańcy, którzy są obsługiwani przez wodociąg na Borowem, pytają i chcieliby usłyszeć jaki jest 

stan faktyczny sytuacji tutaj na tym wodociągu, ponieważ docierają do mnie rozbieżne informacje na 

temat przerw w dostawie wody i chcieliby usłyszeć jak to wygląda na tą chwilę. Co tam się dzieje       

i co Gmina na tą chwilę zrobiła i na jakim jest etapie, żeby tego problemu się pozbyć 

Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński: 

- rozumiem, że chodzi o wodociąg i nie o Truskolasy jeżeli chodzi o kanalizację? bo nie jest to 

powiązane 

Radny Pan Piotr Wydmuch: 

- nie, nie  

Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński: 

- w ostatnim okresie zdarzyło nam się kilka awarii, głównie wynikające albo z ulewnych deszczy, 

albo wiatru. Dotyczyły one odcięcia możliwości obsługi pompy, która działa automatycznie, 

załączała się lub nie.  W związku z brakiem łączności – można by powiedzieć – transmisji radiowej, 

uszkodzona została raz antena, kolejny raz było przepięcie, jest kilka awarii związanych z obsługą 

starej stacji elektrycznej. Dwukrotnie doszło do uszkodzenia wodociągu gminnego w związku z 

wykonywaniem prywatnych prac, na terenie prywatnych posesji. Nie jest to akurat w tych 

przypadkach wina mieszkańców, a raczej niewłaściwe naniesienie i zwymiarowanie odległości 

wodociągu od drogi przez geodetów. W tym zakresie prowadzimy prace, tak jak czytałem już, 

zbieramy oferty i badamy rynek w zakresie możliwości pozyskania zbiorników, bo pierwszy problem 

to jest brak możliwości zgromadzenia wystarczającej ilości wody. W związku z tym, że przez 

ostatnie 2 lata mieliśmy suszę, poziom wód gruntowych, to obserwują także nasi mieszkańcy, 

znacząco się obniżył, więc jest pomysł na to, żeby zakupić te zbiorniki i próbować zainstalować się 

na tych naszych głównych trzech ujęciach wody.  

Diagnoza zbiorników, docelowo, taki który byłby do zakupienia na te istniejące, czyli mówimy                      

o modernizacji – na Długim Kącie mamy 50m
3
, jeden z nich pękł, więc należałoby kupić 50m

3
,                    

na Borowem 150, chciałbym, żeby był 300, w Truskolasach ok. 1000, ale trzeba dokupić 300 m
3
, 

zbiornik we Wręczycy - 150, kolejny 150 - zabezpieczyłoby to potrzeby i na Szarlejce także 

dokupienie drugiego zbiornika 150 m
3
.   

 



-  9  - 
 

Koszt szacowany przy zbiorniku 50 m
3
 tj. ok. 60 tys. zł netto, ok. zbiornika 160 – tj. 120 tys. zł, 

zbiornika 300 m
3
 – tj. ok. 192 tys. zł netto. Do tego dochodzą ceny fundamentu, automatyki, sieci 

między obiektowych i armatury przyłączeniowej. 

Szacujemy to oczywiście, tych środków nie uwzględnialiśmy w tym budżecie, nie wiedzieliśmy 

także, że stan instalacji jest taki jaki jest, dochodzi do coraz częstszych awarii. 

Przypomnę, że stawki za wodę jaką mamy na terenie gminy Wręczyca Wielka pozwalają tak 

naprawdę na ponoszenie opłat związanych z utrzymaniem, ale nie mamy możliwości inwestycyjnych 

z tego zakresu. 

Jeżeli dojdzie do sytuacji kryzysowej, a myślę, że taka nas czeka, jeżeli okaże się rzeczywiście susza. 

Mimo ostatnich warunków pogodowych, które są przeciwnością zapowiadanej suszy, ale jeżeli 

przyjdzie, musimy się liczyć z tym, że będzie trzeba pozyskać środki finansowe na wykonanie tych 

inwestycji, a nie ukrywam, że będzie się to wiązać z tym, że będę wnioskował do Rady także                           

o zwiększenie stawek za wodę i kanalizację w gminie Wręczyca Wielka. 

 

Radna Pani Urszula Zomerfeld: 

- w informacji Pana Wójta były powiedziane takie słowa, że na oczyszczalni ścieków w Truskolasach 

jest jakaś awaria, która grozi katastrofą ekologiczną. Gdybyśmy mogli więcej informacji na ten temat 

otrzymać, co nam grozi i jakie kroki Gmina zamierza poczynić, żeby do tej katastrofy nie doszło? 

Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński: 

- przy każdym z reaktorów oczyszczalni ścieków w Truskolasach znajduje się, jest dobudowane 

pomieszczenie techniczne, które wyposażone jest w pompy, zasuwy i regulatory ciśnienia wody, 

które do tych zbiorników są wpompowywane i wypompowywane. Wskutek uszkodzenia kolanka na 

głębokości gdzieś mniej-więcej ok. 2 m, doszło do podmycia całego fundamentu. Deszcz który padał 

przez ostatnie kilka dni spowodował, że po prostu to wszystko tą rurą zostało z ziemią wypłukane                 

i na ten moment budynek odchylił się od pionu o kilka procent, lecz w momencie, kiedy zawaliłby się 

do tej dziury, grozi nam urwanie całej instalacji z tego reaktora, tym samym zrobienie wyrwy                       

w dziurze, a mamy tam kilka tysięcy m
3 

ścieków, które po prostu jak w Warszawie pójdą do lasu. 

Na ten moment zostało wstępnie wykonane zabezpieczenie budynku, które ma na celu 

uniemożliwienie zapadnięcia tego budynku do tej dziury, do tego wyrobiska, które się zrobiło             

w naturalny sposób, ale wiąże się z tym, że musi być cały ten budynek rozebrany, usunięty 

fundament, wykonana nowa instalacja, odbudowanie i zabezpieczenie tych urządzeń. 

