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P R O T O K Ó Ł  Nr XXV/21 

 
z XXV sesji zwyczajnej 

Rady Gminy Wręczyca Wielka 
 

z dnia 23 lutego 2021 r. 
 
 

 

 

 

Tematyka sesji: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Gminy: z dnia 30.12.2020 r. oraz z dnia 14.01.2021 r. 

4.  Informacja o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Kłobuckim, ze szczególnym uwzględnieniem 

Gminy Wręczyca Wielka. 

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

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

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

8. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie od 30 grudnia 2020 r. 

9. Informacja z realizacji uchwał i wniosków w okresie od 30 grudnia 2020 r. 

10. Wnioski. 

11. Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Wręczyca Wielka. 

12. Przyjęcie informacji za rok 2020 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.   

13. Podjęcie uchwał w sprawach różnych. 

14. Podjęcie uchwał w sprawach finansowych. 

15. Udzielenie odpowiedzi na wnioski.  

16. Zamknięcie obrad XXV sesji zwyczajnej Rady Gminy. 

 

 



 

 

 

Rada Gminy Wręczyca Wielka na XXV sesji zwyczajnej w dniu 23 lutego                    

2021 roku podjęła następujące uchwały: 

 

 

 

1) Uchwała Nr XXV/232/21 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności                  

za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych; 

 

 

2) Uchwała Nr XXV/233/21 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie gruntu w Borze 

Zapilskim; 

 

 

3) Uchwała Nr XXV/234/21 w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego na okres               

do 3 lat dla dotychczasowego najemcy; 

 

 

4) Uchwała Nr XXV/235/21 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”; 

 

 

5) Uchwała Nr XXV/236/21 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok; 

 

 

6) Uchwała Nr XXV/237/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Wręczyca Wielka na lata 2021-2029. 

 

 

 
 

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 23 lutego 2021 roku stanowi jednocześnie 

załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 
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RG.0002.2.2021                             

P R O T O K Ó Ł   Nr XXV/21 
z XXV sesji zwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka, 

odbytej w dniu 23 lutego 2021 r. w  godz. 12:05 – 14:21 
  w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury we Wręczycy Wielkiej 

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

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

-  Pan Tomasz Osiński          -  Wójt Gminy 

-  Pan Bogusław Głąb           -  Zastępca Wójta Gminy  

-  Pani Magdalena Kasprzak - Sekretarz Gminy 

-  Pani Barbara Jezior           -  Skarbnik Gminy 

-  Pan Sławomir Litwińczyk - Adwokat, obsługa prawna Urzędu Gminy  

-  Pani Janina Kluba             -  Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

-  Pan Andrzej Kała              -  Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury  

-  Pan Mateusz Wąsiński      -  Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych 

Goście zaproszeni: 

-  Pan Mariusz Mandat - Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku 

-  I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Kłobucku -  Młodszy Inspektor Artur Wilczyński 

-  Komendant Komisariatu Policji we Wręczycy Wielkiej -  Komisarz Robert Wróbel 

 

Porządek obrad sesji (przyjęty przez Radę Gminy): 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Gminy: z dnia 30.12.2020 r. oraz z dnia 14.01.2021 r. 

4.  Informacja o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Kłobuckim, ze szczególnym uwzględnieniem 

Gminy Wręczyca Wielka. 

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

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

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

8. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie od 30 grudnia 2020 r. 

9. Informacja z realizacji uchwał i wniosków w okresie od 30 grudnia 2020 r. 

10. Wnioski. 

11. Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Wręczyca Wielka. 

12. Przyjęcie informacji za rok 2020 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.   

13. Podjęcie uchwał w sprawach różnych: 

1) w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach 

wsparcia i mieszkaniach chronionych, 

2) w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie gruntu w Borze Zapilskim, 

3) w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego na okres do 3 lat dla 

dotychczasowego najemcy, 

4) 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”. 

14. Podjęcie uchwał w sprawach finansowych: 

1) w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok, 

2) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2021-2029. 

15. Udzielenie odpowiedzi na wnioski.  

16. Zamknięcie obrad XXV sesji zwyczajnej Rady Gminy. 
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Ad. 1. 

           Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
 

           Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant dokonał otwarcia XXV 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 uchwały.  

W chwili otwarcia w sesji uczestniczy 11 Radnych. Nieobecnych – 4 Radnych: 

Nieobecni usprawiedliwieni: Radny Pan Artur Brodziak, Radny Pan Piotr Wydmuch oraz Radna Pani 

Małgorzata Zatyka.  

Spóźnienie usprawiedliwione – Radny Pan Jakub Winecki (przybył na sesję o godz. 12.12). 
 

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, którzy oglądają sesję przez 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 ktoś z Państwa będzie miał jakieś zmiany ewentualnie naniesienia. 
 

Propozycji zmian do porządku obrad nie zgłoszono. 
 

Wobec powyższego Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant poddał pod głosowanie 

porządek obrad XXV sesji zwyczajnej w brzmieniu proponowanym w materiałach na sesję. 

 

Przebieg głosowania: 

Liczba uprawnionych do głosowania – 15 radnych 

Liczba obecnych – 11 radnych 

Za – 11 

Przeciw – 0 

Wstrzymujących się – 0 
  

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

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

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

na wstępie. 

  

Ad.3.  

           Przyjęcie protokołów z sesji Rady Gminy: z dnia 30.12.2020 r. oraz z dnia 14.01.2021 r. 
 

           Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant zapytał, czy do protokołu z sesji                                    

z dnia 30 grudnia 2020 r. ktoś z Państwa Radnych ma jakieś zastrzeżenia, ewentualnie chciałby 

wprowadzić jakieś poprawki. 
 

Zmian i poprawek do projektu protokołu j/w nie zgłoszono. 

Wobec powyższego Przewodniczący Rady Gminy zawnioskował o przyjęcie protokołu z sesji Rady 

Gminy z dnia 30 grudnia 2020 r. bez czytania 
 

Przebieg głosowania: 

Liczba uprawnionych do głosowania – 15 radnych 

Liczba obecnych – 11 radnych 
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Za – 11 

Przeciw – 0 

Wstrzymujących się – 0 
 

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

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

0 „wstrzymujących się”) przyjęła protokół z sesji Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2020 r. 

 

Następnie Pan Przewodniczący zapytał Radnych, czy są jakieś zastrzeżenia ewentualnie pytania do 

protokołu z sesji z dnia 14 stycznia 2021 r. 
 

Pytań i zastrzeżeń do projektu protokołu j/w nie zgłoszono.  
 

 

W związku z powyższym Przewodniczący Rady Gminy zawnioskował, aby przyjąć protokół z sesji 

Rady Gminy z dnia 14 stycznia 2021 r. bez czytania. 
 

Przebieg głosowania: 

Liczba uprawnionych do głosowania – 15 radnych 

Liczba obecnych – 11 radnych 

Za – 11 

Przeciw – 0 

Wstrzymujących się – 0 
 

(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 protokół z sesji Rady Gminy z dnia 14 stycznia 2021 r. 

 
 

Ad.4. 

            Informacja o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Kłobuckim, ze szczególnym 

uwzględnieniem Gminy Wręczyca Wielka. 
  

            Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant poprosił Zastępcę Dyrektora Powiatowego 

Urzędu Pracy w Kłobucku o przedstawienie informacji będącej przedmiotem niniejszego punktu. 
 

         Pan Mariusz Mandat – Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku                   

powitał Zgromadzonych, po czym przedstawił informację na temat sytuacji na lokalnym rynku pracy.  

         Na początku swojego wystąpienia nadmienił, iż od zeszłego roku Urząd Pracy realizuje bardzo 

dużo zadań, znacznie więcej, niż realizował do tej pory, w związku z obsługą tarczy antykryzysowej. 

W trakcie przedstawiania informacji poinformował m.in. o danych: 

- wskaźnik stopy bezrobocia w grudniu 2020 r. w powiecie kłobuckim  wynosił 7,7% i był wyższy                  

o 2,8 punktu procentowego od wskaźnika stopy bezrobocia w woj. Śląskim, 

- natężenie bezrobocia w styczniu 2021 r. - Gmina Wręczyca Wielka charakteryzowała się jednym              

z wyższych wskaźników, który wynosił 5,9%, gmina Kłobuck osiągnęła najwyższy – 6,0%, 

- wg stanu na 31.01.2021 r. w Powiecie Kłobuckim zarejestrowanych było 2702 osoby bezrobotne               

(w Gminie Wręczyca Wielka – 640), 

- liczba kobiet bezrobotnych w Powiecie Kłobuckim – 48,8% (1319 osób) ogółu zarejestrowanych                  

(w Gminie Wręczyca Wielka – 292), 

- z ogółu zarejestrowanych - 462 osoby (17,1%) posiadały prawo do zasiłku (z Gminy Wręczyca 

Wielka 106 osób posiadało prawo do zasiłku), 

- 2257 osób bezrobotnych (83,5%) należało do osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy 

(w Gminie Wręczyca Wielka – 554 osoby). 

 

 

 

file://W
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Pan Dyrektor przedstawił także dane dotyczące: 

- struktury bezrobotnych według wieku, według poziomu wykształcenia, według stażu pracy oraz 

według czasu pozostawania bez pracy, 

- ofert pracy zgłoszonych do PUP w Kłobucku (w tym subsydiowane),  

- zatrudniania cudzoziemców, 

- innych usług realizowanych przez Urząd Pracy - poradnictwo zawodowe, informacja zawodowa, 

- szkolenia, 

- wsparcia finansowego z uwzględnieniem form pomocy (staże, szkolenia, bon szkoleniowy, bon na 

zasiedlenie, bon na zatrudnienie, prace interwencyjne, roboty publiczne, dofinansowanie 

wynagrodzenia za bezrobotnego powyżej 50 roku życia, prace społecznie użyteczne, jednorazowe 

środki na podjęcie działalności gospodarczej, refundacja doposażenia i wyposażenia stanowiska 

pracy, koszty opieki nad dzieckiem). 

 Ponadto Pan Dyrektor  Powiatowego Urzędu Pracy poinformował, iż: 

- w 2020 roku Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku na aktywizację osób bezrobotnych                                    

i poszukujących pracy pozyskał środki finansowe ogółem w kwocie 6 157 323 zł. W ramach kwoty 

6 060 000 zł (z wyłączeniem środków PFRON) Urząd objął programami rynku pracy 671 osób 

bezrobotnych, w tym 134 osoby bezrobotne z Gminy Wręczyca Wielka,  

- obecnie Urząd realizuje poszczególne instrumenty rynku pracy. Staże dla osób bezrobotnych – 

nabór się nie dawno zakończył. Wszystkie inne instrumenty po kolei będą startować, 

- realizacja zadań w ramach tarczy antykryzysowej – to jest coś, co Urząd Pracy realizuje                                             

z początkiem zeszłego roku, od marca. Na ten cel w zeszłym roku Urząd pozyskał 34 008 000,00 zł – 

tarcza jest nadal w realizacji. 
 

