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P R O T O K Ó Ł  Nr XXVI/21 

 
z XXVI sesji zwyczajnej 

Rady Gminy Wręczyca Wielka 
 

z dnia 26 marca 2021 r. 
 
 

 
 

 

Tematyka sesji: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. 

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

Wielka w roku 2021 (drogi gminne, powiatowe i wojewódzkie). 

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

za  2020 rok. 

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

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

8. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej. 

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

10. Wnioski. 

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

Wspierania Rodziny w Gminie Wręczyca Wielka na lata 2019-2021 za 2020 rok. 

12. Podjęcie uchwał w sprawach różnych. 

13. Podjęcie uchwał w sprawach finansowych. 

14. Udzielenie odpowiedzi na wnioski.  

15. Zamknięcie obrad XXVI sesji zwyczajnej Rady Gminy. 

 

 

 

 



 

 

Rada Gminy Wręczyca Wielka na XXVI sesji zwyczajnej w dniu 26 marca                   

2021 roku podjęła następujące uchwały: 

 

 

 

1) Uchwała Nr XXVI/238/21 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wręczyca Wielka w 2021 roku; 

 

 

2) Uchwała Nr XXVI/239/21 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu 

nieruchomości gruntowych położonych w Hutce; 

 

 

3) Uchwała Nr XXVI/240/21 w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie środków 

stanowiących fundusz sołecki  w budżecie gminy na 2022 rok; 

 

 

4) Uchwała Nr XXVI/241/21 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok; 

 

 

5) Uchwała Nr XXVI/242/21 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 26 marca 2021 roku stanowi jednocześnie 

załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 
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RG.0002.3.2021                             

P R O T O K Ó Ł   Nr XXVI/21 
 

z XXVI sesji zwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka, 
odbytej w dniu 26 marca 2021 r. w  godz. 12:03 – 14:40 

  w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury we Wręczycy Wielkiej 
_ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

W sesji udział wzięli: 

-  13  Radnych                      -  wg listy obecności   

-  Pan Tomasz Osiński          -  Wójt Gminy 

-  Pan Bogusław Głąb           -  Zastępca Wójta Gminy  

-  Pani Magdalena Kasprzak - Sekretarz Gminy 

-  Pani Barbara Jezior           -  Skarbnik Gminy 

-  Pan Sławomir Litwińczyk - Adwokat, obsługa prawna Urzędu Gminy  

-  Pan Andrzej Kała              -  Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury  

-  Pan Mateusz Wąsiński      -  Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych 
 

Goście zaproszeni: 

-   Pan Henryk Kiepura  - Starosta  Powiatu  Kłobuckiego   

-   Pan Robert Mańczyk - Komendant Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
 

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

Porządek obrad sesji (przyjęty przez Radę Gminy): 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. 

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

Wielka w roku 2021 (drogi gminne, powiatowe i wojewódzkie). 

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

za  2020 rok. 

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

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

8. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej. 

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

10. Wnioski. 

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

Wspierania Rodziny w Gminie Wręczyca Wielka na lata 2019-2021 za 2020 rok. 

12. Podjęcie uchwał w sprawach różnych:  

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

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wręczyca Wielka w 2021 roku, 

2) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowych 

położonych w Hutce. 

13. Podjęcie uchwał w sprawach finansowych: 

1) w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki                   

w budżecie gminy na 2022 rok, 

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

3) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2021-

2029. 

14. Udzielenie odpowiedzi na wnioski.  

15. Zamknięcie obrad XXVI sesji zwyczajnej Rady Gminy. 
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Ad. 1. 

           Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
 

           Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant dokonał otwarcia XXVI 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. 

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

Nieobecni usprawiedliwieni: Radny Pan Paweł Kocik, Radny Pan Jakub Winecki.  

Spóźnieni usprawiedliwieni: Radna Pani Urszula Zomerfeld (przybyła na sesję o godz. 12.14); 

                                               Radna Pani Anita Toborek (przybyła na sesję o godz. 12.20) 

Od godz. 12.20 w sesji uczestniczyło 13 Radnych. 
 

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 
 

Po otwarciu sesji i stwierdzeniu prawomocności obrad Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek 

Prubant powitał wszystkich obecnych na sesji, wymienionych jak na wstępie, a także wszystkich 

Mieszkańców Gminy.  
 
 

Ad.2. 

          Przedstawienie porządku obrad. 
 

          Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant stwierdził, że Państwo Radni                               

w odpowiednim czasie otrzymali porządek obrad dzisiejszej sesji.  

Następnie zapytał, czy do tego porządku, ktoś z Państwa chciałby zgłosić jakieś naniesienia, 

ewentualnie zmiany.  
 

Głos zabrał Radny Pan Artur Klorek, zwracając się z następującym wnioskiem: 

- Panie Przewodniczący chciałem wyłączyć z porządku obrad  p.pkt 1 z punktu 13. Motywuje to tym, 

że na Komisjach nie zostało to przegłosowane, nie skończyliśmy dyskusji na ten temat jeżeli chodzi           

o fundusz sołecki. 
 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant: 

- Możemy go przegłosować, niemniej jednak jeżeli chodzi o punkt dotyczący niewyrażenia,  

niewyodrębnienia środków na fundusz sołecki – ten projekt uchwały przedstawił do przegłosowania 

Wójt i on może go ewentualnie wycofać. Nie wiem czy się mylę Panie Radco? Czy Pan mógłby nam 

udzielić odpowiedzi? 
 

Adwokat Pan Sławomir Litwińczyk: 

- Tak, tutaj jest wnioskodawca, także można albo za, albo przeciw.  
 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant: 

- Także tutaj głosowania w tym temacie nie może być. Tylko i wyłącznie Wójt, ponieważ złożył  taki 

projekt uchwały, może go wycofać. 
 

Równocześnie  Adwokat Pan Sławomir Litwińczyk dodał: 

- Wycofać.  
 

Innych propozycji zmian do porządku obrad nie zgłoszono. 
 

Wobec powyższego Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant poddał pod głosowanie 

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

Przebieg głosowania: 

Liczba uprawnionych do głosowania – 15 radnych 

Liczba obecnych – 11 radnych 

Za – 10 

Przeciw – 0 

Wstrzymujących się – 1 
 

Głosowanie imienne nr 1 – załącznik nr 2 do protokołu 
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W wyniku głosowania Rada Gminy Wręczyca Wielka większością głosów (10 „za”, 0 „przeciw”,                        

1 „wstrzymujący się”) przyjęła porządek obrad XXVI sesji zwyczajnej w brzmieniu jak                               

na wstępie, tj. w brzmieniu przedstawionym w zawiadomieniu o zwołaniu sesji. 

  

Ad.3.  

           Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. 
 

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

w ustawowym terminie Państwo Radni otrzymali drogą elektroniczną, jak również był wyłożony                                     

w Biurze Rady, gdzie można go było przeczytać.  

Następnie Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy ktoś z Państwa do protokołu z ostatniej sesji ma 

jakieś wątpliwości, ewentualnie chciałby coś zmienić.  
 

Zmian do projektu protokołu j/w nie zgłoszono. 
 

Wobec powyższego Przewodniczący Rady Gminy zawnioskował o przyjęcie protokołu z ostatniej 

sesji Rady Gminy bez czytania. 
 

Przebieg głosowania: 

Liczba uprawnionych do głosowania – 15 radnych 

Liczba obecnych – 11 radnych 

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 23 lutego 2021 roku. 
 

Ad.4. 

            Informacja nt. planowanych remontów oraz inwestycji drogowych na terenie gminy 

Wręczyca Wielka w roku 2021 (drogi gminne, powiatowe i wojewódzkie). 

 

            Tytułem wstępu Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant powiedział, że są tylko 

dwie instytucje, które będą przedstawiały powyższą informację, a mianowicie Pan Wójt oraz 

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg, który przesłał w tym temacie informację pisemną, ewentualnie 

Pan Starosta może chciałby coś dodać, ponieważ jest obecny na naszej sesji. 

Pan Przewodniczący dodał, że ewentualnie przy okazji, jeśli Pan Starosta ma jakieś inne sprawy do 

poinformowania - w tym punkcie może to uczynić.  
 

Następnie jako pierwszemu, w temacie remontów i inwestycji drogowych na drogach gminnych                    

w 2021 roku, Przewodniczący Rady Gminy udzielił głosu Panu Wójtowi. 
 

Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński zwrócił się do Zgromadzonych słowami: 

- Szanowna Rado, Panie Przewodniczący, Panie Starosto, zaproszeni Goście - zakres inwestycji, jakie 

chcielibyśmy realizować w tym roku, uzależniony jest od możliwości budżetowych oczywiście – jak 

zawsze. Tym niemniej, to co jest planowane zostało zawarte w materiałach jakie Państwu przesłałem. 

Mówimy tutaj o inwestycjach drogowych w zakresie ulicy Leśnej w Truskolasach, Wręczyca Wielka 

– to jest ulica Malina, Tęczowa i Zielona, ulica Sosnowa w miejscowości Borowe – to są drogi, które 

na ten moment, czyli te pierwsze cztery, to są drogi, które nie posiadają żadnego utwardzenia. Jest 

tam zamieszkały teren, mieszkańcy mają problemy chociażby ze stawianiem pojemników na śmieci. 

To są tereny bardzo podmokłe, niejednokrotnie po opadach śniegu, czy deszczu - nieprzejezdne. 

Ulica Sosnowa w Borowem, to jest ulica, która została już zamieszkała, zabudowana do końca i ma 

krótki odcinek, który jest nie utwardzony i którego sytuacja jest bardzo podobna. 

Hutka ulica Słoneczna – także. Grodzisko ulica Zielona i Kalejska – to są drogi, które częściowo są 

utwardzone, ale niestety muszą być wyremontowane. 
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Na ulicę Leśną w Borowem i ulicę w miejscowości Klepaczka – złożyliśmy wnioski                                        

o dofinansowanie i te wnioski zostały wstępnie, przeszły weryfikację, analizy finansowe i w 

momencie uzyskania dofinansowania będziemy w stanie podpisać umowę i takie finansowanie 

utrzymać. 

Wręczyca Wielka – ulica Strażacka - to jest droga, na którą dostaliśmy dofinansowanie, podpisaliśmy 

umowę już w roku 2020. To co nas wstrzymywało do tej pory, to jest fakt konieczności 

przeprowadzenia gazociągu na tym odcinku. Jesteśmy już po rozmowach, po ustaleniach                                   

z wykonawcą. Wyłoniliśmy wykonawcę na remont tej drogi, doszedł nam kolejny problem, to jest 

konieczność wykonania nowych przyłączy. Ten problem pojawił się przy okazji awarii na ulicy 

Prusa, czyli została położona nowa nawierzchnia niedawno asfaltowa, a stary żeliwny wodociąg pękł. 

Jest konieczność wymiany, dlatego tutaj chcemy jednocześnie wykonać inwestycje i tak 

zabezpieczyć ten odcinek drogi, żeby w przyszłości nie trzeba było go zaraz ciąć i remontować.  

Jeżeli chodzi o Wręczycę Małą – ul. Długa – tu chodzi oczywiście o chodnik. Środki zabezpieczone 

w budżecie zostaną przeznaczone na przetarg który będzie ogłaszany w poniedziałek w przyszłym 

tygodniu. 

Według wstępnych szacunków, starczy nam na zrobienie ok. 400-500 metrów tego chodnika,                             

w zależności od tego, jak będą się kształtowały ceny. 

Oczywiście do tych inwestycji o których mówiłem – część będzie finansowana w 100%-tach, droga 

Leśna i ewentualnie Klepaczka - to są środki, do których będziemy musieli mieć wkład własny,                       

a w tej sytuacji w której znalazł się budżet gminy po decyzjach związanych z obcięciem wpływów                

z podatków CIT, VAT, sytuacji epidemicznej, która także w dużym znaczeniu finansowym odbija się 

na budżecie gminy, bo jak Państwo Radni też wiecie po ostatnich Komisjach, znacząco wzrosły 

kwoty umarzanego podatku od przedsiębiorców, którzy w związku z nakładanymi na nich 

obostrzeniami, nie mogą prowadzić swojej działalności, a głównie zależy nam na tym, aby utrzymać 

miejsca pracy. Więc ta ilość podatku, jaki rozkładamy na raty lub umarzamy – też jest większa                     

w stosunku do tego co było w latach wstecz. 
 

Na tym Pan Wójt zakończył swoją wypowiedź. 
 

Z pytaniem do informacji zwrócił się Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant: 

 - Odnośnie tych planowanych inwestycji – czy zostały zrobione kosztorysy na te drogi? Mówię 

przede wszystkim o tych drogach - ul. Leśnej, Malinowej, Tęczowej, Zielonej i Sosnowej oraz 

Słonecznej, Zielonej i Kalejskiej. 
 

Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński: 

- Tutaj opieramy się na dwóch pozycjach budżetowych. Pierwsze – to są remonty dróg asfaltowych, 

drugie to są remonty, inwestycje w drogach szutrowych. Będziemy rozpisywać przetarg ogólny na 

całość tych środków które mamy i wtedy będziemy wiedzieć, na ile możemy sobie pozwolić jeżeli 

chodzi o realizację dróg.      
 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant: 

- Czyli jeżeli chodzi o środki finansowe, są zabezpieczone w całości? 
 

Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński: 

- Do pozycji kosztorysowych na pewno nie, bo te kosztorysy niejednokrotnie przewyższają to co 

udaje się nam uzyskać w przetargu. Tak jest chociażby w przypadku chodnika we Wręczycy Małej. 

 

Innych pytań do Wójta Gminy nie zgłoszono. 
 

           (Informacja nt. planowanych remontów oraz inwestycji drogowych na terenie gminy 

Wręczyca Wielka w roku 2021 (drogi gminne)  – załącznik nr 3 do protokołu) 
 

     Następnie Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant oznajmił, iż przejdziemy do drugiej 

części informacji dot. remontów i inwestycji drogowych w 2021 roku – odnośnie dróg powiatowych  

i wojewódzkich.  
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Przewodniczący Rady Gminy kontynuował: 

- Tak jak powiedziałem wcześniej, otrzymaliście Państwo od Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych 

pismo, informację w zasadzie, dotyczącą remontu tych dróg i inwestycji, które będą w 2021 roku                        

na terenie naszej gminy robione. 

Bardzo delikatnie potraktowana jest nasza gmina, ale to ze względu na brak środków finansowych            

w Starostwie również. Te inwestycje ograniczają się jedynie do remontu cząstkowego dróg i do tej 

inwestycji drogowej w postaci chodnika - jeżeli się nie mylę, ale tutaj może bardziej przybliży te 

sprawy Pan Starosta, któremu udzielam głosu. 
 

Starosta Powiatu Kłobuckiego Pan Henryk Kiepura zwrócił się do Zgromadzonych z następującym 

wystąpieniem:  

- Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Wójcie – dziękuję za zaproszenie, że możemy się po 

raz pierwszy od dłuższego czasu spotkać. 