 Jeżeli będziemy rzeczywiście zmuszeni do wykonania nowego projektu, to na pewno będzie to już 

lekka konstrukcja, nie taka ciężka jak jest teraz. Obecnie te budynki wykonane są według wstępnej 

oceny z prefabrykatów, gdzie sam dach waży 3-4 tony, więc dodatkowo nacisk na tą powierzchnię 

jest ogromny. 

Pierwsze założenia i działania polegają na tym, że z jednego z tych reaktorów przepompowujemy 

wszystko do drugiego. Ograniczyliśmy w jakiś sposób odbiór ścieków przywożonych z gminy.                           

Do poniedziałku musimy wypompować zbiornik i przygotować teren pod inwestycje. Wstępny 

kosztorys wykonania tych wszystkich prac, o których wspomniałem, czyli rozbiórki i wykonania 

nowej instalacji  i zabezpieczenia, wykonania nowego budynku, kształtuje się na kwotę ok. 95 tys. zł 

brutto, przy czym podzieliliśmy go na dwa etapy. Pierwszy – w kwocie ok. 45 tys. zł ma dotyczyć 

rozbiórki, zabezpieczenia i przywrócenia możliwości funkcjonowania samego reaktora.  

Jak dostaniemy decyzję i uzgodnimy z Wydziałem Nadzoru Budowlanego i Architektury, czy jest 

możliwość budowania tego budynku, odbudowania go w tym samym miejscu, czy będziemy musieli 

uzyskać pozwolenie na budowę i wykonać projekt oczywiście, to wtedy będziemy sięgać po kolejne 

środki. 

Wstępnie, bo nie mamy tutaj czasu na organizację przetargu, jest to w systemie art. 4 jeżeli się nie 

mylę, działamy na zasadzie usuwania awarii. W związku z tym korzystamy z tych możliwości, które 

mamy na bieżąco. 
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Radny Pan Artur Klorek: 

- Panie Wójcie wracając do tej obecnej sytuacji pogodowej - w związku z budową kanalizacji                            

na ul. Leśnej, wiem, że miał Pan sygnały i zgłoszenia o tym, że rowy, które zostały odtworzone na 

nowo się zamuliły i ta woda nie ma gdzie odpływać, ziemia jest bardzo nasiąknięta i ludziom 

wchodzi do domu. Przesiąkają fundamenty i podłogi. 
 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant zwrócił się do Radnego Pana Artura Klorka,                    

aby wniosek zgłosił w dalszej części obrad – pkt 8, ponieważ teraz dyskutujemy na temat informacji  

z działalności Wójta. 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się do Radnych, czy będą jeszcze pytania do 

informacji którą złożył Wójt z działalności międzysesyjnej. 
 

Radny Pan Jakub Winecki: 

- jedna uwaga taka, podpowiedź Panie Wójcie – jeżeli chodzi o naprawę tego reaktora, czy tego 

budynku technicznego przy reaktorze - do działań można przystąpić od razu, ponieważ jest to 

sytuacja, która zagraża i faktycznie nadzór, jak i Wydział Architektury, może nałożyć później 

obowiązek uzupełnienia dokumentacji, ale nie może w tym momencie zablokować. Także może Pan 

działać śmiało 

Wójt Gmin Pan Tomasz Osiński: 

- jeżeli chodzi o pozwolenie na rozbiórkę, to już je uzyskaliśmy, więc tutaj problemu nie widzę. 

Działalność podjęliśmy od razu, zgadzam się, potwierdzam tą informację. Mówię tutaj w zakresie 

ewentualnej części zgłoszenia nowego budynku, czy nowej budowli – będą nas wstrzymywały 

przepisy, bo to już nie jest kwestia zabezpieczenia i działalności kryzysowej, tylko jest to już 

normalna procedura. Także tutaj odbudowa tego budynku może być przeciągnięta w czasie. 
 

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

wobec czego Przewodniczący Rady Gminy poddał ją pod głosowanie. 
 

Przebieg głosowania: 

Liczba uprawnionych do głosowania – 15 radnych 

Liczba obecnych – 13 radnych 

Za – 13 

Przeciw – 0 

Wstrzymujących się – 0 
 

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

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

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

międzysesyjnej. 
(informacja – załącznik nr 6 do protokołu) 

Ad.7.  

           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 29 maja 2020 r. do 26 czerwca 2020 r.  
 

Pytań do informacji nie zgłoszono. W/wym. została poddana pod głosowanie. 
 

Przebieg głosowania: 

Liczba uprawnionych do głosowania – 15 radnych 

Liczba obecnych – 13 radnych 

Za – 13 

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 (13 „za”,                                    

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

i wniosków w okresie międzysesyjnym. 
 

(informacja – załącznik nr 7 do protokołu) 
   

Ad.8. 

          Wnioski 
 

           W ramach powyższego punktu głos zabrali Radni zgłaszając wnioski j/n: 

 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant: 

- pierwszy wniosek dotyczy ul. Dworskiej w Kalei – mieszkańcy którzy na tej ulicy mieszkają 

zwrócili mi uwagę odnośnie tego, iż w pewnym miejscu robi się zlewisko podczas opadów, nie mogą 

dojechać do swoich budynków. Chodzi o utwardzenie w zasadzie 10 m
2
 tej drogi, która się zapadła; 

-  drugi wniosek – jest to wniosek dotyczący wykoszenia trawy na placu przed szkołą podstawową                

w Kalei. Jest to na tej drodze dojazdowej do szkoły po prawej stronie, gdzie co roku było to koszone, 

w tym roku akurat tego koszenia tam nie przeprowadzono. Zgłaszam taki wniosek, aby wykonać 

takie koszenie, ponieważ jest to obszar należący do szkoły i część mieszkańców podjeżdża tam na 

parking. 
 

Radna Pani Barbara Bugus: 

-  jeden wniosek dotyczy transportu autobusowego na terenie gminy. Głównie mi chodzi o połączenie 

z Kłobuckiem, bo w tej chwili nie ma żadnych autobusów w tym kierunku; 

-  drugi - skierowany do Pana Dyrektora Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych, bo bardzo wiele 

osób pytało, dlaczego w Szkole w Węglowicach nie było zakończenia roku. Dzieci nie dostały 

świadectw teraz w czerwcu, tylko dopiero jest przesunięte na wrzesień. 
 

