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P R O T O K Ó Ł  Nr XXII/20 

 
z XXII sesji zwyczajnej 

Rady Gminy Wręczyca Wielka 
 

z dnia 27 listopada 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 w okresie międzysesyjnym. 

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

8. Wnioski. 

9. Informacja o stanie przygotowań gminy do sezonu zimowego 2020/21. 

10. Informacja za rok 2019 dot. wydanych decyzji o naliczeniu jednorazowych opłat tzw. rent 

planistycznych z tytułu zmiany lub uchwalenia planu przestrzennego zagospodarowania gminy 

oraz opłat adiacenckich z tytułu wybudowania infrastruktury technicznej. 

11. Podjęcie uchwał w sprawach różnych. 

12. Podjęcie uchwał w sprawach finansowych. 

13. Udzielenie odpowiedzi na wnioski.  

14. Zamknięcie obrad XXII sesji zwyczajnej Rady Gminy.  

 

 

 



Rada Gminy Wręczyca Wielka na XXII sesji zwyczajnej w dniu 27 listopada  

2020 roku podjęła następujące uchwały: 

 

1) Uchwała Nr XXII/202/20 zmieniająca uchwałę Nr XXI/195/20 Rady Gminy Wręczyca Wielka         

z dnia 29 września  2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Wręczyca Wielka, 
 

2) Uchwała Nr XXII/203/20 w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, 
 

3) Uchwała Nr XXII/204/20  w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie 

Gminy Wręczyca Wielka oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, 
 

4) Uchwała Nr XXII/205/20 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa 

drogowego dróg będących w zarządzie Wójta Gminy Wręczyca Wielka na cele niezwiązane        

z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, 
 

5) Uchwała Nr XXII/206/20 w sprawie podjęcia przez Gminę Wręczyca Wielka działalności                          

w zakresie telekomunikacji, 
 

6) Uchwała Nr XXII/207/20 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntów na okres do 3 lat 

dla dotychczasowych dzierżawców nieruchomości gruntowych, 
 

7) Uchwała Nr XXII/208/20 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie gruntu położonego   

w miejscowości Zamłynie, gm. Wręczyca Wielka, 
 

8) Uchwała Nr XXII/209/20 w sprawie przyjęcia raportu z realizacji Programu Ochrony 

Środowiska dla Gminy Wręczyca Wielka na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025 za lata 

2018-2019, 

 

9) Uchwała Nr XXII/210/20 w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy 

Wręczyca Wielka z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 

rok”, 

 

10) Uchwała Nr XXII/211/20 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej 

pw. św. Mikołaja Sanktuarium Matki Bożej Truskolaskiej na sfinansowanie prac 

konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie gminy Wręczyca 

Wielka, 

 

11) Uchwała Nr XXII/212/20 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok, 

 

12) Uchwała Nr XXII/213/20  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca 

Wielka na lata 2020-2029. 

 
 

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 27 listopada 2020 roku stanowi 

jednocześnie załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

 

 

 

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


 

 

RG.0002.10.2020                             

P R O T O K Ó Ł   Nr XXII/20 
 

z XXII sesji zwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka, 

odbytej w dniu 27 listopada 2020 r. w  godz. 12:05 – 13:55 
  w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury we Wręczycy Wielkiej 

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

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

-  Pan Tomasz Osiński         -  Wójt 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  

-  Pan Mateusz Wąsiński       -  Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych 

W sesji uczestniczyli również licznie przybyli Sołtysi z terenu Gminy 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 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 w okresie międzysesyjnym. 

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

8. Wnioski. 

9. Informacja o stanie przygotowań gminy do sezonu zimowego 2020/21. 

10. Informacja za rok 2019 dot. wydanych decyzji o naliczeniu jednorazowych opłat tzw. rent 

planistycznych z tytułu zmiany lub uchwalenia planu przestrzennego zagospodarowania gminy 

oraz opłat adiacenckich z tytułu wybudowania infrastruktury technicznej. 

11. Podjęcie uchwał w sprawach różnych: 

1) zmieniająca uchwałę Nr XXI/195/20 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 29 września                 

2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wręczyca Wielka, 

2) w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, 

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

warunków i zasad korzystania z tych przystanków, 

4) w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg będących          

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

remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, 

5) w sprawie podjęcia przez Gminę Wręczyca Wielka działalności w zakresie telekomunikacji, 

6) w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntów na okres do 3 lat dla dotychczasowych 

dzierżawców nieruchomości gruntowych, 

7) w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie gruntu położonego w miejscowości 

Zamłynie, gm. Wręczyca Wielka, 

8) w sprawie przyjęcia raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Wręczyca 

Wielka na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025 za lata 2018-2019, 

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

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

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”. 
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12. Podjęcie uchwał w sprawach finansowych: 

1) w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Mikołaja 

Sanktuarium Matki Bożej Truskolaskiej na sfinansowanie prac konserwatorskich przy 

zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie gminy Wręczyca Wielka, 

2) w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Wręczyca Wielka Nr IV/54/19 z dnia 26 lutego 

2019 r. w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, 

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

4) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2020-2029. 

13. Udzielenie odpowiedzi na wnioski.  

14. Zamknięcie obrad XXII sesji zwyczajnej Rady Gminy. 
                                                                                 

Ad. 1. 

           Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
 

           Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant dokonał otwarcia XXII 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                     

i  Rada Gminy może podejmować prawomocne decyzje i uchwały. W sesji uczestniczy 13 Radnych. 
 

Nieobecni usprawiedliwieni: Radna Pani Małgorzata Zatyka oraz Radny Pan Wiesław Żerdziński.  

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 
 

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

wymienionych jak na wstępie. 
 

 

Ad.2. 

          Przedstawienie porządku obrad. 
 

          Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant stwierdził, że Państwo Radni                               

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

obrad ktoś z Państwa będzie chciał nanieść jakieś zmiany.  

W odpowiedzi na powyższe pytanie głos zabrał Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński, zwracając się do 

Rady Gminy z wnioskiem: 
 

-   Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni – mam prośbę o uwzględnienie                    

w Punkcie 11 – tym, pkt 2 i 3 - autopoprawek, które były przesłane do Państwa przed sesją, ale które 

nie były omawiane na Komisjach. 

Chodzi o zwiększenie liczby przystanków autobusowych, jaką w związku ze złożeniem wniosku do 

Urzędu Marszałkowskiego na dopłaty związane z komunikacją autobusową,  zaproponował nam tutaj 

przewoźnik, który realizuje nam tą umowę oraz w sprawie określenia usług odbioru odpadów - 

drobne zmiany w nazewnictwie, które też jeszcze doszły, podobnie jak te poprawki, które wcześniej 

były omawiane.  
 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy są jakieś inne propozycje. 

Innych propozycji do porządku obrad nie zgłoszono. 
 

Następnie na wniosek Wójta Gminy, Rada Gminy uczciła symboliczną minutą ciszy, przedwczesną 

śmierć jednego z współpracowników Urzędu Gminy.    
 

       Dalej Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant poddał pod głosowanie proponowany 

porządek obrad XXII sesji zwyczajnej wraz z autopoprawkami zgłoszonymi przez Wójta Gminy                  

do projektów uchwał w pkt 11.: 

2) w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, 

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

warunków i zasad korzystania z tych przystanków. 
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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 1 – załącznik nr 2 do protokołu) 
 

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

0 „wstrzymujących się”) przyjęła porządek obrad XXII sesji zwyczajnej w brzmieniu jak na 

wstępie, z uwzględnieniem autopoprawek zgłoszonych przez Wójta Gminy do dwóch projektów 

uchwał dot. Pkt 11 p.pkt 2 i p.pkt 3.  
          