Jeżeli chodzi o tematy drogowe, dotyczące dróg powiatowych  i wojewódzkich, to tak jak mówił Pan 

Przewodniczący, Dyrektor PZD przedstawił informacje. Gdyby były jakieś pytania, czy potrzeba 

rozszerzenia któregoś punktu,  to bardzo proszę.  

Ja bym się odniósł natomiast do kilku spraw, które już się toczą, jedne dłużej, drugie  krócej, 

chciałbym przedstawić bieżącą informację jak to wygląda. 

Zacznę od tego, co teraz się w najbliższych tygodniach wydarzy na drogach na terenie naszego 

Powiatu – i na powiatowych i na wojewódzkich. 

Pierwsza sprawa – przygotowujemy się do remontów pozimowych. Ten rok, w wyniku tego, że ta 

zima była bardzo uciążliwa w tym roku, te drogi zostały dość mocno uszkodzone. Niebawem 

ogłosimy przetarg na naprawę tych dróg na poziomie ok. 1 300 tys. zł, z czego na same drogi 

powiatowe przeznaczymy kwotę ok.  700 - 800 tys. zł.  

Rozstrzygnięte zostały również przetargi w trzech zadaniach – na sprzątanie dróg wojewódzkich                     

w obwodzie nr 1 w Kłobucku i w obwodzie nr 2 w Przystajni oraz na sprzątanie dróg powiatowych – 

koszty łączne tych przetargów, to jest ok. 120 tys. zł. Chodzi o pozamiatanie i przeczyszczenie tych 

studzienek, które w wyniku wysypania tysięcy ton piachu, zostały może nie całkiem zatkane,                     

ale mocno ograniczone zostały ich udrożnienia. 

Również tutaj na sesji i w rozmowach z Radnymi, z Panem Przewodniczącym pojawiały się inne 

tematy i zacznę od protestu mieszkańców dotyczących hałasu z autostrady w Szarlejce, pod 

wiaduktem, chodzi o ekrany akustyczne. 

Mieszkańcy skarżą się na hałas, który dobiega z autostrady. My już wielokrotnie rozmawialiśmy                   

w tej sprawie z Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach. Otrzymaliśmy również 

odpowiedź, która nie do końca zadawala mieszkańców. 

Zgodnie z procedurami obowiązującymi w Krajowej Dyrekcji Dróg i Autostrad, w rok po oddaniu 

drogi do użytkowania, czyli po zakończeniu budowy, ma się odbyć przegląd techniczny i wtedy mają 

być rozstrzygane wszystkie uwagi i propozycje. 

Natomiast mimo to, że ta droga w tej chwili jest udrożniona od jakiegoś czasu i jeżdżą tam 

samochody, nie jest zakończona i nie jest formalnie zakończone to zadanie, które planowane jest do 

zakończenia w okolicach połowy, czy przed połową tego roku. 

Więc taki przegląd techniczny odbędzie się tam, jeżeli nie uda się nic wywalczyć, dopiero za półtora 

roku. To jakieś zmiany, czy zlikwidowanie tego hałasu wchodzi w grę, jeżeli nic się nie zmieni – za   

2 lata. My tą korespondencję prowadzimy.            

Zwracaliśmy się również do Ministra Infrastruktury i Budownictwa o dodatkowe środki na 

infrastrukturę dróg gminnych i powiatowych. To zrobiliśmy jako Subregion Północny, wspólnie ze 

Starostą Częstochowskim i Prezydentem Częstochowy. Takie pismo już co najmniej dwukrotnie 

wysyłaliśmy do Ministra Andrzeja Adamczyka, ale dwukrotnie otrzymaliśmy odpowiedź odmowną. 

Minister kieruje nas do Funduszu Dróg Samorządowych, do różnych źródeł, z których przez lata 

korzystaliśmy jako samorządy powiatów czy gmin, natomiast tych pieniędzy na drogi w ostatnich 2-3 

latach jest bardzo mało. My jako Powiat, były lata, że przeznaczaliśmy po 14 mln i robiliśmy po 4-5 

inwestycji drogowych. W ubiegłym roku nie zrobiliśmy żadnej, 2 lata temu zrobiliśmy jedną.    
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W tamtym roku zgłosiliśmy wniosek na jedno zadanie. Te rozstrzygnięcia zazwyczaj zapadały                        

w okolicach października, listopada. Za chwilę będzie kwiecień i ciągle Fundusz Dróg 

Samorządowych nie jest rozstrzygnięty, a już bywało tak, że było po przetargach i za chwilę Gminy 

czy Powiaty przystępowały do realizacji.  

W moim przeświadczeniu fakty są takie, że po prostu nie ma pieniędzy w budżecie na to, żeby te 

zadania finansować. 

Zresztą ubiegłoroczne podziały tych środków były bardzo minimalne i niestety na takie zadania jakie 

w ostatnich latach robiliśmy, choćby tutaj na Gminie Wręczyca Wielka to wielkie zadanie 

Truskolasy-Kuleje-Nowiny, ul. Podgaj, czy Kalej-Szarlejka-Lgota – pewnie będziemy musieli 

dłuższy czas poczekać. 

Ale na ostatnim spotkaniu naszego Zarządu Związku Gmin i Powiatów który powołaliśmy, również 

ten temat podniosłem. Po raz kolejny wystąpimy do Ministra Budownictwa o środki na dostosowanie 

tej infrastruktury. W naszym przypadku to jest szczególnie rejon Szarlejki i rejon ulicy Jasnogórskiej                     

w Białej. Tam gdzie te drogi nawet podczas budowy zostały dość mocno uszkodzone, mimo że były 

takie uzgodnienia, że będą drogi serwisowe i cała budowa będzie się odbywała wzdłuż pasa 

autostrady, a tak nie do końca było. Zobaczymy jaki będzie rozwój tej sytuacji.  

Natomiast jeżeli chodzi o drogę w Szarlejce – nie robiliśmy badań, ale pewnie takie  przeprowadzimy 

jako Powiatowy Zarząd Dróg. Natomiast po uruchomieniu węzła w Lgocie, bardzo mocno zmienił 

się potok samochodów i tak na jednych drogach w Powiecie ruch się znacząco zmniejszył, na innych 

się bardzo mocno zwiększył i to dotyczy szczególnie Kalei i Szarlejki. Myśmy to już przewidywali 

wcześniej, stąd też te pisma do Ministra, bo to jest odcinek ok. 5,5 km i trzeba bardzo mocno myśleć  

o tym, żeby tą drogę przebudować  i dostosować do tego ruchu jaki jest i zwiększyć bezpieczeństwo 

pieszych poprzez budowę chodnika w miejscach, w których go nie ma. 

My w tym roku, w drugim półroczu,  będziemy przystępować do zlecenia opracowania dokumentacji 

projektowej na tą drogę od drogi wojewódzkiej 494 na początku Kalei, aż do ulicy Goździków,                          

jak się kończy Powiat Kłobucki w Szarlejce. Chcielibyśmy, żeby ten projekt objął przebudowę 

nawierzchni i budowę chodników w tych miejscach gdzie ich nie ma. Natomiast wcześniej, przed 

zleceniem dokumentacji, albo w ramach zlecenia, wskażemy, aby przeprowadzić badania, czy ta 

podbudowa jak była zrobiona na tej drodze 12 czy 13 lat temu, wystarczy do tych dzisiejszych 

parametrów, czy nie wystarczy. Także ten temat też jest u nas dyskutowany, ale jest to jedno jakby                  

z pokłosi autostrady.  Są pozytywne efekty, że wjeżdżamy w Lgocie i jedziemy do Katowic czy nad 

morze znacznie krócej i bezpieczniej, ale są też minusy, takie jak chociażby to co się dzieje                       

w Szarlejce, w Kalei - przez zwiększenie ruchu, czy te hałasy o jakich mówią nie tylko mieszkańcy 

Szarlejki, ale również z Częstochowy, z Grabówki, czy z Gmin sąsiednich jak Mykanów, Blachownia 

– takie sygnały są. Stąd nasze pisma do Generalnej Dyrekcji, żeby tą  procedurę oceny technicznej 

przyspieszyli i te ekrany uzupełnić. 

W ostatnim czasie również pojawiły się skargi mieszkańców na to co się wydarzyło ok. półtora roku 

temu, kiedy wymalowano na drodze wojewódzkiej 492, tutaj na Śląskiej, nową organizację ruchu                                 

i wymalowano pierwszą zatokę o długości ok. 90 metrów jaką widziałem. Nikt się do błędu nie 

przyznał, ale w wyniku różnych sygnałów, Wojewódzki Zarząd Dróg opracował nową dokumentację 

na organizacje ruchu. Ta droga jest w zarządzie Powiatu Częstochowskiego, ona jest na naszym 

terytorium, ale od początku tak było, że droga wojewódzka  492 od Blachowni do świateł we 

Wręczycy jest w zarządzie Starosty Częstochowskiego. Ja już z Panem Starostą rozmawiałem                     

w ubiegłym roku, kiedy tą drogę trochę sfrezowali, bo tam nie było dziur, ale była tak krzywa,                      

że przy dojeżdżaniu do skrzyżowania - to było uciążliwe, a kiedy jechały puste samochody 

ciężarowe, to huk był taki, że można się było wystraszyć. Tą drogę tak wstępnie mamy obiecaną, że 

ona na tym odcinku od świateł do Sienkiewicza, byłaby zmiana nawierzchni. Natomiast organizacja 

ruchu będzie w ten sposób, że miejsca parkingowe zostaną przeniesione na stronę lewą, mając światła 

za plecami, zatoki będą normatywne, czyli po ok. 30 metrowe, a przeniesienie miejsc parkingowych 

na drugą stronę spowodowane jest również tym, że były sygnały od mieszkańców – problem wyjazdu                 

z ul. Strażackiej. Tam się mieszkańcy zatrzymywali, teraz jak tam nie będzie miejsc parkingowych, 

to widoczność będzie lepsza.  
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Były też skargi na policjantów, że się – że tak powiem – czepiają ludzi, ale wszyscy są 

przyzwyczajeni, bo tam jest kilkanaście sklepów po obu stronach drogi. Tak wtedy projektant 

narysował, bronili się przez rok, że to jest dobrze, ale ostatecznie przyjęli. Już ta dokumentacja jest 

opracowana, wpłynęła już do Starostwa. Ja już kilka dni temu przesłałem komplet tej dokumentacji 

do Starosty Częstochowskiego i myślę, że w tym roku do tej zmiany organizacji ruchu powinno 

dojść. 

Pan Przewodniczący wspomniał o chodniku w Pile – dwa lata temu chyba opracowaliśmy 

dokumentację, wspólnymi środkami finansowymi z Gminą zaczęliśmy tą inwestycje w ubiegłym 

roku. Na tą chwilę nie mogę powiedzieć, czy ją będziemy kontynuować, czekamy ciągle na te 

decyzje w Funduszu Dróg Samorządowych. Mamy tam zaplanowane duże, dziesięciomilionowe 

zadanie na terenie Gminy Lipie i jak każdego roku do mniejszych zadań będziemy przystępować po 

rozstrzygnięciu dużych przetargów. W tym przypadku tego największego, dotyczącego drogi 

powiatowej na Lipiu. 

To w dużym skrócie tyle, jeżeli chodzi o tematy drogowe. Jeżeli byłyby jakieś pytania – to bardzo 

proszę co do dróg, a później jeszcze, jeżeli Pan Przewodniczący pozwoli, miałbym kilka takich 

bieżących tematów. Głównie ze służby zdrowia, bo tutaj toczy się największa walka o kilka 

elementów ważnych i chciałbym o nich poinformować. 
 

Pytania i wnioski  do Pana Starosty odnośnie dróg:  
 
 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant: 

- Proszę Państwa, zanim przejdziemy do ewentualnych pytań do Pana Starosty, ja również chciałbym 

zabrać głos odnośnie wspomnianej drogi, którą przedstawił Pan Starosta, a mianowicie drogi Kalej-

Szarlejka. Te liczne monity od dłuższego czasu jeżeli chodzi o mieszkańców wpływały i do mnie i do 

Radnego z Szarlejki, jak również do Pana Starosty. Myślę, że – to co powiedział Pan Starosta 

odnośnie wykonania w tym roku dokumentacji – myślę, że naprawdę będzie brane to pod uwagę 

bardzo priorytetowo. Tu nie chodzi o Kalej-Szarlejkę proszę Państwa, tylko chodzi o całą gminę, 

ponieważ  cała gmina z tej drogi skorzysta wjeżdżając na autostradę. Ruch jest rzeczywiście tak 

duży, nasilenie ruchu jest niesamowite, że praktycznie wieczorem trudno jest przejść, szczególnie w 

tych miejscach gdzie nie ma chodnika. 

Wydaje mi się, że to nie będzie aż taka kosztotwórcza inwestycja, ponieważ wydaje mi się, że tylko 

te odcinki, o których Pan Starosta powiedział, jeżeli chodzi o chodniki, jeżeli zostałyby wykonane,      

to wystarczy później zrobić tylko samą nakładkę na całej długości drogi i ta droga będzie służyła 

przez kilkanaście lat. Także bardzo bym prosił Panie Starosto, żeby to co Pan powiedział, żeby słowo 

ciałem się stało, bo to jest bardzo ważne dla wszystkich mieszkańców. 
 

Starosta Powiatu Kłobuckiego Pan Henryk Kiepura: 

- Myśmy tam byli z drogowcami i z Panem Przewodniczącym kilka czy kilkanaście tygodni temu. 

Wspominałem też o badaniach. Bardzo duży wpływ na koszt ewentualnej przebudowy tej drogi 

będzie to, czy jest konieczność wymiany podbudowy czy nie, ale ta droga chyba w okolicach 2009 

roku była budowana w ramach programu tzw. schetynówek. To był wtedy jeden z pierwszych 

projektów i mam taką nadzieje, że badania wskażą, że nie trzeba wymieniać podbudowy, tylko tą 

warstwę ścieralną, czy wiążącą. Bo wiadomo, że największe koszty to jest ta gruba podbudowa 40-50 

cm. Po tych badaniach, myślę, że będziemy wiedzieć więcej. Jeżeli nie trzeba byłoby wymieniać 

podbudowy, to myślę, że to jest zadanie do poziomu 7-8 mln  ceny kosztorysowej, a później przetarg 

ostatecznie zdecyduje jaka byłaby kwota do realizacji i do zapłaty. Ale tym tematem w tym roku 

będziemy się zajmować. 
 

Radny Pan Piotr Wydmuch: 

- Panie Starosto jeżeli chodzi o aktualną inwestycje PKP, zamknięcie przejazdów kolejowych, 

prosiłbym o wzięcie pod uwagę tego, że cały ruch zostanie skierowany na przejazd kolejowy na 

Długim Kącie. Już w tej chwili ta droga jest w fatalnym stanie, jest wąska. Jeżeli te prace potrwają,       

to ta droga już nie będzie za chwileczkę przejezdna i chciałbym, żeby Pan Starosta wziął pod uwagę 

to, że ten przejazd za chwileczkę będzie mocno zdewastowany i ta droga już nie będzie przejezdna. 
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Zna Pan Starosta tą sytuację, że nie da się minąć tam na tym krótkim odcinku drogi od przejazdu,                  

ta droga się zapada. Był wypadek i inne sytuacje które są z tym związane, a przeniesienie ruchu                   

w tamtą stronę przy okresie remontu tych dwóch przejazdów, myślę, że stosunkowo mocno pogorszy 

stan ten drogi. 
 