Radny Pan Artur Klorek: 

-  Panie Wójcie po wykonaniu kanalizacji na ul. Leśnej, zostały tam odtworzone rowy. Okazuje się,                

że nie wszystkie, ponieważ Ci mieszkańcy, którzy teraz do Pana Wójta się zgłaszali, mówili 

kierownikowi budowy, żeby tam odtworzył, obiecał że to zrobi - nie wykonał tego. 

Te rowy teraz się zamuliły, no bo wiadomo, duże opady były i ta ilość wody bardzo spowodowała 

wymycie i tam ta woda przesiąka. 

Wiem, że są jakieś rozmowy z mieszkańcami i coś Wójt obiecał o odtworzeniu tych rowów. 

Chciałbym wiedzieć jak to wygląda; 

-  druga sprawa – czy już jest wycena ul. Słonecznej i tego łącznika w Hutce, która nie była ujęta                   

w ostatniej sesji, a była zgłoszona przez Pana Przewodniczącego do remontu, do naprawy,                    

do utwardzenia. Na sesji w maju Wójt powiedział, że nie ma jeszcze wyceny, dlatego ta ulica nie 

została uwzględniona, a jest ona wnioskowana i była zgłoszona przez Pana Przewodniczącego.                          

W lutym - 18 lutego była dołączona do wniosku 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant: 

- z tego co pamiętam, mój wniosek był jednoznaczny – jeżeli załóżmy z przetargu wyjdą 

oszczędności, wtedy Wójt miał taką wycenę zrobić. Abstrahuje, ale chciałem poprawić ten wniosek       

o którym Pan mówi 

Radny Pan Artur Klorek: 

- wobec tego tylko się pytam, czy jest już ta wycena tej ulicy i czy będzie to uwzględnione, do tego 

wniosku dołączone. 

 

Radny Pan Piotr Wydmuch: 

- Panie Wójcie po tych opadach na Borowem też jest mały problem. W związku z wykonaniem 3 lata 

temu tego wodociągu, na ul. Długiej przy nr 6 był przekop robiony pod drogą.  
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W tym momencie jest tam już metrowa wyrwa i do dnia dzisiejszego, nie do końca po przeglądach 

rocznych, które są w umowie, są zasuwy zabezpieczone, ponieważ część tych zasuw jest 

podmywana, obniża się, przekrzywia. Ja zgłaszałem to już  do wykonawcy. W tamtym roku miał to 

zagęścić, zrobił to chyba nie należycie, ponieważ część tych zasuw znowu jest podmyta, bo była 

zrobiona albo żółtym piaskiem, albo ziemią wykopaną obok zasuwy, bo osobiście się pofatygowałem 

do każdej z tej zasuwy, żeby to zobaczyć. 

Ja bym prosił o to, aby wykonawca zrobił kolejny przegląd, zabezpieczył to odpowiednio i jeżeli 

mógłbym prosić, to po zakończeniu tych prac, żebym był tam na miejscu i ewentualnie odebrał to,                  

te prace wykonane i żeby już było należycie, bo ta metrowa wyrwa spowodowała, że jeden                          

z mieszkańców kosząc chodnik wpadł do tej dziury. 
 

Radna Pani Urszula Zomerfeld: 

-  ja mam tylko takie pytanie - czy są planowane wykaszania na placach zabaw, czy Sołectwa 

powinny sobie w tym temacie radzić we własnym zakresie? 

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Krzysztof  Ocimek: 

-  ja mam wniosek w sprawie lampy zamontowanej na ul. Sportowej  - o poprawę jej. Ona źle jest 

zamontowana. Była w grudniu montowana i od tego czasu nie jest poprawiona. 
 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Żerdziński: 

- Panie Wójcie proszę o udzielenie informacji, jak na chwilę obecną wyglądają połączenia 

autobusowe na linii Węglowice-Bór Zapilski-Nowiny-Kuleje-Truskolasy. Jakie są plany na czas 

przyszły komunikacji publicznej na tej linii; 

-  druga sprawa – proszę o wystosowanie pisma do Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku celem 

ponaglenia wykonania uporządkowania poboczy dróg powiatowych, szczególnie chodników                            

na południowej części naszej gminy. 
 

Innych wniosków nie zgłoszono, wobec czego punkt został zamknięty.     
 

 

Ad.9.  
 

         Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Wręczyca Wielka za 2019 rok, debata nad 

przedstawionym raportem. 
 

 Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant tytułem wstępu powiedział: 

-  proszę Państwa jeżeli chodzi o Raport, w ustawowym terminie on został doręczony przez Wójta,                    

jak również ten Raport drogą elektroniczną trafił do Państwa Radnych.  

Dyskusja nad Raportem była na Komisjach. Czy do tego Raportu o stanie Gminy za 2019 rok będą                      

z Państwa strony jakieś pytania czy sugestie, czy doinformowanie jeszcze oprócz tego, co było zawarte 

w Raporcie? 

Chciałbym tylko zaznaczyć, że była taka możliwość uczestniczenia mieszkańców w debacie.  

Do dnia dzisiejszego zgłoszeń mieszkańców w debacie nie było – to tylko tak w formie wyjaśnienia                

i informacji.  

Jeszcze raz zadaję pytanie odnośnie Raportu  - czy będą jakieś pytania z Państwa strony czy sugestie? 
 

Nikt z Radnych nie zabrał głosu. 
 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant podsumował: 

- mniemam, że jeżeli chodzi o ten Raport, w zupełności Państwu wystarcza i jesteście Państwo          

z tego Raportu zadowoleni. Wójt przedstawił wszystko to, co Państwo żeście oczekiwali. 

