
 
 

WYSOKA RADO                                                                                       Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr XXXI/21 

PANIE PRZEWODNICZĄCY                                                                                             z dnia 28 września 2021 r. 

 

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI MIĘDZYSESYJNEJ W OKRESIE  

OD 25.06.2021   DO 28.09.2021 

 

• Zarządzeniem nr 68/2021 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie zmian 

w budżecie gminy na rok 2021 z tytułu dotacji celowych: zmniejszono dochody i wydatki budżetu 

gminy z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 642.469,55 

zł zgodnie z Decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 01 lipca 2021 r. przeznaczonych na realizację 

świadczenia dobry start, zgodnie z uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie 

ustanowienia rządowego programu "Dobry start" oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 

maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start". 

Zwiększono dochody i wydatki budżetu gminy z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie ustawami o kwotę 24.942 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 02 

lipca 2021 r. z przeznaczeniem na opłacenie w okresie lipiec - październik 2021 r. składki na 

ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla 

opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych. 

 

1. Zarządzeniem nr 72/2021 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie zmian 

w budżecie gminy na rok 2021 z tytułu dotacji celowych zwiększono dochody i wydatki budżetu 

gminy z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 259,54 zł 

zgodnie z Decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 08 lipca 2021 r. przeznaczonych na sfinansowanie 

wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej 

oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% łącznej kwoty 

dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo 

energetyczne. O kwotę 280 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 13 lipca 2021 r. z 

przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z 

przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. 

 

2. Zarządzeniem nr 75/2021 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 19 sierpnia 2021 r.  

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021 z tytułu dotacji celowych zwiększono dochody  

i wydatki budżetu gminy z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 

186.060,85 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 04 sierpnia 2021 r. przeznaczonych 

na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie 

kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w 

przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego 

lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3, art. 57 ust. 4-6 oraz art. 114 ust.2 pkt 

3 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych, o kwotę 1.120,00 zł 

zgodnie z Decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 26 lipca 2021 r. z przeznaczeniem na wypłacenie 

wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz za obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 

oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej. Zwiększono dochody i wydatki budżetu gminy z tytułu 

dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin: o 



 
 

kwotę 9.970,00 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 6 sierpnia 2021 r. z 

przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy 

społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego 

zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 

2021. Zwiększono dochody i wydatki budżetu gminy z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu 

państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami 

administracji publicznej o kwotę 3.000,00 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 17 

sierpnia 2021 r. przeznaczonych na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych położonych na 

terenie Gminy Wręczyca Wielka. 

 

3. Decyzją z dnia 12.08.2021r. wydaną przez PGW Wody Polskie, Dyrektor Regionalnego Zarządu 

Gospodarki wodnej w Poznaniu zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i 

zbiorowego odprowadzania ścieków na okres trzech lat, w terenie gminy Wręczyca Wielka. Taryfa 

wchodzi  

w życie stosownie do art. 24f ust.1 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków siedem dni od dnia ogłoszenia. Nowe stawki opłaty abonamentowej 

naliczane będą od dnia 01.10.2021 roku.  

 

4. Złożonych i sprawdzonych zostało 161. wniosków w sprawie zwrotu podatku akcyzowego 

zawartego w cenie paliwa wykorzystanego do produkcji rolnej i tyle też wystawiono decyzji za II 

półrocze 2021 roku. 

 

5. Sołtysi zebrali III ratę podatków i przekazali do urzędu kontokwitariusze K-103.  

 

6. Dnia 27.09.2021 r. na konto Gminy Wręczyca Wielka wpłynęła kwota 1.400.000,00 zł – środki  

z Budżetu Państwa na „Przebudowę i rozbudowę boiska do piłki nożnej w Truskolasach”. 

 

 

7. Zdemontowano z budynków mieszkalnych i zabudowań gospodarczych materiały budowlane 

zawierające azbest w ilości 2,831 m2. 

8. Odebrano i unieszkodliwiono wyroby budowlane zawierające azbest w ilości łącznej 152,946 [Mg].  

9. Przeprowadzono procedury w sprawie wydania decyzji środowiskowych dla inwestycji 

polegających na: 

• rozbudowie budynku magazynowego w miejscowości Puszczew– wydano decyzję; 

• eksploatacji kruszywa naturalnego w zmienionych granicach złoża „Szarlejka – odmowa wydania 

decyzji; 

• budowie elektrowni fotowoltaicznej „Słoneczna Farma EM” o mocy do 654,12 kW oraz „Farma 

PV” o mocy do 999,72 kW ze stacją transformatorową nn/SN oraz infrastrukturą towarzyszącą, 

obręb Truskolasy– odmowa wydania decyzji; 

• zbieraniu i przetwarzaniu (odzysk) odpadów innych niż niebezpieczne  w mobilnej instalacji 

obręb Szarlejka, gmina Wręczyca Wielka – wszczęto postępowanie.  

