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Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr XXXIV/21 

z dnia 26 listopada 2021 r. 

 

 

WYSOKA RADO 

PANIE PRZEWODNICZĄCY 

 

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI MIĘDZYSESYJNEJ W OKRESIE  

od 28.09.2021 do 26.11.2021 

 

1. Zarządzeniem Wójta Gminy Wręczyca Wielka Nr 84/2021 z dnia 30 września 2021 r, 

94/2021 z dnia 27 października 2021 r, 100/2021 z dnia 8 listopada 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: 

• kwotę 12.992,00 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 3 września 2021 r. 

przeznaczonych na realizację zadania wynikającego z art. 18 ust.1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej tj. na wypłatę wynagrodzenia 

przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki oraz koszty 

obsługi zadania, 

• kwotę 13.424,00 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 27 września 2021 

r. z przeznaczeniem na opłacenie 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. 

• o kwotę 328.009,00 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 01 października 

2021 r. z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy  

o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na 

podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację 

zasiłku opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. 

• o kwotę 191,13 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Śląskiego z dnia  

07 października 2021 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych 

dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz 

kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej 

kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 

1997 r.  

Prawo energetyczne 

• o kwotę 85.799,23 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 13 października 

2021 r. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie 

oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 

oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym 

zakresie przez gminy województwa śląskiego w II terminie płatniczym 2021 r.. 

• o kwotę 14.500,00 zł zgodnie z Decyzją Dyrektora Urzędu Statystycznego  

w Katowicach z dnia 14 października 2021 r. z przeznaczeniem na nagrody dla 

Gminnego Komisarza Spisowego oraz członków Gminnego Biura Spisowego. 
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• o kwotę 313,97 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Śląskiego  

z dnia 12 października 2021 r. z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu 

terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały 

edukacyjne lub materiały 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 427.893,00 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Śląskiego 

z dnia 27 października 2021 r. z przeznaczeniem na realizację świadczenia 

wychowawczego, o którym mowa w art. 29 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy 

państwa w wychowywaniu dzieci. 

• o kwotę 209.712,00 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 26 października 

2021 r. z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację świadczenia 

pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o 

świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. 

świadczenia  

od 1 stycznia. 

• o kwotę 9.040,00 zł zgodnie z Porozumieniem z Ministerstwem Edukacji i Nauki  

z dnia 26 października 2021 r. z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na 

przygotowaniu i przeprowadzeniu w roku 2021 w trakcie roku szkolnego wycieczek 

szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez 

Ministra. 

 

 

Zwiększono dochody i wydatki budżetu gminy z tytułu dotacji celowej otrzymanej  

z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących  

• o kwotę 15.000,00 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Śląskiego  

z dnia 16 września 2021 r. przeznaczonych na dofinansowanie świadczeń pomocy 

materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art 90e ustawy  

o systemie oświaty, 

• kwotę 37.000,00 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 29 września 2021 

r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa  

w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej. 

• o kwotę 22.333,00 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 22 października 

2021 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a 

ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł 

miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu 

pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021. 

 

Zmniejszono dochody i wydatki budżetu gminy z tytułu dotacji celowej otrzymanej  

z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 

• kwotę 6.000,00 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 22 września 2021 r.  

z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego 

rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu", ustanowionego Uchwałą Nr 140 

Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego 

rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 
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2. Przygotowano aktualizację i wypowiedzenia dotychczasowej wysokości opłaty rocznej  

z tytułu użytkowania wieczystego gruntu. 

 

3. Przeprowadzono 11 kontroli w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska 

(kontrola eksploatowanego urządzenia grzewczego, kontrola wykorzystywanego paliwa, 

ocena gospodarowania odpadami). 

 

4. W okresie sprawozdawczym udzielano konsultacji w zakresie Programu Czyste 

Powietrze, zweryfikowano i przesłano do WFOŚIGW w Katowicach 37  wniosków ww 

zakresie.  

 

5. Złożono wnioski o płatność  dla projektów zrealizowanych w ramach marszałkowskiego 

konkursu  „Inicjatywa sołecka” w  2021 roku 

 

6. Rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę na realizację projektu Przebudowy placu 

zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w miejscowości Kalej. 

 

7. Złożono wniosek o płatność do WFOŚiGW w Katowicach dla zadania  „Demontaż, 

transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Wręczyca 

Wielka w roku 2021”. 

 

8. Trwa realizacja inwestycji „Przebudowa drogi gminnej ul. Strażackiej w granicach 

istniejącego pasa drogowego w miejscowości Wręczyca Wielka”. Zakończenie inwestycji 

zaplanowane na 30.11.2021 rok. 

 

9. Podpisano umowy na: 

• wykonanie projektu budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Kalej, ul. 

Wręczycka, termin realizacji – 29.12.2021 r 

• budowę sieci wodociągowej w miejscowości Wręczyca Wielka, ul. Malinowa – prace 

zakończone 

• ścinkę, zrywkę grubizny w miejscowości Kalej, ul. Kościelna – prace zakończone 

• zimowe utrzymanie dróg gminnych – w trakcie realizacji 

• budowę drogi w miejscowości Wręczyca Wielka, ul. Malinowa – w trakcie realizacji, 

• budowę drogi w miejscowości Truskolasy, ul. Bursztynowa – w trakcie realizacji 

• budowę drogi w miejscowości Truskolasy, ul. Leśna – w trakcie realizacji 

• budowę oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Pierzchno od dz. nr ewid.  90/18 

do dz. nr ewid. 90/31, Kuleje i Borowe ul. Spokojna, Bieżeń ul. Piaskowa i Brzozowa, 

Piła II ul. Polna i Kasztanowa, Grodzisko ul. Strażacka od dz. nr ewid. 531/32 do dz. 

nr ewid. 730/10, dz. 730/11, dz. 535/1– w trakcie realizacji 

• w zakresie gminnego transportu zbiorowego złożono wniosek o dopłatę za IV kwartał 

2021r. 

 

                                                                                                                        W Ó J T 

 
                                                                                                                          mgr Tomasz Osiński 

 