Ad.3.  

           Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. 
 

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

Państwu Radnym doręczony w ustawowym terminie.  

Następnie zapytał, czy do protokołu z ostatniej sesji Państwo mają jakieś zapytania, wnioski, 

ewentualnie nie zgadzają się z jego treścią. 
 

Do protokołu z ostatniej sesji nie zgłoszono uwag i poprawek. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady 

Gminy, tj. z dnia 29 września 2020 r.   
 

 

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 ostatniej sesji z dnia 29 września 2020 roku. 
 

 

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 do Rady Gminy oraz Przewodniczącego Rady Gminy w okresie międzysesyjnym,                  

tj. na przestrzeni od 29 września 2020 r. do 27 listopada 2020 r.: 
 

 Pierwsze pismo wpłynęło w dniu 29 września br. po odbyciu sesji, kierowane było do 

Przewodniczącego Rady Gminy o zaprzestanie forsowania planów budowy drogi we wsi 

Grodzisko ul. Ogrodowa nad lasem. 

Pan Przewodniczący dodał: 

-  Zainteresowani,  grupa osób,  powołując się na przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, w związku z naruszeniem przepisów tejże ustawy – oczywiście w opinii 

wnioskujących - poprzez uniemożliwienie im wniesienia uwag do projektu planu przestrzennego, 

wnieśli o unieważnienie częściowe uchwały Rady Gminy w sprawie miejscowego planu, 

dotyczącego budowy drogi wzdłuż istniejącej drogi leśnej.  
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Państwo Radni mają oczywiście wgląd do treści całego tego pisma, ja natomiast chciałbym 

poinformować, że z mojej strony zawiadomiłem wnioskujących, że zarówno Przewodniczący Rady, 

jak i Rada Gminy - nie są władni do unieważnienia własnych uchwał,  a ewentualnie do dokonania 

zmian m.in. z inicjatywy Wójta Gminy - w uchwałach już podjętych.   

Równocześnie poinformowałem, że  z uwagi na materię poruszoną we wniosku, został on przekazany 

podczas dekretacji korespondencji do Referatu Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki 

Nieruchomościami, jako komórki merytorycznej do rozpatrzenia sprawy z ramienia organu 

właściwego czyli Wójta Gminy.  
 

 30 września 2020 r. do Rady Gminy Wręczyca Wielka wpłynął drugi wniosek od tych samych 

nadawców, czyli grupy osób, które wniosły o częściowe unieważnienie uchwały dot. 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar Grodzisko. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział: 

- w piśmie tym, zainteresowani wnieśli o szczegółowe wyjaśnienia dotyczące spraw związanych                       

z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w Obrębie miejscowości  Grodzisko. 

Pytania dotyczyły m.in. budowy drogi nad lasem w Grodzisku, rozgraniczenia, pozwolenia                         

na budowę i wielu innych spraw, które zostały sformułowane w 10-ciu punktach.  

W tym przypadku poinformowałem zainteresowanych, iż zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym, projekty uchwał dot. miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego, Wójt Gminy przedstawia Radzie Gminy, po dopełnieniu wszystkich wymaganych 

ustawą procedur. Wójt Gminy jest również wykonawcą podjętych przez Radę Gminy uchwał             

w przedmiocie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

Odnosząc się m.in. do powoływanej w piśmie kwestii rozgraniczenia, wskazałem, powołując się na 

odpowiednie przepisy, iż to wójt (burmistrz, prezydent miasta) wydaje decyzje o rozgraniczeniu 

nieruchomości, jeśli zainteresowani właściciele nieruchomości nie zawarli ugody, a ustalenie 

przebiegu granic nastąpiło na podstawie zebranych dowodów lub zgodnie z oświadczeniem stron.  

Z kolei odnosząc się do kwestii pozwolenia na budowę – wskazując również odpowiednie przepisy 

prawa, poinformowałem, iż decyzje o pozwoleniu na budowę wydaje organ administracji 

architektoniczno-budowlanej oraz,  że projekt zagospodarowania działki lub terenu, a także projekt 

architektoniczno-budowlany podlegają zatwierdzeniu w decyzji o pozwoleniu na budowę.  

Konkludując - decyzję o pozwoleniu na budowę i zatwierdzeniu projektu budowlanego w pierwszej 

instancji co do zasady - wydaje starosta przy pomocy podległych mu służb. 

Poinformowałem, iż w tym stanie rzeczy, uznać należy, iż Rada Gminy nie jest właściwa do 

udzielenia odpowiedzi na pytania i uwagi zawarte w przedmiotowym piśmie.  

Nadmieniłem też, że podczas dekretacji korespondencji,  pismo zostało skierowane do załatwienia    

do Referatu Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Nieruchomościami, jako komórki 

merytorycznej. 

Z tego co się orientuję - komórka ta w imieniu Wójta Gminy udzieliła wyczerpującej odpowiedzi                

na pismo - oczywiście w zakresie - w jakim była właściwa.   

 

 30 września 2020 r. wpłynęły dwa wnioski od Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej                               

w Truskolasach. 

Pan Przewodniczący oznajmił: 

-     Pierwszy wniosek dotyczył uwzględnienia w budżecie Gminy na rok 2021 środków finansowych 

w kwocie 26 000,00 zł na wymianę części ogrodzenia długości 36 m od strony ul. Kamiennej i 30 m 

od strony Domu Nauczyciela oraz na zagospodarowanie terenu wokół boiska do siatkówki plażowej.  

Drugi wniosek dotyczył uwzględnienia w budżecie Gminy na rok 2021 środków finansowych                    

w kwocie 28 000,00 zł na zakup monitoringu wizyjnego dla szkoły.   

W obu przypadkach, powołując się na procedurę uchwalania budżetu gminy, uchwaloną przez Radę 

Gminy uchwałą z dnia 26 września 2017 r. -  poinformowałem, iż organem do którego należy 

kierować wnioski do budżetu gminy jest Wójt Gminy Wręczyca Wielka, do którego jak wynikało                   

z dekretacji,  również trafiły przedmiotowe wnioski.     
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 1 października 2020 r. do Przewodniczącego Rady Gminy wpłynęło pismo od Pana Marszałka 

Województwa Śląskiego dot. Oceny wdrażania tzw. „uchwały antysmogowej” wprowadzonej 

uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego Nr V/36/1/2017 w sprawie wprowadzenia na 

obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których 

następuje spalanie paliw.     

Przewodniczący Rady Gminy powiedział: 

-  Pan Marszałek zwrócił się do nas o stanowisko w sprawie ewaluacji wdrażania obowiązującej 

uchwały antysmogowej oraz możliwości sfinansowania działań w niej przewidzianych ze źródeł 

zewnętrznych w latach 2021 - 2027. 

Ten temat Państwu również jest znany, ponieważ otrzymaliście Państwo materiały na posiedzenia 

Komisji, które zostały zaplanowane na 23 października br.  

Ze względu na brak kworum – 2 Komisje które były zaplanowane – nie odbyły się, natomiast odbyła 

się Komisja Rewizyjna oraz Komisja Skarg, Wniosków i Petycji - które to Komisje zajęły swoje 

stanowisko w przedmiotowej sprawie i zostało ono przesłane do Pana Marszałka. 

Może gwoli informacji – Komisje te, jednogłośnie - nie zaopiniowały pozytywnie wdrażania tzw. 

uchwały antysmogowej oraz możliwości sfinansowania działań w niej przewidzianych ze źródeł 

zewnętrznych  w latach 2021 - 2027. 