 

Dalej Przewodniczący Rady Gminy oznajmił, iż Rozpatrzenie Raportu jest w formie debaty i nie ma 

potrzeby jego przegłosowywania. Dodał, że jeżeli nie ma debaty, to przejdziemy do następnego punktu.  
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O głos poprosił Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński, który zwrócił się do Rady Gminy słowami: 

- korzystając z okazji omawiania tego Raportu o sytuacji, stanie Gminy, kolejny raz chciałbym                      

w tym punkcie podziękować wszystkim pracownikom Urzędu Gminy, którzy brali udział                              

w przygotowaniu tego Raportu. Kolejny raz koordynacji Raportu podjęła się Pani Sekretarz, za co 

serdecznie dziękuję. Dziękuję kierownikom Referatów za przygotowanie materiałów, pracownikom, 

którzy te materiały dostarczyli. 

Kolejny raz nie zlecaliśmy tego Raportu na zewnętrz, co generuje ogromne w tym zakresie 

oszczędności i bardzo serdecznie dziękuję za ten wkład pracy i zaangażowanie moich 

współpracowników. Dziękuję bardzo 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant: 

- przypominam, że to jest Raport o stanie Gminy, który powinien przedstawić Wójt, a że pracownicy 

za niego wykonali pracę, to im szacunek wielki 

Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński: 

- Wójt mógł zlecić to na zewnątrz i zapłacić firmie 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant: 

- podejrzewam, że przyzwolenia Rady by w tym temacie nie było. 

 

Innych głosów w debacie nad Raportem o stanie gminy nie było, w związku z czym Przewodniczący 

Rady Gminy uznał debatę za zamkniętą. 
  

(Raport o stanie Gminy Wręczyca Wielka – załącznik nr  8 do protokołu) 

 

O godz. 13.27 Przewodniczący Rady Gminy ogłosił 10 minut przerwy. 

Sesja Rady Gminy została wznowiona o godz. 13.44 

 

Ad.10. 
 

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wręczyca 

Wielka wotum zaufania. 
  

           Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant odczytał projekt uchwały w sprawie 

udzielenia Wójtowi Gminy Wręczyca Wielka wotum zaufania, po czym zwrócił się do Rady Gminy 

o ewentualne pytania do projektu uchwały. 
  

Pytań do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 

Przebieg głosowania: 

Liczba uprawnionych do głosowania – 15 radnych 

Liczba obecnych – 13 radnych 

Za – 13 

Przeciw – 0 

Wstrzymujących się – 0 
 

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

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

0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XVIII/177/20 w sprawie udzielenia 

Wójtowi Gminy Wręczyca Wielka wotum zaufania. 
  

(uchwała – załącznik do protokołu) 
 

 

Po przegłosowaniu uchwały j/w Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant stwierdził,                            

że Wójt Gminy uzyskał wotum zaufania, w związku z czym serdecznie Mu gratuluje. 

(aplauz na sali) 
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Ad.11. 

           Rozpatrzenie Sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok 
 

1) Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant poprosił Wójta Gminy                                

o wystąpienie do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok. 
 

       Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński poinformował na wstępie, że w roku ubiegłym  dochody 

gminy ogółem wyniosły 81.778.198,76 zł, w porównaniu do roku 2018 wzrosły o 2,87%, natomiast 

wydatki spadły o 6,72% i zamknęły się kwotą 80.441.902,93 zł. 

Wynik budżetu to kwota nadwyżki w wysokości 1.336.295,83 zł. 

Wójt Gminy w swoim wystąpieniu przedstawił ważniejsze inwestycje zrealizowane w 2019 roku na 

terenie gminy. Kończąc wypowiedź, podziękował za współpracę Państwu Radnym z Panem 

Przewodniczącym na czele, za mądre i rzeczowe uwagi, za podjęte uchwały, które jako organ 

wykonawczy może realizować. 

Podziękował pracownikom Urzędu Gminy, w tym Pani Skarbnik, dyrektorom i pracownikom 

jednostek organizacyjnych, Sołtysom i Radom Sołeckim, Mieszkańcom i wszystkim, którzy 

przyczynili się do wykonania ubiegłorocznego budżetu. 
 

(wystąpienie Wójta Gminy do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok 

- załącznik nr 9 do protokołu) 
  
 

2) Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant otworzył dyskusję w temacie wykonania 

budżetu gminy Wręczyca Wielka za 2019 rok. 
 

Na pytanie Przewodniczącego Rady Gminy, czy ktoś z Radnych chciałby zabrać głos w dyskusji, nikt 

nie wyraził takiej woli. 

W związku z powyższym głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant, który 

odnosząc się do wykonania budżetu za 2019 rok powiedział: 

 - proszę Państwa, 2019 rok, w moim przekonaniu, nie był rokiem jakimś takim rewelacyjnym jeżeli 

chodzi o inwestycje, ale niestety gospodarka finansowa Gminy odnośnie zadłużenia jest taka jaka 

jest, tych inwestycji naprawdę nie było dużo.  

Myślę, że Wójt się tutaj wywiązał z tego co było przyjęte przez Radę w budżecie. Gorszym rokiem, 

w moim przekonaniu, będzie rok 2020, gdzie sytuacja dotycząca pandemii COVID-19 w jakiś sposób 

też podcięła skrzydła i firmom i instytucjom tego typu jaką jest Gmina. Ponieważ środków, które 

wpływają do Gminy jest dużo mniej, na pewno będziemy się borykać z dużymi trudnościami, ale 

myślę i wierzę, chociaż wiara czasem jest złudna, wierzę w Pana Wójta, że ten rok w jakiś sposób 

zakończy również sukcesem i wypełni założenia budżetowe. 

W imieniu własnym i w imieniu Rady Gminy serdecznie Jemu i pracownikom dziękuję i zachęcam 

do bardziej wydajnej pracy. 
 

Następnie na prośbę Przewodniczącego Rady Gminy Pana Marka Prubanta kolejno 

głos zabrali:  

 

3) Pani Barbara Bogus – członek Komisji Rewizyjnej, odczytała wniosek Komisji Rewizyjnej 

Rady Gminy Wręczyca Wielka w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wręczyca 

Wielka. 

