
 

Załącznik Nr 5  

do Protokołu Nr XXXV/21 

z dnia 28 grudnia 2021 r. 

WYSOKA RADO 

PANIE PRZEWODNICZĄCY 

 

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI MIĘDZYSESYJNEJ W OKRESIE  

od dnia 26 listopada 2021 r. do dnia 28 grudnia 2021 r. 

 

1.1 Zarządzeniem Nr 112/2021 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie 

zmian w budżecie gminy na rok 2021 z tytułu dotacji celowych: 

1. Decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 09 listopada 2021 r. 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 ustawami: 

• o kwotę 5.763,73 zł. z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu 

terytorialnego za zrealizowane sprawy w okresie od 1 stycznia do 30 września br. oraz za 

prognozowane sprawy w październiku, listopadzie i grudniu br., zgodnie z obowiązującym 

katalogiem z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustaw: Prawo o aktach stanu 

cywilnego, o ewidencji ludności, o dowodach osobistych: 

• o kwotę 5.126,23 zł w tym kwota 1.843,45 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom wynikające z 

ustawy  

o powszechnym obowiązku obrony RP z dnia 21 listopada 1967 z przeznaczeniem na realizację 

zadań z kwalifikacji wojskowej zgodnie z obowiązującym katalogiem zadań oraz kwota 3.282,78 

zł z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego za sprawy 

zrealizowane w miesiącach styczeń-wrzesień oraz za sprawy prognozowane w październiku, 

listopadzie i w grudniu br. zgodnie z obowiązującym katalogiem z przeznaczeniem na realizację 

zadań wynikających z ustaw: Prawo o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności, o dowodach 

osobistych, o powszechnym obowiązku obrony. 

2. Decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 10 listopada 2021 r. 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: 

• kwotę 1.218,00 zł, zmniejszenie w planie dotacji celowej dotyczy wypłaty wynagrodzenia za 

sprawowanie opieki oraz na obsługę zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy  

o pomocy społecznej, 

• o kwotę 4.000 zł, zmniejszenie w planie dotacji celowej dotyczy opłacenia 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. 

3. Decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 25 listopada, 26 listopada i 30 listopada 2021 r. zmniejszono 

dochody i wydatki budżetu gminy z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na 

realizację własnych zadań bieżących gmin: 

 

 



 

 

• o kwotę 1.000,00 zł, zmniejszenie w planie dotacji celowej dotyczy opłacania składek na 

ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy  

z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, 

• o kwotę 16.302,00 zł, zmniejszenie w planie dotacji celowej dotyczy środków przeznaczonych na 

dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy  

z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, w części gwarantowanej z budżetu państwa, 

zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 tej ustawy, 

• o kwotę 10.000,00 zł, zmniejszenie w planie dotacji celowej dotyczy środków przeznaczonych na 

dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy 

społecznej. 
 

2.1 Opracowano i złożono wniosek o dopłatę do Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na 

2022 r. 
 

3.1  W zakresie inwestycji i remontów zakończonych:  

• przebudowano drogę gminną w miejscowości Hutka, ul. Słoneczna 

• utwardzono parkingu przy drodze gminnej w miejscowości Wręczyca Mała      

             

4.1  W zakresie inwestycji i remontów w trakcie realizacji pozostają: 

• umowa na zimowe utrzymanie dróg gminnych  

• umowa na budowę drogi w miejscowości Wręczyca Wielka, ul. Malinowa 

• umowa na budowę drogi w miejscowości Truskolasy, ul. Bursztynowa  

• umowa na budowę drogi w miejscowości Truskolasy, ul. Leśna  

• umowa na budowę oświetlenia ulicznego 

• umowa na termomodernizację budynku gminnego w miejscowości Golce 

• umowa na dostosowanie istniejącego budynku szkoły w Węglowicach do aktualnych wymagań 

p.poż.  

• umowa na wykonanie przyłącza wodociągowego do istniejącego budynku szkoły w Węglowicach 

(dostosowanie budynku szkoły do aktualnych wymagań p.poż.) 
 

5.1 W toku zapytania ofertowego wyłoniono wykonawcę na odbiór wraz z utylizacją odpadów o 

kodzie 02 01 82 (zwierzęta padłe i ubite z konieczności), Interwencyjne wyłapywanie 

bezdomnych zwierząt wraz z dostarczeniem ich do schroniska dla bezdomnych zwierząt, 

umieszczanie bezdomnych psów, kotów i sprawowanie opieki nad nimi w schronisku dla 

bezdomnych zwierząt z terenu gminy Wręczyca Wielka. Wykonawcą wybrana została Firma   

Handlowo - Usługowa Jurczyk Mariusz 42 – 400 Zawiercie, ul. Strumień Wierczki 27. 
 

6.1  Aktem Notarialnym Rep. Nr 7085/2021 z dnia  07.12.2021 r. Gmina Wręczyca Wielka nabyła 

grunt oznaczony numerem ewid.: 34/3 położony w miejscowości Brzezinki, gm. Wręczyca 

Wielka z przeznaczeniem na realizację celu użyteczności publicznej (w ramach realizacji 

funduszu sołeckiego) oraz grunt oznaczony nr 34/1 położony w miejscowości Brzezinki, gm. 

Wręczyca Wielka z przeznaczeniem pod poszerzenie drogi gminnej o nr ewid. 73 
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                                                                                                                mgr Tomasz Osiński  