10. Wydano obwieszczenie o polowaniach zbiorowych KŁ Ryś Kłobuck 

 

11. Wydano postanowienie opiniujące decyzję zatwierdzającą program gospodarowania odpadami 

wydobywczymi na terenie Zakładu Górniczego „HUTKA VI” 

 

12. Wprowadzono 93 szt. deklaracji do CEEB – systemu informacyjnego służącego gromadzeniu i 

udostępnianiu informacji na temat ogrzewania 

13. Przygotowano informację na temat inwentaryzacji źródeł ciepła dla Urzędu Marszałkowskiego 

Woj. Śląskiego  



 
 

14. Aktem notarialnym Rep. A  Nr 4064/2021  z dnia 21.07.2021r. Gmina Wręczyca Wielka zakupiła 

grunt o nr ewid. działki  54/1 o powierzchni 0,0021 ha  w miejscowości Bór Zapilski pod 

przepompownię ścieków. 

15. Aktem notarialnym Rep. A Nr 4712/2021 z dnia 31.08.2021 r. rozwiązano umowę użytkowania 

wieczystego gruntu oznaczonego nr działki 463/3 o pow. 0,0344 ha, w miejscowości Długi Kąt, tym 

samym przeniesiono własność gruntu na rzecz Gminy Wręczyca Wielka oraz nabyto  budynek 

handlowo-usługowy znajdujący się na przedmiotowym gruncie -realizacja wniosku sołectwa Długi 

Kąt w ramach Funduszu Sołeckiego. 

16. Dokonano naprawy stacji podnoszenia ciśnienia wody ul. Dębieczna Truskolasy wraz z 

wykonaniem ogrodzenia przy tej stacji, przywrócenie gruntu do stanu z przed awarii, 

17. Dokonano wymiana przyłączy oraz sieci wodociągowej ul. Strażacka Wręczyca Wielka, 

18. Przeprowadzono awaryjną naprawę dmuchaw na terenie oczyszczalni ścieków Wręczyca Mała, 

19. Podpisano lub opracowano umowy na wykonanie: 

• projektu budowlanego branży elektrycznej na dostosowanie istniejącego budynku szkoły w 

Węglowicach do aktualnych wymagań przepisów przeciwpożarowych – oświetlenie awaryjne, 

• remontu zatoki parkingowej dla samochodów strażackich przy OSP Szarlejka w Ramach 

Funduszu Sołeckiego, 

• wymiany opraw 8 lamp oświetlenia ulicznego w miejscowości Wręczyca Wielka, ul. ks. Odróbki, 

• remontu dachu na budynku komunalnym w miejscowości Golce w ramach inwestycji pn.  

„Modernizacja budynku gminnego w msc. Golce”, 

• remontu pomieszczeń służących ochronie przeciwpożarowej w OSP Pierzchno, 

• montaż oświetlenia ulicznego w ilości 7 lamp w miejscowości Truskolasy, ul. Kamienna, 

Puszczew, Piła Druga, ul. Sportowa, Szarlejka, ul. Łukaszewicza i ul. Sportowa, Kuleje, ul. 

Długa, Hutka, ul. Kłobucka, 

• podwieszenia przewodów i lamp w m. Wręczyca Wielka, Zielona, 

• podwieszenia przewodów i lamp w m. Nowiny, ul. Krótka. 

• budowy oświetlenia ulicznego w m. Długi Kąt. 

• zabudowy lamp oświetlenia ulicznego w m. Kalej ul. Szlachecka, 

• sporządzenie map do celów projektowych następujących dróg gminnych (Grodzisko - ul. 

Strażacka, ul. Jana Pawła, ul. Zielona, Truskolasy - ul. Bursztynowa, ul. Jaśminowa, ul. Spokojna, 

ul. Leśna oraz Hutka, ul. Słoneczna), 

• przygotowanie terenu pod montaż urządzeń zabawowych w ramach zagospodarowania terenu dla 

celów rekreacyjno-kulturowych w miejscowości Wręczyca Wielka w Ramach Funduszu 

Sołeckiego, 

• demontażu części ogrodzenia w ramach Funduszu Sołeckiego, 

• projektu budowlanego budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Kalej, ul. Wręczycka, 

• oświetlenia placu zabaw i boiska w ramach zagospodarowania terenu dla celów rekreacyjno-

kulturalnych w miejscowości Hutka – etap II, realizowane z Funduszu Sołeckiego, 

• budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Kuleje, ul. Kościelna 

• oświetlenia placu zabaw w ramach zagospodarowania terenu dla celów rekreacyjno-kulturalnych  

w miejscowości Truskolasy – etap II, realizowane Funduszu Sołeckiego, 

• remontu pękniętego przepustu drogowego stwarzającego zagrożenie na drodze gminnej  

w miejscowości Wręczyca Mała, 

• programu funkcjonalno-użytkowego na budowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy 