Starosta Powiatu Kłobuckiego Pan Henryk Kiepura: 

- Dziękuję za to pytanie, czy za tą uwagę. My zostaliśmy włączeni w ten temat jako Powiat Kłobucki 

i Gmina Wręczyca Wielka i jakiś czas temu, około roku chyba, podpisaliśmy umowę z PKP – wtedy 

jeszcze taką warunkową, ale wszystko wskazuje na to, że do budowy tego wiaduktu w Borowem 

dojdzie i te objazdy będą jakby koniecznością, bo to będzie duża budowa. My jako Powiat za ileś tam 

lat, za 7 chyba, zostaniemy uszczęśliwieni tym, że zostanie to przekazane na nasz stan, bo takie są 

warunki, przepisy, a pewnie za 10 czy za 15 lat trzeba będzie to remontować. 

Natomiast przed rozpoczęciem już budowy, tak w ścisłym tego słowa znaczeniu, tak jak zawsze, 

dokonają drogowcy przeglądu, dokumentację fotograficzną sporządzą, zasygnalizujemy to PKP, bo 

jeżeli drogi ulegają uszkodzeniu podczas budowy, to później będziemy pewnie od PKP, nie to że 

dochodzić, ale już w uzgodnieniu, jakieś środki starać się od nich pozyskać. Tak też było, kiedy była 

przebudowywana droga wojewódzka 492 od Wręczycy do Kłobucka. 

Po zakończeniu, też od Marszałka Śląskiego, 100 kilkadziesiąt tysięcy otrzymaliśmy dofinansowania 

na remont drogi Pierzchno-Libidza – tam kiedyś jeździli przez Libidzę, Pierzchno i Grodzisko –         

z tych 3 miejscowości korzystali, ale korzystały tam też samochody z budowy i ta droga uległa 

pogorszeniu, a po zakończeniu budowy dostaliśmy 100 kilkadziesiąt tysięcy i te najgorsze miejsca 

zostały naprawione. Doczekaliśmy się też, że po kilku latach przebudowaliśmy ją, też                                      

z wykorzystaniem środków Marszałkowskich z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, 

dofinansując ze Starostwa i z Gminy Wręczyca Wielka.    
 

Radna Pani Barbara Bogus: 

- Ja chciałam się przypomnieć jeżeli chodzi o Bór Zapilski - o budowę chodnika, bo po kolejnym 

wypadku śmiertelnym w zeszłym roku, byłaby to inwestycja bardzo ważna dla wsi.  
 

Radny Pan Artur Klorek: 

- Panie Starosto ja mam jeszcze takie pytanie, ponieważ wnioskowałem o wymalowanie 

skrzyżowania w miejscowości Hutka na ul. Głównej, Kłobuckiej i Długiej i ostatnio na sesji był 

Zastępca Komendanta z Komendy Powiatowej i tam też zadałem to pytanie odnośnie tego 

skrzyżowania. Oni to sprawdzili, przysłali nam takie pismo, że byłoby zalecenie na ustawienie tam 

znaku STOP i ja chciałbym to wnieść do Pana, żeby coś takiego uwzględnić, wymalować, postawić 

znak STOP, żeby to pierwszeństwo tam uregulować tak jeszcze bardziej rygorystycznie, ponieważ te 

drogi są bardzo szybkie. 

Nawiązując też do licznych monitów Pana Przewodniczącego jeżeli chodzi o drogę Szarlejka – Kalej 

– autostrada też uruchomiła drogę Długą jeżeli chodzi o miejscowość Hutka przez Praszczyki, 

Kałmuki, tutaj na Kłobuck, ponieważ ta autostrada też umożliwiła tędy przejazd i tam też jest duży 

ruch – też się prosi chodnik. To jest taka moja prośba skromna, że jeżeli by były takie możliwości                                 

i środki na dofinansowanie - bardzo bym prosił uwzględnić tą ulicę, ponieważ jest to długa ulica,                    

a tam chodnika nie ma. W tej chwili jeżeli nawet by zaczęły się prace w Szarlejce, to cały ruch będzie 

przerzucony tędy i to wszystko zacznie tędy jeździć. 
 

Radna Pani Urszula Zomerfeld: 

- Korzystając z obecności Pana Starosty, chciałabym również przypomnieć o Truskolasach                              

ul. Dębiecznej i remoncie tej drogi, jak również o chodniku i o miejscowości Zamłynie. Tam również 

mieszkańcy już od dłuższego czasu wspominają o chodniku i proszą o ten chodnik, bo to też jest 

droga powiatowa. Na Pile część chodnika już powstała, ale to też usłyszeliśmy informacje na temat 

kontynuacji budowy tego chodnika, ale pierwsze kroki już są – za co też serdecznie dziękuję. 

Nie wiem czy pominęłam taką informację, czy nie dosłyszałam,  jeśli chodzi o drogę wojewódzką 

Częstochowa – Przystajń – czy tutaj są jakieś kroki czynione w tym kierunku aby tą drogę też 

przebudować? 
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Starosta Powiatu Kłobuckiego Pan Henryk Kiepura: 

- Odpowiadając na pytania Pana Radnego – myśmy się w ogóle spodziewali zmiany potoku 

samochodów, dlatego w ostatnich latach, nawet wspólnie też z Gminą Kłobuck i z Gminą Wręczyca,  

przebudowywaliśmy kolejne odcinki drogi od drogi wojewódzkiej w Praszczykach do Kłobucka 

przez Rybno – to było takie zadanie chyba z 3 lata temu realizowane. Natomiast mamy w budżecie na 

ten rok i myślę, że za kilka tygodni zlecimy opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi 

Kałmuki-Praszczyki, bo 2-3 lata temu Gmina Panki wybudowała tam kanalizację, na którą 

czekaliśmy i w tej chwili będziemy sporządzać dokumentację na przebudowę. 

- Co do chodnika na ulicy Długiej w Hutce – Pan już wspominał o tym temacie. Zobaczymy czy 

dałoby się to ująć w jednym projekcie, tylko na tą chwilę nie mogę obiecać, ale sprawdzimy. 

- Natomiast co do znaku STOP – czy to chodzi o to skrzyżowanie i znak STOP od remizy jadąc,                     

na dole? Czy STOP od Panek? 
 

Radny Pan Artur Klorek: 

- Przy tych WTZ, tak, od Panek jadąc -  żeby tu postawić STOP. 
 

Starosta Powiatu Kłobuckiego Pan Henryk Kiepura: 

- Bo droga ma pierwszeństwo jadąc w lewo do Truskolas. To ja drogowcom to przekażę, żeby 

rozważyli. Będzie to wymagało oczywiście opracowania organizacji ruchu, ale tam już dochodziło     

do paru stłuczek, ba taka droga jest, że każdy myśli, że ma pierwszeństwo, to przekażę.  
 

Radny Pan Artur Klorek: 

- Ja mam tylko prośbę, żeby to było poparte też znakami poziomymi, bo tam jest „Ustąp 

pierwszeństwa” i nie zawsze jest on honorowany, bo nie zawsze ktoś zdąży go zobaczyć 

przejeżdżając, a jak będzie wymalowane na asfalcie też oznakowanie poziome, to też by wpłynęło na 

to, że będzie to sygnalizowane wcześniej.  
 

Starosta Powiatu Kłobuckiego Pan Henryk Kiepura: 

- Mnie się wydaje, że to skrzyżowanie było raz malowane, więc tam chyba organizacja ruchu jest, 

tylko po prostu z biegiem lat uległo zatarciu i teraz go nie widać, ale to też przekażę, żeby sprawdzili. 

Odpowiadając na pytanie Pani Radnej jeżeli chodzi o ul. Dębieczną – to nie planujemy jej                               

w tym, ani w następnym roku do przebudowy. 

Co do Zamłynia – temat nie jest nowy. Już kiedyś Pani Radna też wspominała, był nawet Pan Sołtys 

z Zamłynia, który złożył pismo w imieniu swoim i mieszkańców. Więc tematem się będziemy 

zajmować, ale dzisiaj też nie mogę wskazać żadnej daty. 

Natomiast co do drogi wojewódzkiej 494 Częstochowa-Przystajń  - my w ostatnich latach, ale to było 

gdzieś 5-6 lat temu, wielokrotnie spotykaliśmy się, nawet w Urzędzie Gminy, to nie były rady 

budowy, ale takie konsultacje z projektantami, wtedy wnosiliśmy nasze uwagi. Dzięki temu projekt 

na tą drogę jest bardzo – że tak powiem - mocny. Tam jest m.in. zaplanowany ciąg pieszo-rowerowy 

od samego Podłęża Szlacheckiego w gminie Przystajń, aż do rogatek Częstochowy. To byłby bardzo 

mocny argument podnoszący bezpieczeństwo. Natomiast właścicielem tej drogi jest woj. śląskie,                    

czyli Marszałek i tu już oprócz tego, że możemy wnioskować, prosić i chcieć, to jest właściciel i jego 

decyzja, kiedy która droga będzie przebudowywana. Natomiast jakiś czas temu mieliśmy na 

Subregionie spotkanie z Dyrektorem i nie miał dobrych wieści. Wojewódzki Zarząd Dróg dysponuje 

w tym roku kwotą chyba 800 mln zł na przebudowy dróg, a ten kosztorys przedstawiany chyba 2 lata 

temu, to było ok. 200 mln zł. Myślę, że dzisiaj kosztorys tej drogi, to lekko trzeba by liczyć ze 250 

mln zł. Ale będzie to inwestycja Marszałka województwa  i na tą chwilę taka jest nasza wiedza. 

Tu gdzie była nasza rola, wtedy jako Starosta, czy Gminy Wręczyca, Panki, czy Przystajń, to myślę,                    

że dopilnowaliśmy tego, żeby ten projekt był, mówiąc tak obrazowo, wypasiony. 
 

Radna Pani Urszula Zomerfeld: 

- Jeśli mogę jeszcze tak drążyć tą ulicę Dębieczną w Truskolasach, ponieważ mieszkańcom był 

obiecany remont tej drogi po zakończeniu budowy kanalizacji. Ta kanalizacja na Hutce została 

zakończona,  a tutaj słyszę, że w tym roku, w przyszłym roku  - nie będzie remontu tej drogi. Co aż 

tak odsuwa w czasie – jeśli mogę wiedzieć, czy pojawiają się nowe priorytety, które trzeba w między 

czasie realizować? Dlaczego ta inwestycja jest odsuwana w czasie? 
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Starosta Powiatu Kłobuckiego Pan Henryk Kiepura: 

- Temat ulicy Dębiecznej był dyskutowany kilka lat temu na Gminie już z moim udziałem.                    

Myśmy nawet opracowali dokumentację. Natomiast prosząc Gminę Wręczyca, Radę i Wójta                                         

o współfinansowanie – wtedy była decyzja nasza wspólna, że przebudowywujemy to duże zadanie 

Truskolasy-Kuleje-Nowiny-Bór Zapilski, a później ustalaliśmy kolejne – Podgaj, bo była możliwość 

pozyskania środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, czy Kalej-Szarlejka - i dobrze                       

że to zadanie zrobiliśmy, bo tam dzisiaj na autostradę jeżdżą wszyscy.  

Jednym z parametrów jest to, że bierzemy przepustowość drogi, czyli ile samochodów tam jeździ. 

Tam największy problem na Dębiecznej jest z chodnikiem na tą chwilę. Natomiast w ostatnich latach 

myśmy tam dość znaczne nakłady położyli w czasie napraw pozimowych tzw. łaty wielko 

powierzchniowe. Bardzo ładnie również odnowiła Gmina po pracach kanalizacyjnych, szczególnie ta 

droga między Dębieczną a Hutką, ona na dzisiaj, mogę śmiało powiedzieć, że nie jest w złym stanie   

i ona już nie woła, żeby się nią dzisiaj zajmować. Problem jest – i to przyznaję - z chodnikiem                       

w samej miejscowości, ale z przyczyn finansowych, jeżeli się podejmiemy realizacji tej drogi, to w 

jednym dużym projekcie z chodnikiem, który jest zaplanowany. Chyba nie jest ciągiem zaplanowany                     

od Hutki do Dębiecznej, ale na pewno w terenach zabudowanych ten chodnik jest zaprojektowany. 
 

Radna Pani Urszula Zomerfeld: 

- Dobrze, ale apeluję, że jest on potrzebny. 
 

Starosta Powiatu Kłobuckiego Pan Henryk Kiepura: 

- No na pewno, ja mam świadomość tego. 
 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Krzysztof Ocimek: 

- Panie Starosto ja mam jeszcze pytanie w sprawie tych hałasów od autostrady w Szarlejce. Wiem,     

że od oddania - rok czasu. Praktycznie w tym roku może będzie oddana ta autostrada, nie wiem –                     

w maju, w czerwcu – nie wiadomo kiedy i rok od tej daty dopiero będą sprawdzane decybele.  

Jest tak olbrzymi hałas, nie da się po prostu żyć w miejscowości Szarlejka. Czy nie można byłoby                

to przyspieszyć?  
 

Starosta Powiatu Kłobuckiego Pan Henryk Kiepura: 

- Odpowiadając na pytanie Pana Radnego, ja to mówiłem już wcześniej, w wyniku spotkania                              

i naszych ustaleń, zwróciłem się z pismem 12 sierpnia 2020 r. do Dyrektora Oddziału Generalnej 

Dyrekcji, rozmawialiśmy też telefonicznie. 14 września otrzymałem odpowiedź na moje pismo.                    

Ja tą odpowiedź, myślę, że przesłałem Państwu Radnym, przynajmniej tak mam tutaj, że do 

wiadomości Pan Wójt, Pan Przewodniczący Rady i Pan Radny. Na ostatnim spotkaniu Zarządu 

Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego, uzgodniliśmy, że wystąpimy po raz kolejny do 

Generalnej Dyrekcji – już wspólnie – jako Prezydent Częstochowy w imieniu dzielnicy Grabówka, 

Burmistrz Blachowni, Burmistrz Mykanowa, Starosta Kłobucki, Wójt Wręczycy – o to, żeby te prace 

przyspieszyć, bo jest to bardzo uciążliwe. Tyle na tą chwilę możemy zrobić i takie pismo albo już 

Częstochowa wysłała, bo Przewodniczącym naszego Związku jest Prezydent Częstochowy, albo lada 

chwila, lada dzień zostanie wysłane, bo takie ustalenia były na Zarządzie. 
 

Radny Pan Robert Broś: 

- Panie Starosto ja chciałem dopytać o ten projekt zmiany organizacji ruchu na ulicy Śląskiej we 

Wręczycy – czy to oznacza, że ten bus-pas który w tej chwili istnieje po prawej stronie patrząc od 

świateł – on zostanie całkowicie zlikwidowany i ta zatoka po drugiej stronie, jakby wyznaczająca 

miejsce dla postoju autobusów i co za tym idzie jakby też przystanki autobusowe, są w tym projekcie 

przewidziane do likwidacji czy one tam pozostaną? 
 

