
Załącznik Nr 8 do Protokołu Nr XXXVII/22 

z dnia 24 lutego 2022 r. 

 

Panie Przewodniczący 

Wysoka Rado  

 

Podczas XXXV sesji zwyczajnej, która miała miejsce w dniu 28 grudnia  2021 

roku Rada Gminy podjęła uchwały: 
 

1)  Nr XXXV/292/21 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Wręczyca Wielka na lata 2022-2029 – uchwała w trakcie realizacji; 
 

2) Nr XXXV/293/21 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami 

komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi – uchwała w trakcie realizacji; 
 

3) Nr XXXV/294/21 w sprawie uchwalenia Uchwały Budżetowej Gminy Wręczyca Wielka na 

rok 2022 – publikacja: Dz. Urz. Woj. Śl. z 10.01.2022 r. poz. 236 – uchwała w trakcie 

realizacji; 
 

4) Nr XXXV/295/21 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego – 

uchwała zrealizowana; 
 

5) Nr XXXV/296/21 w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola z oddziałem integracyjnym 

im. Małego Księcia  we Wręczycy Wielkiej - Wojewoda Śląski stwierdził nieważność 

uchwały w całości; 
 

6) Nr XXXV/297/21 w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych oświatowych 

jednostek budżetowych – uchwała zrealizowana; 
 

7) Nr XXXV/298/21 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa 

w gminie Wręczyca Wielka na rok szkolny 2021/2022 – publikacja: Dz. Urz. Woj. Śl.  

z 07.01.2022 r. poz. 201 – uchwała w trakcie realizacji;     
 

8) Nr XXXV/299/21 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy 

Wręczyca Wielka oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków – publikacja:  

Dz. Urz. Woj. Śl. z 07.01.2022 r. poz. 202 – uchwała zrealizowana;  
 

9) Nr XXXV/300/21 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług  

w zakresie publicznego transportu zbiorowego – uchwała niezrealizowana; 
 

10) Nr XXXV/301/21 w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków na terenie Gminy Wręczyca Wielka” – publikacja: Dz. Urz. Woj. Śl. z 07.01.2022 r. 

poz. 203 – uchwała w trakcie realizacji;     

 

 

11) Nr XXXV/302/21 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli 

nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych oraz odbierania odpadów komunalnych z terenu Gminy Wręczyca 

Wielka – publikacja:  Dz. Urz. Woj. Śl.  z 07.01.2022 r. poz. 204 – uchwała w trakcie 

realizacji;      
 

12) Nr XXXV/303/21 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi- publikacja: Dz. Urz. Woj. Śl.  z 07.01.2022 r. poz. 

205 – uchwała w trakcie realizacji;     
 

13) Nr XXXV/304/21 w sprawie przyjęcia ramowych planów pracy Rady Gminy i stałych 

Komisji Rady Gminy na 2022 rok. Posiedzenia sesji i komisji Rady Gminy będą realizowane 

w ciągu 2022 roku, przy czym terminy oraz tematyka zawarta w ramowych planach pracy, 

może być zweryfikowana na skutek potrzeb wynikających z bieżącej działalności organów 

gminy; 

 



 

 

 
 

14) Nr XXXV/305/21 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki                                    

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok 

– uchwała w trakcie realizacji – ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o zdrowiu 

publicznym oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. 

wprowadziła kilka istotnych zmian dotyczących realizacji nowych, wspólnych gminnych 

programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania 

narkomanii, w związku z czym uchwalone przed dniem 1 stycznia 2022 r. gminne program 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminne programy 

przeciwdziałania narkomanii zachowują moc do dnia uchwalenia nowych wspólnych 

programów, nie później jednak niż do dnia 31 marca 2022 r.. Nie ma przy tym znaczenia, czy 

gmina uchwalała osobne gminne programy, czy jeden wspólny; 
 

15) Nr XXXV/306/21 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok – publikacja:  Dz. Urz. 

Woj. Śl. z 10.01.2022 r. poz. 237 – uchwała zrealizowana;     

 

16) Uchwała Nr XXXV/307/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

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

 

 

Podczas XXXVI sesji nadzwyczajnej z dnia 31 stycznia 2022 roku podjęto 

uchwały: 

 
1) Nr XXXVI/308/22 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r. - publikacja:  

Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 8.02.2022 r.  poz. 852 – uchwała zrealizowana; 

2) Nr XXXVI/309/22 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Wręczyca Wielka na lata 2022-2029 – uchwała w trakcie realizacji. 

 

 

W kwestii złożonych wniosków informuję, że zgłoszono awarię oświetlenia przy drodze relacji 

Grodzisko – Kłobuck do Powiatowego Zarządu Dróg. Trwa postępowanie w sprawie dotyczącej 

ewentualnego cięcia pielęgnacyjnego drzewa, którego korona przesłania lampę oraz przekazania 

lamp na majątek Gminy. Pragnę ponadto poinformować, że przy ul. Jana Pawła II w Grodzisku 

zameldowane są dwie osoby. W chwili obecnej trwa analiza prawna dokonania zmiany nazwy 

w/w ulicy na ul. św. Jana Pawła II. 
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                                                                                         mgr Tomasz Osiński 