Wręczyca Wielka, w następujących miejscowościach: 

➢ Pierzchno od dz. nr ewid.  90/18 do dz. nr ewid. 90/31 

➢ Hutka ul. Kłobucka od dz. nr ewid. 295 do dz. nr ewid. 280/1 



 
 

➢ Bieżeń ul. Piaskowa od dz. nr ewid. 7/18 do dz. nr ewid. 7/27 

➢ Hutka ul. Długa od dz. nr ewid. 382/1 do dz. nr ewid. 374 

➢ Hutka ul Główna od dz. nr ewid. 1116/1 do dz. nr ewid. 1116/2 

➢ Wręczyca Wielka ul. Brzozowa od dz. nr ewid. 529/1 do dz. nr ewid. 628/11 

➢ Wręczyca Wielka ul. Konwaliowa od dz. nr ewid. 745/16 do dz. nr ewid. 745/69 

➢ Bór Zapilski droga nr 314 od dz. nr ewid. 310/1 do dz. nr ewid. 260/2 

➢ Kuleje ul Spokojna od dz. nr ewid. 319/3 do dz. nr ewid. 334  

➢ Truskolasy ul. Słowackiego od dz. nr ewid. 528/1 do dz. nr ewid. 932 

➢ Borowe ul. Spokojna od dz. nr ewid. 47/13 do dz. nr ewid. 464/4 

➢ Bieżeń ul. Brzozowa od dz. nr ewid. 90/3 do dz. nr ewid. 90/15 

➢ Grodzisko ul. Strażacka od dz. nr ewid. 531/32 do dz. nr ewid. 730/10, dz. 730/11, dz. 535/1 

➢ Piła II ul. Polna od dz. nr ewid. 300 do dz. nr ewid. 128 

➢ Piła II ul. Kasztanowa dz. nr ewid. 45/5 i 45/11 

➢ Truskolasy dz. nr ewid. 528/1 

➢ Truskolasy ul. Leśna od dz. nr ewid. 1616/1 do dz. nr ewid. 1616/26. 
 

20. W okresie sprawozdawczym udzielano konsultacji w zakresie Programu Czyste Powietrze, 

zweryfikowano i przesłano do WFOŚIGW w Katowicach 39  wniosków w/w zakresie.  

 

21. Zakończono realizację projektu „W zdrowym ciele dobry pomysł" i złożono wniosek o płatność 

końcową 

  

22. Podpisano 2 umowy w ramach marszałkowskiego konkursu  „Inicjatywa sołecka” w  2021 roku., 

dla projektów: 

• Budowa placu zabaw w miejscowości Wręczyca Wielka 

• Doposażenie placu zabaw w miejscowości Truskolasy. 

 

23. Złożona dwa wnioski o dofinansowanie zadań ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, 

dla zadań: 

• Przebudowa drogi gminnej ul. Cmentarna w miejscowości Truskolasy, 

• Remont drogi gminnej w miejscowości Klepaczka. 

 

24. Złożono 3 wnioski do Programu Polski Ład: 

• wniosek o wartości 4.750.000,00 na budowę nowych sieci wodociągowych wraz z 

niezbędną infrastruktura techniczną, zakładane dofinansowanie na poziomie 95% 

• wniosek o wartości 14.450.000,00  na budowę oraz rozbudowę infrastruktury edukacyjnej 

na terenie Gminy Wręczyca Wielka, zakładane dofinansowanie na poziomie 85% 

• wniosek o wartości 76.574.000,00  na budowę oraz rozbudowę oczyszczalni ścieków i stacji 

zlewnej oraz wymianą sieci wodociągowych wraz z przyłączeniami na terenie gminy 

Wręczyca Wielka, zakładane dofinansowanie na poziomie 95% 

Na dzień sesji nie ma ogłoszenia wyników naboru wniosków, których status po weryfikacji 

zatwierdzony został jako przekazany do decyzji. Niestety nie odbył się także kolejny nabór wniosków 

przewidziany na 15 września 2021, w którym Gmina zamierza złożyć wnioski związane  

z dofinansowaniem w zakresie budowy, przebudowy infrastruktury drogowej i chodników na terenie 

całej Gminy Wręczyca Wielka. 

 

25. Podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie przebudowy placu zabaw przy 

Zespole Szkolno-Przedszkolnym w miejscowości Kalej oraz ogłoszono procedurę przetargową. 

                                                                                                                                                                   W Ó J T 

                                                                                                    mgr Tomasz Osiński 