Jednocześnie Komisje wnioskowały, aby w odpowiedzi do Pana Marszałka Województwa Śląskiego 

- zaakcentować potrzebę:   

 wydłużenia terminów dostosowania i modernizacji instalacji grzewczych, 

 zmiany obligatoryjnej przepisu dotyczącego dofinansowania dla gmin, które wnioskowały i nie 

dostały dofinansowania, tak, aby mogły z nich korzystać w pierwszej kolejności, 

 zwiększenia środków i wprowadzenie programów umożliwiających uzyskanie przez gminę 

dofinansowania do realizacji tych inwestycji, jak również: 

 brania pod uwagę, aby stosowane instalacje, czy rozwiązania, były produkowane  i wprowadzane 

przez rodzime firmy.           

Pan Przewodniczący kontynuował: 

-  W piśmie do Pana Marszałka zwróciłem się jednocześnie z prośbą, że jeżeli będzie potrzeba zajęcia 

w tej sprawie stanowiska całej Rady – aby dał nam taką informację zwrotną i wówczas moglibyśmy 

na dzisiejszej sesji ten temat poruszyć. Niemniej potwierdzenie odbioru pisma od Pana Marszałka 

wpłynęło, ale informacji o konieczności podjęcia tematu przez całą Radę Gminy – nie,                                 

co oznaczałoby, że to stanowisko połączonych Komisji -  było wystarczające.  

 

 14 października 2020 r. do Rady Gminy wpłynęła informacja Naczelnika Urzędu Skarbowego                 

w Lublińcu, który występując w charakterze organu uprawnionego do analizy złożonych 

oświadczeń majątkowych złożył informację, że: 

1.  Oświadczenie złożone do tutejszego Urzędu zostało przeanalizowane. 

2. W wyniku analizy oświadczenia majątkowego stwierdzono, iż nie zawiera ono nieprawidłowości 

w zestawieniu ze złożonym zeznaniem rocznym oraz z treścią uprzednio złożonego oświadczenia. 

3. Biorąc pod uwagę fakt, iż tutejszy Urząd nie jest organem do którego oświadczenia są składane 

przez zobowiązanych, nie są w stanie wypowiedzieć się co do terminu jego złożenia. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował: 

-   Chciałbym dodać do tej informacji Urzędu Skarbowego, że analizowane oświadczenie majątkowe 

dotyczyło Dyrektora jednej z placówek oświatowych na terenie naszej gminy.  

 

 20 października 2020 r. wpłynęła Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych złożonych 

Wojewodzie Śląskiemu przez Przewodniczącego Rady Gminy Wręczyca Wielka oraz Wójta 

Gminy Wręczyca Wielka za 2019 rok. Była to informacja, złożona na dzień 19 października 

2020 r.  

Przewodniczący Rady Gminy poinformował o wynikach analizy: 

-     W wyniku dokonanej analizy oświadczeń majątkowych stwierdzono, co następuje: 
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A.  Odnośnie oświadczenia majątkowego Przewodniczącego Rady Gminy: 

1.   Przedmiotowe oświadczenie zostało złożone w ustawowym terminie. 

     2. W wyniku analizy oświadczenia stwierdzono braki natury formalnej, które zostały w trybie 

roboczym uzupełnione przez zainteresowanego. 

B.  Odnośnie oświadczenia majątkowego Wójta Gminy: 

1.   Przedmiotowe oświadczenie zostało złożone w terminie ustawowym. 

2. W wyniku analizy oświadczenia stwierdzono braki natury formalnej, które w trybie roboczym 

uzupełniono przez zainteresowanego. 

 

 W dniu 29 października 2020 r. do Rady Gminy wpłynęła informacja Naczelnika Urzędu 

Skarbowego w Kłobucku, który jako podmiot uprawniony na mocy ustawy samorządowej – 

dokonał analizy oświadczeń majątkowych Radnych za 2019 rok.  

Pan Przewodniczący poinformował: 

-  W odniesieniu do oświadczeń kilku Radnych, a mianowicie: Pana Michała Hendzlika, Pana Artura 

Klorka, Pana Pawła Kocika, Pani Anity Toborek, Pana Piotra Wydmucha oraz Pana Wiesława 

Żerdzińskiego – Urząd Skarbowy stwierdził pewne drobne rozbieżności czy nieprawidłowości,                       

o których zainteresowani zostali niezwłocznie przeze mnie poinformowani drogą elektroniczną. 

Te korekty zostały przez Państwa Radnych złożone w dwóch egzemplarzach, z czego jeden został 

przekazany w tym tygodniu do Urzędu Skarbowego w Kłobucku, a drugi został w Gminie                             

i oczywiście te korekty zostaną umieszczone na stronie BIP, podobnie jak oświadczenia majątkowe, 

które wcześniej złożono. 

Jeśli chodzi o Radnych: Panią Barbarę Bogus, Pana Artura Brodziaka, Pana Roberta Brosia, Pana 

Krzysztofa Ocimka, Pana Janusza Ogłazę, Pana Jakuba Wineckiego, Panią Małgorzatę Zatyka oraz 

Panią Urszule Zomerfeld - Urząd Skarbowy w odniesieniu do oświadczeń majątkowych tych Państwa   

-  nie stwierdził rozbieżności, czy nieprawidłowości - o czym również poinformowałem w formie 

elektronicznej.  

 

 02 listopada 2020 r. wpłynęła Informacja Pana Wojewody Śląskiego,  że w wyniku analizy 

oświadczenia majątkowego Przewodniczącego Rady Gminy Wręczyca Wielka, dokonanej 

przez Urząd Skarbowy w Kłobucku - stwierdzono pewne uchybienia, które wymagają 

wyjaśnienia i skorygowania. 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant dodał: 

- Po otrzymaniu informacji – niezwłocznie dokonałem korekty oświadczenia i przesłałem Panu 

Wojewodzie. Oczywiście korekta została wprowadzona do Biuletynu Informacji Publicznej. 

 12 listopada 2020 r. do naszej wiadomości wpłynęła odpowiedź Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych i Administracji Departament Administracji Publicznej, na pismo 

Przewodniczącego Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, dotyczące prośby                        

o wyjaśnienie i doprecyzowanie sytuacji prawnej, związanej z organizowaniem sesji rad oraz 

spotkań komisji radnych, w świetle rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia 

określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, bądź 

uszczegółowieniem tej kwestii w kolejnych zapisach legislacyjnych związanych z organizacją 

życia społecznego i publicznego w obliczu pandemii.   

Pan Przewodniczący stwierdził: 

- Ja tą informację miałem już okazję przedstawić Państwu Radnym wcześniej, ponieważ łączyliśmy 

się zdalnie, ta informacja Państwu została przekazana. Nie mniej jednak możemy tylko w jednym 

zdaniu przypomnieć, iż z wyjaśnienia jasno wynika, iż przepisy formułujące zakaz imprez, spotkań     

i zebrań nie mają bezpośredniego zastosowania do działalności organów kolegialnych. Trzeba przy 

tym podkreślić, że obowiązujące prawo daje organom samorządowym możliwość obradowania 

stacjonarnie jak również zdalnie. Oczywiście obrady w trybie stacjonarnym powinny  odbywać się                

z poszanowaniem obowiązujących zasad sanitarnych i ochrony zdrowia ich uczestników.      

 



-  7  - 
 

 13 listopada 2020 r. do wiadomości Przewodniczącego Rady Gminy wpłynęło pismo Śląskiego 

Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach Wydziału Nadzoru Prawnego, w którym Dyrektor 

Wydziału zwraca się z prośbą o bieżące i sprawne przekazywanie uchwał podatkowych na 2021 

rok do publikacji w dzienniku urzędowym województwa śląskiego z uwagi na konieczność 

publikacji przedmiotowych uchwał najpóźniej do dnia 17 grudnia 2020 roku. 