(wniosek Komisji Rewizyjnej j/w - załącznik nr 10  do protokołu) 
 

4) Skarbnik Gminy Pani Barbara Jezior odczytała kolejno: 

- pozytywną opinię VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej                              

w Katowicach o przedłożonym przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka sprawozdaniu                          

z wykonania budżetu za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego; 
  

(Uchwała Nr 4200/VI/63/2020 z dnia 9 kwietnia 2020 roku w/s opinii j/w 

- załącznik nr 11 do protokołu) 
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- pozytywną opinię VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej                                  

w Katowicach  w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wręczyca Wielka.                                                                                                  
 

(Uchwała Nr 4200/VI/97/2020 z dnia 2 czerwca 2020 r. w/s opinii j/w 

- załącznik nr 12 do protokołu) 
 

5) Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant odczytał projekt uchwały w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 

2019 rok. 
 
 

Do projektu uchwały pytań nie zgłoszono.   

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 

Przebieg głosowania: 

Liczba uprawnionych do głosowania – 15 radnych 

Liczba obecnych – 13 radnych 

Za – 13 

Przeciw – 0 

Wstrzymujących się - 0 
 

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

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

0 „wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XVIII/178/20 w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok. 
 

(uchwała – załącznik do protokołu) 
 

6) Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant odczytał projekt uchwały w sprawie 

udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Wręczyca Wielka za rok 2019. 
 

Do projektu uchwały pytań nie zgłoszono.   

Przewodniczący Rady Gminy poddał  projekt uchwały pod głosowanie. 
 

Przebieg głosowania: 

Liczba uprawnionych do głosowania – 15 radnych 

Liczba obecnych – 13 radnych 

Za – 13 

Przeciw – 0 

Wstrzymujących się – 0 
 

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

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

0 „wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XVIII/179/20 w sprawie udzielenia absolutorium 

dla Wójta Gminy Wręczyca Wielka za rok 2019. 
 

(uchwała – załącznik do protokołu) 
  

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant zwrócił się do Pana Wójta: 

- z tego miejsca chciałbym Wójtowi pogratulować, ponieważ po raz kolejny uzyskał absolutorium od 

Rady Gminy Wręczyca Wielka. Myślę, że w następnych latach również tak będzie. Serdecznie 

gratuluję Panie Wójcie. 
 

Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński zwrócił się do Rady Gminy słowami: 

- ja serdecznie dziękuję, traktuję to jako wyraz oceny naszej wspólnej pracy - mam na myśli tutaj 

Radnych, Wójta, Gminę, kierowników jednostek, pracowników Gminy, pracowników jednostek 

podległych.  
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Bardzo serdecznie dziękuję za to zaufanie. Obawy mam co do budżetu na 2021 rok. Więc cieszę się, 

że tym bardziej, u Pana Przewodniczącego, wyrażającego się w opinii Radnych, jest taki optymizm       

i wiara w to, że będzie bardzo dobrze. Mam nadzieję, że to się spełni. Jeszcze raz dziękuję za 

udzielenie absolutorium  i życzyłbym sobie i każdemu włodarzowi gminy takiej współpracy między 

Radą i Wójtem jak jest w Gminie Wręczyca Wielka. Serdecznie dziękuję. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant: 

- Dziękuję. Panie Wójcie każdy optymizm ma swoje granice. 

 

Na tym punkt dotyczący rozpatrzenia Sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok został 

wyczerpany. 

 

Ad.12. 
 

           Podjęcie uchwał w sprawach różnych. 
 

           Głosowanie przeprowadził Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Żerdziński,                                                                 

który każdorazowo zwracał się do Rady Gminy o ewentualne pytania do poszczególnych projektów 

uchwał.  
 

1)  Do projektu uchwały w sprawie Regulaminu określającego kryteria i tryb 

przyznawania nagród dla nauczycieli w ramach specjalnego funduszu nagród dla 

nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej                        

i  opiekuńczej w placówkach oświatowych prowadzon ych przez Gminę Wręczyca 

Wielka:  
 

O głos poprosił Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych Pan Mateusz Wąsiński,                        

który poinformował o poprawkach naniesionych do projektu uchwały, już po zaopiniowaniu przez 

Komisje Rady Gminy na wspólnym posiedzeniu w dniu 15 czerwca 2020 r.  

Zmieniony projekt uchwały wraz z informacją dodatkową został Radnym przekazany w materiałach 

na sesję. 

Pan Dyrektor ZOPO przedstawił naniesione do projektu uchwały zmiany informując: 

- za pośrednictwem Biura Rady otrzymaliście Państwo informację dotyczącą zmian 5-ciu elementów, 

które uległy zmianie w stosunku do tego projektu z 15 czerwca 2020 r., który był na wspólnym 

posiedzeniu Komisji Budżetowej i Polityki Społecznej. Ja tylko może tutaj szybko te 5 elementów 

jeszcze Państwu przypomnę: 

- nastąpiła zmiana jeśli chodzi o tytuł uchwały – dodane zostało sformułowanie: „w ramach 

specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli”, 

- druga zmiana nastąpiła w § 3 – jakby nie ulegała ta zawartość merytoryczna zmianie, czyli stosunek 

samego podziału środków funduszu, natomiast wprowadzenie w tym punkcie zmieniło treść, 

- trzecia zmiana, to usunięcie  § 4, który mówił, określał, w jakim czasie te nagrody zostaną 

przyznawane. Mamy ten zapis już w Regulaminie wynagradzania nauczycieli, więc nie było potrzeby 

umieszczać go w tej uchwale, 

- czwarty element – to dodanie ust. 7 w § 5, określającego tryb przyznania Nagrody Dyrektora 

Szkoły, 

- piąty element – taki już typowo techniczno-prawny – w § 8 i 9, gdzie następuje wprowadzenie do 

kryteriów przyznawania nagród – usunięte zostało sformułowanie „a w szczególności”. Czyli tego 

sformułowania już nie ma i tym samym jakby katalog tych kryteriów zostaje zamknięty. 
 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Żerdziński: 

- czy te wyjaśnienia są zrozumiałe,  jasne? Będą jakieś pytania? 
 