      Na zakończenie wystąpienia Pan Dyrektor poinformował, iż wychodząc na dzisiejszą sesję, 

otrzymał nowe pismo z Ministerstwa, nową tarczę, którą Urząd Pracy będzie realizował od 28 lutego 

br. 

Do tej pory z jednorazowych pożyczek na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności 

gospodarczej dla mikroprzedsiębiorców, wydano prawie 22 mln zł, 866 podmiotów skorzystało                   

z gminy Wręczyca Wielka. 

Na dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samo 

zatrudnionych z gminy Wręczyca Wielka skorzystało 119 podmiotów. 

Na dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych składek od tych 

wynagrodzeń – z gminy Wręczyca Wielka skorzystało 65 podmiotów. 

Dla organizacji pozarządowych - 1 podmiot oraz jednorazowa dotacja na pokrycie kosztów 

prowadzenia działalności gospodarczej - 3 podmioty z gminy Wręczyca Wielka. 

Pan Dyrektor dodał, że na chwilę obecną, na zadania w 2021 roku Urząd Pracy pozyskał rekordowe 

środki – 9,5 mln zł. Są to środki które są poza tarczą, środki które będą przyznawane na staże – dla 

ok. 460 osób, szkolenia – dla ok. 20 osób, prace interwencyjne - dla ok. 55 osób, roboty publiczne – 

dla ok. 30 osób, prace społecznie użyteczne – dla ok. 31 osób, doposażenie lub wyposażenie 

stanowisk pracy – ok. 32, jednorazowe środki na otwarcie działalności gospodarczej – dla 100 osób, 

bony szkoleniowe – dla 9 osób, bony na zasiedlenie – dla 39 osób, bony na zatrudnienie – dla 15 

osób, dofinansowanie wynagrodzenia za bezrobotnego powyżej 50 roku życia – dla 15 osób oraz 

refundacje kosztów opieki nad dzieckiem i badania lekarskie – wolna kwota, ile osób się zgłosi, tyle 

będzie można obsłużyć. 

Aktualnie do wyczerpania środków prowadzony jest nabór na prace interwencyjne poza 

zatrudnieniowe, bon na zasiedlenie, bon szkoleniowy i dofinansowanie wynagrodzenia na 

zatrudnienie bezrobotnego powyżej 50 roku życia. 

W ramach tarczy antykryzysowej  nadal trwają następujące nabory wniosków: 

- na niskooprocentowaną pożyczkę z funduszu pracy dla mikroprzedsiębiorców (do 10 czerwca br.), 

dla samozatrudnionych – również do 10 czerwca br., 

- na dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracownika oraz należnych od tych wynagrodzeń 

składek – też do 10 czerwca  br., 
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- na dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych 

wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne w przypadku spadku przychodów  dla organizacji 

pozarządowych – do 10 czerwca br., 

- na uzyskanie pożyczki dla organizacji pozarządowej lub podmiotu o którym mowa w art. 3 ust. 3 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – do 10 czerwca br. (z tej pomocy mogą 

również korzystać Parafie). 

Dodatkowo od 1 lutego 2021 r. w związku z wejściem w życie nowego rozporządzenia Rady 

Ministrów została wprowadzona tzw. nowa tarcza, tarcza branżowa. Jest to dotacja na pokrycie 

bieżących kosztów prowadzenia działalności w wys. 5 000 zł. 
     

Kończąc swoją wypowiedź Pan Mariusz Mandat – Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy  

w Kłobucku powiedział: 

- jak Państwo wiecie, w styczniu realizowaliśmy również tarczę branżową, która była ogłoszona 

tylko przez miesiąc, nastąpiło teraz ponownie jakby uruchomienie tej tarczy i ma ona być otwarta do 

31 marca, a dziś właśnie otrzymaliśmy nową tarczę, którą uruchamiamy 28 lutego. To jest znowu 

tarcza branżowa. Znów, jak w poprzednich branżowych tarczach jest wymienione 48 kodów PKD, ze 

wskazaniem, że małe podmioty, mikroprzedsiębiorstwa, które poprzednim razem znalazły się na tej 

liście 48. kodów PKD, mogą dostać ją dwukrotnie bądź trzykrotnie. 

W związku z tym myślę, że dla niektórych mikroprzedsiębiorstw będzie to niezły zastrzyk, bo od 

początku tego roku dostaną od nas 3 razy po 5 000 zł. 

 

Na tym Pan Dyrektor zakończył swoje wystąpienie, zwracając się do Zgromadzonych o ewentualne 

pytania. 
 

      Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant podziękował za przedstawienie informacji, 

zwracając się do Rady Gminy o pytania do Pana Dyrektora, korzystając z jego obecności na sesji.  
 

Głos zabrali: 
 

Radny Pan Jakub Winecki: 

- chciałem  zapytać, kiedy będzie nabór na staże do 30 roku życia, bo ten się zamknął? 

Pan Mariusz Mandat – Zastępca Dyrektora PUP w Kłobucku: 

- ten się zamknął, wpłynęło prawie 200 wniosków, jesteśmy w trakcie rozpatrywania tego. Myślę,                      

że w ciągu dwóch tygodni będzie następny. 

 

Radny Pan Artur Klorek: 

- czy w tej nowej tarczy, która wchodzi od 28 lutego, czy tam są jakieś zmiany z PKD? Czy nadal 

zostaje 47.71? 

Pan Mariusz Mandat – Zastępca Dyrektora PUP w Kłobucku: 

- 48 kodów PKD 

Radny Pan Artur Klorek: 

- zaczynających się od? 

Pan Mariusz Mandat – Zastępca Dyrektora PUP w Kłobucku: 

- zaczynających się od 47.71.Z, z tym, że jest taka pewna uwaga, że: 47.71.Z; 47.72.Z; 47.81.Z; 

47.82.Z; 47.89 i 91.02 – może otrzymać dotacje tylko dwa razy 

Radny Pan Artur Klorek: 

- rozumiem, a niższych kodów PKD jeszcze  to nie obejmuje? 

Pan Mariusz Mandat – Zastępca Dyrektora PUP w Kłobucku: 

- nie, mimo, że była zapowiedź w sobotę taka i dostaliśmy też taką informację wstępną, że będą 

uwolnione kody PKD, to znaczy będzie powtórka tej tarczy, która obowiązywała w kwietniu 

zeszłego roku. Ten projekt co przyszedł z Ministerstwa, nadal wskazuje na 48 kodów PKD. 
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Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant: 

- z tego co rozumiem, jeżeli chodzi o tą nową tarczę, kody PKD zmieniły się, czy nie? 

 Pan Mariusz Mandat – Zastępca Dyrektora PUP w Kłobucku: 

- nie 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant: 

- ale mimo to, bardzo bym prosił, jeżeli oczywiście jest taka możliwość, aby umieścić informacje na 

temat nowej tarczy wraz z tymi kodami PKD na stronie Urzędu Pracy 

Pan Mariusz Mandat – Zastępca Dyrektora PUP w Kłobucku: 

- tak też było poprzednim razem, teraz też tak będzie. Na razie Minister podpisał to jako projekt, więc 

do użytku wewnętrznego, póki nie będzie to oficjalne. 28 już jest raptem, więc na pewno będziemy to 

wieszać, jak już zatwierdzone zostaną te kody PKD. Jeszcze w zeszłym tygodniu była informacja 

taka, że nie będzie te 48 kodów, tylko tak jak w zeszłym roku wszystkie kody PKD będą objęte 

pomocą. Być może że to się zmieni, bo do 28. jest jeszcze daleko. 
  

Innych pytań i wniosków do Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku nie zgłoszono. 

Pan Mariusz Mandat – Zastępca Dyrektora PUP w Kłobucku, uzupełniając swoją informacją dodał: 

- pieniądze na otwarcie działalności gospodarczej w tym roku – to 21 000 zł, w zeszłym roku było 

20 000 zł i na utworzenie miejsca pracy – też będzie 21 000 zł. 

Bardzo dużo osób z Częstochowy próbuje do nas składać, ze względu na to, że w Częstochowie jest 

18 000 zł na otwarcie działalności gospodarczej. Zachęcam do składania, mamy naprawdę dużo 

środków w tym roku. 

Ponadto Krajowy Fundusz Szkoleniowy i szkolenia dla pracowników - nie trzeba być bezrobotnym, 

żeby korzystać z Urzędu Pracy. Jesteśmy na pomoc dla przedsiębiorców jak najbardziej otwarci                        

i właśnie uzyskaliśmy też większe środki na szkolenie pracowników, na podnoszenie kwalifikacji,                

na utrzymanie miejsc pracy, na nowe kwalifikacje. 

Rozporządzenie się zmieniło w taki sposób, że są bardzo elastyczne priorytety na ten rok. W zasadzie 

każdy przedsiębiorca z naszego terenu będzie mógł skorzystać z KFS-u już w tych pierwszych 

naborach. Zachęcam, ponieważ za ok. tygodnia będziemy uruchamiać Krajowy Fundusz 

Szkoleniowy, są tam fajne środki, a jak nam braknie, to wiemy, gdzie jeszcze trzeba otworzyć furtkę, 

żeby je pozyskać.    
 

          W związku z wyczerpaniem punktu, Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant 

podziękował Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy za przedstawienie informacji w zakresie 

sytuacji na rynku pracy w Powiecie Kłobuckim, ze szczególnym uwzględnieniem Gminy Wręczyca 

Wielka. 

          (szczegółowa informacja o sytuacji na rynku pracy – załącznik nr 3 do protokołu) 
 

Ad. 5. 

            Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy                  

Wręczyca Wielka. 
 

             Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant stwierdził, iż na sesji mamy obecnych 

dwóch Komendantów, tj. Zastępcę Komendanta Powiatowego, który reprezentuje Komendę 

Powiatową Policji w Kłobucku oraz Komendanta, który reprezentuje Komisariat Policji we 

Wręczycy Wielkiej.  

Po przedstawieniu Zgromadzonym obu Komendantów Policji – Przewodniczący Rady Gminy 

poinformował, że Pan Komendant przedstawił informację o stanie bezpieczeństwa i porządku 

publicznego w formie pisemnej, która będzie do zapoznania się w Biurze Rady Gminy. 