Przewodniczący Rady Gminy dodał: 

-  Jest to związane z tym, że akty prawa miejscowego mogą wejść w życie nie wcześniej niż 14 dni 

od dnia ich publikacji w dzienniku urzędowym, więc aby mogły obowiązywać uchwały dot. 

podatków od nowego roku, ten termin musiałby być dochowany. 

Tutaj akurat w przypadku naszej Gminy – Radni na Komisji zadecydowali  – zgodnie  z propozycją 

Wójta Gminy, aby pozostawić podatki i opłaty na 2021 rok na dotychczasowym poziomie, czyli nie 

będą one podnoszone, więc te uchwały podatkowe nie będą podejmowane. 
 
 

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

z pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 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 – 11 

Przeciw – 0 

Wstrzymujących się – 0 

Głosów nieoddanych – 2  (Radna Pani Barbara Bogus oraz Radna Pani Anita Toborek – chwilowo 

nieobecne na sali) 
 

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

W wyniku głosowania Rada Gminy Wręczyca Wielka jednogłośnie (11 „za”,  0 „przeciw”,         

0 „wstrzymujących się”) przyjęła Sprawozdanie z pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji        

oraz 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  Polityki Społecznej 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 – 12 

Przeciw – 0 

Wstrzymujących się – 0 

Głosów nieoddanych – 1  (Radna Pani Anita Toborek – chwilowo nieobecna na sali) 
 

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

W wyniku głosowania Rada Gminy Wręczyca Wielka jednogłośnie (12 „za”,  0 „przeciw”,          

0 „wstrzymujących się”) przyjęła Sprawozdanie z pracy Komisji Polityki Społecznej Rady 

Gminy w okresie międzysesyjnym. 
 

(sprawozdanie – załącznik nr 4 do protokołu) 
 

 

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

Budżetowej 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 

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 Budżetowej Rady Gminy            

w okresie międzysesyjnym. 
 

(sprawozdanie – załącznik nr 5 do protokołu) 
 
 

Ad.6. 
 

         Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym. 
 

 

 

         Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński przedstawił informację z działalności za okres                                    

od 29 września 2020 r. do 27 listopada 2020 r. 
 

        W trakcie składania informacji Wójt Gminy poinformował m.in. o opłatach adiacenckich                           

z tytułu budowy infrastruktury technicznej – Bór Zapilski i Piła Druga oraz opłatach adiacenckich                   

z tytułu podziału nieruchomości. 

Przy tej okazji Pan Wójt nadmienił, że w najbliższym czasie zwróci się do Państwa Radnych                              

z unieważnieniem ostatniej decyzji w tym temacie. 

Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński powiedział: 

- Bardzo słuszna decyzja podjęta przez Radnych co do naliczania opłaty adiacenckiej, aczkolwiek                

z pierwszych operatów wynika, że przy małych działkach i małej ilości tych działek, koszty związane 

z operatem szacunkowym i dokumentacją związaną z naliczeniem samej opłaty są wyższe niż to co 

gmina uzyskuje. Dlatego myślę, że zasadnym będzie przystąpienie do takich prac i wypracowanie 

rozwiązań, których to postępowanie będzie wszczynane w przypadku ekonomicznego zysku jeżeli 

chodzi o budżet gminy. 

 

Z kolei informując o zimowym utrzymaniu dróg – Wójt Gminy nadmienił: 

- Decyzją Rady Gminy zostałem zobligowany do przeprowadzenia przetargu na utrzymanie                                

i odśnieżanie dróg w okresie zimowym bez możliwości zastosowania tzw. postojowego.  
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Pierwsze procedury były na zasadzie prawa zamówień publicznych. W momencie, kiedy nie zgłosił 

się w dwóch przetargach żaden oferent, kwota łączna, która zapotrzebowana jest na wykonanie tego 

typu usługi – schodzi poniżej kwoty 30 tys. Euro, dlatego Wykonawcy zgodnie z Regulaminem 

wewnętrznym gminy zostali wyłonieni w postępowaniu ofertowym. 

 

Dalej informując, że ogłoszono 5 przetargów związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów 

komunalnych Wójt Gminy dodał: 

-  5 dlatego, że decyzją przyjętą przez Radę Gminy i szczególnie na podstawie wniosków, 

zgłaszanych na zebraniach wiejskich przez mieszkańców – gmina została podzielona na 4 sektory,    

5-tym sektorem niezależnym jest PSZOK.  

 

           Na zakończenie swojego wystąpienia, informując o gospodarowaniu odpadami komunalnymi,  

w tym ilości odebranych odpadów,   Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński powiedział: 

- Może nie będę omawiał całej tabeli, bo będzie można się z nią  zapoznać. Jeżeli chodzi o miesiące 

tego roku, licząc od lutego do października – średnio oddajemy ok. 300 ton zmieszanych śmieci                       

i ok. 100 ton śmieci segregowanych. Na szczęcie liczba segregowanych śmieci, za których 

niedotrzymanie poziomu, wzrasta, co oznacza że wzrasta także świadomość w naszym 

społeczeństwie. 

Wyjątek jeżeli chodzi o zwiększenie i to praktycznie 100-stu procentowe ilości oddawanych śmieci 

miało miejsce w miesiącu kwietniu. Obecnie w miesiącu listopadzie też jest duża faktura za śmieci                            

w związku ze zbiórką wielkiego gabarytu. 

 

Na tym Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński zakończył swoje wystąpienie.  

 

Pytań do informacji Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej 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 6 – 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 w okresie 

międzysesyjnym. 
 

(informacja – załącznik nr 6 do protokołu) 
 

Ad.7.  
 

           Informacja z realizacji uchwał i wniosków w okresie międzysesyjnym. 
 

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

w okresie od 29 września 2020 r. do 27 listopada 2020 roku.  
 

          Wójt Gminy odnosząc się do złożonych na ostatniej sesji wniosków dot. zamontowania luster 

przy drogach wojewódzkich, poinformował, iż wymaga to uzyskania zgody zarządcy dróg.  

W tym przypadku zarządca dróg wojewódzkich neguje tego typu rozwiązania.  

Pan Wójt powiedział: 

- Przykładem jest wyjazd z ul. Kolejowej – chcieliśmy postawić lustro, okazuje się, że musimy 

zamknąć drogę i zorganizować cały plan organizacji ruchu, tak jakbyśmy tam budowali wiadukt, albo 

przebudowywali most. 
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        Niestety, nie udało się, próbujemy rozwiązać to w inny sposób, negocjujemy na ten moment                  

te newralgiczne punkty z właścicielami prywatnych gruntów, którzy mogą nam wyrazić zgodę                                    

na posadowienie tego typu lustra. 

 

W dalszej części swojego wystąpienia, informując o realizacji wniosku dot. wykonania cięć                          

i pielęgnacji drzew wzdłuż dróg wojewódzkich - Kalej – Wręczyca -Truskolasy, Wójt Gminy                   

Pan Tomasz Osiński poinformował: 

- Pismo przyszło, dzisiaj zostałem z nim zapoznany. Nadleśnictwo nie czuje się stroną w tej sprawie, 

odsyła nas do zarządcy dróg. Dlatego takie pismo, łącznie z odpowiedzią z Lasów Państwowych 

zostanie przesłane do zarządcy dróg powiatowych do Kłobucka i wojewódzkich - odpowiednio jeżeli 

chodzi o jurysdykcje. 