Pytań do projektu uchwały nie zgłoszono, wobec czego została poddana pod głosowanie. 
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Przebieg głosowania: 

Liczba uprawnionych do głosowania – 15 radnych 

Liczba obecnych – 13 radnych 

Za – 13 

Przeciw – 0 

Wstrzymujących się – 0 
 

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

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

0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XVIII/180/20 w sprawie Regulaminu 

określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli  w ramach specjalnego 

funduszu nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, 

wychowawczej i opiekuńczej w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę 

Wręczyca Wielka. 

(uchwała – załącznik do protokołu) 

 

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

w gminie Wręczyca Wielka na rok szkolny 2020/202 1: 
 

Pytań nie zgłoszono. 
 

Przebieg głosowania: 

Liczba uprawnionych do głosowania – 15 radnych 

Liczba obecnych – 13 radnych 

Za – 13 

Przeciw – 0 

Wstrzymujących się – 0 
 

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

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

0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XVIII/181/20 w sprawie określenia 

średniej ceny jednostki paliwa w gminie Wręczyca Wielka na rok szkolny 2020/2021. 
 

(uchwała – załącznik do protokołu) 

 

3)  Do projektu uchwały w sprawie podziału obszaru gminy Wręczyca Wielka na 

sektory celem zorganizowania  odbierania odpadów komunalnych:  
  

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

uchwała przez Radcę Prawnego jest na tyle trafna, że nie zostanie nam odrzucona.  

Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński odpowiedział, że nie ma pewności. Uchwała jest zaopiniowana 

przez naszego Radcę Prawnego, ale co do oceny prawnej, tutaj gwarancji nie ma.  Nadzór Prawny 

jest jedyną instytucją, która jest w stanie potwierdzić prawidłowość i zgodność tej uchwały                            

z przepisami prawa. 
 

W związku z brakiem innych pytań do projektu uchwały, została ona poddana pod głosowanie. 
 

Przebieg głosowania: 

Liczba uprawnionych do głosowania – 15 radnych 

Liczba obecnych – 13 radnych 

Za – 13 

Przeciw – 0 

Wstrzymujących się – 0 
 

(głosowanie imienne nr 14 -  załącznik nr 2 do protokołu) 
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W wyniku głosowania Rada Gminy Wręczyca Wielka jednogłośnie (13 „za”,                                    

0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XVIII/182/20 sprawie podziału 

obszaru gminy Wręczyca Wielka na sektory celem zorganizowania odbierania odpadów 

komunalnych. 

(uchwała – załącznik do protokołu) 
  

4)  Do projektu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i  porządku                   

na terenie gminy Wręczyca Wielka:  
 

Pytań nie zgłoszono. 
 

Przebieg głosowania: 

Liczba uprawnionych do głosowania – 15 radnych 

Liczba obecnych – 13 radnych 

Za – 13 

Przeciw – 0 

Wstrzymujących się – 0 
 

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

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

0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XVIII/183/20 w sprawie regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wręczyca Wielka. 
  

(uchwała – załącznik do protokołu) 
  

Ad. 13.  
 

            Udzielenie odpowiedzi na wnioski  
 

Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński udzieli ł odpowiedzi na wnioski Radnych:  
 

Przewodniczącego Rady Gminy Pana Marka Prubanta: 

-  w sprawie ul. Dworskiej w Kalei – w poniedziałek przeprowadzimy oględziny tego terenu, w dniu 

dzisiejszym już nie damy rady i podejmę decyzję w zakresie wykonania ewentualnej naprawy;  

-  w sprawie wykaszania trawy – odpowiem zgodnie z obowiązującymi przepisami – za obiekt 

odpowiada dyrektor. Zatrudnieni są też pracownicy administracyjni i porządkowi w szkołach, myślę, 

że ten zakres powinien być wykonany, ale przyjrzymy się tej sprawie ze względu na powierzchnie                 

i zakres tej pracy 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant: 

-  Panie Wójcie to nie jest teren należący do szkoły. Jest to mienie komunalne gminy. Jest to plac 

odzyskany po byłym basenie od Straży Pożarnej 

Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński: 

- to w takim razie będziemy musieli sprawdzić. Sprawdzimy tą sytuację i odpowiem Radnemu. 
 

Radnej Pani Barbary Bogus, 

Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Pana Wiesława Żerdzińskiego: 

- w sprawie transportu komunikacyjnego  – jak Państwo słyszycie z końcem czerwca dojdzie do 

historycznego wydarzenia, polegającego na tym, że przewoźnik PKS nie będzie już dotowany                       

i utrzymywany z dotacji rządowych. Myślę, że programy naprawcze wprowadzone w tej instytucji się 

nie sprawdziły i na ten moment ta instytucja jako przewoźnik przestanie funkcjonować,   w związku   

z ogłoszeniami które są już komunikatami oficjalnymi. 

My od miesiąca marca jesteśmy przygotowani do podpisania umowy z innymi przewoźnikami, 

którzy oferowali nam swoje usługi. Odwróciliśmy sytuację, czyli nie wnioskowaliśmy o to, żeby ktoś 

złożył nam oferty wozokilometra, lub jakiejkolwiek innej formy, bo nigdy nie zgadzało się to                           

z założeniami, wnioskami, projektami  tego, co żądali od nas mieszkańcy i czego oczekiwaliście też 

Państwo jako Radni.  
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Na ten moment mamy złożone zapytania na linie, które sami opracowaliśmy i które odpowiadają       

w najszerszym możliwym zakresie temu, co było zgłaszane. Czyli mówimy tu o zapewnieniu 

komunikacji na terenie całej gminy, z węzłami przesiadkowymi, które pozwolą komunikować 

mieszkańcom gminy z Częstochową, Blachownią, Kłobuckiem, Przystajnią. Jedyne problemy, jakie 

zostały do rozwiązania przed podpisaniem umowy, to jest uzyskanie zgody na przystanki. Tutaj 

zgody zostały wydane do obydwóch wnioskujących, w zasadzie trzech wnioskujących przewoźników 

na odcinku Kłobuck przez Wręczycę Wielką do Węglowic, Herb. Najdalej idąca linia jest na Śląsk. 