Dodał, że Państwo Radni wcześniej nie otrzymali tej informacji, ponieważ dotarła ona do nas w dniu 

dzisiejszym, natomiast zostanie Państwu Radnym również przesłana na skrzynki mailowe. 
       

           Następnie Pan Przewodniczący zaproponował, aby Państwo Radni korzystając z obecności 

przedstawicieli Policji zgłaszali jakieś uwagi, sugestie do pracy Policji, czy ewentualnie zadawali 

pytania jeśli są jakieś nurtujące mieszkańców sprawy. 
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Dyskusja: 
 

Radny Pan Artur Klorek: 

- korzystając z okazji, że jest tutaj przedstawiciel Komendy w Kłobucku, mam takie pytanie – chodzi 

o rozwiązanie w ruchu drogowym skrzyżowania w miejscowości Hutka, tj. ulica Kłobucka, ulica 

Główna i ulica na Kałmuki, Praszczyki. 

Przede wszystkim ta ulica jest tam bardzo szybka, często jest tam przekraczana szybkość i składałem 

tutaj przez pośrednictwo Pana Wójta wniosek o wymalowanie znaków poziomych na tej drodze,                   

bo mało widoczne są te znaki pionowe, aczkolwiek też po rozmowach z mieszkańcami, dostałem 

takie sygnały, że tam też byłoby rozwiązaniem rondo, takie małe rondo jak jest np. na Rynku 

Wieluńskim.  

To trzeba sygnalizować, ponieważ zmiana organizacji ruchu by tego nie rozwiązała - żeby zrobić 

główną ulicę na Kałmuki prosto, to by zrobiło jeszcze szybszą drogę. Tutaj ta ulica Główna jest taka, 

że nie każdy, kto nie jest z naszego regionu, a jadąc tutaj w stronę autostrady, gdzie jest zjazd w tej 

chwili, jadą szybko, nie zwracają uwagi na to. 

Czy jest jakaś szansa, żeby to poprzeć właśnie przez Państwa Policjantów, czy z ruchu drogowego,       

że to rozwiązanie miałoby jakiś sens 
 

I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Kłobucku Mł. Inspektor Artur Wilczyński: 

- Obawiam się, że rozczaruje Pana moja odpowiedź, bo jeżeli chodzi o jakiekolwiek zmiany                        

w zakresie organizacji ruchu, to należy do organu zarządzającego. Od klasy drogi powiatowej 

warunkowo od wojewódzkiej, dopiero wtedy przed wydaniem decyzji dany podmiot zwraca się do 

Policji o wydanie opinii na temat zmian. 

Oczywiście my bardzo chętnie uczestniczymy we wszelkiego rodzaju lustracjach na miejscu. 

Generalnie co do zasady, popieramy wszelkie działania które służą poprawie bezpieczeństwa 

użytkowników dróg i pieszych i rowerzystów i mieszkańców – bo to też jest kwestia przemieszczania 

się z jednej na drugą stronę. Bardzo chętnie się włączymy do działań, ale nie my jesteśmy adresatem 
 

Radny Pan Artur Klorek: 

- ja rozumiem, tam są jakieś statystyki, bo z 3 miesiące temu też było tam zdarzenie i co chwila 

dochodzi do jakichś kolizji. Ja wiem, że można ewentualnie się pokusić o jakieś takie statystyki od 

Państwa, jak to tam wygląda na tym skrzyżowaniu, żeby poprzeć ten nasz wniosek do Powiatu, żeby 

rozwiązać to skrzyżowanie 
 

I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Kłobucku Mł. Inspektor Artur Wilczyński: 

- organ zarządzający ruchem, czy to jest Zarząd Dróg Wojewódzkich, czy Powiatowych, przed 

wydaniem, my udzielamy informacji jeżeli chodzi o zdarzenia drogowe. Z reguły, tak jak chce dana 

instytucja - na przestrzeni 3 ostatnich lat. 

Natomiast jeżeli chodzi o konkretnie to skrzyżowanie, to nie ma najmniejszego problemu. Jak będzie 

tylko przerwa, ja sobie spiszę jaki zakres danych Pana interesuje i myślę, że w terminie 7-14 dni, 

pisemnie Pan otrzyma na skrzynkę, czy na Biuro Rady odpowiedź z rozbiciem na rodzaj zdarzenia, 

nawet na przyczynę zdarzenia. Także nie ma żadnego problemu, jesteśmy w stanie takie dane 

wyciągnąć 
 

 Radny Pan Artur Klorek: 

- bardzo serdecznie dziękuję 

 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant: 

- czy będą jeszcze pytania do Pana Komendanta? 
 

Pytań nie zgłoszono. 
 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant kontynuował: 

- z tego co widzę, to Policja działa i pracuje na takim poziomie, że nie ma żadnych problemów.                         

Z tego co się orientuje, to przez ostatnie lata rzeczywiście ta przestępczość na naszym terenie spadła. 

 



-  8  - 
 

Tutaj z mojej strony, jako Przewodniczącego Rady i całej Rady Gminy, Pana Wójta – chcieliśmy 

podziękować za dobrą współpracę z Komendą Powiatową Policji – jesteście Panowie na każde 

wezwanie i te działania z Waszej strony są poparte tym, że jak widzicie Państwo, tych problemów 

jest coraz mniej. Mam nadzieję, że dalej taka współpraca pomiędzy Gminą Wręczyca Wielka                          

a Komendą Powiatową Policji będzie i w następnych latach również ta przestępczość będzie coraz to 

mniejsza. 

Radnym tylko chciałbym podpowiedzieć, że jako funkcjonariusze publiczni – macie Państwo taką 

możliwość, że w każdej sprawie możecie się do Komendy zwrócić w formie pisemnej i wszelkiego 

rodzaju sprawy dotyczące i mieszkańców i problemów istniejących na drogach, możecie kierować. 

Sądzę, że nie zostanie to bez echa, będzie odpowiedziane i będzie odpowiednio zareagowane. 

 

     W związku z brakiem innych wypowiedzi, Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant 

podziękował przedstawicielom Policji za przybycie, oznajmując, że jeśli są zaangażowani                               

w dzisiejszej swojej dalszej pracy, to nie będzie ich zatrzymywał.   

Jednocześnie poprosił o przekazanie Komendantowi Powiatowemu Policji słów podziękowań za 

dotychczasową współpracę.  

 

I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Kłobucku Mł. Inspektor Artur Wilczyński 

podziękował, przy czym przed opuszczeniem obrad sesji zwrócił się do Zgromadzonych słowami: 

- ja bym Państwa zachęcał do bieżącego przekazywania wszelkich sygnałów mieszkańców, bo nie 

ukrywam, planując służbę policjantów w terenie – my bazujemy m.in. na tym co mieszkańcy 

przekazują za pośrednictwem Państwa Radnych, jak zarówno też tzw. aplikacji Krajowa Mapa 

Zagrożeń Bezpieczeństwa.  

My to wtedy nakładamy na siatkę m.in. gminy i to nam pozwala  w naszej ocenie, bardziej skutecznie 

planować rozmieszczenie sił i środków policyjnych na terenie gminy. 

 

            Przewodniczący Rady Gminy jeszcze raz podziękował Przedstawicielom Policji. Podziękował 

również Panu Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy - jeżeli wzywają go obowiązki, ponieważ 

pracy w Urzędzie na pewno jest bardzo dużo. 

Pan Przewodniczący podziękował Dyrektorowi za przybycie oraz za współpracę, którą na przestrzeni 

całego roku Pan Dyrektor i Urząd Pracy wykonywał. 
 

Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Pan Mariusz Mandat podziękował. 

Przedstawiciele jednostek powiatowych opuścili salę narad. 
 

(informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Wręczyca Wielka – 

załącznik nr 4 do protokołu) 

Ad.6. 
 

         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 30 grudnia 2020 r. do 23 lutego 2021 r. 
 

   W dniu 12 stycznia 2021 r. do Przewodniczącego Rady Gminy wpłynęło pismo w związku                          

z rozpatrzeniem skargi na Wójta Gminy, w sprawie której, podejmowana była uchwała na sesji   

w miesiącu grudniu. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował: 

-  Skarżący zarzucił, że nastąpiła pomyłka i wezwał do usunięcia wady w podjętej uchwale, 

polegającej na rozpatrzeniu innej skargi niż była wnioskowana. 

Przedmiotowe pismo skierowałem do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, aby odniosła się do 

zarzutu, który jej w treści pisma został postawiony przez Skarżącego. 
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Komisja merytoryczna na posiedzeniu - 9 lutego 2021 r. zajęła się tą sprawą i prosiłbym, aby 

Przewodniczący Komisji w swoim sprawozdaniu przedstawił Wysokiej Radzie propozycję 

stanowiska w tym temacie, które oczywiście ta Komisja wypracowała. 

Następnie Rada Gminy wypowie się w drodze głosowania, czy zgadza się z tym stanowiskiem                    

i przyjmuje je jako własne. Oczywiście to stanowisko, które przyjmie Rada Gminy prześlę                           

w odpowiednim czasie do Skarżącego w formie odpowiedzi; 
 

 

 W dniu 18 stycznia 2021 r. do Przewodniczącego Rady Gminy wpłynęło pismo od mieszkańca 

gminy, zatytułowane „prośba”. 

Pan Przewodniczący powiedział: 

 -  Mieszkaniec Gminy, w związku z otrzymaniem od Wójta wezwania do wykazania szczególnej 

istotności dla interesu publicznego przetworzenia informacji publicznej, o którą wnioskował -  

skierował do mnie pismo – prośbę w zasadzie, abym wytłumaczył Panu Wójtowi i pracownikom 

Urzędu (tutaj akurat sprawą wniosku zajmował się Referat Finansowy), że mieszkańcom żądana 

informacja się należy. Taka sugestia była z jego strony. 

Tutaj tak na marginesie chciałbym dodać, że chodziło o dane w zakresie podatków i opłat od 1945 

roku.  Dane te są danymi przetworzonymi, a więc wnioskodawca musi zgodnie z ustawą o dostępie 

do informacji publicznej wykazać interes publiczny. 

Oczywiście udzieliłem odpowiedzi, że Przewodniczący Rady nie jest zwierzchnikiem służbowym – 

tak w stosunku do Pana Wójta, jak i pracowników Referatu Finansowego, którzy zgodnie z ustawą                        

o pracownikach samorządowych podlegają Panu Wójtowi. 

