
 
 

Załącznik Nr 7 do Protokołu Nr XXXVII/22 

z dnia 24 lutego 2022 r. 

WYSOKA RADO 

PANIE PRZEWODNICZĄCY 

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI MIĘDZYSESYJNEJ W OKRESIE  

od dnia 28 grudnia 2021 do dnia 23 lutego 2022 r. 

 

1. Przygotowano do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomość gruntową oznaczoną 

numerem ewidencyjnym dz. 269/5 o pow. 0,1527 ha położoną w miejscowości Kalej, gm. 

Wręczyca Wielka stanowiącą własność Gminy Wręczyca Wielka pozostającą w użytkowaniu 

wieczystym  na rzecz użytkownika wieczystego. 

2. Dnia 21.02.2022 r. w Urzędzie Gminy we Wręczycy Wielkiej na okoliczność uzgodnień 

dotyczących nabycia gruntu stanowiącego część działki o nr ewidencyjnym.: 892/5, położonego w 

Szarlejce,  

gm. Wręczyca Wielka z przeznaczeniem pod poszerzenie drogi ul. Naftowej w Szarlejce, gm. 

Wręczyca Wielka przeprowadzono rozmowy (potwierdzone protokołem uzgodnień) z właścicielem 

nieruchomości.  

3. Zarządzeniem nr 21/2022 Wójta gminy Wręczyca Wielka z dnia 10 lutego 2022 r.  

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022 z tytułu dotacji celowej zwiększono się 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 ustawami  

o kwotę 293,88 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 21 stycznia 2022 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. 

4. W okresie sprawozdawczym udzielano konsultacji w zakresie Programu Czyste Powietrze, 

zweryfikowano i przesłano do WFOŚIGW w Katowicach  28 wniosków o dofinansowanie  w/w 

zakresie. 

5. Złożono wniosek o płatność dla projektu „Przebudowa drogi gminnej ul. Strażackiej  

w granicach istniejącego pasa drogowego w miejscowości Wręczyca Wielka”.   

6. Podpisano umowę o dofinansowanie projektu „Termomodernizacja i modernizacja instalacji c.o.  

w budynku Szkoły Podstawowej w Kulejach Gmina Wręczyca Wielka- dostosowanie budynku do 

obowiązujących wymogów i potrzeb”. 

7. Otwarto oferty złożone w ramach Otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie 

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i 

dziedzictwa narodowego.  

8. Złożono 10 ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej na wnioskowaną kwotę  

337 132,50 zł. Przeznaczona kwota do dofinansowania 180 000 zł. 

9. Złożono 12 ofert w zakresie kultury, sztuki na wnioskowaną kwotę 60 643,85 zł. Przeznaczona 

kwota do dofinansowania 25 000 zł.  

10. Złożono wniosek w ramach konkursu Cyfrowa Gmina. 

11. W dniu dzisiejszym zostaną złożone wnioski w ramach drugiego naboru programu Polski Ład.  

12. Wyniki głosowania radnych na komisjach połączonych wniosku o ewentualne współfinansowanie 

remontu drogi w miejscowości Jezioro zakończyły się różnymi wynikami dlatego ponawiam dzisiaj 

podczas sesji wniosek o wyrażenie zgody na ewentualne współfinansowanie remontu drogi  

w miejscowości Jezioro tak aby wszyscy radni mogli się w tej kwestii wypowiedzieć. Proszę o 

przeprowadzenie głosowania i zajecie ostatecznego stanowiska w tej sprawie. 
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