Starosta Powiatu Kłobuckiego Pan Henryk Kiepura: 

- Przystanki pozostaną w tych miejscach gdzie są, tylko zostaną miejsca parkingowe przeniesione na 

drugą stronę, a ta zatoka po prawej stronie - mając światła za plecami, zostanie skrócona do 

właściwego parametru, a nie do 90 m, bo ona już pod dom kultury prawie że podchodzi. Taka była 

twórczość projektanta i półtora roku walki żeby to zmienić. Ja tą  dokumentację zostawię u Pana 

Przewodniczącego, czy u Pana Wójta do wglądu. Jest projekt, jest opis techniczny, można się będzie 

zapoznać, a za jakiś czas ja zabiorę ją do naszego archiwum. 

(dokumentacja została wręczona Panu Wójtowi) 
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Radny Pan Robert Broś: 

- Czy ewentualnie była rozważana taka możliwość, żeby te przystanki zostały całkowicie 

zlikwidowane, ponieważ tam w tej chwili raptem jest kilka kursów autobusów które się zatrzymują 

na tych przystankach. Czy na przykład nie byłoby zasadne przeniesienie tego do tych przystanków, 

które są w tej chwili wykorzystywane, czyli na ulicę 3 maja, naprzeciwko Biedronki. 
 

Starosta Powiatu Kłobuckiego Pan Henryk Kiepura: 

- Jeżeli taki sygnał będzie z samorządu, czy od mieszkańców, to będzie to analizowane. Do tej pory 

takiego sygnału nie było. Ja widzę, że co jakiś czas się tam autobusy zatrzymują, mimo że wiele   

linii nie kursuje, bo jest zawieszonych przede wszystkim przez pandemię. Moim zdaniem nie ma 

zasadności, żeby te przystanki likwidować, bo nawet jakby jeden kurs tam się zatrzymywał,                          

to przewoźnik nie zlokalizuje tam przystanku,  jeżeli on nie będzie w uchwale Gminy i nie będzie – 

że tak powiem – wyrysowany i nie będzie znaku, bo nie weźmie sobie odpowiedzialności, żeby się 

zatrzymywać i wysadzać pasażerów. Myślę, że to rozwiązanie jest optymalne, dopilnujmy, żeby ta 

organizacja nowa powstała, później zobaczymy jak to będzie funkcjonowało. Dzisiaj najbardziej 

dokucza mieszkańcom to i to też tak było, że kierowca jednego z przewoźników zatrzymując się na 

przystanku dzwonił na Mapę Zagrożeń, czyli na Policję, donosząc, że w zatoce stoi samochód. 

Jeżeli stał w okolicach znaku przystankowego, to jak najbardziej nie należy się zatrzymywać, bo jak 

przyjedzie autobus – ma problem. 

Tych zgłoszeń było bardzo dużo, a w związku z tym, że wszystko jest elektronicznie notowane,                     

to Policja miała obowiązek interwencji, stąd te radiowozy i problemy. Czasem się kończyło 

rozmową, upomnieniem, czy pouczeniem, ale czasami kończyło się mandatami. 
 

Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński: 

- Jeżeli chodzi o przystanek, ja myślę, że on musi zostać dlatego, że mamy zgłoszenia już od 

mieszkańców ul. Strażackiej. Część kursów która nie przyjeżdża od strony Kłobucka, tylko jest na 

wahadle Truskolasy, kierunek Węglowice - opuszcza światła i przejeżdża ul. Strażacką. W momencie 

kiedy my tą drogę wyremontujemy, zrobimy chodnik i ona będzie ładna, to myślę, że ten ruch tam 

pójdzie i chcemy zachować te przystanki, bo chcemy zmienić rozkład jazdy, tak, żeby obowiązkowo 

wjeżdżać i z tego przystanku korzystać. 

Co do Kalei, Szarlejki – mam świeże informacje, myślę, że Pan Starosta też jeszcze tego e-maila nie 

dostał, bo Pani Sekretarz go przyniosła praktycznie przychodząc na sesję. 

Ja nie sądzę, żeby tutaj mieć jakikolwiek optymizm co do działań ze strony Generalnej Dyrekcji Dróg 

Krajowych i Autostrad, a mówię to w pełni świadomie i chciałbym, żeby zostało to przede wszystkim 

odnotowane. Wojewódzki Inspektorat Budownictwa nie wykazał żadnych nieprawidłowości                            

przy budowie tego odcinka autostrady - mówimy tutaj o Kalei i Szarlejce. 

Nie będę się odnosił do tego, jak bardzo bulwersujące jest to w związku z tym chociażby, że nie 

zostało z nami uzgodnione - przebieg wodociągu. Nasz wodociąg został wykopany, nie jest 

odpowiednio zabezpieczony. 

Spotkaliśmy się tam kilkanaście razy z mieszkańcami. Wszystkie ich opinie, wnioski, które sami też 

wysyłali, zostały przesłane. Do dnia dzisiejszego, oprócz jednej modernizacji najazdów, które śmiało 

można uznać za skocznie kategorii „mała narciarska” nie zostały poprawione, nie zostały 

uwzględnione w żadnych projektach. Nadzór budowlany nie widzi żadnego problemu według tego 

pisma które jest i oczywiście będziemy w tej sprawie w dalszym ciągu interweniować.   

Zostało przysłane do nas dzisiaj pismo Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, ja je 

Państwu odczytam: 

„Szanowni Państwo z uwagi na liczne skargi mieszkańców na uciążliwość związaną                                      

z  oddziaływaniem hałasu na odcinku F autostrady A1 węzeł Rząsawa - węzeł Blachownia oraz  

doniesieniami prasowymi, tutejsza Dyrekcja Generalna Dróg Krajowych i Autostrad Oddział 

Katowice proponuje zorganizowanie spotkania mającego na celu omówienie kwestii pomiarów 

hałasu, analiz akustycznych oraz ewentualnego podjęcia działań naprawczych. Mając powyższe na 

uwadze, prosimy o informacje, czy zgłaszają Państwo chęć uczestnictwa w takim spotkaniu, które 

zorganizowalibyśmy w połowie kwietnia br. 
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Ze względu na obostrzenia epidemiologiczne, spotkanie odbyłoby się online. W przypadku gdy 

uznacie Państwo konieczność udziału w spotkaniu zainteresowanego społeczeństwa, mieszkańców, 

prosimy o umożliwienie uczestnictwa w Państwa Urzędach.” Jest adres kontaktowy. 

Ja myślę, że to jest pokłosie tego, o czym Pan Starosta już wspominał. Nasz przedstawiciel 

Subregionu w ramach ustaleń które prowadzimy, zgłosił już problem i to problem hałasu dotyczy nie 

tylko tego odcinka, tylko kilku miejscowości naszego regionu. To co budzi moje największe 

zastrzeżenia i wątpliwości – to jest właśnie to skromne określenie – po zakończeniu budowy. 

Ja myślę, że za 10 lat, też może być po zakończeniu budowy. Nie wiem jak powstała budowa, nie 

widziałem przypadku w gminie czy w powicie, gdzie została wykonana inwestycja bez projektu, 

zatwierdzenia go itd. Więc myślę, że tutaj na pewno z Panem Starostą będziemy chcieli wziąć udział 

w tym spotkaniu. W obecnej sytuacji nie możliwe będzie sproszenie mieszkańców Szarlejki czy 

Kalei na to, żeby uczestniczyli w spotkaniu online, ale na pewno nasz głos tam będzie wyraźny                 

i donośny. Pozostaje mieć nadzieje, że rzeczywiście pomysłodawcy budowy autostrady i przede 

wszystkim władze nasze w województwie zauważą, że zarówno ten duży projekt o którym 

wspominała Radna Zomerfeld, czyli Przystajń-Częstochowa oraz odcinek Kalej-Szarlejka – są to 

inwestycje, które priorytetowo muszą powstać, bo w mojej ocenie, nie tylko od strony 

technologicznej powinny te odcinki być zrobione, warunkiem jest bezpieczeństwo na całym terenie 

naszej gminy, ale przede wszystkim dlatego, że w mojej ocenie, jeżeli już mamy taki potok 

samochodów o których wspominał Pan Starosta, to ta droga powinna być przekwalifikowana                       

z drogi powiatowej na drogę wojewódzką i to województwo powinno dbać zarówno o autostradę,                   

jak i jej otoczenie. 
 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant: 

- Proszę Państwa mam taką propozycję, ponieważ o tym co poinformował Pan Wójt, że takie 

spotkanie odbędzie się dotyczące hałasu na tej drodze – mówię o autostradzie, no niestety ani 

Starosta, ani ja, ani Wójt, ani Radny - nie możemy się przebić, żeby mieszkańcom w jakiś sposób 

dopomóc, mam prośbę do Pana Wójta i do Pana Starosty. Jeżeli do takiego spotkania miałoby dojść, 

żeby poprosić proszę Państwa czy Senatorów, czy Posłów z naszego rejonu – mówię o partii 

rządzącej, ponieważ ja cały czas informuję o sesji, a minęło już pół kadencji i żaden z Senatorów ani 

Posłów niestety nie odwiedził nas na sesji, a myślę, że byłyby pytania różnego typu, gdzie i Radni                 

i Sołtysi mogliby zadać i ewentualnie polecić coś do załatwienia. Myślę, że załóżmy tutaj interpelacja 

poselska odnośnie tego miałaby również dobre miejsce. Także taką propozycję Panie Wójcie do 

rozważenia przedstawiłem. Jeżeli Państwo uważacie inaczej, to zróbcie tak jak uważacie, niemniej 

taką propozycję składam żeby coś takiego miało miejsce. Może wtedy w jakiś sposób ktoś wpłynie 

na kogoś i potraktuje tych ludzi poważnie, bo rzeczywiście mieszkańcom Szarlejki ja współczuję. 

Tam naprawdę nie można mieszkać, nie można spać, nie można normalnie egzystować. Jest to 

tragedia. A tu chodzi o jakiś krótki odcinek, niecały może 1 km, żeby ustawić ekrany 

dźwiękochłonne, które by na pewno w jakiś sposób ten hałas wstrzymały i mieszkańcy na pewno 

byliby z tego powodu zadowoleni. 
 

Na tym została zakończona dyskusja  w temacie dróg. 
 

           (Informacja nt. planowanych remontów oraz inwestycji drogowych na terenie gminy 

Wręczyca Wielka w roku 2021 (drogi powiatowe i wojewódzkie ) – załącznik nr 4 do protokołu) 
 
 

          Następnie Przewodniczący Rady Gminy udzielił głosu Panu Staroście, celem przedstawienia 

innych spraw i problemów dotyczących Powiatu Kłobuckiego. 
 

Starosta Powiatu Kłobuckiego Pan Henryk Kiepura zwrócił się do Zgromadzonych przedstawiając 

następujące tematy: 

- W tym roku, co prawda nie jest to ani obiekt Powiatu, ani obiekt Gminy, ale na terenie Gminy 

Wręczyca Wielka i naszego Powiatu, od 2007 roku działają Warsztaty Terapii Zajęciowej. Tam były 

różne formy pomocy i ze strony Gminy i ze strony Starostwa Powiatowego, ale ten budynek w tym 

roku bardzo mocno zmieni oblicze. 
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 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci z Katowic, które zarządza tym obiektem, czy jest jego właścicielem, 

złożyło wniosek o dofinansowanie na termomodernizację tego obiektu. Otrzymali rekomendację 

Powiatu Kłobuckiego – rekomendacje to są punkty, które są dodatkowe przy ocenie konkursowej                           

i otrzyma ponad milionową dotację ze środków europejskich. Jesteśmy w ciągłym kontakcie z Panem 

Wójtem i z Prezesem. Ten obiekt w tym roku zostanie zmodernizowany i będzie bardzo ładną 

wizytówką i Powiatu i Gminy. Też pewnie dla samego Towarzystwa będzie mniej kosztowny ze 

względu na koszty eksploatacyjne. 

- Pan Radny podnosił temat korzystania z boiska przy tych Warsztatach – kilka dni temu spotkaliśmy 

się z Panem Wójtem. Tu oczywiście procedurę jakąś zachowa Gmina, ale w ramach dobrej 

współpracy, taką wstępną zgodę, ja myślę, że na papierze też ją wyrazi Pan Prezes Towarzystwa 

Przyjaciół Dzieci, żeby tam na określonych zasadach, mieszkańcy, młodzież, mogła z tego obiektu 

korzystać. 

- 1 lutego otwarliśmy kolejną placówkę na terenie Powiatu Kłobuckiego – Środowiskowy Dom 

Samopomocy. Taki klub dziennego pobytu funkcjonował przez 2 lata właśnie w Hutce na 1 piętrze. 

Myśmy to w pierwszym roku finansowali kwotą ponad 100 tys. zł z własnych środków.  

W drugim roku poprosiłem Wójtów, z terenu których gmin są uczestnicy i taką pomoc finansową 

udzieliła Gmina Przystajń i Gmina Wręczyca Wielka, za co Panu Wójtowi, Panu Przewodniczącemu 

i całej Radzie bardzo dziękuję. 

Natomiast jak pojawił się temat tak szerzej, to okazało się, że tych osób jest dużo więcej niż te kilka – 

7 czy 8, które były w Hutce i z początkiem ubiegłego roku podjęliśmy działania, aby taki już 

„pełnowymiarowy” dom środowiskowy samopomocy otworzyć. 

Mieliśmy takie powierzchnie prawie 300 m
2 

na 1 piętrze w przychodni w Krzepicach. Pozyskaliśmy 

dotacje, dołożyliśmy środki własne i za kwotę 1,5 mln zł zmodernizowaliśmy, przygotowując całe to 

piętro do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Mamy na tą chwilę 15 osób, pozyskaną mamy 

dotację dla 20-stu, pod warunkiem, że te osoby będą i we współpracy z Gminnymi Ośrodkami 

Pomocy Społecznej, współpracujemy, bo taka jest nawet procedura, żeby do tej 20-stki w tym roku 

dopełnić ten Ośrodek, a w przyszłym roku, a takie potrzeby są, już je mamy rozpoznane, zwiększyć 

tą obsadę do 25-ciu. Koszty stałe zostaną prawie te same, natomiast dotacja która przyjdzie pozwoli 

na ciekawszy program, bo te osoby tam przebywają tak mniej więcej od 9.00 -16.00.  

Mają tam rehabilitacje, te schorzenia są bardzo szerokie, bo ten nasz dom środowiskowy jako jeden                      

z nielicznych ma pełną obsadę dotyczą tych niepełnosprawności – i psychicznych i fizycznych                        

i łączonych i zespolonych. Więc przyjmujemy tam praktycznie wszystkich. Natomiast tej dotacji nie 

wystarczy i myśmy zadeklarowali w budżecie Powiatu 100 tys. zł na dofinansowanie tej placówki, 

ale również zwróciłem się do Wójtów, Burmistrzów z terenu Gmin, te osoby się pojawiają,                        

o dofinansowanie kwotą 5 tys. zł na rok. Przy pełnej obsadzie to by nam dało kolejne 100 tys. zł, 

przez co ten program, szczególnie program, byłby dla tych niepełnosprawnych bardziej bogaty. 