Zatem Przewodniczący Rady Gminy nie jest uprawniony do podjęcia działań, na które wezwał 

Mieszkaniec w przedmiotowym piśmie. Poza tym, chciałbym dodać, że postępowanie prowadzi Pan 

Wójt – są środki odwoławcze od decyzji, o których strona ma prawo i powinna być poinformowana. 

Myślę, że sprawa nie utknie na półce, tylko będzie w odpowiedni sposób przekazana Skarżącemu; 
 

 1 lutego 2021 r. ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach wpłynęło zawiadomienie 

o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXIII/225/20                          

w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Wręczyca Wielka, w części dotyczącej § 5 jako 

sprzecznej z art. 2 i 7 Konstytucji RP. 

Przewodniczący Rady Gminy oznajmił: 

- W ślad za zawiadomieniem, 4 lutego br. wpłynęło rozstrzygnięcie nadzorcze, stwierdzające 

nieważność tegoż paragrafu uchwały. Można tutaj tylko przypomnieć, że § 5 stanowił iż: 

„Traci moc uchwała Nr XVIII/154/16 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 30 września 2016 r.                                

w sprawie zaopiniowania „Propozycji planu aglomeracji Wręczyca Wielka”.  

W ocenie organu nadzorczego § 5 uchwały sprzeczny jest z prawem z kilku powodów. M.in.: 

dlatego, że: 

Do uchwały Nr XVIII/154/16 Rady Gminy Wręczyca Wielka nie ma zastosowania, przywołany        

w podstawie prawnej analizowanej uchwały, przepis art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.  

Prawo wodne, zgodnie z którym akty prawa miejscowego wydane na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy 

z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne - zachowują moc nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 r. 

Uchwała w sprawie zaopiniowania "Propozycji planu aglomeracji Wręczyca Wielka", została podjęta 

na podstawie art. 43 ust. 2b ustawy Prawo wodne z 18 lipca 2001 r. Utraciła więc moc obowiązującą 

wraz z wszystkimi, nieutrzymanymi w mocy aktami wydanymi na podstawie ustawy z 2001 r.                            

- z dniem utraty mocy przez tę ustawę. Nastąpiło to 31 grudnia 2020 r., podczas gdy przedmiotowa 

uchwała Rady Gminy Wręczyca Wielka została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Śląskiego w dniu 11 stycznia 2021 r. i weszła w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia. 

Nadzór podkreśla również, iż uchylenie uchwały z 2016 r. było bezprzedmiotowe także i z tego 

powodu, że stanowiła ona jedynie element procedury, której efektem było utworzenie aglomeracji 

przez Sejmik Województwa Śląskiego. Należało więc traktować ją,  jako akt jednorazowy.   
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Poza tym, uchwała Nr XXIII/225/20 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 30 grudnia 2020 r. 

stanowi akt prawa miejscowego, w związku z czym nie powinna zawierać przepisów uchylających 

uchwałę, która nie miała takiego charakteru - uchwała Nr XVIII/154/16 Rady Gminy nie została 

nigdy ogłoszona w dzienniku urzędowym.  

Tak więc zapis o uchyleniu uchwały z 2016 roku był zbędny. Podsumowując - mimo iż ten jeden 

paragraf uchwały dotyczącej Aglomeracji, który wcześniej cytowałem, został uchylony, należy 

podkreślić, że uchwała w pozostałej części jest ważna i obowiązująca. 
 

 W dniu 3 lutego 2021 r. do Rady Gminy wpłynęła petycja mieszkańców, którzy zwrócili się               

o podjęcie niezwłocznych działań związanych z utwardzeniem drogi – ul. Leśnej                                     

w Truskolasach. 

Pan Przewodniczący przekazał: 

-  Do petycji, pod którą podpisało się trzech Mieszkańców dołączono zdjęcia obrazujące drogę 

dojazdową do ich posesji. 

Przedmiotową petycję wg właściwości skierowałem do Wójta Gminy, czyli organu wykonawczego 

który odpowiada m.in. za prawidłową gospodarkę finansową, w tym oczywiście odpowiada za 

realizację budżetu gminy. Myślę, że Pan Wójt tutaj w tej sprawie, tym Mieszkańcom odpowie.         
 

 11 lutego 2021 r. z Urzędu Skarbowego w Kłobucku wpłynęło pismo o przesłanie wykazu 

Radnych zobowiązanych na podstawie ustawy samorządowej do złożenia oświadczenia majątkowego 

wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.  

Przewodniczący Pan Marek Prubant dodał: 

- Oczywiście taki wykaz został przeze mnie wysłany – tym samym udzielając stosownej odpowiedzi 

w tym temacie. Urząd Skarbowy taką informację otrzymał. 

Przy okazji chciałbym przypomnieć Państwu Radnym, że ustawowy termin do złożenia oświadczenia 

majątkowego za rok poprzedzający, jest to 30 kwietnia br. Jeżeli oczywiście w tym zakresie będą 

jakieś zmiany, ponieważ w tamtym roku te zmiany były, było to do końca maja, jeżeli oczywiście 

takie zmiany będą – to Państwa oczywiście poinformujemy drogą mailową. 

Nie mniej jednak trzymajmy się tego terminu który nas obowiązuje, ponieważ innych wytycznych nie 

ma, czyli do 30 kwietnia, jeżeli chodzi o oświadczenia majątkowe, musimy te oświadczenia złożyć.  
 
 

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.7. 

           Sprawozdania z pracy Komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.    
 

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

Rady Gminy w okresie międzysesyjnym złożyli kolejno: 

 

1)  Przewodniczący Komisji Poli tyki Społecznej - Pan Paweł Kocik złożył 

sprawozdanie z pracy Komisji  Polityki Społecznej w okresie międzysesyjnym.  
 

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

Przebieg głosowania: 

Liczba uprawnionych do głosowania – 15 radnych 

Liczba obecnych – 12 radnych 

Za – 12 

Przeciw – 0 

Wstrzymujących się – 0 
 

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

 

2)  Przewodniczący Komisji Budżetowej - Pan Janusz Ogłaza złożył sprawozdanie                               

z pracy Komisji Budżetowej oraz Komisji Polityki Społecznej w okresie 

międzysesyjnym (wspólne posiedzenie Komisji) .  
 

Do sprawozdania pytań nie zgłoszono. 
 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant powiedział: 

- ja tylko mam jedną sugestię, ponieważ w sprawach różnych, jeżeli chodzi o to sprawozdanie, nie 

została ujęta…, to znaczy został ujęty temat, niemniej jednak nie jest napisane w sprawozdaniu, kto 

ten wniosek zgłosił – chodzi o wniosek dotyczący podniesienia świadomości Mieszkańców Gminy 

Wręczyca Wielka odprowadzających podatek PIT. Ten wniosek złożyłem i prosiłbym, aby w tym 

sprawozdaniu zostało to uwzględnione 
 

Przewodniczący Komisji Budżetowej Pan Janusz Ogłaza: 

- dobrze. 
 

Następnie wobec braku pytań, Przewodniczący Rady Gminy poddał sprawozdanie j/w pod 

głosowanie. 
 

Przebieg głosowania: 

Liczba uprawnionych do głosowania – 15 radnych 

Liczba obecnych – 12 radnych 

Za – 12 

Przeciw – 0 

Wstrzymujących się - 0 
 

(głosowanie imienne nr 5 – 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 Budżetowej i Komisji Polityki 

Społecznej Rady Gminy w okresie międzysesyjnym. 
 

(sprawozdanie – załącznik nr 6 do protokołu) 

 

Po przegłosowaniu sprawozdania z pracy Komisji j/w Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek 

Prubant zwrócił się do Wójta Gminy z zapytaniem: 

- ponieważ na tej połączonej Komisji 12-tego lutego był mój wniosek dotyczący realizacji…, znaczy 

informacji mieszkańców dotyczący płacenia podatku PIT w danym Urzędzie Skarbowym, aby te 

środki wpłynęły do Rady Gminy – na jakim etapie realizacji jest mój wniosek, ponieważ jest to 

bardzo ważny wniosek dla budżetu gminy.   

Chciałbym zapytać czy od 12 lutego do dnia dzisiejszego coś w tym temacie drgnęło, czy ten 

wniosek został  bez realizacji? 
 

Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński udzielił odpowiedzi: 

- wniosek został - praktycznie można powiedzieć - zrealizowany w zakresie takim, że zostały 

opracowane materiały promocyjne. Będą one dystrybuowane i do Radnych i do Sołtysów, będzie 

również zamieszczona w najbliższym czasie informacja na stronie internetowej Gminy i na stronie 

facebookowej.  
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3)  Pan Jakub Winecki –  Przewodniczący  Komisji Skarg, Wniosków i  Petycji  złożył  

sprawozdanie z pracy Komisji  Skarg, Wniosków i  Petycj i  w okresie 

międzysesyjnym .  
 

 

       Po przedstawieniu sprawozdania j/w głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek 

Prubant, który stwierdził: 

-  proszę Państwa, ponieważ 90% sprawozdania stanowiła propozycja stanowiska dla Rady, niemniej 

jednak moja propozycja jest następująca, aby przyjąć sprawozdanie, a następnie przegłosować 

stanowisko proponowane przez Komisję Skarg, Wniosków i  Petycji. 

Czy Państwo jesteście za takim tokiem postępowania w tej sprawie? Czy ktoś jest przeciwny?                    

Nie widzę.  
 

       W związku z brakiem innych propozycji, Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant 

poddał pod głosowanie w pierwszej kolejności przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji w okresie międzysesyjnym. 
 

 

Przebieg głosowania: 

Liczba uprawnionych do głosowania – 15 radnych 

Liczba obecnych – 12 radnych 

Za – 12 

Przeciw – 0 

Wstrzymujących się – 0 
 

(głosowanie imienne nr 6 – 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 Skarg, Wniosków i Petycji                    

Rady Gminy w okresie międzysesyjnym. 
 

(sprawozdanie – załącznik nr 7 do protokołu) 
 

Po przegłosowaniu sprawozdania j/w Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant powiedział: 

-  proszę Państwa, ponieważ zostało wypracowane stanowisko przez Komisję, to stanowisko jest 

bardzo obszerne, wysłuchaliście je Państwo, czy do tego stanowiska Państwo macie jakieś 

zastrzeżenia,  ewentualnie nie zgadzacie się z jego treścią? Czy jakieś inne propozycje może? 
 

