
Załącznik Nr 7 do Protokołu Nr XXXIV/21 

z dnia 26 listopada 2021 r.  

Panie Przewodniczący, 

Wysoka Rado 

 

Podczas XXXI sesji zwyczajnej, która odbyła się w dniu  28 września 2021 roku Rada 

Gminy podjęła uchwały: 

 

1) Nr XXXI/269/21 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie 

bezprzetargowym- uchwała w trakcie realizacji; 

 

2) Nr XXXI/270/21 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż  w drodze przetargu 

nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Grodzisko- uchwała w trakcie 

realizacji; 

 

3) Nr XXXI/271/21 w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody                   

i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wręczyca Wielka- do porządku obrad 

dzisiejszej sesji wprowadzony został projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu 

regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wręczyca 

Wielka uwzględniający złożone przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki 

Wodnej w Poznaniu uwagi do projektu regulaminu przyjętego w/w uchwałą.  

Podjęcie poddanej pod głosowanie na dzisiejszej sesji projektu uchwały wyeliminuje  

z obiegu prawnego Uchwałę  

Nr XXXI/271/21; 

 

 

4) Nr XXXI/272/21 w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych  

i Administracji za pośrednictwem Wojewody Śląskiego o zniesienie nazwy miejscowości 

Osada Leśna- Wojewoda Śląski wystąpił ze stosownym wnioskiem do Ministra- uchwała 

w trakcie realizacji; 

 

5) Nr XXXI/273/21 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za 

pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych 

     - publikacja: Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 05 października 2021 r. poz. 6259- uchwała  

     w trakcie realizacji; 

 

6) Nr XXXI/274/21 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok 

     - publikacja: Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 01 października 2021 r. poz. 6155- uchwała   

      zrealizowana; 

 

7)  Nr XXXI/275/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca 

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

 

 

W dniu 26 października 2021 r. miała miejsce  XXXII sesja nadzwyczajna, na której 

Rada Gminy podjęła: 

 

1) Uchwałę Nr XXXII/276/21 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok 

    - publikacja: Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 29 października 2021 r. poz. 6749- uchwała   

    zrealizowana; 



 

 

2) Uchwałę Nr XXXII/277/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

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

 

Dnia 5 listopada 2021 r. odbyła się sesja nadzwyczajna, podczas której nie podjęto uchwał. 

 

             Jako uzupełnienie do udzielonych odpowiedzi na złożone przez Państwa Radnych 

wnioski podczas sesji zwyczajnej oraz komisji pragnę dodać, że nie uzyskano zgód od 

właścicieli nieruchomości położonych w Pierzchnie, w obrębie których miałyby być 

zamontowane progi zwalniające.  W miesiącu styczniu przyszłego roku planowane jest 

spotkanie z mieszkańcami, podczas którego ten temat ma zostać omówiony. 

             W kwestii zbiornika wodnego w miejscowości Grodzisko pragnę Państwa 

poinformować, że do Urzędu Gminy złożony został operat szacunkowy określający wartość 

nieruchomości.  

Wycena budzi nasze wątpliwości, dlatego też będzie ona poddana analizie. 

   Burmistrzowi Kłobucka przesłane zostało pismo w sprawie budowy lampy 

oświetlenia ulicznego przy wyjeździe z Pierzchna  na drogę krajową DK43. O zajętym 

stanowisku zostanie Radny  P. Jakub Winecki poinformowany. 

 Informuję ponadto, że uzupełniono ubytek w ul. Nowej w Truskolasach, w Kalei 

zamontowano lustro na wyjeździe z ul. Szkolnej w ul. Strażacką oraz naprawiono znaki 

informacyjne w Truskolasach. 

 

 

 

                                                                                                     W Ó J T 

 
                                                                                                       mgr Tomasz Osiński 


