
Załącznik Nr 8 do Protokołu Nr XXXVIII/22  

z dnia 29 marca 2022 r. 

 

 

Szanowny Panie Przewodniczący, 

Wysoka Rado 

 

Podczas  XXXVII sesji zwyczajnej, która odbyła się dniu 24 lutego 2022 roku Rada Gminy 

podjęła następujące uchwały: 

 

1) Uchwałę Nr XXXVII/310/22 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wręczyca Wielka  

w 2022 roku 

    - publikacja: Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 03 marca 2022 r. poz. 1358- uchwała w trakcie    

     realizacji; 

 

2) Uchwałę Nr XXXVII/311/22 w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach 

wielolokalowych stanowiących własność Gminy Wręczyca Wielka oraz warunków udzielania 

bonifikat i ich wysokości 

    - publikacja: Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 03 marca 2022 r. poz. 1359- uchwała w trakcie  

     realizacji; 

 

3) Uchwała Nr XXXVII/312/22 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla 

strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Wręczyca Wielka 

uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub 

ćwiczeniach 

     - publikacja: Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 03 marca 2022 r. poz. 1360- uchwała w trakcie  

     realizacji; 

 

4) Uchwała Nr XXXVII/313/22 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu 

nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Grodzisko- uchwała w trakcie realizacji; 

 

5) Uchwała Nr XXXVII/314/22 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu 

nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Golce- uchwała w trakcie realizacji; 

 

6) Uchwała Nr XXXVII/315/22 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu 

nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Golce- uchwała w trakcie realizacji; 

 

7) Uchwała Nr XXXVII/316/22 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu 

nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Golce- uchwała w trakcie realizacji; 

 

8) Uchwała Nr XXXVII/317/22 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 

     - publikacja: Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 04 marca 2022 r. poz. 1421- uchwała zrealizowana; 

 

9) Uchwała Nr XXXVII/318/22 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 

Kłobuckiego- do dzisiaj Starostwo Powiatowe nie przekazało naszej Gminie podpisanej 

umowy, w związku z czym środki finansowe nie zostały przekazane- uchwała  

w trakcie realizacji; 

 

10) Uchwała Nr XXXVII/319/22 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

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

 



 

 

 

Jako uzupełnienie moich odpowiedzi na wnioski pragnę dodać, że: 

- zakończony został I etap remontów cząstkowych dróg gminnych. Na powyższe prace wydano  

150 tys. zł, 

- w Bieżeniu zostało zamontowane lustro drogowe i zlecono stabilizację znaku drogowego; 

- w związku z wnioskiem Radnego P. Artura Klorka  spotkanie z Sołtysami zaplanowane zostało na 

dzień 31 marca br., na godz. 16.30 w sali posiedzeń tut. Urzędu. 

 

 

 

                                                                                                       W Ó J T 

 

                                                                                              mgr Tomasz Osiński 

 

 