Radna Pani Anita Toborek: 

- ja mam pytanie, czy nie dałoby się tego napisać bardziej „ludzkim” językiem, żeby było zrozumiałe  
 

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Pan Jakub Winecki: 

- w poprzedniej uchwale to było jasno wskazane. Natomiast Skarżący ponowił skargę, stwierdził,               

że jest niezadowolony z rozstrzygnięcia, dlatego to stanowisko musi być takie obszerne 
 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant: 

- proszę Państwa, tutaj jeżeli chodzi o wyjaśnienie, ponieważ jest to, tak można to przyjąć jako 

skarga na skargę, to musi to być dosyć obszerne stanowisko, poparte paragrafami z k.p.a, jak również 

wyrokami Sądu, które są w tym stanowisku. Ja uważam, że to stanowisko, które wypracowała 

Komisja jest stanowiskiem wyczerpującym. Niemniej jednak tu jest takie stwierdzenie, że…, jeśli 

oczywiście takie stanowisko będzie przyjęte, że… „bez zawiadamiania skarżącego”. W moim 

przekonaniu kultura tego wymaga, abyśmy takie stanowisko…, i ja – jeżeli Państwo pozwolą – jeżeli 

takie stanowisko będzie przyjęte, Skarżącemu takie stanowisko wyślę.   

Wracamy do meritum sprawy, a mianowicie jeżeli chodzi o stanowisko, ponieważ było to 

stanowisko, które odczytał Przewodniczący Komisji, było to stanowisko Komisji, ja tylko bym 

poczynił tutaj takie drobne zmiany, a mianowicie w tytule byłoby:   
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STANOWISKO RADY GMINY WRĘCZYCA WIELKA z dnia 23 lutego 2021 r.  w sprawie 

zarzutów Skarżącego podniesionych w piśmie z dnia 4 stycznia 2021 r. dotyczących Uchwały Nr 

XXIII/224/20 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 30 grudnia 2020 r.  w sprawie rozpatrzenia 

skargi na Wójta Gminy Wręczyca Wielka.  

-  Podstawy prawne są oczywiście zbieżne z tym co powiedział Przewodniczący Komisji i:  Rada 

Gminy Rada Gminy Wręczyca Wielka przyjmuje następujące stanowisko: …. 
 

Po przedstawieniu propozycji zmian j/w,  

Pan Przewodniczący Rady Gminy kontynuował wypowiedź: 

- jeżeli Państwo zażądacie tego, to ja odczytam jeszcze raz to samo stanowisko, które czytał 

Przewodniczący Komisji, ono jest dosyć obszerne i dla laika jest w dużej części może nie zrozumiałe, 

bo tutaj są wykładnie prawne dotyczące całej sprawy, ale meritum jest jedno – że Rada Gminy 

podtrzymuje takie stanowisko, które w uchwale wcześniejszej podjęła.  

Czy mam czytać, czy te korekty odnośnie stanowiska Państwo przyjmujecie jako pewnik? 

 

Radni Gminy nie wnieśli sprzeciwu, wobec czego Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant 

powiedział: 

- dobrze, zgoda taka jest, w takim razie takie stanowisko teraz przegłosujemy. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant poddał pod głosowanie propozycję stanowiska                            

w sprawie zarzutów Skarżącego podniesionych w piśmie z dnia 4 stycznia 2021 r. dotyczących 

Uchwały Nr XXIII/224/20 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie 

rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Wręczyca Wielka, w brzmieniu zaproponowanym przez 

Komisję Skarg, Wniosków i Petycji, z uwzględnieniem drobnych zmian na wstępie, o których j/w 

informował Przewodniczący Rady Gminy.   

 

Przebieg głosowania: 

Liczba uprawnionych do głosowania – 15 radnych 

Liczba obecnych – 12 radnych 

Za – 12 

Przeciw – 0 

Wstrzymujących się – 0 
 

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

 

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

0 „wstrzymujących się”) przyjęła następujące stanowisko: 

 

STANOWISKO  

RADY GMINY WRĘCZYCA WIELKA 
 

z dnia 23 lutego 2021 r.   
 

w sprawie zarzutów Skarżącego podniesionych w piśmie z dnia 4 stycznia 2021 r. 

dotyczących Uchwały Nr XXIII/224/20 

 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 30 grudnia 2020 r.  

w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Wręczyca Wielka 
 

          Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.                   

z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) w związku z § 22 ust. 2 pkt 2 Uchwały Nr XXXVI/360/18 Rady 

Gminy Wręczyca Wielka z dnia 27 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Wręczyca Wielka (t. j. 

Dz. Urz. Woj. Śl. z 2020 r. poz. 7127) 
 

Rada Gminy Wręczyca Wielka 

przyjmuje następujące stanowisko: 
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      Podtrzymuje dotychczasowe ustalenia faktyczne i ocenę skargi złożonej przez Skarżącego na 

Wójta Gminy Wręczyca Wielka wyrażone w Uchwale Nr XXIII/224/20 Rady Gminy Wręczyca 

Wielka z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Wręczyca Wielka 

wraz z uzasadnieniem. 
 

Zarzuty Skarżącego, w tym zarzuty podniesione w piśmie z dnia 4 stycznia 2021 r. (data 

wpływu do Urzędu Gminy – 12 stycznia 2021 r.) uznaje za niezasadne  z następujących przyczyn. 
 

Na wstępie wskazanym jest poczynienie kilku uwag natury formalnej. 
 

Zgodnie z przepisem art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego: 

§  1.  Organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki. 

§  2.  Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o 

dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o 

fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się 

postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ. 

§  3.  Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później 

niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch 

miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od 

dnia otrzymania odwołania. 
 

Przez „załatwienie sprawy” należy rozumieć rozstrzygnięcie sprawy decyzją 

administracyjną, chyba że przepisy Kodeksu stanowią inaczej (art. 104  § 1).  
 

W wyroku z 5.01.1993 r., SAB/Wr 47/92, „Wspólnota” 1993/41, s. 18, NSA stwierdził,                   

że: „Wydanie postanowienia o wznowieniu postępowania jest także załatwieniem sprawy w 

rozumieniu art. 35 k.p.a., gdyż jest załatwieniem sprawy o wznowienie postępowania, polegającym 

na wstępnym rozpatrzeniu wniosku strony, zawartego w podaniu o wznowienie postępowania” 

(Jaśkowska Małgorzata, Wilbrandt-Gotowicz Martyna, Wróbel Andrzej, Kodeks postępowania 

administracyjnego. Komentarz aktualizowany, Opublikowano: LEX/el. 2020). 
 

Początkiem biegu terminów załatwiania spraw jest data wszczęcia postępowania 

administracyjnego. W postępowaniu wszczętym na żądanie strony jest to data doręczenia organowi 

żądania strony (art. 61 § 3). W razie wniesienia żądania drogą elektroniczną datą wszczęcia 

postępowania na żądanie strony jest dzień wprowadzenia żądania do systemu teleinformatycznego 

organu administracji publicznej (art. 61 § 3a). Datą wszczęcia postępowania z urzędu jest dzień 

podjęcia przez właściwy organ administracji publicznej pierwszej czynności w sprawie (zob. uchwała 

NSA w Warszawie z 24.06.1996 r., FPK 5/96, ONSA 1996/3, poz. 105 (Jaśkowska Małgorzata, 

Wilbrandt-Gotowicz Martyna, Wróbel Andrzej, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz 

aktualizowany, Opublikowano: LEX/el. 2020). 
 

W wyroku z dnia 9 czerwca 2020 r., sygn. akt I SAB/Wa 132/20 Wojewódzki Sąd 

Administracyjny w Warszawie wskazał, że: „Pod pojęciem "załatwienie sprawy" trzeba rozumieć 

wydanie w sprawie rozstrzygnięcia merytorycznego lub formalnoprawnego, kończącego 

postępowanie administracyjne w rozpatrywanej przez organ sprawie”. 
 

Zbieżny pogląd został wyrażony przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie                    

w wyroku z dnia 27 marca 2018 r. sygn. akt I SAB/Wa 31/18, zgodnie  z którym: „Pod pojęciem 

"załatwienie sprawy" należy rozumieć wydanie przez organ w sprawie rozstrzygnięcia 

merytorycznego lub formalnoprawnego, kończącego postępowanie administracyjne”. 
 

Mając na uwadze przytoczone poglądy doktryny i judykatury stwierdzić należy, że przepis art. 

35 k.p.a. nie odnosi się do każdej czynności organu administracji,  a jedynie do „załatwienia sprawy” 

przez co z kolei rozumieć należy sprawy kończące się w drodze wydania decyzji administracyjnej, 

bądź np. sprawy w przedmiocie wznowienia postępowania. 
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Z całą pewnością treść pism wnoszonych przez Skarżącego, w szczególności pisma z dnia               

17 czerwca 2020 r., 18 sierpnia 2020 r. oraz 31 sierpnia 2020 r. nie mogą być traktowane jako 

wnioski o wszczęcie postępowania administracyjnego. Treść tych pism nie wskazuje również na to, 

by dotyczyły one „załatwienia sprawy”, o którym mowa w przepisie art. 35 k.p.a. Korespondencja 

może zostać zakwalifikowana jako wnioski złożone w trybie art. 241 k.p.a. 
 

W tym stanie rzeczy zarzuty Skarżącego dotyczące naruszenia przepisu art. 35 k.p.a. należy 

ocenić jako bezzasadne. 
 

Odnosząc się do powołanych w piśmie z dnia 4 stycznia 2021 r. przepisów art. 25 i 26 k.p.a. 

wskazać należy, że Skarżący nie wyjaśnił na czym miałoby polegać uchybienie tym przepisom. 
 

Przepis art. 25 k.p.a. normuje sytuacje, w których organ administracji podlega wyłączeniu.  
 

Zgodnie z przepisem art. 25 k.p.a.: 

§  1.  Organ administracji publicznej podlega wyłączeniu od załatwienia sprawy dotyczącej 

interesów majątkowych: 

1) jego kierownika lub osób pozostających z tym kierownikiem w stosunkach określonych w art. 

24 § 1 pkt 2 i 3; 

2) osoby zajmującej stanowisko kierownicze w organie bezpośrednio wyższego stopnia lub osób 

pozostających z nim w stosunkach określonych w art. 24 § 1 pkt 2 i 3. 

§  2.  Przepis art. 24 § 4 stosuje się odpowiednio. 
 

Zgodnie natomiast z przepisem art. 26 k.p.a.: 

§  1.  W przypadku wyłączenia pracownika (art. 24) jego bezpośredni przełożony wyznacza innego 

pracownika do prowadzenia sprawy. 

§  2.  W przypadku wyłączenia organu sprawę załatwia: 

1) w okolicznościach przewidzianych w art. 25 § 1 pkt 1 - organ wyższego stopnia nad organem 

załatwiającym sprawę; 

2) w okolicznościach przewidzianych w art. 25 § 1 pkt 2 - organ wyższego stopnia nad organem, 

w którym osoba wymieniona w tym przepisie zajmuje stanowisko kierownicze. 