Pozwolenia wymagają, bo taki był warunek stawiany przez naszą Gminę, że komunikacja będzie 

funkcjonowała przez Kalej, Wydrę do Częstochowy, ale także przez Kalej, Szarlejkę do 

Częstochowy i tutaj zgoda jest potrzebna Prezydenta Częstochowy na  użytkowanie i przejazd przez 

ten odcinek od Grabówki do Częstochowy. 

Obydwa spotkania, zarówno ze Starostą Powiatu Kłobuckiego, jak i z Prezydentem Częstochowy 

przewidziane są na tydzień powyborczy.  Myślę, że sprzeciwów co do wyrażenia zgody na te odcinki 

nie będzie.  

W budżecie mamy zagwarantowane środki pozwalające nam na podpisanie umowy do końca roku. 

Uzyskaliśmy także, tak jak Państwu czytałem w wystąpieniu środki z Urzędu Marszałkowskiego na 

organizację transportu zbiorowego. Przy tych stawkach, które są, liczymy, że poza liniami 

komunikacyjnymi, mieszkańcy naszej gminy podróżować będą za darmo. 

Uzyskanie pozwoleń na korzystanie z przystanków autobusowych umożliwi przewoźnikom 

wystąpienie o licencje. Bardzo często tak się wydaje, że padł PKS, to wchodzi następny 

przedsiębiorca i wozi. Niestety nie jest to prawnie,  należy uzyskać licencję na przewóz osób i wiem, 

że te prace na uzyskanie pewnych koncesji, licencji, są już prowadzone przez oferentów.  

W momencie, kiedy będzie pełna jasność co do możliwości wykonywania tych połączeń, przedstawię 

Państwu Radnym informację kto złożył jaką ofertę i którego oferenta wybierzemy na najbliższy rok. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Żerdziński: 

- Panie Wójcie, ja pytałem na chwilę obecną, jaka jest sytuacja na tej linii? 

Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński: 

- na chwilę obecną nie ma żadnej komunikacji, ponieważ PKS nie funkcjonuje 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Żerdziński 

- to chciałbym właśnie, żeby chociaż na tych przystankach wywiesić taką informację, że w ogóle 

autobusy nie kursują  

Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński: 

- ale za przejazdy autobusowe linii PKS, jak i rozkład jazdy i kursy odpowiada PKS. My możemy 

poinformować mieszkańców o tym, aczkolwiek wolałbym uniknąć, żeby to Gmina była instytucją 

informującą o ewentualnym padnięciu lub niepadnięciu PKS-u. Te informacje są medialnie dostępne 

i myślę, że ludzie o tym wiedzą. Jeżeli jest takie zapotrzebowanie, żeby to Gmina poinformowała 

dodatkowo, to tak jak mówię – trochę wejdziemy w nieswoje kompetencje w mojej ocenie 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Żerdziński 

-  ja to rozumiem, tylko że PKS na pewno tego nie wywiesi, tej informacji na przystankach, a ktoś 

musi Panie Wójcie. 
 

Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński kontynuował udzielanie odpowiedzi na wnioski Radnych: 

 

Radnego Pana Artura Klorka: 

-  w sprawie kanalizacji na ul. Leśnej – byliśmy na wizytacji.  Jeżeli chodzi o wykopanie tego rowu,                      

bo taka była propozycja, na tym krótkim odcinku – kompletnie nic to nie da, bo ta woda i tak przeleje 

ten rów. Na tym etapie prowadzimy badania, kto legalnie wybudował zjazdy, kto doprowadził do 

naruszenia cieku wodnego i będziemy administracyjnie  doprowadzać do tego, aby udrożnić rów na 

całym tym odcinku, ponieważ na jego końcu jest naturalny odpływ do rzeki.  Tak to funkcjonowało 

do tej pory i tylko w ten sposób, będzie można zapewnić mieszkańcom tej posesji w miarę realne 

warunki do tego, żeby przy bardzo dużych opadach deszczu nie zostali zalewani; 
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- w sprawie utwardzenia drogi ul. Słonecznej - tak jak tutaj już Pan Przewodniczący zasygnalizował – 

mieliśmy to robić z oszczędności. Na ten moment szykujemy się do przetargów drogowych. Jeżeli 

one wejdą, będzie wycena i zostanie Pan Radny o tym poinformowany. 

 

Radnego Pana Piotra Wydmucha: 

- w sprawie wyrwy na ul. Długiej w Borowem – także wczoraj byłem z pracownikami Urzędu 

Gminy, bo chcieliśmy, żeby przyjechał wykonawca wodociągu. Wodociąg idzie po przeciwnej 

stronie, czyli po drugiej części pasa drogowego. Z tego co wczoraj stwierdziliśmy z pracownikami, 

jest zapadnięcie się rury starej azbestowej, tam po prostu wypłukało przy tych deszczach. To zostanie 

zabezpieczone i zasypane. 

Oczywiście w zakresie całej wykonalności zasuw i instalacji – jest zgłoszona prośba o przyjazd firmy 

i wykonanie przeglądu. Jak będzie, to zaproszę Radnego zarówno na przegląd, jak i na odbiór                       

po wykonaniu prac. 

 

Radnej Pani Urszuli Zomerfeld: 

- w sprawie wykaszania placów zabaw – sytuacja z COVID 19 i zamknięcie placów zabaw w jasny 

sposób pokazała, że tak naprawdę Gmina niejednokrotnie ponosi koszty związane z wykonaniem 

placów zabaw, infrastruktury sportowej, udostępnienia tego mieszkańcom, a potem ponosi jeszcze 

dodatkowe koszty na to, żeby to w należyty sposób utrzymywać. 

Ja będąc sołtysem i radnym, przez kilkanaście lat prowadziliśmy prace konserwacyjne, prace 

porządkowe, koszenie traw, pilnowanie placu i w mojej ocenie, tak będę do tego podchodził i tak 

będę to oceniał – w większości przypadków Sołectw Gminy Wręczyca Wielka, place zabaw zostały 

wykoszone przez rodziców, których dzieci z tego placu korzystają. Jeżeli nie ma potrzeby i nikt nie 

chce kosić takich placów, w mojej ocenie są one zbędne i będę wnioskował o to, żeby je przenieść 

tam, gdzie ludzie chcą z nich korzystać. 

