
Panie Przewodniczący,                                           Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr XL/22 

Wysoka Rado                                                                            z dnia 28 kwietnia 2022 r.  

 

 

 

Podczas XXXVIII sesji zwyczajnej, która miała miejsce w dniu 29 marca 2022 roku Rada 

Gminy Wręczyca Wielka podjęła: 

 

 

1) Uchwałę Nr XXXVIII/320/22 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki                               

i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata      

2022-2024- uchwała w trakcie realizacji; 

 

2)  Uchwałę Nr XXXVIII/321/22 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 

- publikacja: Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 5 kwietnia 2022 r. poz. 2172- uchwała zrealizowana; 

 
3) Uchwała Nr XXXVIII/322/22 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy   

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

 

 
W dniu 14 kwietnia 2022 roku podczas XXXIX sesji nadzwyczajnej Rada Gminy Wręczyca 

Wielka podjęła: 

 

1) Uchwałę Nr XXXIX/323/22 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 

      - publikacja: Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 22 kwietnia 2022 r. poz. 2861- uchwała 

zrealizowana; 

 

2) Uchwałę Nr XXXIX/324/22 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

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

 

3) Uchwałę Nr XXXIX/325/22 w sprawie określenia zakresu pomocy świadczonej przez Gminę 

Wręczyca Wielka na rzecz obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na 

terytorium tego państwa 

       - publikacja: Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 20 kwietnia 2022 r. poz. 2736- uchwała 

zrealizowana; 

 

4) Uchwałę Nr XXXIX/326/22 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 

      - publikacja: Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 20 kwietnia 2022 r. poz. 2737- uchwała w trakcie 

realizacji. 

 

W kwestii złożonych podczas wspólnego posiedzenia Komisji Budżetowej i Komisji 

Polityki Społecznej Rady Gminy, które odbyło się 14 kwietnia 2022 r. wniosków wyjaśniam, że 

prowadzone są rozmowy na temat możliwości odrestaurowania płyty położonej przed OSP 

Wręczyca Wielka. Wyjaśniam, że jej konserwacja może odbyć się wyłącznie ze środków budżetu 

gminy. 



          Chciałbym również wyjaśnić, że działka Nr 47 położona w Wydrze w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego w pasie ok. 80 m od drogi przeznaczona jest pod zabudowę 

jednorodzinną i zagrodową. Jest to ta część, na której znajduje się plac zabaw. Pozostała część 

przeznaczona jest pod tereny rolne bez prawa zabudowy.  

 Jako uzupełnienie wcześniej złożonego wniosku dot. naprawy ul. Głównej w miejscowości 

Hutka informuję, że wykonawca kanalizacji zobowiązany został do wykonania powyższego  

w terminie do końca maja br. 

 

 

 

 

                                                                                                        W Ó J T 

 

                                                                                                 mgr Tomasz Osiński  

 


