
Panie Przewodniczący,           Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr XXXI/21 z dnia 28 września 2021 r. 

Wysoka Rado 

 

W okresie od 25 czerwca 2021 roku do dnia dzisiejszego odbyła się jedna sesja 

zwyczajna oraz dwie nadzwyczajne.  

Uchwały podjęte na XXVIII sesji zwyczajnej w dniu 25 czerwca 2021 roku: 

1) Uchwała Nr XXVIII/251/21  w  sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wręczyca Wielka 

wotum  zaufania- uchwała zrealizowana; 
 

2) Uchwała Nr XXVIII/252/21 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego                               

wraz  ze  sprawozdaniem  z  wykonania  budżetu  za  2020 rok- uchwała zrealizowana; 
 

3) Uchwała Nr XXVIII/253/21 w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Wręczyca 

Wielka za rok 2020-0 uchwała zrealizowana; 
 

4) Uchwała Nr XXVIII/254/21 w sprawie regulaminu korzystania z ogólnodostępnych siłowni 

zewnętrznych  oraz  placów  zabaw  i  altan  na  terenie  Gminy  Wręczyca  Wielka 

       - publikacja: Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 5 lipca 2021 r. poz. 4724. 
 

 Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NPII.4131.1.798.2021 Wojewody Śląskiego z dnia                  

30 lipca 2021 r. stwierdzające nieważność uchwały w części określonej w: 

- ust. 1-3, ust. 8-9, ust. 11-12 oraz ust. 14 Załącznika Nr 1 do uchwały, 

- ust. 1 i 2, ust. 4, ust. 6-8, ust. 10 Załącznika Nr 2 do uchwały; 

(Publikacja rozstrzygnięcia nadzorczego – Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2 sierpnia 2021 r. poz. 

5231)- wniesiono skargę na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego w Katowicach; 
 

5) Uchwała Nr XXVIII/255/21 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie 

Gminy  Wręczyca  Wielka  oraz  warunków  i  zasad  korzystania  z  tych  przystanków 

      - publikacja: Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 5 lipca 2021 r. poz. 4725- uchwała w trakcie 

realizacji; 
 

6) Uchwała Nr XXVIII/256/21 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa                                                

w  gminie  Wręczyca  Wielka  na  rok  szkolny  2021/2022 

      - publikacja: Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 5 lipca 2021 r. poz.4726- uchwała w trakcie   

      realizacji; 
 

7) Uchwała Nr XXVIII/257/21 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi  oraz  zapobiegania  bezdomności  zwierząt  na  terenie  Gminy Wręczyca 

Wielka  w  2021 roku 

      - publikacja: Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 5 lipca 2021 r. poz.4727- uchwała w trakcie   

      realizacji; 
 
 

8) Uchwała Nr XXVIII/258/21 w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/187/20 Rady Gminy 

Wręczyca Wielka z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy                     

o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego -  

w sierpniu  br. zawarto aneks z przewoźnikiem, na podstawie którego realizowany jest dowóz 

dzieci i młodzieży do szkół. Ponadto wprowadzono linię 157 (Wręczyca Wielka-Truskolasy); 

 

 

 

 

 

 

 



9) Uchwała Nr XXVIII/259/21 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie użytkowania 

wieczystego gruntu o nr ewid.: 463/3, o pow. 0,0344 ha położonego w miejscowości                          

Długi Kąt, gm. Wręczyca Wielka wraz z wypłatą wynagrodzenia za nabyte na własność 

budynki  i  inne  urządzenia; 

-   Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NPII.4131.1.788.2021 Wojewody Śląskiego z dnia                      

30 lipca 2021 r. stwierdzające nieważność uchwały w całości; 

 
 

10) Uchwała Nr XXVIII/260/21 w sprawie wyrażenia zgody na najem lokali użytkowych                          

na okres do 3 lat dla dotychczasowych najemców – uchwała zrealizowana; 
 

 

11) Uchwała Nr XXVIII/261/21 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu 

nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Golce- uchwała w trakcie realizacji; 
 

 

12) Uchwała Nr XXVIII/262/21 w sprawie określenia zasad i trybu umarzania, odraczania                       

lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych gminy i jej jednostek, do których                       

nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja Podatkowa, oraz warunki dopuszczalności 

pomocy  publicznej  w  przypadkach,  w  których  ulga  stanowić  będzie  pomoc  publiczną 

      - publikacja: Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 30 czerwca 2021 r. poz. 4496- uchwała w trakcie   

      realizacji; 
 

13) Uchwała Nr XXVIII/263/21 w  sprawie  zmian  w  budżecie  gminy  na  2021  rok 

- publikacja: Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 30.06.2021 r. poz.268- uchwała zrealizowana; 
 

14) Uchwała Nr XXVIII/264/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Wręczyca Wielka na lata 2021-2029- uchwała w trakcie realizacji. 

 

 

Uchwały podjęte na XXIX sesji nadzwyczajnej w dniu 16 sierpnia                        

2021 roku: 

 

15) Uchwała Nr XXIX/265/21 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok 

       -  publikacja: Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 19 sierpnia 2021 r. poz. 5337- uchwała   

    zrealizowana; 
 

16) Uchwała Nr XXIX/266/21 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 

Kłobuckiego- uchwała zrealizowana; 

 

3) Uchwała Nr XXIX/267/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Wręczyca  Wielka na lata 2021-2029- uchwała w trakcie realizacji. 

 

 

W dniu 18 września 2021 roku miała miejsce XXX sesja nadzwyczajna, 

podczas której nadano honorowe obywatelstwo gminy Wręczyca Wielka  

P. Jerzemu Brzęczkowi, tym samym zrealizowano uchwałę Nr XVI/157/20 

Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 lutego 2020 r. oraz podjęto uchwałę 

Nr  XXX/268/21- w sprawie skargi do sądu administracyjnego na 

rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego- uchwała w trakcie realizacji.  



Jako uzupełnienie udzielonych odpowiedzi na wnioski Państwa Radnych składanych podczas sesji 

oraz komisji pragnę dodać, że podczas spotkania, które miało miejsce 27 września br.  

z wykonawcą działającym na zlecenie przedsiębiorstwa PKP Polskie |Linie Kolejowe S.A.  Gmina 

nasza zażądała naprawy uszkodzonej drogi. Wykonawca zobowiązał się po wykonaniu protokołu 

ze szkód dostarczenia go do tut. urzędu. W chwili obecnej oczekujemy na przedmiotowy 

dokument. 

Pragnę ponadto Państwa poinformować, że zrealizowana została umowa dot.  napraw 

cząstkowych, w ramach której wyremontowane zostały zgłoszone drogi gminne. 

 

 

 

                                                                                                                  W Ó J T 

 

                                                                                                         mgr Tomasz Osiński 