 

 Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Pana Krzysztofa Ocimka: 

- w sprawie poprawienia lampy na ul. Sportowej – jak z Radnym rozmawiałem wcześniej,                               

w momencie kiedy  będziemy mieć firmę wykonującą w pobliżu gdzieś jakąś instalację, to postaramy 

się tą lampę przestawić. 

W tym roku robimy instalacje, Radni zadecydowali o tym, że mamy dość dobre środki. Sytuacja 

spowodowała, że te środki wykorzystujemy w mniejszym stopniu niż myśleliśmy że zaangażujemy. 

Mamy dość dobre ceny przetargowe, więc myślę, że będziemy w stanie bez problemu to w tym roku 

wykonać. 

 

Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Pana Wiesława Żerdzińskiego: 

- w sprawie wystosowania pisma do PZD w Kłobucku - wyślemy pismo na wniosek Radnego,                      

a także o przegląd w zasadzie wszystkich dróg, chodników i myślę, że dokonamy także przejazdu 

takiego jak był w zeszłym roku, polegającego na przeglądzie; Ale co do wykonania, no to nasze 

wnioski trafiają do Rady Gminy. Zarząd Dróg ma swój budżet. Tak jak był tu niedawno Pan 

Dyrektor, on mówił, że on może robić tylko na tyle, na ile starczy mu i dostanie środków z budżetu 

powiatowego, ale napiszemy pismo. 
  

Na tym Pan Wójt zakończył udzielanie odpowiedzi na wnioski Radnych. 
 

Dodatkowo z zapytaniem do Pana Wójta wystąpił: 
 

Radny Pan Artur Klorek: 

- ja mam tylko takie pytanie Panie Wójcie, czy będziemy mieli jakąś informację o rozkładzie jazdy 

autobusów od 1 września, żeby jak najwcześniej to dostać, żeby ta młodzież też mogła się 

przygotować do szkół i dojazdu do Kłobucka, czy do Częstochowy. 
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Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński: 

- rozkłady jazdy zostały już zgłoszone w Urzędzie Gminy przez obydwóch przewoźników, ale do 

czasu kiedy nie uzyskają licencji i pozwolenia na korzystnie z przystanków – są one trochę 

dokumentacją wstępną. Jeżeli tylko będziemy mogli podpisać umowę, a liczę na to, że będzie to nie 

wrzesień, tylko chciałbym żeby to był początek sierpnia, najpóźniej połowa sierpnia, tak żeby 

mieszkańcy już się oswoili z tym, że jest możliwość dojazdu, sprawdzili połączenia komunikacyjne. 

Myślę, że są one dość bogate i urozmaicone. Na pewno część z mieszkańców nie spodziewa się,                    

że będzie mogła podróżować nawet gdzieś w okolice Konopisk na jednym bilecie darmowym. 

Więc poczekajmy jeszcze troszkę, podpisanie umowy, będę mógł zatwierdzić wtedy, uzgodnić 

rozkład jazdy.  

Nadmienię może inaczej, że w tym rozkładzie jazdy dziennie jest od minimum 6 kursów w dwie 

strony, czyli 12 przejazdów, łącznie z sobotami, niedzielami. Takie były nasze założenia, żeby 

zapewnić tą komunikację tak jak było to kiedyś, dawno 

Radny Pan Artur Klorek: 

- czyli informacja będzie gdzieś około połowy sierpnia, tak? 

Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński: 

- jak tylko podpiszę umowę, będę mógł udostępnić te informacje. Myślę, że będzie wcześniej 

podpisanie umowy. Czekamy na zgody, ale przewoźnicy niektórzy wystąpili już dwa miesiące temu 

o pozwolenie i dwa miesiące nie dostali zgody. Wiem że jest COVID, że też pewne procedury są 

wydłużone, ale tutaj bez zgody na linie, przejazd po drogach wojewódzkich, czy powiatowych bez 

odpowiednich instytucji, niestety nie mogę podpisać umowy, bo wykonawca nie jest w stanie 

zagwarantować,  że będzie mógł po tych odcinkach jeździć 

Radny Pan Artur Klorek: 

- dziękuję bardzo. 

 

Następnie na pytanie Radnej Pani Barbary Bogus dlaczego w Szkole w Węglowicach nie było 

zakończenia roku, odpowiedzi udzielił Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych                        

Pan Mateusz Wąsiński informując: 

- ze względu na stan epidemii i zawieszenie funkcjonowania placówek, po naradzie                             

z dyrektorami zdecydowaliśmy, że zakończenia roku szkolnego w poszczególnych szkołach 

podstawowych ograniczone zostaną do spotkania z uczniami klas ósmych i tak też się w 

poszczególnych szkołach stało. Klasy ósme odbierały świadectwa dlatego, że z tymi uczniami, 

nauczyciele, dyrektor – żegnają się. Druga sprawa to była konieczność sprawnego wzięcia 

dokumentu przez tych uczniów ze względu na rekrutację do szkół ponadpodstawowych. Jeśli chodzi 

o pozostałych uczniów szkół podstawowych, oni z tego co wiem, z tego jakimi dysponuję 

informacjami, odbierają świadectwa szkolne z sekretariatów ze szkół w terminach wskazanych przez 

dyrektorów. Jeśli tych informacji gdzieś zabrakło, to dopilnujemy, będą na stronach internetowych 

poszczególnych szkół i będą przekazane przez dzienniki elektroniczne. 
 

Na tym punkt został wyczerpany.  

 

Ad.14. 

           Zamknięcie obrad XVIII  sesji zwyczajnej Rady Gminy. 
                                                                                                             

           W związku z wyczerpaniem porządku obrad o godz. 14.31 Przewodniczący Rady Gminy                     

Pan Marek Prubant dokonał zamknięcia XVIII sesji zwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka. 

Dziękując wszystkim obecnym za przybycie, życzył miłych wakacji.   
 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 
 

  

Protokołowała:                                                                   Przewodniczący Rady Gminy                                              
 

Urszula Rokosa                                                                             Marek Prubant 