Organ wyższego stopnia może do załatwienia sprawy wyznaczyć inny podległy sobie organ. W razie 

gdy osobą wymienioną w art. 25 § 1 pkt 2 jest minister albo prezes samorządowego kolegium 

odwoławczego, organ właściwy do załatwienia sprawy wyznacza Prezes Rady Ministrów. 

§  3.  Jeżeli wskutek wyłączenia pracowników organu administracji publicznej organ ten stał się 

niezdolny do załatwienia sprawy, stosuje się odpowiednio § 2. 
 

W analizowanym stanie faktycznym nie dostrzeżono podstaw do zastosowania przytoczonych 

powyżej przepisów.  

Przepisy te również odnoszą się do „załatwienia sprawy”. Pojęcie „załatwienia sprawy” 

zostało wyjaśnione powyżej. Czynienie zatem ponownych uwag w tym zakresie jest bezcelowe.  
 

W tej sytuacji, z uwagi na fakt, iż Skarżący nie domagał się „załatwienia sprawy”, a jedynie 

zgłosił zbieżne w swej treści wnioski w trybie art. 241 k.p.a co do inwestycji na Wydrze, brak było 

podstaw do rozważenia zastosowania przepisu art. 25 i 26 k.p.a., a jego zarzuty w tym zakresie 

należało uznać za bezzasadne. 
 

Niezależnie od powyższego wskazać należy, iż termin załatwienia wniosków został 

uregulowany w przepisie art. 244 §  1 k.p.a, który z kolei odsyła do przepisu  art. 237 § 1. Zgodnie                

z przepisem art. 237 § 1 k.p.a. organ właściwy do załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez 

zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. Odpowiednie stosowanie oznacza, iż 

również załatwienie wniosku powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca. 
 

Skarżący powielał wnioski w tej samej sprawie, nie wskazując nowych okoliczności. 

Pierwszy wniosek datowany jest na dzień 17 czerwca 2020 r., drugi na 18 sierpnia 2020 r., a trzeci na 

31 sierpnia 2020 r. 
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Wniosek z 31 sierpnia 2020 r. był ponownym wnioskiem w tej samej sprawie i w treści 

zawierał uwagi do wykonanych prac identyczne, jak w piśmie z dnia 17 czerwca 2020 r. na które 

wcześniej Skarżący otrzymał wyczerpującą odpowiedź. Wniosek z dnia 31 sierpnia 2020 r. stanowił 

polemikę z pismem Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 27 sierpnia 2020 r. 
 

Niemniej Skarżący w odpowiedzi na pismo z dnia 31 sierpnia 2020 r. telefonicznie został 

poinformowany o przekazaniu wszelkich uwag Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego oraz 

Wykonawcy, co potwierdza stosowna notatka służbowa z przeprowadzonej rozmowy. 
 

Ponadto Skarżący został poinformowany, iż po uzyskaniu stosownych opinii zostaną one 

Skarżącemu przesłane.  
 

Pisemna opinia Wykonawcy została złożona do tutejszego organu w dniu 16 grudnia 2020 r.,  

natomiast opinia Inspektora Nadzoru została sporządzona w dniu 15 grudnia 2020 r.   
 

Wykonawca Robót oraz Inspektor Nadzoru stwierdzili, iż zastrzeżenia wnioskodawcy 

podniesione w piśmie z dnia  31 sierpnia 2020 r. są nieuzasadnione, albowiem przedmiotowy remont 

został wykonany poprawnie, terminowo, przy użyciu materiałów posiadających stosowne aprobaty. 
 

Konkluzje Wykonawcy Robót oraz Inwestora Nadzoru były zbieżne z informacjami 

przekazanymi przez Skarżącego w dniu 24 sierpnia 2020 r. oraz w dniu 7 września 2020 r.,                              

a mianowicie, że remont przepustu w m. Wydra prowadzony był pod nadzorem osoby posiadającej 

uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej. 

Wykonawca przystępując do zamówienia spełnił w/w warunek i zabezpieczył  budowę, ustanawiając 

kierownika budowy. Nadzorowanie robót remontowych powierzono Inspektorowi nadzoru 

inwestorskiego, posiadającemu uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności drogowej. 

Projekt remontu przepustu sporządził Projektant, posiadający uprawnienia do projektowania                          

i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. 
 

Stanowisko Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego po ich skompletowaniu 

zostały przesłane Skarżącemu w dniu 14 stycznia 2021 r. 
 

W tym stanie rzeczy uznać należy, że wniosek Skarżącego został załatwiony z zachowaniem 

terminu, o którym mowa w przepisie art. 244 § 1 w związku z art. 237 § 1 k.p.a. 
 

Pomimo załatwienia wniosku, Skarżący - jak się zdaje - niezadowolony ze sposobu 

załatwienia wniosku w dniu 9 grudnia 2020 r. (data wpływu do Urzędu Gminy Wręczyca Wielka) 

złożył skargę na Wójta Gminy Wręczyca Wielka. 
 

Uchwałą Nr XXIII/224/20 z dnia 30 grudnia 2020 r. Rada Gminy Wręczyca Wielka uznała 

skargę Skarżącego na Wójta Gminy Wręczyca Wielka za bezzasadną. 
 

Pismem z dnia 4 stycznia 2021 r.  Skarżący ponowił skargę. 
 

Zgodnie z przepisem art. 239 §  1 k.p.a. w przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, 

została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący 

ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności - organ właściwy do jej rozpatrzenia może 

podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez 

zawiadamiania skarżącego. 
 

  W tym stanie rzeczy z uwagi na fakt, iż Skarżący ponowił skargę bez wskazywania nowych 

okoliczności, zachodziły podstawy do podtrzymania na podstawie art. 239 § 1 k.p.a. stanowiska 

wyrażonego w Uchwale Nr XXIII/224/20 z dnia 30 grudnia 2020 r. Rady Gminy Wręczyca Wielka. 

 

        Po przyjęciu przez Radę Gminy Wręczyca Wielka stanowiska w brzmieniu j/w,     

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant poinformował, że to stanowisko zostanie                           

w najbliższym, jak najkrótszym czasie Skarżącemu przesłane.  
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Następnie o godz. 13:23 Przewodniczący Rady Gminy ogłosił 10 minut przerwy. 

Sesja została wznowiona o godz. 13:40. 
 

Ad.8. 
 

         Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie od 30 grudnia 2020 r. 
 

 

 

         Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński przedstawił informację z działalności za okres                                    

od 30 grudnia 2020 r. do 23 lutego 2021 r. 
 

Z pytaniem do przedstawionej informacji zwrócił się Radny Pan Janusz Ogłaza: 

- ja nie wiem czy dobrze usłyszałem Panie Wójcie, wybrano rzeczoznawcę na wycenę sprzedaży 

nieruchomości, tak?  

Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński: 

- tak 

Radny Pan Janusz Ogłaza: 

- i tam padła m.in. nazwa Wręczyca Mała. Czy to chodzi o sprzedaż tej nieruchomości przy 

oczyszczalni? Czy jakąś inną nieruchomość? 

Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński: 

- Kopalniana, budynek  na Kopalnianej 

Radny Pan Janusz Ogłaza: 

- dobrze, dziękuję. 
 

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

Przebieg głosowania: 

Liczba uprawnionych do głosowania – 15 radnych 

Liczba obecnych – 12 radnych 

Za – 12 

Przeciw – 0 

Wstrzymujących się – 0 
 

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

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

0 „wstrzymujących się”) przyjęła Informację Wójta Gminy z działalności w okresie od                        

30 grudnia 2020 r. do 23 lutego 2021 r. 
 

(informacja – załącznik nr 8 do protokołu) 

 

Ad.9.  

           Informacja z realizacji uchwał i wniosków w okresie od 30 grudnia 2020 r. 
 

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

w okresie od 30 grudnia 2020 r. do 23 lutego 2021 roku.  
 

Do informacji j/w pytań nie zgłoszono, wobec czego została przez Przewodniczącego Rady Gminy 

poddana pod głosowanie. 
 

Przebieg głosowania: 

Liczba uprawnionych do głosowania – 15 radnych 

Liczba obecnych – 12 radnych 

Za – 12 

Przeciw – 0 

Wstrzymujących się - 0 
 

(głosowanie imienne nr 9 – załącznik nr 2 do protokołu) 
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W wyniku głosowania Rada Gminy Wręczyca Wielka jednogłośnie (12 „za”,  0 „przeciw”,                     

0 „wstrzymujących się”) przyjęła Informację Wójta Gminy z realizacji uchwał i wniosków                               

w okresie od 30 grudnia 2020 r. do 23 lutego 2021 r. 
 

(informacja – załącznik nr 9 do protokołu) 

 

Ad. 10. 

              Wnioski. 
 

              W ramach niniejszego punktu porządku obrad wnioski i pytania zgłosili Radni w osobach: 
 

Radny Pan Jakub Winecki: 

- chciałbym zapytać  kiedy rozpocznie się łatanie dróg? 
 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant: 

- ja tutaj się chciałem dołączyć do Radnego Wineckiego odnośnie łatania dziur, ponieważ zima 

zrobiła duże spustoszenia. Bardzo prosiłbym Panie Wójcie, aby tą sprawę potraktować bardzo 

poważnie i priorytetowo, aby w jak najszybszym tempie te dziury zniknęły. Tego jest naprawdę dużo, 

środków - wiem, że jest mało. Niemniej jednak musimy tak zrobić, żeby zaspokoić mieszkańców, 

ponieważ monity z ich strony są bardzo duże. 
 

Radny Pan Jakub Winecki: 

- ostatnio odbyło się zebranie wiejskie w Pierzchnie, mieszkańcy pytali o ten PKS. Miały być jakieś 

rozmowy o stworzeniu bajpasu i nie ma żadnej informacji. Także prosili o jakąś informację                  

w tym względzie.  
 

Radny Pan Michał Hendzlik: 

- ja Panie Wójcie chciałem zwrócić uwagę, że zostały częściowo prace zakończone na Bieżeniu                      

z wywożeniem kamienia, a droga – ulica Zielona jest w katastrofalnym stanie, jest rozjeżdżona                           

i z prawej i z lewej strony. Chodzi też o to - kiedy możemy poznać termin łatania dziur? 
 

Innych wniosków nie zgłoszono. 

 
Ad. 11. 
 

             Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli 

na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę 

Wręczyca Wielka. 
 

               Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant powiedział, że sprawozdanie z wysokości 

średnich wynagrodzeń nauczycieli było przedmiotem obrad Komisji. Ci z Państwa, którzy w tych 

Komisjach nie uczestniczyli, to oczywiście również to sprawozdanie otrzymali. 

Następnie Pan Przewodniczący zwrócił się do Radnych, czy do sprawozdania będą pytania. 
 

Pytań do sprawozdania nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Gminy poddał je pod 

głosowanie celem przyjęcia. 
 

Przebieg głosowania: 

Liczba uprawnionych do głosowania – 15 radnych 

Liczba obecnych – 12 radnych 

Za – 12 

Przeciw – 0 

Wstrzymujących się - 0 
 

(głosowanie imienne nr 10 – załącznik nr 2 do protokołu) 
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W wyniku głosowania Rada Gminy Wręczyca Wielka jednogłośnie (12 „za”, 0 „przeciw”,                         

0 „wstrzymujących się”) przyjęła Sprawozdanie  z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli 

na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę 

Wręczyca Wielka. 

 

(sprawozdanie – załącznik nr 10  do protokołu) 

 

Ad. 12. 

               Przyjęcie informacji za rok 2020 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 oznajmił, że informacja j/w była 

procedowana przez Komisje, jak również Państwo Radni otrzymali ją w formie  elektronicznej. 

Następnie zwrócił się do Radnych, czy do przedstawionej informacji będą pytania. 
 

 

Radna Pani Anita Toborek: 

- ja mam pytanie i prosiłabym Pana Wójta o uściślenie, bo być może czegoś nie zrozumiałam                  

i nie o to tutaj w tym momencie chodzi, ale nałożyliśmy taki podatek na te działki, które pod 

wpływem podziału zyskały na wartości. Pan Wójt mówił o tym, że są sytuacje w których nasze 

koszty związane z oszacowaniem tej ewentualnej opłaty są wyższe niż wartość tej opłaty i w związku 

z tym rodzi się taka potrzeba, żebyśmy zrewidowali uchwałę, którą podjęliśmy. 

W związku z tym chciałabym dopytać, czy to Pan Wójt podtrzymuje i czy będzie Pan proponował 

podjęcie działań w tym kierunku 
 

 

Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński: 

- działania niestety nie będą podejmowane. Po analizie tych dokumentów i opinii Regionalnej Izby 

Obrachunkowej - uchwałę Rada Gminy przyjmuje i się ją po prostu stosuje, albo nie.  

Nie ma możliwości wprowadzenia żadnych odstępstw. Więc czy podtrzymuję tą uchwałę – będziemy 

po prostu organizować te wyceny w jakichś określonych powiedzmy powierzchniach, czy tak, żeby 

sumarycznie był to już bardziej dochód dla Gminy jak strata 
 

 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant: 

- no tak, ale Panie Wójcie, tutaj Radna ma troszeczkę rację. W moim przekonaniu powinniśmy tą 

uchwałę zrewidować. Były kontrowersje już jak tą uchwałę żeśmy przyjmowali, bo chodzi                          

o powierzchnie. Jeżeli załóżmy jest to jedna czy dwie działki,  w uchwale nie ma czegoś takiego, że 

załóżmy eliminujemy jedną czy dwie działki.  

Gmina, czyli Wójt jest zobowiązany do nałożenia opłaty planistycznej i to nie patrząc na koszty.  

Tak uchwała mówi jasno, jeżeli załóżmy byśmy tą uchwałę zrewidowali i w jakiś sposób uściślili, 

żeby była opłacalność tego, to wtedy to miałoby sens. Takie kiedyś na Komisji wątpliwości ja 

podnosiłem 
  
 

Radna Pani Anita Toborek: 

- dziękuję Panu Przewodniczącemu, bo dojaśnił  chyba  moją intencję. Nam pamiętam…,                   

i te kontrowersyjne głosy…, nam przyświecała jakby jedna idea, żeby zwiększyć dochody Gminy,                

a na pewno nie, żeby nakładać nowe koszty na nasze funkcjonowanie i rzeczywiście niektórzy                        

z Radnych podnosili wtedy taki problem, że ta uchwała którą podjęliśmy będzie rodziła sytuacje,                  

w których na przykład 3 działeczki dzielone z ojcowizny dla swoich dzieci będą poddane rencie i 50 

działek dzielonych z dużego pola też będą tej rencie poddawane. 
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Myśmy podjęli uchwałę taką jaką podjęliśmy, ja rozumiem, że Pan Wójt.., i oczywiście działamy w 

zgodzie z prawem, ale wobec tego stawiam do Rady taki wniosek i być może będzie się tym mogła 

Komisja Wniosków zająć, żeby zrewidować te uchwały i tak ją skonstruować, by ona była 

sprawiedliwa…, czy sprawiedliwa…, no o ile tu chodzi o sprawiedliwość - by była korzystna ze 

względu na budżet gminy, a być może też, wychodziła naprzeciw tym mieszkańcom, którzy dzielą 

swoją na przykład jedyną posesję na swoje dzieci i bezpośrednio je przekazują swoim 

spadkobiercom. 

I w tym kierunku moja wypowiedź zmierzała i Pan Przewodniczący trafnie doprecyzował moją 

wypowiedź. Wobec tego taki wniosek stawiam i proponuję, żeby Komisja Uchwał i Wniosków się 

nim w przyszłości zajęła 
 

 

Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński: 

- jeżeli mogę się odnieść - zapisów uchwały nie będzie się w mojej ocenie dało zmienić, ponieważ są 

ustawowe. Wiecie też Państwo Radni, na wszczęcie postępowania jest określony czas. Postępowania 

można w okresie 36 miesięcy wszcząć lub ich nie wszczynać. 

Nie da się określić dzisiaj, czy podział na dwie, czy na trzy działki - będzie, czy nie będzie                   

na in plus, minus dla budżetu gminnego i trzeba tak, czy inaczej wykonać pomiary i zrobić operat 

szacunkowy wartości takiego podziału, bo mówimy o 50. działkach, gdzie on może być mniej 

opłacalny niż podział dużej działki np. na dwie części czy trzy, gdzie rodzic odpisuje – tak jak tutaj 

Radna  podpowiedziała – dzieciom.  

Więc na pewno w przypadkach takich, kiedy będzie to nieopłacalne dla Gminy, pozostaje nam ta 

furtka nie wszczynania postępowania i myślę, że to będzie ten operat, tak jak gdyby będzie 

najlepszym argumentem, czy dowodem na to, że byłoby to z dalszym narażeniem na koszty 

niepotrzebne 
 

 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant: 

- tak, ale to jeszcze się wtrącę Panie Wójcie, bo jeżeli chodzi o naliczanie dla kogoś kto załóżmy ma 

pięć czy ileś tam działek – to naliczanie występuje, a ktoś ma jedną, dwie, czy trzy – i to 

postępowanie administracyjne dotyczące naliczenia renty planistycznej nie postępuje, czy nawet 

jeżeli… 
 

 

Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński: 

- ale to nie jest renta planistyczna 
 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant: 

- proszę pozwolić mi skończyć. Jeżeli załóżmy dojdzie do sytuacji takiej, że ktoś pójdzie w trybie 

administracyjnym do Sądu, to będzie się mógł odwoływać, że dlaczego ten ktoś drugi nie ma 

naliczonej tej opłaty. 

Tu jest naprawdę duża wątpliwość i wydaje mi się, że powinniśmy wrócić do tematu, ale to nie na tej 

sesji tylko na komisji i prosiłbym Przewodniczących Komisji, aby uwzględnili ten temat, bo to jest 

temat bardzo poważny. 

Ja bym prosił jeszcze jedną rzecz, aby Pan Wójt przygotował taką informację dotyczącą wydatków               

i wpływów z naliczenia opłaty adiacenckiej, bo z tego co się orientuję, załóżmy operat szacunkowy 

to kosztuje. Niejednokrotnie on nie będzie pokrywał wpływów do budżetu. Prosiłbym                                  

o przygotowanie czegoś takiego na Komisje, a Przewodniczących Komisji – proszę ująć taki punkt, 

oczywiście jeżeli Rada wyrazi na to aprobatę 
 

Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński: 

- pragnę zaznaczyć, że w dniu dzisiejszym Państwo Radni podjęliście decyzję o przyjęciu uchwały, 

która pozwoli mi realizować dopiero jakiekolwiek…, wybrać osoby, które będą realizowały nam 

operaty szacunkowe i wyceniały tego typu podziały. Więc myślę, że z taką analizą przedstawienia 

będzie trzeba po prostu poczekać do momentu, kiedy przeprowadzimy takie postępowania, wtedy 

będzie można się do czegoś odnieść. 
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 Także nie mam nic przeciwko temu, żeby Komisja się tym zajęła, ale jak mamy nad czymś 

dyskutować, to będzie trzeba poczekać na tyle, żebyśmy mogli coś przedstawić 
 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant: 

- myślę, że tak.  

- Czy będą jeszcze pytania jeżeli chodzi o informację dot. naliczenia tych rent planistycznych? 
 

Radna Pani Barbara Bogus: 

- ja mam pytanie do Pana Wójta – jak procentowo wygląda opłata adiacencka dla Boru Zapilskiego, 

realizacja tego, tych opłat. Ile osób już zapłaciło? 
 

Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński: 

- czy mówimy o wpłatach z tytułu opłaty adiacenckiej, które  naliczyliśmy za infrastrukturę? 
 

Radna Pani Barbara Bogus: 

- tak 
 

Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński: 

- to jest początkowy etap. Nie wiem dokładnie jeżeli chodzi o kwotę, jeżeli to będzie na tyle 

dokładne, to sprawdzę i odpowiedź Radnej prześlemy. Myślę, że są to początkowe procenty –                        

w graniach 20% wpłat. 

 

         Wobec braku dalszych pytań i wniosków, Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant 

poddał pod głosowanie przyjęcie Informacji za rok 2020 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.   

 

Przebieg głosowania: 

Liczba uprawnionych do głosowania – 15 radnych 

Liczba obecnych – 12 radnych 

Za – 12 

Przeciw – 0 

Wstrzymujących się – 0 
  

Głosowanie imienne nr 11 – załącznik nr 2 do protokołu 
 

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

0 „wstrzymujących się”) przyjęła Informację za rok 2020 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 11 do protokołu) 
 

Ad.13.            
 

           Podjęcie uchwał w sprawach różnych. 
 

           Głosowanie przeprowadził Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Krzysztof Ocimek,                                                                 

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

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

Gminy o ewentualne pytania.     

