
 
Załącznik Nr 6 

do Protokołu Nr XXXV/21  

z dnia 28 grudnia 2021 r. 

Szanowny Panie Przewodniczący 

Wysoka Rado 
 

Na sesji zwyczajnej, która odbyła się w dniu 26 listopada 2021 r. Rada Gminy podjęła 

następujące uchwały: 

 

1) Uchwałę Nr XXXIV/278/21 w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Wręczyca 

Wielka – w dniu 29 listopada 2021 r. wysłano do skarżącego zawiadomienie                        

o sposobie rozpatrzenia skargi wraz z uchwałą i uzasadnieniem- uchwała zrealizowana; 

 

2) Uchwałę Nr XXXIV/279/21 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie gruntu 

położonego w miejscowości Brzezinki, gm. Wręczyca Wielka- w dniu 7.12.2021 r. 

Gmina Wręczyca Wielka aktem notarialnym nabyła w/w grunt- uchwała zrealizowana; 

 

3) Uchwałę Nr XXXIV/280/21 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie gruntu 

położonego w miejscowości Brzezinki, gm. Wręczyca Wielka – w dniu 7.12.2021 r. 

Gmina Wręczyca Wielka aktem notarialnym nabyła w/w grunt- uchwała zrealizowana; 

 

4) Uchwałę Nr XXXIV/281/21 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie gruntu 

pod drogę w Pierzchnie- uchwała w trakcie realizacji; 

 

5) Uchwałę Nr XXXIV/282/21 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntów na 

okres do 3 lat dla dotychczasowych dzierżawców nieruchomości gruntowych- 

planowane jest podpisanie umów w styczniu 2022 r.- uchwała w trakcie realizacji; 

 

6) Uchwałę Nr XXXIV/283/21 w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania 

wody i odprowadzania ścieków  na terenie Gminy Wręczyca Wielka- projekt w/w 

regulaminu został pozytywnie zaopiniowany przez Dyrektora Regionalnego Zarządu 

Gospodarki Wodnej w Poznaniu, w związku z czym uzgodniony regulamin zostanie 

Państwu Radnym przedstawiony podczas dzisiejszej sesji ; 

 

7) Uchwałę Nr XXXIV/284/21 w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej 

nieruchomości wykorzystywanej  na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, 

         - publikacja: Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 3 grudnia 2021 r. poz. 7753- uchwała    

          wejdzie w życie z dniem 1.01.2022 r.; 

 

8) Uchwałę Nr XXXIV/285/21 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości ryczałtowej 

stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku 

letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe, składanej przez właścicieli nieruchomości w Gminie 

Wręczyca Wielka oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej 

         - publikacja: Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 3 grudnia 2021 r. poz. 7754-  uchwała   

          wejdzie w życie z dniem 1.01.2022 r. 

 

9) Uchwałę Nr XXXIV/286/21 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia 

pomiędzy Gminą Wręczyca Wielka a Gminą Kłobuck w sprawie przekazania przez 

Gminę Wręczyca Wielka zadania w zakresie zapewnienia w roku 2022 bezpłatnego 

transportu i opieki uczniom z miejscowości Pierzchno do Szkoły Podstawowej im. 

Henryka Sienkiewicza w Libidzy Gminie Kłobuck- uchwała w trakcie realizacji; 

 



 

 

 

10) Uchwałę Nr XXXIV/287/21 w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy 

Gminy Wręczyca Wielka z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których 

mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”- uchwała w trakcie realizacji; 

 

11) Uchwałę Nr XXXIV/288/21 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy 

Wręczyca Wielka- uchwała w trakcie realizacji; 

 

12) Uchwałę Nr XXXIV/289/21 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych Gminy Wręczyca Wielka na lata 2022-2028- uchwała wejdzie w życie  

z dniem 1.01.2022 r.; 

 

13) Uchwałę Nr XXXIV/290/21 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok 

        - publikacja: Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 3 grudnia 2021 r. poz. 7755- uchwała  

         zrealizowana; 

    

14) Uchwałę Nr XXXIV/291/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

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

 

 

 

W odpowiedzi na wnioski informuję, że zainstalowano lampę oświetlenia ulicznego na 

istniejącym słupie w Hutce oraz przy ul. Jana Pawła w Grodzisku. 

 

 

                                                                                                     W Ó J T 

 

                                                                                            mgr Tomasz Osiński  