- Prowadzimy również ciągły nabór na taki Dom Dziennego Pobytu w Kłobucku. Nasz Zespół Opieki 

Zdrowotnej zdobył ponad milionową dotację ze środków Unii Europejskiej dla kilkudziesięciu osób, 

które spełniają określone w programie kryteria. Możemy ich zaprosić do udziału w tym. To również 

polega na kilkugodzinnym pobycie w Zakładzie Rehabilitacji w Kłobucku, tam obok szpitala –                        

z posiłkiem, z opieką, z zabiegami rehabilitacyjnymi. Mamy tam już pierwszą grupę, to tak działa jak 

na półkoloniach działają turnusy. Gminny Ośrodek Pomocy też o tym wie, ale jak byśmy mieli takie 

osoby z niepełnosprawnościami, na stronie ZOZ-u są takie ogólne informacje, albo jest telefon, gdzie 

można dopytać o szczegóły. 

- Kolejny temat dotyczy naszej młodzieży, a konkretnie Zespołu Szkół nr 1 w Kłobucku Zagórzu. Na 

sesji 30 grudnia podjęliśmy decyzję o rozpoczęciu budowy największej hali w Powiecie Kłobuckim. 

Koszt budowy tej hali, to ponad 12 mln zł. Za kilka dni ogłosimy przetarg na to postępowanie. 

Największa inwestycja Powiatu od bardzo, bardzo wielu lat, a może i w historii. Trudne zadanie, ale 

myślę, że uda nam się je zrealizować. Zadanie będzie realizowane w cyklu dwuletnim, czyli 

rozpoczynamy w tym roku, a chcemy, żeby hala została oddana do użytku na koniec 2022 roku. 

- Ostatni temat, który trochę słyszymy z mediów, ale tak może na dzisiaj wydaje się nam, że nas nie 

dotyczy. Chodzi o to, co dzieje się wokół krajowego funduszu odbudowy, czyli tych środków 

unijnych, które Unia chce przeznaczyć na odbudowę gospodarki – Państwo w pandemii.  
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W przypadku Polski jest to 50 kilka mld euro, czyli ponad 200 mld złotych, no i teraz trwa walka na 

jakich zasadach te pieniądze trafią, a to że trafią, to już wiemy, o ile zostaną ratyfikowane, albo będą 

czekać nie wiadomo do kiedy w kasie Unii, ale jak te środki będą dzielone w kraju – bo są 

uzasadnione obawy po drugim tym programie, funduszu tzw. covidowym, gdzie środki zostały 

podzielone tak, że jedne Gminy dostawały po kilkadziesiąt milionów, inne sąsiednie nie dostawały                            

w ogóle. Wczoraj było wysłuchanie publiczne w Sejmie, gdzie ten temat był dyskutowany. Kilkuset 

uczestników, bo było również online i zobaczymy. Na szczęście tutaj przy tych ustaleniach, duży 

wpływ na ostateczne zasady będą miały instytucje unijne. 

- Kilka informacji takich trudnych, dotyczących zagrożeń związanych z naszą służbą zdrowia                        

w Kłobucku, szczególnie dotyczącą pediatrii, której istnienie jest zagrożone na tą chwilę oraz 

rozpoczęte prace nad zmianami w strukturze szpitali, tymi zmianami właścicielskimi. 

Pierwsza próba manipulowania przy szpitalach pochodzi z roku 2016, kiedy PIS zaczął opracowywać 

tzw. sieć szpitali i wprowadzać różne kryteria – 5 oddziałów, 6 oddziałów, 4 oddziały.  

Wtedy podniósł się ogólnopolski protest, ponieważ wiele szpitali, w tym oba nasze - nie mają                          

5 oddziałów i żadne nie „łapały się” do publicznego finansowania. 

Wtedy udało się po dość długiej walce, kolejne te projekty się zmieniały, ale ostatecznie przyjęto taki 

projekt o tych sieci szpitali, w którym oba nasze szpitale w Kłobucku i w Krzepicach się wpisywały. 

My wtedy m.in. podejmowaliśmy uchwałę Rady Powiatu z 13 września w sprawie przyjęcia 

stanowiska dotyczącego założeń strategii zmian w systemie ochrony zdrowia w Polsce na lata 2016-

2018 – bo tak to się nazywało, bardzo krytyczne stanowisko. To stanowisko poparli wszyscy Radni 

Rady Powiatu, ze wszystkich Klubów, z wyjątkiem jednego. Nie tylko się nie wstrzymali,                              

ale głosowali przeciwko. Mówię o Klubie Radnych PIS-u.  

Druga próba dotycząca zmian właścicielskich szpitali została podjęta przez Ministra Zdrowia                     

w grudniu tego roku. Minister powołał Zespół, który do końca marca miał opracować zasady czy 

projekt ustawy dotyczącej zmian w szpitalach. Te prace Zespołu zostały przedłużone o 1 miesiąc. 

Natomiast jednym z obszarów są również zmiany właścicielskie. Pomysły są różne, żeby 

Marszałkowie przejęli wszystkie szpitale powiatowe, żeby przejęli Wojewodowie i również takie 

stanowisko podjęliśmy 23 lutego 2021 roku, sprzeciwiające się takim pomysłom.  

Na sesji ja to bardzo szczegółowo referowałem. Powiat Kłobucki, również Gminy, w tym Wręczyca 

Wielka przez 20 lat funkcjonowania Powiatu bardzo znaczne środki przeznaczały i na szpital i na 

ośrodki zdrowia i ogólnie mówiąc – na służbę zdrowia w Powiecie Kłobuckim. 

O służbie zdrowia przez te 20 lat decydowali mieszkańcy Powiatu Kłobuckiego, Starostowie, 

Zarządy i Radni i my zachowaliśmy taką strukturę, która przez jakiś czas, kilka, czy kilkanaście lat 

temu była krytykowana, a przez ostatnie lata okazała się najlepszą strukturą, jaka może być. 

W strukturze mamy 24 przychodnie, czyli wszystkie ośrodki jakie były na Powiecie, żaden nie został 

zlikwidowany. Mamy 5 gabinetów rehabilitacji, pogotowie na Staszica w Kłobucku i 2 szpitale                            

i w zależności od tego jak kolejne Rządy dofinansowują poszczególne  obszary zdrowia, to nam ta 

kwota bilansowa zawsze się zgadzała i zawsze wychodziliśmy na plus. 

Dzisiaj było tych inwestycji, które też Państwo widzicie w ostatnich latach - 3, 4 czy 5-ciu – nowa 

izba przyjęć za ponad 2 mln zł z własnych środków, gabinet rehabilitacji rozbudowany za ponad        

3 mln zł. Planujemy komory do krioterapii za 0,5 mln zł w przyszłym roku. W całym Subregionie 

taka komora jest tylko jedna w Częstochowie. 

Zainwestowaliśmy – jakby zebrał i zwaloryzował te kwoty – co najmniej ze 20 mln zł publicznych 

pieniędzy, czy to samorządu powiatowego, czy gmin, w naszą służbę zdrowia. A dziś podejmowane 

są działania, które mogą doprowadzić do zmian właścicielskich, a co się za tym wiąże, jeżeli będzie 

ktoś decydował o ośrodku, czy o szpitalu, czy o gabinecie w Katowicach czy w Warszawie, to nie 

będzie miał sentymentu, żeby podjąć decyzję, żeby ten ośrodek, gabinet, czy szpital zlikwidować. 

Poczekamy ten miesiąc, jakie będą wyniki prac tego Zespołu Ministra. Jeżeli dalej pójdą w takim 

konfliktowym kierunku, to wspólnie z Panem Przewodniczącym zwrócimy się do Rad Gmin                          

o podjęcie podobnych uchwał, sprzeciwiających się  temu kierunkowi działań i oczywiście wtedy też 

chętnie wziąłbym udział w sesji Rady Gminy. Przedstawimy pełną historię, pełne uzasadnienie do 

tego projektu. Kiedyś już podobną walkę, kilka lat temu stoczyliśmy, jeszcze za czasów Platformy                 

i PSL-u, kiedy nam Wojewoda chciał odebrać pogotowie.  
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Wtedy w tydzień czasu, mieszkańcy Powiatu zebrali 5,5 tys. podpisów, zawieźliśmy je Wojewodzie       

i zmiana decyzji. Pogotowie do dzisiaj w Kłobucku jest. Tak jak przez lata jeździ z Kłobucka                           

i z Częstochowy. Pracuje  w pogotowiu kilkudziesięciu mieszkańców Powiatu Kłobuckiego. 

- Kolejny bardzo trudny temat – dotyczący funkcjonowania oddziału pediatrii w Powiecie 

Kłobuckim. Tak jak w 2016 roku została wprowadzona ta sieć i finansowanie ryczałtowe, które też 

wtedy było nie do końca takie jakiego oczekiwaliśmy, bo było niewystarczające i same nasze szpitale 

w oderwaniu od ośrodków zdrowia i gabinetów czy pogotowia, co roku przynoszą straty, ale dzięki,  

że wszystko jest w jednej całości, wychodzimy zawsze na plus. 

Natomiast w grudniu były przygotowane plany finansowe w Narodowym Funduszu Zdrowia                            

w Katowicach, były przygotowane projekty umów do podpisu – mówię o oddziałach pediatrycznych. 

Oddział zaczął funkcjonować i w okolicach połowy stycznia informacja jest, że nie będzie 

finansowania ryczałtowego, tylko będzie finansowanie za wykonane usługi.  

Za wykonane usługi, czyli jak jest jedno dziecko, dwa - to za to jedno dziecko, czy dwa, a kiedyś 

wcześniej, nie pamiętam ile już lat temu, chyba nie dłużej jak z 5 lat temu, został wprowadzony jak 

chociażby taki standard, że na oddziale dziecięcym musi być 0,8 etatu pielęgniarki na 1 łóżko,                   

czy tam jest pacjent, czy go nie ma. Teraz kilka tygodni po tym, jak ruszył rok 2021, jest taka 

informacja, co szczególnie teraz w okresie pandemii spowodowało, że już nie jest obłożony oddział 

50-70 %, tylko są pojedyncze dzieci, te które już muszą, bo tak to rodzice za wszelką cenę z uwagi na 

covid, dzieci nie chcą oddawać do szpitali. 

Też oddział, w który zainwestowano setki tysięcy złotych, są pojedyncze pokoiki, gdzie rodzic może 

przebywać z dzieckiem, a takie finansowanie oddziałów pediatrycznych – za wykonanie, grozi                                 

w krótkim czasie tym, że oddział pediatryczny w Kłobucku zostanie zamknięty, bo strata 

jednomiesięczna to jest ok. 150 tys. zł, przeliczyć przez 12 m-cy. Nie jesteśmy w stanie tego 

zbilansować. Takie stanowisko krytyczne wobec tej decyzji, bo to już jest decyzja – podjęliśmy. 

Jeżeli w najbliższym miesiącu, czy dwóch, nic się w sprawie nie zmieni, a protestujemy już jako 

Związek Powiatów Polskich, to również poprosimy, bo tyle możemy zrobić przynajmniej na tą 

chwilę, o takie stanowiska Rad Gmin Powiatu Kłobuckiego. 
   

Na tym Starosta Powiatu Kłobuckiego zakończył swoje wystąpienie.  
 

Następnie głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant, który zwrócił się do Pana 

Starosty, że jeżeli sytuacja się będzie rozwijała dalej, to prosiłby o informację na którejś z następnych 

sesji. 
 

Starosta Kłobucki Pan Henryk Kiepura odpowiedział, że na pewno przekaże. 
 

Dalej o głos poprosił Radny Pan Artur Klorek zwracając się do Pana Starosty: 

- Panie Starosto chciałem bardzo podziękować – i Panu Wójtowi i Panu Staroście za przygotowanie 

tej umowy i za wysłuchanie próśb mieszkańców jeżeli chodzi o to boisko. To taki wesoły akcent na te 

smutne wiadomości, które nam Pan przekazał. Także bardzo dziękuję i proszę Panu Prezesowi też 

podziękować.  
 

Starosta Kłobucki Pan Henryk Kiepura: 

- Dziękuję. 
 

Przewodniczący Rady Gminy podziękował,  stwierdzając wyczerpanie punktu.  

 

Ad. 5.             

             Informacja z działalności Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Wręczyca Wielka                                         

za  2020 rok. 
 

            Na prośbę Przewodniczącego Rady Gminy Informację z działalności Ochotniczych Straży 

Pożarnych w Gminie Wręczyca Wielka przedstawił Gminny Komendant Ochotniczych Straży 

Pożarnych Druh Robert Mańczyk. 
 

          (szczegółowa informacja z działalności OSP za 2020 rok – załącznik nr 5 do protokołu) 
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Do przedstawionej informacji pytań nie zgłoszono ,  niemniej głos w niniejszym 

punkcie zabrali:  
 

Radna Pani Urszula Zomerfeld: 

- Ja pytań nie mam, ale przy tej okazji chciałabym również serdecznie podziękować Panu Staroście 

Powiatu Kłobuckiego za pozytywną rekomendację przy wniosku złożonym do Państwowej Straży 

Pożarnej o dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Truskolasach. Dziękujemy bardzo uprzejmie.  
 

Starosta Powiatu Kłobuckiego Pan Henryk Kiepura: 

- Skoro o samochodach mowa, to dziękuję za te podziękowania. Ja się bardzo cieszę, że zaczęły 

wreszcie kilka lat temu samochody na teren Powiatu Kłobuckiego trafiać nowe. Pierwszy chyba                       

w 2016 albo 2017 roku tutaj właśnie we współpracy z Gminą Wręczyca Wielka, Starostwem                         

i Związkiem Ochotniczej Straży Pożarnej, trafił do OSP Wręczyca, są następne. 

Nowy program który został wtedy uruchomiony z dofinansowaniem bezpośrednio z budżetu 

Marszałka Województwa Śląskiego pozwolił na to, że to dofinansowanie było na poziomie 500 tys. 

zł lub więcej, z różnych źródeł. Ta współpraca się wtedy układała bardzo dobrze i z Marszałkiem                     

i z Wojewódzkim Funduszem i z Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej. 

Ja gratuluję wszystkim Strażakom i cieszę się z każdego samochodu. Natomiast rzeczywiście to był 

pierwszy przypadek, gdzie wbrew uzgodnieniom i decyzji Rady, a jestem już Prezesem od 2006 

roku, więc kilkanaście lat, gdzie taki wyłom zrobiono. Oczywiście jest taka procedura,                                     

że uzgodnienia podpisuje również Prezes Powiatowej, którą to społecznie funkcję od tylu lat pełnię. 

W tym roku zarekomendowałem 5 samochodów, bo spłynęło 5 wniosków. Jest tam również wniosek 

z OSP Czarna Wieś, to jest to co planuje Gmina Wręczyca Wielka. Wiele rozmów się odbyło                        

w tamtym roku, w przypadku tym, o którym tutaj mówimy.  