  

Na zakończenie swojej informacji, Pan Wójt poinformował, że wszystkie wnioski złożone do 

przyszłorocznego budżetu przekazane zostały Pani Skarbnik, Państwo Radni dostali prowizorium 

budżetowe do zapoznania się, a na kolejnej sesji będziemy podejmować w tej kwestii decyzje. 

Pan Wójt dodał: 

- oczywistym jest, że w sytuacji obecnej, czyli mówimy o pandemii, mówimy o prowadzonych 

rozwiązaniach rządowych, które na kilka milionów złotych ograniczyły budżet Gminy Wręczyca 

Wielka – nie jest możliwa realizacja większych inwestycji. Ubolewam, szczególnie dlatego, że jedna 

z nich, której nie udało się do tego prowizorium wprowadzić, jest niesłychanie istotna, ale niestety, 

budżetu przy takich obciążeniach nie będzie stać na wykonywanie dużych inwestycji bez środków 

zewnętrznych i wsparcia ze strony Ministerstwa Finansów. 

  

Na zapytanie Przewodniczącego Rady Gminy, czy będą pytania do informacji Pana Wójta – nikt         

z Radnych nie zabrał głosu. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant powiedział: 

- Ja tylko chciałbym zasugerować Panie Wójcie, że jeżeli chodzi o Nadleśnictwo Kłobuck, to są           

w dużym błędzie, ponieważ zarządca drogi jest tylko i wyłącznie w pasie drogowym, a drzewa, które 

są i rosną, nachylające się na drogę – są już własnością Lasów Państwowych. Także tutaj prosiłbym       

o wykładnie prawną z Pana strony,  aby ponowić pismo jeszcze raz. 
 

W odpowiedzi na powyższą sugestię, Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński odczytał pismo 

Nadleśniczego Nadleśnictwa Kłobuck, będące odpowiedzią na wniosek Gminy - Znak sprawy: NIP 

7226.110.2020 dot. zajęcia stanowiska w sprawie okrzesania gałęzi drzew umiejscowionych wzdłuż 

drogi wojewódzkiej nr 494, na odcinku drogi zlokalizowanym między miejscowościami Kalej-

Wręczyca Wielka oraz Wręczyca Wielka-Truskolasy: 

„… informujemy, że analizując przedstawiony problem należy odwołać się do ustawy z dnia 21 

marca 1985 r. o drogach publicznych. W szczególności podstawą do rozważań jest art. 20  rzeczonej 

ustawy, który stanowi, że na zarządcy dróg spoczywają następujące obowiązki: 

Art.20  Do zarządcy drogi należy w szczególności: 

11) wykonanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających;  

16)  utrzymanie zieleni  przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów. 

     Biorąc pod uwagę powyższe, wskazać należy, że usuwanie suchych gałęzi i konarów, które 

wchodzą w skrajnie drogową leży po stronie zarządcy  drogi. 

Zgodnie z art. 4 ustawy o drogach publicznych pasem drogowym jest wydzielony liniami granicznymi 

grunt wraz z przestrzenią nad i pod jego powierzchnią, w którym są zlokalizowane droga oraz obiekty 

budowlane i urządzenia techniczne związane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu,        

a także urządzenia związane z potrzebami zarządzania drogą. 

Zatem ustawa o drogach publicznych nakłada na zarządcę dróg obowiązek wykonywania czynności 

mających między innymi na celu usuwanie suchych gałęzi i konarów, które wchodzą w skrajnie 

drogową zwłaszcza jeżeli stanowią zagrożenie dla ruchu drogowego.” 
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Po odczytaniu przez Wójta Gminy pisma o treści j/w, Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek 

Prubant powiedział: 

- teraz to już wszystko rozumiem. 

 

Innych propozycji i pytań do Informacji Wójta Gminy z realizacji uchwał i wniosków w okresie 

międzysesyjnym 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 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 realizacji uchwał  i wniosków                  

w okresie międzysesyjnym. 
 

(informacja – załącznik nr 7 do protokołu) 

 

Ad.8. 

          Wnioski 
 

           W ramach powyższego punktu głos zabrali Radni: 
 

Radna Pani Urszula Zomerfeld oznajmiła, iż ma jedno zapytanie i jeden wniosek: 

- Zapytanie – otrzymaliśmy informację, tutaj też od Pana Wójta, że zakończył się przetarg na budowę 

boiska w miejscowości Truskolasy, został wyłoniony wykonawca. Czy moglibyśmy prosić                 

o informacje jak będą wyglądały dalsze prace w tym temacie; 

- Wniosek – w ubiegłym roku, na początku roku – z tego co pamiętam – w miejscowości Truskolasy, 

Gmina Wręczyca Wielka przejmowała taką drogę, to była krótka droga, droga łącząca ulicę Opolską  

i ulicę równoległą. Przejęcie to było związane z wybudowaniem sklepu Dino w Truskolasach. 

Natomiast tam chyba warunkiem - z tego co pamiętam  - było wykonanie przez inwestora remontu tej 

drogi. Natomiast czy zostało takie pismo może skierowane do wykonawcy, do inwestora, czy 

właściciela sklepu Dino o tym, żeby tą drogę wyremontować, ponieważ w tej chwili tam jest dziura 

na dziurze i z tego co wiem, były przeprowadzone pomiary dziur na drogach gminnych, natomiast 

tam nie widziałam żadnych znaków, więc nie wiem, czy zostało to potraktowane, że to jest jedna 

wielka dziura, bo tak to mniej więcej wygląda. Czy mogłabym prosić o takie chociaż cząstkowe 

załatanie tych dziur do momentu, kiedy ta droga nie będzie wyremontowana przez osoby, które się do 

tego zobowiązały. 
 

Radny Pan Piotr Wydmuch: 

- Panie Wójcie chciałbym poruszyć sprawę znaku, który schował się za słupem elektrycznym            

w miejscowości Borowe na ul. Długiej. Mieszkańcy, my którzy jeździmy już od lat, to jest 

niezauważalne, ale kilka osób zwróciło mi ostatnio uwagę,  którzy patrzą na znaki, że ten znak 

zniknął za słupem, który został postawiony nowy – od jakiegoś czasu to się już dzieje; 

- I prośba Strażaków o oznakowanie wyjazdu „Straż” przy remizie od strony jednej i drugiej, żeby 

było to dosyć widoczne, że jednak Strażacy mogą tam wyjeżdżać, żeby bezpieczeństwo mieszkańców 

było tutaj zachowane. 
 

Radny Pan Artur Brodziak: 

- Panie Wójcie ja chciałem się zwrócić z wnioskiem o interwencję jeśli chodzi o stan drogi szutrowej 

Kalej – ul. Grodziska. Ta droga już jest w dosyć złym stanie.  
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Jest gdzieś w planie naprawa tej drogi, wiadomo problemy budżetowe przesuwają tą listę na 

przyszłość, natomiast w odległości ok. 300 metrów od skrzyżowania z ulicą Główną w Kalei, jest taki 

wykop potężny przez ulewy i tam jest takie niebezpieczne miejsce. Mimo, że to jest droga szutrowa, 

ale gdzieś tam samochody już omijają, przejeżdżając ten odcinek. Może kwestia - jakimś tanim 

kosztem, czymkolwiek, żeby to tam zasypać. 
 

Radny Pan Krzysztof Ocimek oznajmił, iż ma zapytanie i wniosek: 

- Chciałbym aby naprawić klimatyzację lub wymienić w Kole Gospodyń Wiejskich w budynku,                   

ze względu na to, że idzie zima i boimy się, żeby woda nie zamarzła; 

-  Mam zapytanie w sprawie tej wyrwy, która jest przy autostradzie na ul. Borowej – co z tą kwestią 

jest zrobione.   
 