 

1)  Do projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia 

odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia  i  mieszkaniach chronionych:  
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Wiceprzewodniczący Rady Gminy nawiązując do pierwszego projektu uchwały  stwierdził, że Wójt 

Gminy wniósł do projektu uchwały autopoprawkę, którą podda pod głosowanie w pierwszej 

kolejności.  
 

(projekt uchwały z autopoprawką oraz uzasadnieniem został dostarczony Radnym przed sesją                        

w formie elektronicznej oraz papierowej) 
 

Wcześniej jednak Pan Wiceprzewodniczący zapytał, czy Radni będą mieli pytania do uzasadnienia 

dotyczącego wprowadzenia autopoprawki. 
 

Pytań nie zgłoszono. 
 

Natomiast o głos poprosił Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński, który dodatkowo wyjaśnił: 

- chodzi nam o zmianę § 4 i § 5 odnoszącego się do tabeli § 2. Mamy tam zapisy mówiące o tym,     

że wyliczamy wysokość miesięcznej odpłatności, ale stawki liczymy procentowo dziennie w tej 

tabeli, nie miesięcznie. Stąd też zmiany treści zapisów § 4 i § 5. 
 

Wobec braku pytań Wiceprzewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie 

autopoprawki Wójta Gminy do projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad 

ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych. 
 

Przebieg głosowania: 

Liczba uprawnionych do głosowania – 15 radnych 

Liczba obecnych – 12 radnych 

Za – 12 

Przeciw – 0 

Wstrzymujących się – 0 
 

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

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

0 „wstrzymujących się”) przyjęła autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie  ustalenia 

szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach 

chronionych – zgodnie z dostarczoną Radnym propozycją. 

 

Następnie Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Krzysztof Ocimek poddał pod głosowanie projekt 

uchwały w sprawie  ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach 

wsparcia i mieszkaniach chronionych, z uwzględnieniem przegłosowanej wcześniej  autopoprawki. 
 

Przebieg głosowania: 

Liczba uprawnionych do głosowania – 15 radnych 

Liczba obecnych – 12 radnych 

Za – 12 

Przeciw – 0 

Wstrzymujących się – 0 
 

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

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

0 „wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XXV/232/21 w sprawie ustalenia szczegółowych 

zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych. 
 

(uchwała – załącznik do protokołu) 

 

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

w Borze Zapilskim:  
 

Pytań nie zgłoszono. 
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Przebieg głosowania: 

Liczba uprawnionych do głosowania – 15 radnych 

Liczba obecnych – 12 radnych 

Za – 12 

Przeciw – 0 

Wstrzymujących się – 0 
 

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

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

0 „wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XXV/233/21 w sprawie wyrażenia zgody                         

na odpłatne nabycie gruntu w Borze Zapilskim. 
 

(uchwała – załącznik do protokołu) 

 

3) Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego                

na okres do 3 lat dla dotychczasowego najemcy:  
 

Pytań nie zgłoszono. 
 

Przebieg głosowania: 

Liczba uprawnionych do głosowania – 15 radnych 

Liczba obecnych – 12 radnych 

Za – 12 

Przeciw – 0 

Wstrzymujących się – 0 
 

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

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

0 „wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XXV/234/21 w sprawie wyrażenia zgody na najem 

lokalu użytkowego na okres do 3 lat dla dotychczasowego najemcy. 
  

(uchwała – załącznik do protokołu) 

 

4) 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 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i  o wolontariacie na 2021  rok”:  
 

O głos poprosił Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński: 

- tutaj prosiłbym o autopoprawkę, nie w treści uchwały, tylko w samym uzasadnieniu. 

Wkradł się przy przygotowywaniu materiału błąd, tj. pod koniec uzasadnienia, kiedy czytamy,                             

że konsultacje zostały przeprowadzone na podstawie Zarządzenia Nr 8/2021 Wójta Gminy Wręczyca 

Wielka z dnia 12 stycznia 2021 roku – powinno być 21 stycznia 2021 roku. 
 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant: 

- Panie Wójcie prosiłbym na przyszłość, aby taka autopoprawka, jeżeli ma być dokonana, żeby Radni 

taką autopoprawkę otrzymali w formie pisemnej, z tego względu, że nie każdy do końca wie w tym 

momencie nad czym głosuje.  

Nic tu merytorycznie się nie zmienia w uchwale, tylko w samym uzasadnieniu, ale prosiłbym,                   

żeby pracownicy przygotowywali przed sesją taką autopoprawkę jeżeli ma miejsce i w formie 

pisemnej przedstawili 
 

Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński: 

- oczywiście, jeżeli tylko czas na to pozwoli. 
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          W związku z brakiem pytań do zgłoszonej autopoprawki do uzasadnienia projektu uchwały, 

polegającej na sprostowaniu daty wydania Zarządzenia Nr 8/2021 Wójta Gminy Wręczyca Wielka   - 

(zamiast z dnia 12 stycznia 2021 roku, winno być: z dnia 21 stycznia 2021 roku), 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Krzysztof Ocimek poddał powyższą pod głosowanie. 

 

Przebieg głosowania: 

Liczba uprawnionych do głosowania – 15 radnych 

Liczba obecnych – 12 radnych 

Za – 12 

Przeciw – 0 

Wstrzymujących się – 0 
 
 

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

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

0 „wstrzymujących się”) przyjęła autopoprawkę j/w Wójta Gminy, zgłoszoną do uzasadnienia 

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 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”. 

 

             Dalej Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Krzysztof Ocimek poddał pod głosowanie 

projekt 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 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok” wraz                    

z uwzględnieniem przegłosowanej wcześniej autopoprawki do uzasadnienia do projektu uchwały j/w. 
 

Przebieg głosowania: 

Liczba uprawnionych do głosowania – 15 radnych 

Liczba obecnych – 12 radnych 

Za – 12 

Przeciw – 0 

Wstrzymujących się – 0 
 

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

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

0 „wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XXV/235/21 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.14. 
 

           Podjęcie uchwał w sprawach finansowych. 
 

 

           Głosowanie przeprowadził Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Żerdziński, który  

zwracał się uprzednio do Rady Gminy o pytania do przedstawionego projektu uchwały. 

 

1)  Do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok:  
 

Pytań nie zgłoszono.  
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Przebieg głosowania: 

Liczba uprawnionych do głosowania – 15 radnych 

Liczba obecnych – 12 radnych 

Za – 12 

Przeciw – 0 

Wstrzymujących się – 0 
 

Głosowanie imienne nr 18  – załącznik nr 2 do protokołu 
 

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

0 „wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XXV/236/21 w sprawie zmian w budżecie gminy 

na 2021 rok. 

(uchwała – załącznik do protokołu) 
 

 

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

Wręczyca Wielka na lata 2021-2029:  
 

Pytań nie zgłoszono. 

 

Przebieg głosowania: 

Liczba uprawnionych do głosowania – 15 radnych 

Liczba obecnych – 12 radnych 

Za – 12 

Przeciw – 0 

Wstrzymujących się – 0 
 

Głosowanie imienne nr 19 – załącznik nr 2 do protokołu 
 

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

0 „wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XXV/237/21 w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2021-2029. 

 

(uchwała – załącznik do protokołu) 

 

Ad.15.  
 

            Udzielenie odpowiedzi na wnioski. 
 

            Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński na wstępie odniósł się do wniosków i pytań Radnych 

dotyczących łatania dróg, informując co następuje: 
 

-   Jak Państwo Radni wiecie, podpisaliśmy jeszcze w starym roku umowę na poszerzenie zakresu 

usług związanych z łataniem dziur w okresie zimowym. 

W okresie międzyświątecznym, noworocznym, zostały zamknięte wszystkie otaczarnie, nie 

produkują materiału do łatania. Śnieg dopiero co stopniał i dziury rzeczywiście wychodzą i jest ich 

sporo. Rozmawialiśmy z wykonawcą usługi, na dzień dzisiejszy została uruchomiona pierwsza 

otaczarnia w Nysie. Także przewiduje się, że w najbliższych dniach otaczarnie ruszą i będzie można 

łatać te dziury. 
 

Następnie Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński odniósł się do pozostałych wniosków Radnych: 

 

Radnego Pana Jakuba Wineckiego: 

- w sprawie PKS-u przez Pierzchno, bajpasy - na ten moment, mamy sytuację taką, że firmy dwie 

zareagowały na możliwość przejazdu przez Pierzchno w tych kierunkach, które wypłynęły od 

mieszkańców, czyli Kłobuck - Częstochowa, bo tak najbardziej by ich interesowało.  
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Aczkolwiek ze względu na sytuację Covidową i brak dojazdu dzieci do szkół, ten potok, tak jak 

gdyby nie jest możliwy do obliczenia i te rozwiązania będą wprowadzane przy stabilizacji sytuacji 

epidemicznej, czyli po jej zakończeniu lub opanowaniu. Na pewno jednak jest to brane pod uwagę   

w dokumentacji przetargowej, którą szykujemy na przetarg 3-letni związany z obsługą transportu 

gminnego.  

 

Radnego Pan Michała Hendzlika: 

- w sprawie ulicy Zielonej w Bieżeniu – tutaj rozmowy prowadzi V-ce Wójt. Mamy przedstawiciela 

Spółki PKP z /s w Kłobucku. Jesteśmy z nim w kontakcie, zgłaszamy wszystkie uszkodzenia, awarie, 

zniszczenia dróg dojazdowych, polnych, zniszczenia ogrodzeń, do których doszło.  

Także tutaj w najbliższym czasie ma być spotkanie z przedstawicielem PKP. Na pewno na tą drogę 

też go zabierzemy. Zresztą nie tylko na tą, bo te prace, które są wykonywane, rzeczywiście                          

w znacznym stopniu oddziaływają na okoliczne miejscowości. A przy rozpoczętej inwestycji, którą 

planuje się teraz na 3 miesiące zamknięcia przejazdu kolejowego między Herbami a Puszczewem, 

trzeba liczyć się z tym, że ten ruch w całości pójdzie drogami bocznymi – przez Cisie, przez Bieżeń                  

i na pewno przyczyni się do pogorszenia sytuacji drogowej w tym terenie. 

 

Na tym Pan Wójt zakończył udzielanie odpowiedzi na wnioski i pytania Radnych. 

 

Ad.16.  
 

           Zamknięcie obrad XXV sesji zwyczajnej Rady Gminy. 
                                                                                                             

           W związku z wyczerpaniem porządku obrad o godz. 14:21 Przewodniczący Rady Gminy                     

Pan Marek Prubant dokonał zamknięcia XXV 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