Do takich rzeczy nie powinno dochodzić, to Gmina ma zadanie ustawowe ochronę ludności przed 

pożarami i innymi zagrożeniami. Natomiast takie mamy czasy, że decyzje zapadają w sposób 

nieformalny. Strażacy są - że tak powiem – zapraszani, w cudzysłowie, na spotkania z ludźmi, którzy 

nie merytorycznie o tym decydują. Te decyzje należą do Marszałka Województwa Śląskiego i do 

Sejmiku, do Komendanta Wojewódzkiego, do Prezesa Zarządu i Rady Nadzorczej Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska.   
 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant: 

- Ja mimo wszystko jestem bardzo zadowolony jako Przewodniczący Rady Gminy i tutaj chciałbym 

podziękować Panu Wójtowi za operatywność, ponieważ proszę Państwa, zabezpieczając 300 tys. zł 

w budżecie gminy, Gmina wzbogaciła się o 2 samochody. Ja dziękuję za to, że tak to wyszło                            

z pożytkiem dla wszystkich mieszkańców. Bez względu na to co się działo, to ja i mieszkańcy Kalei                   

i Strażacy, naprawdę są z tego powodu zadowoleni i wydaje mi się, że jeżeli załóżmy w tym roku jest 

zabezpieczone 300 tys. zł – to  znowu będą 2 samochody do naszej Gminy. 
 

Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński: 

- Szanowni Państwo, korzystając z tego punktu, ja przede wszystkim jako Prezes Gminnego Związku 

Ochotniczych Straży Pożarnych, chciałem podziękować za to co jest najważniejsze, bo oczywiście 

sprzęt służy, sprzęt pomaga, ale z tego sprzętu nikt by nie miał żadnego pożytku, gdyby nie nasi 

Strażacy – Druhny i Druhowie, którzy nie tylko niosą pomoc w tych najgorszych życiowych 

sytuacjach, jakie dotykają naszych mieszkańców, ale bardzo angażują się i wykazują ogromną 

inicjatywę zarówno w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, zakupu sprzętu, wyposażenia, 

samochodów, ale też zawsze można na nich liczyć. Te bardzo trudne czasy, w których przyszło nam 

obecnie żyć, pokazują, jak może z małych miejscowości, może z małych wsi, ale jak wielkimi 

bohaterami są. Nie zdarzyło się przez okres ostatnich 2 lat, żeby poprosić Straż i ochotników Druhów 

o pomoc, żeby jej odmówili. Tak jak wspominał tutaj Pan Komendant, biorą udział w akcjach  

odkażania, zabezpieczania, w akcjach pożarowych, ale także, co myślę, że jest godne uwagi, 

pochwalenia i podziękowania za ofiarność – wszystkie jednostki przystąpiły do akcji, które są 

obecnie prowadzone. Mówimy tutaj o akcjach związanych z promowaniem szczepień,                                     

o akcjach z informacjami. 
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Także korzystamy z pomocy Strażaków przy dowożeniu żywności i opieki nad osobami, które tej 

pomocy potrzebują z GOPS-u. W ostatnim czasie także powrócili do tych odkażeń, ale także – tutaj 

w moim wystąpieniu za chwilę będzie, ale myślę, że to też dobry moment, żeby podziękować 

jednostkom, które angażują się w dowóz osób na szczepienia.  

Co do całej sytuacji, pozostaje mieć tylko nadzieję Panie Starosto, że liczba szczepionek jaka będzie 

trafiała do Powiatu Kłobuckiego, znacząco wzrośnie, bo przy tych wyliczeniach obecnych, to chyba                

z 5 lat byśmy się szczepili. Więc myślę, że doprowadziłoby to już do naprawdę ciężkiej sytuacji           

w stosunkach społecznych i międzyludzkich. 

Dziękuję bardzo jeszcze raz, wielkie podziękowania i przy tej okazji także prosiłbym Komendanta 

oraz Pana Starostę o przekazanie życzeń Wielkanocnych wszystkim Druhom zarówno Gminnego,           

jak i Powiatowego Związku. Dziękuję bardzo. 
 

Starosta Powiatu Kłobuckiego Pan Henryk Kiepura: 

- Dziękuję bardzo. Biorąc na poważnie słowa Pana Przewodniczącego – to jest dobra metoda, żeby 

mieć 300 tys. zł w budżecie i co roku 2 auta. To za 5 lat we wszystkich jednostkach w Gminie 

Wręczyca będą nowe, albo prawie nowe samochody. 

Tutaj odnosząc się do punktu, który przedstawił Pan Komendant, chciałbym podziękować również za 

wieloletnią dobrą współpracę, bo temat samochodów na terenie Gminy Wręczyca jest trochę dłuższy, 

niż tylko mówimy o jednym, czy drugim przypadku, bo już w ostatnich latach odkąd jestem 

Prezesem, to Gmina przy dofinansowaniu Związku OSP, pewnie nie wszystkie sobie przypomnę, ale 

i karosacje do samochodu dla OSP Węglowice, dla Grodziska, dla Truskolas – kilka lat temu, to 

chyba było stulecie, jubileusz – nowiutkie IVECO. Wtedy samochód który kosztował 300 tys. zł, 

udało się pozyskać dofinansowanie 200 tys. zł, Gmina dołożyła 100 parę i do dzisiaj służy jako taki 

lekki samochód techniczny powyżej 4,5 tony i bardzo elegancko się prezentuje i służy skutecznie                          

w pomocy dla mieszkańców. 

Później wspomniany MAN dla Wręczycy, lekki samochód również dla Kalei z dużym 

dofinansowaniem ze środków zewnętrznych. Tam zawsze używamy argumentu, szczególnie teraz 

kiedy jest oddany węzeł. OSP Kalej jest chyba jednostką OSP, która jest najbliżej tego węzła. Nawet 

bliżej niż Biała, czy jednostka Państwowej Straży Pożarnej, mówiąc o odległości w kilometrach. 

Więc taki argument powinien być brany pod uwagę zawsze i we wszystkich sytuacjach. 

I temat jest znany i Panu Wójtowi i niektórym Państwu Radnym, którzy są Strażakami,                                   

Panu Komendantowi – my tak jak każdego roku również określone kwoty przeznaczamy na 

dofinansowanie jednostek z terenu Powiatu Kłobuckiego jako Starostwo Powiatowe i w tym roku też                     

w uzgodnieniu z Komendantem, z Panem Wójtem – dla kilku jednostek zakupimy sprzęt, uzgodnimy. 

Kiedyś to były piły, agregaty, a teraz już to coraz bardziej specjalistyczny sprzęt. Te akcje również są 

coraz bardziej skomplikowane i w tym roku również taki sprzęt dla jednostek z terenu Gminy 

Wręczyca Wielka, jako Starostwo Powiatowe, zakupimy. 
 

Innych głosów w temacie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych nie było, w związku z czym 

punkt został zamknięty. 
 

O godz. 13.27  Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant ogłosił 10 minut przerwy. 

Sesja została wznowiona o godz. 13.41 

 

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 23 lutego 2021 r. do 26 marca 2021 r. 
 

 W dniu 23 lutego 2021 r. za pośrednictwem Przewodniczącego Rady, wpłynęła interpelacja 

kierowana do Wójta Gminy. 
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Pan Przewodniczący oznajmił: 

 - Była to akurat moja interpelacja, którą złożyłem na prośbę mieszkańców ulicy Szkolnej w Kalei,                 

a dotyczyła komunalizacji części gruntu zajętego pod drogę gminną, będącego własnością osoby 

fizycznej. Grunt ten został zajęty fizycznie przez Gminę pod drogę prawie 30 lat temu i nie został 

uregulowany stan prawny dotyczący własności. Oczywiście Pan Wójt udzielił mi na tą interpelację  

w odpowiednim terminie odpowiedzi, z której dowiedziałem się, iż Gmina podejmuje czynności,  

mające na celu regulację stanu prawnego nieruchomości. 

Nie mniej jednak, będąc przy głosie -  bardzo prosiłbym, aby ta sprawa została wreszcie załatwiona 

do końca, żeby mieszkańcy tej posesji którzy się do mnie zwrócili, mogli decydować o dalszych 

losach swoich działek, a w obecnej sytuacji jest to niemożliwe, ponieważ nie mogą dokonać aktu 

notarialnego celem przepisania gruntu na rodzinę, ani sprzedać.    
 

 8 marca 2021 r.  za pośrednictwem Biura Rady Gminy wpłynęła odpowiedź Komendy 

Powiatowej Policji w Kłobucku na wniosek Radnego Pana Artura Klorka z ostatniej sesji,                  

a dotyczący rozwiązania w ruchu drogowym skrzyżowania w miejscowości Hutka, tj. ulica 

Kłobucka, ulica Główna i ulica na Kałmuki, Praszczyki. 

Przewodniczący Rady Gminy dodał: 

   -   Odpowiedź Komendanta Powiatowego Policji została Panu Radnemu przekazana. Także dalsze 

ewentualne decyzje będą należały do lokalnej społeczności. 
 

 W dniu 9 marca 2021 r. do Biura Rady Gminy zostało złożone Sprawozdanie Wójta Gminy                   

z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz Programu Wspierania Rodziny w Gminie 

Wręczyca Wielka na lata 2019-2021 -  za 2020 rok. 

Przewodniczący Rady Gminy nadmienił: 

- To sprawozdanie było już przedmiotem wspólnego posiedzenia Komisji, gdzie zostało 

zaopiniowane pozytywnie, natomiast w dniu dzisiejszym, w jednym  z kolejnym punktów porządku 

obrad będzie podlegało przyjęciu przez Radę Gminy. 
 

 11 marca 2021 r. ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach Wydział Nadzoru 

Prawnego - wpłynęło zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności 

uchwały Nr XXV/232/21 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 23 lutego 2021 r.                              

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

i mieszkaniach chronionych, w części określonej w § 2 wers drugi tabeli, w zakresie wyrazów 

„bezpłatny”.  

Pan Przewodniczący poinformował: 

  -   W uzasadnieniu do takiego stanowiska -  organ nadzoru wskazał m.in. że treść § 2 wers drugi 

tabeli, w którym ustalono bezpłatny pobyt osób w mieszkaniach chronionych i innych ośrodkach 

wsparcia o dochodach do 100% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy 

społecznej, stanowi powtórzenie regulacji ustawowej zawartej w art. 97 ust. 1 ustawy o pomocy 

społecznej,  co jest przekroczeniem kompetencji przy podejmowaniu uchwały. 

Ponadto kwestionowana regulacja wykracza poza delegację z art. 97 ust. 5, albowiem nie stanowi 

ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt  w ośrodkach wsparcia. 

W dniu 28 marca br. upływa termin na wydanie rozstrzygnięcia nadzorczego w tej sprawie, gdzie                   

z pewnością nastąpi unieważnienie kwestionowanych wyrazów w omawianej uchwale. Niemniej 

jeżeli chodzi o całość uchwały, w pozostałym zakresie – ta uchwała oczywiście będzie ważna              

obowiązująca. 
 

 15 marca 2021 r. do Rady Gminy Wręczyca Wielka wpłynęła skarga złożona przez Prezesa 

Zarządu, upoważnionego do samodzielnej reprezentacji oraz działającego w imieniu Stowarzyszenia 

Centrum Cyfrowego Wsparcia Edukacji z/s w Jabłonnej. 

Przewodniczący Rady Gminy powiadomił: 

-   Przedmiotowa skarga dotyczy nie należytego wykonywania swoich zadań przez dyrektorów takich 

placówek oświatowych jak: 

 Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Borowem, 

 Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Kornela Makuszyńskiego w Kalei, 
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 Przedszkole w Truskolasach, 

 Przedszkole im. Marii Kownackiej w Węglowicach, 

 Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym im. Małego Księcia we Wręczycy Wielkiej, 

 Szkoła Podstawowa im. Stanisława Ligonia w Truskolasach, 

 Szkoła Podstawowa im. Synów Pułku w Węglowicach, 

 Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza we Wręczycy Wielkiej. 

Skarżący zarzuca, że wymienione placówki oświatowe,  na dzień wniesienia skargi nie zapewniały 

elektronicznych skrzynek podawczych z uprawnieniami podmiotu publicznego na platformie ePUAP, 

pomimo, że są to podmioty publiczne ustawowo zobowiązane do posiadania i obsługiwania takich 

skrzynek, a wskazany obowiązek istnieje już od dnia 11 sierpnia 2014 r. 

Przedmiotową skargę wraz z uzasadnieniem, po zajęciu stanowiska przez Komisję merytoryczną 

wprowadzę pod następne obrady sesji w miesiącu kwietniu.    
  

 22 marca 2021 roku do Wójta Gminy i Rady Gminy wpłynęła petycja od mieszkańców 

miejscowości Klepaczka w sprawie budowy drogi asfaltowej wraz z chodnikiem i odwodnieniem na 

całej jej długości w tejże miejscowości. 

Pan Przewodniczący przekazał: 

- W treści petycji mieszkańcy m.in. podnoszą, iż jest to najgorsza droga w gminie. Stan drogi 

powoduje niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życia jej użytkowników. 

Podają, że wielokrotnie od kilkunastu miesięcy zgłaszane są skargi, co do możliwości korzystania     

z niej. W treści petycji mieszkańcy podnoszą też kwestie, że podczas zebrania wiejskiego w lipcu 

1993 roku ustalono, iż 8% udziału środków z ponad 100 mld starych złotych, przeznaczonych na 

koszty inwestycji, czyli lokalizacje i budowę stacji nadawczo odbiorczej RTV przeznaczone było 

proporcjonalnie na inwestycje lokalne miejscowości Klepaczka i Długi Kąt,  a w nowo opracowanym 

planie zagospodarowania przestrzennego gminy wprowadzić lokalizację oczyszczalni ścieków 

obejmującą swym zasięgiem obie wsie.  

Podniesiono również, że co roku odprowadzane są pieniądze do budżetu gminy w postaci podatku od 

nieruchomości, które uiszcza Spółka i że jak wynika z pozyskanych informacji – za ubiegły rok jest 

to kwota 107 636 złotych.  

Można powiedzieć, że prawie na 3 stronach petycji - poruszonych jest wiele innych kwestii, 

natomiast konkluzja jest jedna  –  mieszkańcy są bardzo zawiedzeni, rozgoryczeni, uważają, że nie są 

równo traktowani w odniesieniu do innych mieszkańców naszej gminy.   

Dlatego też proszą władze gminy o pozytywne przychylenie się do ich petycji, a jeśli budżet Gminy 

nie ma wystarczających środków finansowych, to aby pozyskać je z innych źródeł.  

Z informacji jakie uzyskałem od Pana Wójta wynika, że droga o którą wnioskują mieszkańcy została 

zaplanowana do realizacji na 2021 rok.  

Prosiłbym tylko Pana Wójta, aby jako organ wykonawczy, do którego również była kierowana 

przedmiotowa petycja, udzielił mieszkańcom Klepaczki stosownej odpowiedzi i oczywiście                                         

w ustawowym terminie.  
 

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)  Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Małgorzata Zatyka złożyła 

sprawozdanie z pracy Komisji  Rewizyjnej Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.  
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Po przedstawieniu sprawozdania głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant, 

zwracając uwagę na następujący problem:   

-  Proszę Państwa, ponieważ ja akurat nie uczestniczyłem w tej Komisji, niemniej jednak chodzi mi    

o taki temat, który musimy w jakiś sposób rozstrzygnąć, a mianowicie chodzi o ilość wody 

sprzedanej – ta która była w analizie, którą Państwo żeście otrzymali. 