Radna Pani Anita Toborek: 

- Pan Wójt w swojej informacji mówił o zakończeniu prac związanych z uporządkowaniem terenu   

po starym przedszkolu, natomiast tam pozostały jeszcze okna i ogromna przestrzeń, ogromny dół     

po wykopanych piwnicach. 

Wiem, że mamy to uprzątnąć jako Gmina już we własnym zakresie i Pan Wójt też ma pomysł           

na zasypanie tego dołu. Czy mogłabym prosić o wyjaśnienie, czy coś w tej kwestii zostało ustalone,     

czy będzie się coś działo; 

- Tam też są pozostałości po usuniętych krzewach, więc też jest pytanie, czy mamy to zrobić              

w ramach funduszu sołeckiego i tych porządków które tam mamy, już są po przetargu te prace,                   

czy też Gmina przewiduje, że to uporządkuje w ramach tych uzgodnień, które zrobiliśmy.  
 

Radny Pan Jakub Winecki przyłączając się do głosu Radnego Pana Artura Brodziaka:  

-  Jak już robimy Grodziską, to w Grodzisku – Kalejską; 

- Drugie - prośba o informację – chodzi o wyjazd na końcu Pierzchna, na drogę krajową Kłobuck – 

Częstochowa – podobno tam znowu do jakiegoś zdarzenia doszło. Chodzi o oświetlenie. 

Zajmowaliśmy się tą sprawą, tam jest styk – nasze oświetlenie, droga krajowa, do tego część drogi               

w zarządzie Powiatu. Czy jakąś informację na ten temat mamy, czy cokolwiek w tej sprawie się 

ruszyło. 
 

Radny Pan Michał Hendzlik: 
- Ja Panie Wójcie z takim zapytaniem – czy jest jeszcze szansa w tym roku wykonać takiego remontu 

małego, łatania dziur w miejscowości Bieżeń, ponieważ dziury się tam pojawiają z tygodnia na 

tydzień coraz większe i coraz częściej uczęszczają teraz inni mieszkańcy ze względu na objazdy 

przez przejazdy. Czy jest możliwość tam przyłatania troszeczkę tego. 
 

Radny Pan Artur Klorek: 
- Panie Wójcie ja tylko mam pytanie – bo tam miała być informacja odnośnie tego odoru, 

nieprzyjemnego zapachu wydobywającego się z tych przepompowni, czy coś zostało tylko ustalone? 

Dlaczego jest tak i jaka jest tego przyczyna? 

 

Ad.9.  

             Informacja o stanie przygotowań gminy do sezonu zimowego 2020/21. 
 

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

informację w powyższym temacie, którą przedstawił Pan Wójt w formie pisemnej. 

Następnie zwrócił się do Rady Gminy, czy do przedstawionej informacji będą jakieś pytania. 

     Nikt z Radnych nie wyraził takiej woli, wobec czego Przewodniczący Rady Gminy poddał informację 

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 8 – załącznik nr 2 do protokołu) 
 

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

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

do sezonu zimowego 2020/21. 
 

(informacja – załącznik nr 8 do protokołu) 
 

Ad.10.               

              Informacja za rok 2019 dot. wydanych decyzji o naliczeniu jednorazowych opłat tzw. 

rent planistycznych z tytułu zmiany lub uchwalenia planu przestrzennego zagospodarowania 

gminy oraz opłat adiacenckich z tytułu wybudowania infrastruktury technicznej. 
 

               Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant zwrócił się do Rady Gminy, czy do informacji 

którą przedstawił Pan Wójt, a będącej przedmiotem niniejszego punktu, będą pytania. 
 

Radni nie wnieśli pytań do przedstawionego materiału z zakresu j/w. 
 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant: 

- Ja tylko zapytam – czy jeżeli chodzi o wydanie tych decyzji, to są już wydane wszystkie decyzje za 

2019 rok, czy jeszcze jakoweś pozostały? 
 

Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński: 

- Jeżeli chodzi o decyzje Bór Zapilski, Piła – to praktycznie możemy mówić o tym, że całość 

dokumentacji została już przekazana. Poinformowaliśmy mieszkańców o możliwości zapoznania się 

z aktami sprawy. 

Jeżeli chodzi o Słowackiego w Truskolasach i Hutka ul. Długa i Górna – to jest 106 dokumentów                     

w przygotowaniu i opracowaniu. Chodzi o to, że udało nam się osiągnąć efekt ekologiczny na Hutce, 

myślę, że też Radny dość intensywnie pracował nad tym, tak że tutaj dziękujemy ze strony Gminy. 

 Będziemy składać wniosek jak uda się taki efekt osiągnąć też na Borze Zapilskim i Pile. Tam mamy 

trochę trudniejszą sytuację, ale myślę, że do czasu, kiedy będziemy musieli to zrobić, to wymagana 

liczba przyłączy będzie. 

Na ten moment procedura dotycząca Hutki i Truskolas – z naturalnych rzeczy jest późniejsza, dlatego 

że tamta inwestycja była później wykonana. 
 

Innych 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 9 – załącznik nr 2 do protokołu) 
 

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

0 „wstrzymujących się”) przyjęła Informację za rok 2019 dot. wydanych decyzji  o naliczeniu 

jednorazowych opłat tzw. rent planistycznych z tytułu zmiany lub uchwalenia planu 

przestrzennego zagospodarowania gminy oraz opłat adiacenckich z tytułu wybudowania 

infrastruktury technicznej. 
 

(informacja - załącznik nr  9 do protokołu) 
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O godz.13:23  Przewodniczący Rady Gminy ogłosił 10 minut przerwy. 

Sesja została wznowiona o godz. 13.35. 

 
 

Ad.11.            

 

           Podjęcie uchwał w sprawach różnych. 
 

           Głosowanie przeprowadził Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Krzysztof Ocimek,                                                                 

który nadmienił, że projekty uchwał były szczegółowo omawiane na posiedzeniach Komisji.                            

Następnie każdorazowo przed głosowaniem poszczególnych projektów uchwał, zwracał się do Rady 

Gminy o ewentualne pytania.     
 

1)  Do projektu uchwały zmieniającej  uchwałę Nr XXI/195/20 Rady Gminy 

Wręczyca Wielka z dnia 29 września 2020 r. 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 10 – załącznik nr 2 do protokołu) 
 

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

0 „wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XXII/202/20 zmieniającą uchwałę  Nr XXI/195/20 

Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 29 września 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gminy Wręczyca Wielka. 
 

(uchwała – załącznik do protokołu) 
 

2) Do projektu uchwały w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania 

tych odpadów:  
 

Pytań nie zgłoszono.  

Pod głosowanie poddano projekt uchwały z autopoprawkami zgłoszonymi przez Wójta Gminy                   

w punkcie 2 porządku obrad.  
 

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 XXII/203/20 w sprawie sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości              

i zagospodarowania tych odpadów. 
 

 

(uchwała – załącznik do protokołu) 
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3) Do projektu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na 

terenie Gminy Wręczyca Wielka oraz warunków i zasad korzystania z tych 

przystanków:  
 

Pytań nie zgłoszono. 

Pod głosowanie poddano projekt uchwały z autopoprawkami zgłoszonymi przez Wójta Gminy          

w punkcie 2 porządku obrad.  
 

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 XXII/204/20 w sprawie określenia przystanków 

komunikacyjnych na terenie Gminy Wręczyca Wielka oraz warunków i zasad korzystania                  

z tych przystanków. 
 

