
 

 Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr XL/22 

z dnia 28 kwietnia 2022 r. 

WYSOKA RADO 

PANIE PRZEWODNICZĄCY 

 

 

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI MIĘDZYSESYJNEJ W OKRESIE  

OD 30.03.2022 DO 29.04.2022 

 

 

I. Zarządzeniem nr 43/2022 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie zmian 

w budżecie gminy na rok 2022 z tytułu dotacji celowych: 

1. 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 o kwotę 305,00 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 18 

lutego 2022 r. z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących opracowywania planów akcji 

kurierskiej, przeznaczenia osób do funkcji kuriera oraz nakładania świadczeń na rzecz obrony; 

 

2. 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 

zleconych gminie ustawami: 

 

• o kwotę 2.232,00 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 25 lutego 2022 r.  

z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego 

zadania 

 

• o kwotę 391,00 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 4 marca 2022 r.  

z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, związanych  

z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, 

 

• o kwotę 20.643,00 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 11 marca 2022 r.  

z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na 

wprowadzaniu wniosków do CEIDG w związku z ustawą z 6 marca 2018 r. o Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy  

 

• o kwotę 697.667,00 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 17 marca 2022 r.  

z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego 

zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych 

gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym  

 

3. zwiększono dochody i wydatki budżetu gminy z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu 

państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  

• o kwotę 603.906,00 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Śląskiego  

z dnia 21 marca 2022 r. z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania 

przedszkolnego w roku 2022, 

• o kwotę 50.000,00 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Śląskiego 

z dnia 24 marca 2022 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej  

o charakterze socjalnym dla uczniów. 

 



 

 

II. Zarządzeniem nr 54/2022 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie 

zmian w budżecie gminy na rok 2022, zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 1 Uchwały Nr XXXIX/326/22 Rady 

Gminy Wręczyca Wielka z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnień Wójtowi 

Gminy Wręczyca Wielka w związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022 r. 

o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, 

wprowadzono kwotę 45.080,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów (środki z Funduszu 

Pomocy dla każdego podmiotu, w szczególności osób fizycznych prowadzących gospodarstwo 

domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, których pobyt na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny (art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 

marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego 

państwa) 

 

III. W zakresie gminnego transportu pasażerskiego: 

 

• złożono wniosek o dopłatę do Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych za I kwartał 

2021r., 

• podpisano aneks do umowy w zakresie gminnego transportu zbiorowego – uruchomienie linii 

komunikacyjnej nr 159 Puszczew – Puszczew przez Pierzchno, Wręczyca Wielka, 

• przygotowano aneks do umowy w zakresie gminnego transportu zbiorowego dotyczący 

zwiększenie kosztów transportu publicznego w Gminie Wręczyca Wielka, wynikających  

z drastycznych podwyżek cen paliwa.  

• trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji w zakresie zawarcia nowej umowy  

w zakresie gminnego transportu zbiorowego. 

 

IV. W ramach „Polskiego Ładu” w okresie międzysesyjnym przygotowywano dokumentacje niezbędne 

do przygotowania przetargu na potrzeby powyższego programu. Zgromadzono informacje 

kalkulacyjne, wyceny, dokumentację geodezyjną oraz kosztorysową dla poszczególnych zadań: ‘ 

 

1. Budowa sieci wodociągowej: 

• ul. Malinowa Wręczyca Wielka  

• ul. Torowa Kalej  

• ul. Tęczowa Wręczyca Wielka  

 

2. Budowa zbiorników retencyjnych na wodę pitną w miejscowościach: 

• Szarlejka 

• Borowe  

• Długi Kąt 

 

3. Budowa ujęcia wody w miejscowości Grodzisko  

 

4. Wymianę wodomierzy na urządzenia z systemem radiowym  

 

5. Modernizacja szaf sterowniczych w hydroforniach w miejscowości: 

• Wręczyca Wielka  

• Borowe   

• Długi Kąt 

 

 

V. W zakresie inwestycyjnym podpisano umowy: 



 

1. z dnia 26.04.2022 r. na przeprowadzenie okresowych przeglądów (kontroli) budynków 

komunalnych należących do Gminy Wręczyca Wielka na kwotę 14 746,47 zł – termin realizacji do 

15.07.2022 r. 

2. z dnia 26.04.2022 r. dotycząca sporządzenia programów funkcjonalno-użytkowych dotyczących 

przebudowy dróg gminnych na terenie gminy Wręczyca Wielka, dla zadania: „Przebudowa drogi 

gminnej 560056S droga Truskolasy – Długi Kąt przez sołectwo Klepaczka od skrzyżowania z 

drogą powiatową S2063 do skrzyżowania z drogą powiatową S2057 Truskolasy ul. Kopernika ok. 

3 895 m2 na kwotę 67 035,00 zł wykonanie do dnia 31.08.2022 r. 

3. z dnia 26.04.2022 r. dotycząca sporządzenia programów funkcjonalno-użytkowych dotyczących 

przebudowy dróg gminnych na terenie gminy Wręczyca Wielka, w następujących miejscowościach: 

• Przebudowa drogi gminnej Nr 560053S w miejscowości Czarna Wieś ul. Młyńska                           

od przepustu na drodze gminnej 560053S do skrzyżowania z drogą powiatową S2065 ok. 

436m 

• Przebudowa drogi gminnej Nr 560036S w miejscowości Kalej ul. Ogrodowa i droga gminna 

bez nazwy przebiegająca przez sołectwo Wydra od skrzyżowania z drogą wojewódzką 494 do 

granicy gminy Blachownia (Konradów) ok. 3067 m, na kwotę 73 677,00 zł realizacja do dnia 

15.06.2022 r. 

VI. Wszczęto postępowań na przebudowę dróg gminnych w m-ci Borowe, ul. Długa oraz Klepaczka 

(przez wieś i „Żabia”). 

 

VII. Zakończono i odebrano prace realizowane w ramach inwestycji „Przebudowa placu zabaw przy 

Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kalei” 

 

VIII. Trwa podpisywanie umów w ramach Otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie 

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

i dziedzictwa narodowego.  

 

IX. Złożono 5 wniosków w Marszałkowskim Konkursie „Inicjatywa Sołecka” w 2022 roku.  

 

X. Złożono wniosek o dofinansowanie usuwania azbestu z terenu Gminy Wręczyca Wielka do 

WFOŚiGW w Katowicach na lata 2022-2023. 

 

XI. Ogłoszono przetargi dotyczące odbioru odpadów komunalnych dla 4 sektorów oraz na odbiór 

odpadów z PSZOK.  

 

 

                                                                                                                       W Ó J T 

                                                                                                             mgr Tomasz Osiński  