Jest to 631 181m
3
, a wydobycie wody całkowite na wszystkich studniach jest to 934 100 m

3
. 

Różnica w wodzie sprzedanej, a wydobytej, jest to prawie 302 919 m
3
. Jest to prawie połowę tej 

wody, którą żeśmy sprzedali. 

Mam tutaj wniosek do Komisji, a przede wszystkim do Pana Wójta, aby dokonano bilansu strat 

wody, jakie są przyczyny i zanalizowano to i przedstawiono nam to na Komisji w miesiącu kwietniu. 

Bo proszę Państwa, to nie jest bagatelna kwota, bo to jest ponad 900 000 zł. 

Normy światowe i europejskie wskazują na to, że jest to od 8-10 % wody - może w jakiś sposób 

zniknąć, jeżeli chodzi o samo wydobycie a sprzedaż, a tutaj to jest 50%, czyli, nie chcę nazywać 

sprawy po imieniu, ale ktoś musi oszukiwać, bo to jest za duża kwota. 

Prosiłbym Pana Wójta, taki wniosek składam do Komisji Budżetowej i Komisji Polityki Społecznej, 

aby był to jeden z punktów następnego spotkania Komisji, a Pana Wójta o analizę  i przedstawienie 

przyczyn w jaki sposób się tak dzieje, bo to jest proszę Państwa niemożliwe, z tego względu,                     

że nie przewidują tego żadne normy. 
 

Innych wniosków i pytań do sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej w okresie międzysesyjnym 

nie zgłoszono, wobec czego sprawozdanie 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 3 – załącznik nr 2 do protokołu 
 

 

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

0 „wstrzymujących się”) przyjęła Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy                 

w okresie międzysesyjnym. 
 

(sprawozdanie – załącznik nr 6 do protokołu) 

 

2)  Przewodniczący Komisji Budżetowej Pan Janusz Ogłaza złożył sprawozdanie                           

z pracy Komisji Budżetowej i 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 

Za – 13 

Przeciw – 0 

Wstrzymujących się – 0 
 

Głosowanie imienne nr 4 – załącznik nr 2 do protokołu 
 

 

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

0 „wstrzymujących się”) przyjęła Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowej i Komisji Polityki 

Społecznej Rady Gminy w okresie międzysesyjnym. 
 

(sprawozdanie – załącznik nr 7 do protokołu) 
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Ad.8. 
 

         Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej. 
 

 

 

         Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński przedstawił informację z działalności za okres                                    

od 23 lutego 2021 r.  
 

Z pytaniem do przedstawionej informacji zwrócił się Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek 

Prubant: 

- Pan Wójt wspomniał o podpisywaniu umów na Krzewienie Kultury Fizycznej. Czy wszystkie 

Kluby Sportowe przystąpiły do podpisania tej umowy? 
 

Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński: 

- Nie Panie Przewodniczący. Część Klubów nie przystąpiła do podpisania umów, część Klubów nie 

może podpisać tych umów, dlatego że tak jak zapowiadałem, do czasu rozliczenia wcześniejszych 

dotacji takie umowy nie będą podpisywane. 
 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant: 

- Rozumiem, bo z tego co się orientuję, niektóre Kluby zrezygnowały, zawiesiły swoją działalność, 

jak Klub Golce, ponieważ takie pismo wpłynęło do Urzędu Gminy. Co ze środkami przeznaczonymi 

na ten Klub? 
 

Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński: 

- Uzyskaliśmy od dwóch Klubów Sportowych informacje o tym, że Zarząd zawiesił swoją 

działalność. Jeżeli chodzi o rozliczenia – czekamy. W momencie kiedy część Klubów nie będzie 

podpisywała umów i te środki zostaną, z natury rzeczy rozpiszemy kolejny nabór wniosków na te 

zadania lub jeżeli Rada tak zdecyduje – te środki zostaną przeznaczone na coś innego. 
 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant: 

- Tutaj również prosiłbym o informacje dla Radnych w tym temacie. 
 

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 5 – załącznik nr 2 do protokołu 
 

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

0 „wstrzymujących się”) przyjęła Informację Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej. 
 

(informacja – załącznik nr 8 do protokołu) 

 

Ad.9.  

           Informacja z realizacji uchwał i wniosków w okresie międzysesyjnym. 
 

 

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

w okresie od ostatniej sesji zwyczajnej odbytej w dniu 23 lutego 2021 r.  
 

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 – 13 radnych 

Za – 13 
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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 realizacji uchwał i wniosków                               

w okresie międzysesyjnym 
 

(informacja – załącznik nr 9 do protokołu) 

 

Ad. 10. 

              Wnioski. 
 

              W ramach niniejszego punktu porządku obrad nikt z Radnych nie zabrał głosu,                       

w związku z czym punkt został zamknięty. 
 

 

Ad. 11. 

               Przyjęcie Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz 

Programu Wspierania Rodziny w Gminie Wręczyca Wielka na lata 2019-2021 za 2020 rok. 
 

 

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

przedmiotowe Sprawozdanie oraz że było ono przedmiotem obrad Komisji.    

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 – 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 Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania 

rodziny oraz Programu Wspierania Rodziny w Gminie Wręczyca Wielka na lata 2019-2021                          

za 2020 rok. 

(sprawozdanie – załącznik nr 10  do protokołu) 

 

Ad. 12. 
 

             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. 

Każdorazowo przed głosowaniem poszczególnych projektów uchwał, zwracał się do Rady Gminy                 

o ewentualne pytania.     
 

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

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gm iny Wręczyca 

Wielka w 2021 roku:  
 

Pytań nie zgłoszono. 
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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 8  – załącznik nr 2 do protokołu 
 

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

0 „wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XXVI/238/21 w sprawie przyjęcia Programu 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Wręczyca Wielka w 2021 roku. 
 

(uchwała – załącznik do protokołu) 

 

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

nieruchomości gruntowych położonych w Hutce:  
 

Pytań nie zgłoszono. 
 

Przebieg głosowania: 

Liczba uprawnionych do głosowania – 15 radnych 

Liczba obecnych – 13 radnych 

Za – 12 

Przeciw – 0 

Wstrzymujących się – 1 
 

Głosowanie imienne nr 9 – załącznik nr 2 do protokołu 
 

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

1 „wstrzymujący się”) podjęła Uchwałę Nr XXVI/239/21 w sprawie wyrażenia zgody na 

sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowych położonych w Hutce. 
 

(uchwała – załącznik do protokołu) 
 

 

Ad. 13. 

              Podjęcie uchwał w sprawach finansowych. 
 

              Głosowanie przeprowadził Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Żerdziński. 

Poinformował on, że jako pierwszy, jest projekt uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na 

wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki w budżecie gminy na 2022 rok. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy stwierdził, iż temat ten był omawiany na Komisjach, gdzie nie 

padły konkretne rozstrzygnięcia. Następnie zwrócił się do Rady Gminy o pytania. 
 

1) Do projektu uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie środków 

stanowiących fundusz sołecki w budżecie gminy na 2022 rok:  
 

Radny Pan Artur Klorek: 

- Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Wójcie – na Komisjach nie zapadły jakieś decyzje 

wiążące, nie skończyliśmy dyskusji nad tym wnioskiem. Chciałem tylko ze swojej strony 

powiedzieć, że są to jedyne pieniądze które są równo rozdzielone na wszystkie Sołectwa w naszej 

gminie i o przeznaczeniu tych pieniędzy decydują mieszkańcy. Nie zależą te pieniądze od większości 

w naszej Radzie, od tego kto jak głosuje, z kim trzeba porozmawiać, ustalić, że teraz mój wniosek, 

teraz ten wniosek. Te pieniądze równo są podzielone i tu mieszkańcy decydują na co wydają. 

Są komentarze w mediach społecznościowych, że na sukienki, że na to…, ale widocznie były 

potrzebne, jeżeli mieszkańcy na to przeznaczyli i te stroje też się przydają, bo to jest krzewienie 

naszej kultury, jakby to nie było określone.  
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Są place zabaw, które wymagają remontu i czasami doposażmy je w jakieś sprzęty. Ja myślę, 

zastanówmy się jeszcze zanim podejmiemy głosowanie – w jaki sposób będziemy głosować – czy za, 

czy przeciw - daję Wam to do Waszego przemyślenia.  
 

Radna Pani Anita Toborek: 

- Ja chciałabym wystąpić w imieniu oczywiście swoim własnym, ale też mieszkańców, z którymi 

przeprowadziłam liczne rozmowy i konsultacje na tyle, na ile można było je przeprowadzić                            

w warunkach pandemii. 

Nasza wieś podzielona na dwa Sołectwa zdecydowała o wykorzystaniu funduszu sołeckiego                            

na przedsięwzięcie, które jest potrzebne całej wsi.  

To przedsięwzięcie zaplanowane na kilka lat, stwarzało nam taką perspektywę, że nie musielibyśmy 

ustawiać się w kolejce z prośbą o wyasygnowanie przez Wysoką Radę jakichś kwot w budżecie, 

zabezpieczenie ich na to nasze przedsięwzięcie. Przez ten czas, kiedy pracowaliśmy nad koncepcją 

rozbudowy tej strefy aktywności którą mamy, mamy takie marzenie, żeby zrobić na placu po starym 

przedszkolu, koncentrowaliśmy się właśnie żeby skupiać siły i jak najlepiej wykorzystać te środki. 

Nie występowaliśmy o inne środki. Przypominamy sobie też, że jak były sugestie, żeby je 

wykorzystać na to główne zadanie Gminy, mianowicie na rozebranie budynku, tutaj zabrakło 

środków, dołożyliśmy z funduszu sołeckiego. Zebranie Wiejskie oczywiście przychyliło się do 

wniosku Pana Wójta, bo też uważaliśmy, że takie pieniądze należy dołożyć i w obliczu ewentualnej 

decyzji o niewyodrębnienie funduszu sołeckiego na rok 2022 – wieś będzie miała problem jak to 

zagospodarować, co nie znaczy, że Gmina nie będzie miała zadania, aby tę strefę zagospodarować                   

i jakby zakończyć dzieło, bo musimy sobie zdać sprawę, że taka inwestycja przejdzie na zadanie 

Gminy i na pewno będziemy wnioskować i upominać się o to, by pamiętać o tym miejscu, tym 

bardziej, że jest ono dzisiaj w dość szczególnym stanie, takim mało reprezentacyjnym.  

Moje stanowisko na temat funduszu sołeckiego - możecie Państwo się spodziewać jakie jest i zawsze 

odkąd byłam Radną w poprzedniej kadencji i teraz – głosowałam za funduszem, będę głosowała. 

Natomiast chcę Państwu tylko przypomnieć, że większość z Was tutaj zasiadających na sali ze 

sztandarowym hasłem na ustach – jesteśmy za funduszem sołeckim, przystępowali do wyborów. 

Rozumiem bardzo trudną sytuację w budżecie gminy, apeluję wobec tego do Państwa, byśmy 

ewentualne pieniądze jakie nam pozostaną, bardzo dokładnie oglądali zanim je wydamy.  

Życzę wszystkim dobrej decyzji. Jednoczenie będąc przy głosie, chciałabym, aby Pan mecenas tutaj 

wypowiedział się co do głosowania. Pamiętajmy, że mamy tak sformułowaną uchwałę, która źle 

zrozumiana, poprzez takie podwójne zaprzeczenie, może być przegłosowana niezgodnie z intencją 

Radnych. W związku z tym wnioskuje, by Pan Radca przypomniał nam jak wobec takiego 

zaprzeczenia należy głosować, bo bywało, że się niektórzy mylili i trzeba było robić reasumpcję 

głosowania. Ja jestem wyrazicielem woli mieszkańców wsi Wręczyca Wielka.  

Chcę jeszcze tylko na koniec podkreślić, że przedsięwzięcie, które mieliśmy zamiar zrealizować                  

w ramach tych funduszy nie było zamknięte dla przedstawicieli innych wsi, bo sobie nie 

wyobrażamy, że oto - coś co zostanie wykonane z funduszu mieszkańców, zadedykowanych przez 

mieszkańców Wręczycy Wielkiej, będzie zamknięte dla sąsiadów, dla mieszkańców pobliskich wsi. 
 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Żerdziński: 

- Proszę bardzo, może Pan prawnik wypowie się na temat. 
 

Adwokat Pan Sławomir Litwińczyk: 

- Moim zdaniem tutaj nie ma wątpliwości. Chodzi o niewyrażenie zgody, czyli albo wyrażamy 

zgodę, albo nie wyrażamy zgody. Uchwała jest w sprawie niewyrażenia zgody, czyli jak gdyby brak 

uchwały powoduje, że by trzeba było utworzyć. Jest to w miarę oczywiste. 
 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Żerdziński: 

- Uchwała jest sformowana dobrze? 
 

Adwokat  Pan Sławomir Litwińczyk: 

- Tak. 
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Radna Pani Anita Toborek: 

- Czyli jeżeli ktoś jest za tym, by nie wyodrębniać funduszu, to jest za przyjęciem, czy przeciwko 

przyjęciu? 
 

Jednoczesne wypowiedzi z sali: 

- Za przyjęciem... 
 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Żerdziński: 

- Czy ta wątpliwość została wyjaśniona? 
 

Radna Pani Anita Toborek: 

- Tak. 
 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Żerdziński: 

- Czy jeszcze ktoś z Radnych chciałby się wypowiedzieć? 
 

Radna Pani Urszula Zomerfeld: 

- Ja również uważam i chciałabym, żeby ten głos mój też wybrzmiał na głos, że fundusz sołecki 

został przyjęty przez nas wszystkich i był to nasz - uważam - wielki sukces jako Rady Gminy. 

Dlatego również uważam, że fundusz sołecki to są jedyne środki, które mieszkańcy mogą 

rozdysponować tak jak rzeczywiście chcą i na potrzeby związane z ich funkcjonowaniem,                               

z funkcjonowaniem miejscowości, więc nie zabierajmy tego głosu mieszkańcom. 
 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Żerdziński: 

- Czy jeszcze ktoś z Radnych? Może wnioskodawca się wypowie na ten temat. Jaka jest geneza, 

przyczyna tego, że w tym roku jest taki wniosek, żeby tego funduszu na przyszły rok nie 

wyodrębniać? Bardzo proszę Panie Wójcie. 
 

Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński: 

- Myślę, że o przyczynach, to rozmawialiśmy już wielokrotnie na Komisjach. Główna przyczyna, jest 

to przyczyna finansowa. Nie chcę się powtarzać o decyzjach Rządu, o sytuacji covidowej, która 

ogranicza w bardzo dużym stopniu wpływ do budżetu, nie chcę wspominać ostatniego rozdania 

środków tzw. covidowych, których nasza Gmina straciła do budżetu  kilka milionów złotych, a nie 

dostaliśmy nic – bo to już wszystko Państwo wiecie. Ja powiem tak – ja też jestem i nie byłoby 

tematu ruszania funduszu sołeckiego, gdyby nie ta sytuacja. Na ten moment fundusz sołecki nie 

spełnia żadnych, powtarzam jeszcze raz i wyraźnie – żadnych ustaleń, jakie były brane pod uwagę w 

momencie podejmowania decyzji o utworzeniu i wyodrębnieniu funduszu sołeckiego.  