(uchwała – załącznik do protokołu) 
 

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

drogowego dróg będących w zarządzie Wójta Gminy Wręczyca Wielka na cele 

niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg:  
 

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 XXII/205/20 w sprawie ustalenia wysokości 

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

Wielka na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. 
 

(uchwała – załącznik do protokołu) 
 

5) Do projektu uchwały w sprawie podjęcia przez Gminę Wręczyca Wielka 

działalności w zakresie telekomunikacji:  
 

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 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 XXII/206/20 w sprawie podjęcia przez Gminę 

Wręczyca Wielka działalności w zakresie telekomunikacji. 
 

(uchwała – załącznik do protokołu) 
 

6) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dz ierżawę gruntów na okres 

do 3 lat dla dotychczasowych dzierżawców nieruchomości gruntowych:  
 

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 XXII/207/20 w sprawie wyrażenia zgody na 

dzierżawę gruntów na okres do 3 lat dla dotychczasowych dzierżawców nieruchomości 

gruntowych. 

(uchwała – załącznik do protokołu) 
 

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

położonego w miejscowości Zamłynie, gm. 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 16 – załącznik nr 2 do protokołu) 
 

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

0 „wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XXII/208/20 w sprawie wyrażenia zgody na 

odpłatne nabycie gruntu położonego w miejscowości Zamłynie, gm. Wręczyca Wielka. 
 

(uchwała – załącznik do protokołu) 
 

8) Do projektu uchwały w sprawie przyjęcia raportu z realizacji Programu Ochrony 

Środowiska dla Gminy Wręczyca Wielka na lata 2018 -2021 z perspektywą  do roku 

2025 za lata 2018-2019:  
 

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 17 – 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 XXII/209/20 w sprawie przyjęcia raportu                       

z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Wręczyca Wielka na lata 2018-2021                  

z perspektywą do roku 2025 za lata 2018-2019. 
 

(uchwała – załącznik do protokołu) 
 

9) Do projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy 

Wręczyca Wielka z  organizacjami pozarządowymi i podmiotami,  o których mowa                   

w art.  3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietn ia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i  o wolontariacie na 2021 rok”:  
 

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 18 – załącznik nr 2 do protokołu) 
 

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

0 „wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XXII/210/20 w sprawie przyjęcia „Rocznego 

programu współpracy Gminy Wręczyca Wielka z organizacjami pozarządowymi                         

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

pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”. 
 

(uchwała – załącznik do protokołu) 
 

Ad.12. 
 

           Podjęcie uchwał w sprawach finansowych. 
 

           Głosowanie nad projektami uchwał w sprawach finansowych przeprowadził Przewodniczący 

Rady Gminy Pan Marek Prubant.  
 
 

1)  Do projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji  celowej dla Parafi i  

Rzymskokatolickiej pw. św. Mikołaja Sanktuarium Matki Bożej Truskolaskiej na 

sfinansowanie prac konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 

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 19 - załącznik nr 2 do protokołu) 
 

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

0 „wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XXII/211/20 w sprawie udzielenia dotacji celowej 

dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św.Mikołaja Sanktuarium Matki Bożej Truskolaskiej                   

na sfinansowanie prac konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na 

terenie gminy Wręczyca Wielka. 

(uchwała – załącznik do protokołu) 
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2)  Do projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Wręczyca 

Wielka Nr IV/54/19 z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie inkasa podatku rolnego, 

leśnego i  od nieruchomości:  
 

Pytań nie zgłoszono. 
 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant zapytał: 

- kto z Państwa jest za uchyleniem tej uchwały którą podjęliśmy wtedy? Proszę o podniesienie ręki                   

i zagłosowanie… 

Radny Pan Janusz Ogłaza: 

- raczej za przyjęciem, tak? 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant: 

- proszę?  

Radny Pan Janusz Ogłaza: 

- za przyjęciem uchwały 

Radny Pan Piotr Wydmuch: 

- uchyleniem … 

Radny Pan Janusz Ogłaza: 

- nie, bo w tej chwili się pomylimy 
 

Radny Pan Paweł Kocik: 

- w sprawie uchylenia uchwały 
 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant: 

- w sprawie uchylenia tej uchwały którą żeśmy podjęli… 

Radny Pan Janusz Ogłaza: 

- za przyjęciem tej uchwały którą zaproponował Wójt teraz głosujemy lub przeciw temu, tak? 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant: 

- tak 

Radny Pan Janusz Ogłaza: 

- no to w ten sposób 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant: 

- to jest to samo proszę Państwa, ale dobrze.  

Kto z Państwa jest za przyjęciem tej uchwały, którą przedstawił Pan Wójt proszę o podniesienie ręki   

i zagłosowanie poprzez urządzenie głosujące. 
 

Przebieg głosowania: 

Liczba uprawnionych do głosowania – 15 radnych 

Liczba obecnych – 13 radnych 

Za – 2 

Przeciw – 11 

Wstrzymujących się – 0 
 

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

W wyniku głosowania Rada Gminy Wręczyca Wielka większością głosów (2 „za”, 11 „przeciw”, 

0 „wstrzymujących się”) odrzuciła projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy 

Wręczyca Wielka Nr IV/54/19 z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie inkasa podatku rolnego, 

leśnego i od nieruchomości. 

Tym samym uchwała nie została podjęta. 
 

 

Radny Pan Artur Klorek poprosił Pana Przewodniczącego o głos, po czym oznajmił: 

- źle nacisnąłem, przepraszam, głosowałem ręką „przeciw”, a wcisnąłem „za”. Także chciałbym, 

żeby to było odnotowane, że jestem „przeciw” 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant: 

- ale nie będziemy robić reasumpcji tego głosowania z tego względu, że i tak jest 11 osób za 

odrzuceniem tej uchwały. Może Pan tylko i wyłącznie stwierdzić, że Pan tak … 
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Radny Pan Artur Klorek: 

- że jestem „przeciw”. 
 

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

Pytań nie zgłoszono. 
 

Przebieg głosowania: 

Liczba uprawnionych do głosowania – 15 radnych 

Liczba obecnych – 13 radnych 

Za – 13 

Przeciw – 0 

Wstrzymujących się – 0 
 

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

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

0 „wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XXII/212/20 w sprawie zmian w budżecie gminy 

na 2020 rok. 

 

(uchwała – załącznik do protokołu) 
  

4)  Do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Wręczyca Wielka na lata 2020 -2029:  
 

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 22 - załącznik nr 2 do protokołu) 
 

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

0 „wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XXII/213/20 w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2020-2029. 
  

(uchwała – załącznik do protokołu) 

 

Ad.13.  
 

            Udzielenie odpowiedzi na wnioski. 
 

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

 

Radnej Pani Urszuli Zomerfeld: 

- Jeżeli chodzi o boisko w Truskolasach - sytuacja wygląda tak, że po dwóch latach - tak szczerze 

mówiąc - wreszcie odbył się przetarg, w którym wyłoniliśmy wykonawcę w ramach możliwości 

finansowych, jakie Gmina przekazała. Została przekazana umowa, propozycja podpisania umowy. 

Jesteśmy po weryfikacji wniosków, nie ma, w terminie możliwym nie wpłynęły żadne skargi. 