Nie mamy 40%-towego zwrotu z tej inwestycji. Jak wspominałem wcześniej i przyznam się szczerze, 

trochę jestem zdziwiony – bo mówimy o tworzeniu dróg w miejscowości Borowe, mówimy                             

o tworzeniu dróg w miejscowości Truskolasy, w Klepaczce, we Wręczycy, gdzie przy 

dofinansowaniu możemy uzyskać zwrot rzędu 40, 60 czy nawet 80%. I to jest realny zwrot i to jest 

realne dofinansowanie i powiększenie budżetu gminy. Na ten moment uważam, że każdy kto 

głosował do tej pory za funduszem sołeckim, to była dobra decyzja.  

Teraz potrzebna jest decyzja przede wszystkim odpowiedzialna. Decyzja odpowiedzialna, która                    

w jasny sposób wskaże na to, że Gmina w tej trudnej sytuacji w której się znalazła, może dalej 

funkcjonować. Jeżeli nie uzyskamy w konstruowaniu przyszłorocznego budżetu wskaźników 

inwestycyjnych, to możemy zapomnieć o jakichkolwiek inwestycjach i już nie ja i nie Państwo 

będziecie o tym decydować, tylko nadany z góry Komisarz. Jeżeli sytuacja finansowa lub powrót do 

odpowiedniego finansowania Gminy Wręczyca Wielka z tytułu CIT, VAT i zmniejszenie umorzeń 

podatkowych naszych Przedsiębiorców w zakresie walki o ich przetrwanie, utrzymanie miejsc pracy, 

wróci do normy, to ten fundusz w mojej ocenie jest jak najbardziej realny.  

Na ten moment trzeba wybrać coś, bo nie stać nas na wszystko. I taka jest podstawa złożonego przeze 

mnie wniosku. 
 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant: 

- Ja mam pytanie do Pani Skarbnik. Budżet jeżeli chodzi o fundusz sołecki – jest to kwota ok. 

800 000 zł? 
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Skarbnik Gminy Pani Barbara Jezior: 

- Na ten rok? 
 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant: 

- Tak. 
 

Skarbnik Gminy Pani Barbara Jezior: 

- Limit był 909 388,14 zł, natomiast ze złożonych wniosków, w budżecie jest kwota 851 255,24 zł. 
 

 Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant: 

- Czy załóżmy bez takich środków w kwocie 850 000 zł, jest Pani, w zasadzie to Wójt - jeżeli chodzi 

o konstrukcję budżetu – jeżeli takich środków zabraknie w przyszłorocznym budżecie, ponieważ 

będą one przekazane na fundusz sołecki, czy jesteście Państwo w stanie skonstruować budżet? 
 

 Skarbnik Gminy Pani Barbara Jezior: 

- Pan Wójt już poruszył tą kwestię, że my jesteśmy… 
 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant: 

- Ale chcę usłyszeć od Pani, żeby Pani powiedziała, ponieważ jeżeli będzie kwota 850 000 zł, jeżeli 

przystąpimy do tych inwestycji o których powiedział Pan Wójt, czyli drogi w Borowem,                               

w Truskolasach itd. w przyszłym roku, to ten wkład własny byłby w postaci tych pieniędzy prawda? 
 

Skarbnik Gminy Pani Barbara Jezior: 

- Prawda jest taka, że gdybyśmy faktycznie te wszystkie drogi, które tutaj są zaplanowane mogli 

zrealizować, czyli otrzymalibyśmy dofinansowanie, oczywiście nie mówię że na 100%, ale uważam, 

że przyjmując fundusz sołecki – bylibyśmy zmuszeni do zrezygnowania z dróg. 
 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant: 

- Dziękuję bardzo, to chciałem usłyszeć właśnie. 
 

Radna Pani Urszula Zomerfeld: 

- Jeśli mogę zapytać, ponieważ wnioski złożone o dofinansowanie – to raz. Natomiast gwarancja 

otrzymania tego dofinansowania – to druga rzecz. I tutaj też nie mamy gwarancji, że to 

dofinansowanie otrzymamy i dlaczego teraz Radni są trochę postawieni w sytuacji, że jeśli 

zabierzemy mieszkańcom fundusz sołecki, to będą się mogli cieszyć z drogi mieszkańcy Klepaczki                  

i Borowego - też będą mogli cieszyć się z drogi. Natomiast jeśli damy mieszkańcom fundusz sołecki, 

to zabierzemy mieszkańcom drogę. Czy nie możemy tego połączyć, tylko zostaniemy za chwilę 

postawieni w sytuacji, że to przez Radnych nie ma drogi? Nie mamy żadnej pewności, że to 

dofinansowanie budowy dróg otrzymamy. 
 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Żerdziński: 

- Ale nigdy nie ma takiej pewności. Jeszcze ktoś z Radnych? Bardzo proszę Panie Wójcie. 
 

Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński: 

- Ja chciałbym wiedzieć, jak Radna w takim razie wyobraża sobie połączenie inwestycji jednej                       

i drugiej, skoro w budżecie nie ma tych środków. Skąd je pozyskać? 
 

Radna Pani Urszula Zomerfeld: 

- Ja może zapytam, czy to 850 000 zł to są jedyne wolne środki poza wydatkami stałymi, które  

możemy przeznaczyć na wkład własny? Bo nadwyżki chyba mamy troszkę więcej niż 850 000 zł? 
 

Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński: 

- Myślę, że dobrze by było wrócić i w domu jeszcze raz zaznajomić się z budżetem. My nie mamy 

żadnych wolnych środków. Jedyne wolne środki jakie możemy mieć, to jest coś co pozyskamy albo 

zadłużymy Gminę, zaoszczędzimy ewentualnie. Byliście Państwo na Komisjach niedawno, 

rozmawialiśmy. Wiecie o sytuacji którą przedstawiał dyrektor zarządzający placówkami 

oświatowymi, wiecie o obostrzeniach, które na nas są nakładane, wiecie o sytuacjach i programach  

następnych które są wymyślane i które mają kolejny raz obciążyć budżety samorządów bez 

dofinansowania zewnętrznego. Nie da się i powtarzam jeszcze raz – nie złożyłbym tego wniosku 

gdybym widział realną szansę na realizację funduszu sołeckiego i utrzymanie podstawowych 

parametrów związanych z wydatkami. 
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 Myślę, że jest to bardzo istotne – jeszcze raz to powtórzę, balansujemy na dopuszczalnym wskaźniku 

proporcji między inwestycjami a wydatkami bieżącymi, to musimy myśleć o tym, że pewne 

pieniądze i tak muszą zostać po stronie wydatków, pewne pieniądze muszą zostać po stronie 

inwestycyjnej, bo tego się nie da przekroczyć. Taki budżet i WPF nie zostanie nam przyjęty przez 

Regionalną Izbę Obrachunkową i nie będziemy mogli go realizować. Jeżeli mówimy o pewności – bo 

rzeczywiście Radna nie była na wszystkich Komisjach z racji tego, że nie jest ich członkiem, ale my 

już wspominaliśmy tutaj – zarówno droga na Klepaczce, jak i droga na Borowem – wstępną 

akceptację do realizacji już uzyskała, przeszła kontrolę formalną i jest duża szansa na uzyskanie tego 

dofinansowania. W przypadku kiedy nie będziemy mieć wkładu własnego, będę musiał zrobić to 

samo, co zrobiłem przy okazji ulicy we Wręczycy swego czasu, nie pamiętam teraz która  – też ze 

względu na brak środków musieliśmy zrezygnować z podpisania umowy.  
 

Radna Pani Anita Toborek: 

- Proszę Państwa, ja mam wrażenie że każdy z Państwa wynik głosowania ma już w swojej głowie                   

i jestem o tym przekonana. Natomiast chcę tylko powiedzieć,  że może inaczej – może solidarnie się 

określić, że wykorzystamy fundusz sołecki w 50%-tach, a w następnym roku zrezygnujemy z dotacji 

do wozu bojowego dla Czarnej Wsi, która to jednostka miała obiecany wprawdzie wóz bojowy, 

natomiast umówiliśmy się, że do końca kadencji te wozy bojowe będą przyznawane.  

Mamy jeszcze 3 lata, więc gdybyśmy poczekali, to możemy zdążyć, żeby jak będą środki dla Czarnej 

Wsi  i dla Grodziska – wóz bojowy dostarczyć.  

Zastanawiam się też, czy inne, bardzo kosztowne inwestycje – po prostu nie można byłoby zrobić                  

w sposób też oszczędny i mam tu na myśli sytuację, o której z Panem Wójtem rozmawialiśmy, 

mianowicie kolejny remont w Szkole Podstawowej w Węglowicach w wys. 250 000 zł. 
 

Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński: 

- Jeżeli można, to kilka rzeczy do uściślenia – jeżeli się mylę, proszę żeby mnie poprawić,                           

ale fundusz sołecki albo się wyodrębnia albo nie i wylicza się wskaźnik. Funduszu sołeckiego nie 

można sobie wziąć na pół, na ćwiartkę – to jest pierwsza rzecz.  

Druga rzecz – inwestycja o której Pani Radna wspomniała w Węglowicach – to nie jest inwestycja 

remontowa, tylko inwestycja która zapewni dostosowanie placówki do wymogów ustawy p.poż.                     

i odwlekany ten temat jest od 7 lat jeżeli się nie mylę, proszę sprawdzić i mnie poprawić.  

Co do realności, jeszcze raz zwrócę uwagę – to jednak Państwo Radni decydują o tym,                                  

na co przeznaczany jest budżet. Ja go proponuję, przedstawiam Państwu. Co do samochodu dla 

Czarnej Wsi – nie ma problemu, może samochód zostać zakupiony w roku kolejnym. 
 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Żerdziński: 

- Ja bym prosił żebyśmy zmierzali do jakiejś konkluzji, bo ta dyskusja może trwać jeszcze bardzo 

długo, a jesteśmy w trakcie głosowania. 
 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant: 

- Panie Przewodniczący zgłaszam wniosek formalny o zakończenie dyskusji. 
 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Żerdziński: 

- Jeszcze jeden głos, tutaj wcześniej się zgłosił Radny Klorek. 
 

Radny Pan Artur Klorek: 

- Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, nie skończyliśmy dyskusji na Komisji, dlatego tylko                            

ta dyskusja w tej chwili wybrzmiewa i liczyliśmy się z tym, że będzie dyskusja. O co mi chodzi – 

stworzyliśmy nadzieje mieszkańcom, że będą mogli decydować, że będą mieli pieniądze, które oni 

rozdysponują i zadecydują na co je przekazać. Są jakieś plany na te fundusze sołeckie tak jak tutaj     

w przypadku Radnej. Sam mówiłem, że mamy takie plany, co dalej z tym robić i chciałbym to po 

prostu dalej realizować, a w ten sposób to zabieramy.  

Ja rozumiem, że jest trudna sytuacja, wiem że są Gminy, które dostały dofinansowania, nam się 

akurat nie udało i słyszeliśmy to, wiemy jak to wygląda. Miejmy nadzieję, że to się zmieni i się 

poprawi. Są następne tarcze które będą wpływały, ja myślę, że to się też zmieni, mam taką nadzieję 

przynajmniej, ale nie zabierajmy ludziom światła – może w ten sposób.  
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Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Żerdziński: 

- Dziękuję bardzo. Padł wniosek formalny, przegłosujemy ten wniosek. 
 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Żerdziński poddał pod głosowanie wniosek 

formalny Przewodniczącego Rady Gminy o zakończenie dyskusji. 
 

Przebieg głosowania: 

Liczba uprawnionych do głosowania – 15 radnych 

Liczba obecnych – 13 radnych 

Za – 12 

Przeciw – 0 

Wstrzymujących się - 1 
 

Głosowanie imienne nr 10 – załącznik nr 2 do protokołu 
 

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

1 „wstrzymujący się”) postanowiła o zamknięciu dyskusji nad funduszem sołeckim. 
 

W następnej kolejności Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Żerdziński poddał pod 

głosowanie projekt uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie środków stanowiących 

fundusz sołecki w budżecie gminy na 2022 rok. 
 

Przebieg głosowania: 

Liczba uprawnionych do głosowania – 15 radnych 

Liczba obecnych – 13 radnych 

Za – 9 

Przeciw – 4 

Wstrzymujących się - 0 
 

Głosowanie imienne nr 11 – załącznik nr 2 do protokołu 
 

W wyniku głosowania Rada Gminy Wręczyca Wielka większością głosów (9 „za”, 4 „przeciw”, 

0 „wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XXVI/240/21 w sprawie niewyrażenia zgody na 

wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki w budżecie gminy na 2022 rok. 
    

(uchwała – załącznik do protokołu) 

 

Dalej Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Żerdziński kontynuował głosowanie 

projektów uchwał w sprawach finansowych, zwracając się uprzednio do Rady Gminy o ewentualne 

pytania. 
 

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

Pytań nie zgłoszono.  
 

Przebieg głosowania: 

Liczba uprawnionych do głosowania – 15 radnych 

Liczba obecnych – 13 radnych 

Za – 12 

Przeciw – 0 

Wstrzymujących się - 1 
 

Głosowanie imienne nr 12 – załącznik nr 2 do protokołu 
 

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

1 „wstrzymujący się”) podjęła Uchwałę Nr XXVI/241/21 w sprawie zmian w budżecie gminy na 

2021 rok. 

(uchwała – załącznik do protokołu) 
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3)  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 – 13 radnych 

Za – 12 

Przeciw – 0 

Wstrzymujących się - 1 
 

Głosowanie imienne nr 13 – załącznik nr 2 do protokołu 
 

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

1 „wstrzymujący się”) podjęła Uchwałę Nr XXVI/242/21 w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2021-2029. 
 

(uchwała – załącznik do protokołu) 

 

 

Ad.14.  
 

            Udzielenie odpowiedzi na wnioski. 
 

            W związku z brakiem wniosków w punkcie 10. porządku obrad, niniejszy punkt stał się 

bezprzedmiotowy i został zamknięty.  

 

           Przed przystąpieniem do ostatniego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy                  

Pan Marek Prubant złożył Radnym, a w imieniu całej Rady - Panu Wójtowi,  pracownikom Gminy 

oraz wszystkim Mieszkańcom Gminy - serdeczne życzenia Spokojnych i Zdrowych Świąt 

Wielkanocnych, spędzonych w rodzinnym gronie.   

 

Zgromadzeni podziękowali, przyłączając się do życzeń. 

 

Ad.15.  
 

           Zamknięcie obrad XXVI sesji zwyczajnej Rady Gminy. 
                                                                                                             

           W związku z wyczerpaniem porządku obrad o godz. 14:40 Przewodniczący Rady Gminy                     

Pan Marek Prubant dokonał zamknięcia XXVI 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 

 

 

 

 

 