Na ten moment czekamy na akceptację jeszcze tylko z Ministerstwa Finansów o przyznaniu środków, 

jako nieprzepadające. Tutaj nadmienię, że przez pół roku prosiliśmy się o to, żeby do takiej sytuacji 

doszło. Na początku listopada jeszcze dostaliśmy decyzje odmowną, że nie ma takiej możliwości                     

i w momencie, kiedy niestety, rozważałem już zdjęcie tego z budżetu i wykonania, Ministerstwo 

samo do nas napisało, że przedłuża do listopada 2021 roku środki nieprzepadające.  
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Na ten moment muszę mieć jeszcze tylko pisemne potwierdzenie, zostanie podpisana umowa                                       

i możemy przekazać plac budowy do realizacji inwestycji; 
 

- Co do drogi Dino - rzeczywiście trwają prace związane z wyjaśnieniem sytuacji, bo takie deklaracje 

padały na Komisjach, że będzie inwestycja, Gmina przejmuje drogę, ale dojazd do Dino będzie  

wykonany razem z Dino. Wyjaśnimy to, jeżeli będą ustalenia końcowe, to poinformujemy Radną 

pisemnie. 

Co do łatania dziur – wszystkie te dziury będą tam załatane, a w zasadzie to jedna duża dziura będzie 

tam załatana. Jest zlecona w ramach remontu dróg, bo jest to jednak droga gminna od momentu jej 

przejęcia. 
 

Radnego Pana Piotra Wydmucha: 

- W sprawie znaku - chciałem zapytać, bo nie zrozumiałem, czy znak drogowy schował się za 

słupem, czy został skradziony i go nie ma? 

Radny Pan Piotr Wydmuch: 

- schował się za słupem, nie widać go, ponieważ słup został wybudowany teraz przed skrętem.                     

To jest ta droga - ulica Długa przed skrętem w lewo 

Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński: 

- w takim razie to zlecimy do sprawdzenia i do przestawienia znaku drogowego; 
 

- Co do wyjazdu ze Straży – ten wniosek też został już wcześniej złożony. Ja rozmawiałem ze 

Strażakami, oni sygnalizowali. Zbieramy wszystkie znaki, które mamy wykonać i w zależności od 

możliwości finansowych zamówimy, tak, żeby to było jedno zamówienie, nie cząstkowe dzielenie                       

i za każdym razem dostajemy różne oferty. Czyli tutaj będziemy mogli to wykonać. 
 

Radnego Pana Artura Brodziaka: 

- Droga Grodzisko, Kalej – nie sądzę, że jesteśmy w stanie tą drogę jakkolwiek wykonać, szczególnie 

w obliczu odrzucenia uchwały, którą proponowałem Państwu Radnym. Środki finansowe zostały 

nam bardzo drastycznie ograniczone i to z każdej możliwości. Jedyne, co mogę powiedzieć, to 

zbadamy temat ewentualnej naprawy częściowej tego odcinka. Na pewno wcześniej mamy do 

wykonania jeszcze kilka dróg zgłaszanych we Wręczycy, w Truskolasach, na terenie Kulei - mówimy 

o drogach, które są już dzisiaj zabudowane budynkami, a dojazd do nich nie jest w żaden sposób 

utwardzony.  
 

Radnego Pana Krzysztofa Ocimka: 

- Jeśli chodzi o klimatyzację KGW – wycena jest. Czekamy na możliwość zakupu. Ostatnia awaria 

we Wręczycy Wielkiej jeżeli chodzi o wodociąg – bardzo mocno obciążyła nas finansowo.  Mamy do 

wykonania jeszcze naprawę nawierzchni w dwóch miejscach z kostki, bo musieliśmy ją przekopać. 

W związku z tym środków finansowych na ten moment nie ma. Jeżeli się znajdą, to będziemy o tym 

myśleć; 
 

- Jeżeli chodzi o wyrwę – według naszej opinii, jest tam nielegalny pobór, czy wydobycie surowca. 

Sprawa została zgłoszona do Zarządzania Kryzysowego, ten poinformował organy ścigania – 

bynajmniej taką mam informację od kierownika, że tą sprawę skierują do Policji do wyjaśnienia.                 

Z naszej strony teren został oznakowany i zabezpieczony, bo jednak część drogi  gminnej jest tam 

uszkodzona. Nie wyobrażam sobie, że ktoś wpadnie motorem czy samochodem w nocy do 

parometrowej głębokości dziury.  

 

Radnej Pani Anity Toborek: 

- W sprawie uporządkowania terenu – ja Pani Radna - z całym szacunkiem - powiedziałem, że 

zakończone zostały prace rozbiórkowe, nie uporządkowanie terenu. Co do uporządkowania terenu, 

plany są powiązane, tak odczuwam to i myślę, że nasze rozmowy są jak najbardziej rzetelne i słowne. 

Okna – już organizujemy przewóz, będą zabrane.  
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Jeżeli chodzi o dół – jak widać, tam już ziemia jest przywożona.  

Nie ukrywam, że liczyliśmy na większą ilość ziemi w związku z pracami związanymi  z wykonaniem 

dróg, o których rozmawialiśmy. Aczkolwiek w Kulejach okazało się, że 2/3 tej drogi już jest 

utwardzone – więc nie ma co wybierać, jest dobra podbudowa, która tam była wcześniej wykonana. 

W Kalei droga Szlachecka była podniesiona – niewiele ziemi, część zagospodarowano na miejscu. 

Jeżeli chodzi o drogę Kowalską – to ta część została zwieziona i została zwieziona teraz ziemia                      

z terenu remontu ulicy Gruszowej. Na ten moment oceniam, że tej ziemi nam braknie, będziemy się 

martwić, bo jeszcze jest teren drzew i korzeni. Pewnie będzie potrzeba porównania terenu. Być może 

równając ten teren, uda się tą dziurę zasypać. 
 

Radnego Pana Jakuba Wineckiego: 

- Jeżeli chodzi o wyjazd z Pierzchna na drogę Kłobuck-Częstochowa – tutaj tak jak rozmawialiśmy,  

jedynym adresatem tego rozwiązania w związku z koniecznością ponoszenia kosztów później                       

z oświetleniem, jest Gmina Kłobuck. Na wniosek Radnego – wystosujemy takie pismo z prośbą od 

mieszkańców Pierzchna do Burmistrza Zakrzewskiego i myślę, w sytuacji uzyskania odpowiedzi, 

udzielę jej także Radnemu.  
 

Radnego Pana Michała Hendzlika: 

- W sprawie łatania dziur w Bieżeniu – od soboty zeszłej trwają prace jeżeli chodzi o łatanie dziur                 

na terenie gminy Wręczyca Wielka. Bieżeń też jest oznaczony i przeznaczony do łatania dróg.  
 

Radnego Pana Artura Klorka: 

- W sprawie odoru na Hutce – tutaj tak jak mówiłem, zleciliśmy regulacje. Przyznam się szczerze,               

że na ten moment jeszcze firmy nie było co do regulacji. Też w związku z obostrzeniami w związku    

z Cowid, ich wyjazdy terenowe są ograniczone jeżeli chodzi o kadrę. Na pewno potrzebujemy też 

czasu, bo to że wyregulują, nie pokaże od razu, że coś jest lepiej, czy gorzej. Więc na bieżąco 

będziemy temat monitorować i jak ustalimy czy to pomogło, czy nie pomaga i jakie są dalsze kroki – 

poinformuję też Radnego.  

Na tym Pan Wójt zakończył udzielanie odpowiedzi na wnioski Radnych. 

Na pytanie Przewodniczącego Rady Gminy, czy odpowiedzi udzielone przez Wójta Gminy 

satysfakcjonują Państwa Radnych – nikt nie zabrał głosu. 
 

Na tym punkt został wyczerpany.  

 
 

Ad.14.  
 

           Zamknięcie obrad XXII  sesji zwyczajnej Rady Gminy. 
                                                                                                             

           W związku z wyczerpaniem porządku obrad o godz. 13:55 Przewodniczący Rady Gminy                     

Pan Marek Prubant dokonał zamknięcia XXII 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 

 

 

 

 


