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       „Połączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp, wspólna praca to sukces” 

                                                                                                                                                             Henry Ford 

WSTĘP 

Szanowni Mieszkańcy, 

po raz kolejny oddaję w Państwa ręce Raport, który został opracowany w związku z brzmieniem 

art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559  

z późn. zm.). Jest to kompendium wiedzy o sytuacji naszej Gminy, swoisty dokument będący 

podsumowaniem jej działań w roku ubiegłym. 

Przy doborze informacji i zakresu danych uwzględnionych w Raporcie, kierowano się chęcią 
jak najpełniejszego odzwierciedlenia działań podejmowanych w poszczególnych obszarach – 
najważniejszych z punktu widzenia funkcjonowania gminy i zaspokajania potrzeb 
mieszkańców.  
Dokument jest podstawą do obiektywnej, opartej na faktach oceny pracy Urzędu za 2021 rok. 
Przygotowany został na podstawie danych przekazanych przez pracowników merytorycznych 
Urzędu Gminy Wręczyca Wielka oraz jednostek organizacyjnych.  
Stanowi podsumowanie działalności Wójta Gminy oraz całego zespołu pracowników Urzędu 
Gminy, w szczególności realizacji polityk, programów i strategii, uchwał Rady Gminy Wręczyca 
Wielka oraz funduszu sołeckiego. 
Raport to dane w pigułce pokazujące aktualną, wewnętrzną i zewnętrzną sytuację naszej 

Gminy. 

Raport za 2021 rok stanowi kontynuację, pod względem formy i zakresu, prezentacji działań 
naszego samorządu, z którą mogliście Państwo zapoznać się w Raportach za 
lata poprzednie. Z pewnością ułatwi to ocenę działań i śledzenie postępów, czy zmian 
zachodzących w naszym samorządzie. 
Cel dokumentu jest niezmienny. Ma przede wszystkim zainspirować do zapoznania się ze 
sprawami naszej Gminy i podjęcia merytorycznej dyskusji.. Dialog i wymiana opinii między 
różnymi środowiskami i osobami stanowią bowiem o jakości samorządu, ułatwiają realizację 
zadań publicznych, wzmacniają stopień identyfikacji z nimi, podnoszą poziom satysfakcji, 
mobilizują do sprawnego i efektywnego działania. 
 

Szanowni Państwo, 
rok 2021 był  czasem trudnych decyzji i próby mierzenia się z  wyzwaniami, które stawiały przed 
nami izolacja i różnego rodzaju ograniczenia spowodowane wirusem. 
Mimo oczywistych utrudnień utrzymywana była aktywność inwestycyjna Gminy, która 
przedstawiona została Państwu w niniejszym Raporcie. 
Wierzę, że lektura dokumentu pozwoli Państwu na dokonanie obiektywnej oceny. 
Chciałbym podziękować wszystkim Mieszkańcom oraz Sołtysom za otwartość i zaangażowanie 
w życie naszej małej Ojczyzny, Radnym Rady Gminy za rzetelną pracę i dobrą współpracę oraz 
Pracownikom za profesjonalizm. 
Życzę przyjemniej lektury i zapraszam do merytorycznej dyskusji. 

 

                                                                                                      Wójt Gminy Wręczyca Wielka 
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1. INFORMACJE OGÓLNE 

 

Gminę Wręczyca Wielka utworzono z dniem 

1 stycznia 1973 na mocy uchwały 

Wojewódzkiej Rady Narodowej  

w Katowicach z dnia 6 grudnia 1972r.  

Nr XX/99/72. W obecnym kształcie istnieje 

ona od roku 1977. Siedzibą gminy jest 

Wręczyca Wielka. Wiejska Gmina Wręczyca 

Wielka położona jest w północnej części 

województwa śląskiego, w odległości 12 km 

od Częstochowy.  

W skład Gminy wchodzi 28 sołectw: 

Bieżeń, Borowe, Bór Zapilski, Brzezinki, 

Czarna Wieś, Długi Kąt, Golce, Grodzisko, 

Hutka, Jezioro, Kalej, Klepaczka, Kuleje, 

Nowiny, Nowa Szarlejka, Pierzchno, Piła 

Pierwsza, Piła Druga, Puszczew, Szarlejka, 

Węglowice, Wręczyca Mała, Wręczyca 

Wielka I, Wręczyca Wielka II, Truskolasy I, Truskolasy II, Wydra, Zamłynie skupiających 26 miejscowości: 

Bieżeń, Borowe, Bór Zapilski, Brzezinki, Czarna Wieś, Długi Kąt, Golce, Grodzisko, Hutka, Jezioro, Kalej, 

Klepaczka, Kuleje, Nowiny, Nowa Szarlejka, Pierzchno, Piła Pierwsza, Piła Druga, Puszczew, Szarlejka, 

Węglowice, Wręczyca Mała, Wręczyca Wielka, Truskolasy, Wydra, Zamłynie. 

Gminę Wręczyca Wielka zamieszkuje 17 837 osób (stan na 31.12.2021r). 

Gmina Wręczyca Wielka jest jedną ze 166 gmin w województwie śląskim i jedną z 9. gmin powiatu 

kłobuckiego. Zajmuje powierzchnię 149 km2 , co stanowi 1,21% powierzchni województwa śląskiego 

(12 309 km2 ) i 16,76% powierzchni powiatu kłobuckiego (889 km2 ). 

Gmina Wręczyca Wielka położona jest w północnej części województwa śląskiego, w odległości 12 km 

od Częstochowy. Graniczy z następującymi gminami: na północy - Kłobuck, Opatów i Panki, na 

wschodzie - Częstochowa, na południu - Blachownia oraz na zachodzie - Przystajń i Herby. 
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Pod względem gospodarczym omawiany teren ma charakter rolniczy. W produkcji rolnej dominują 

uprawy: żyta, pszenicy, ziemniaków oraz hodowla trzody chlewnej, bydła mlecznego, drobiu. 

Na terenie gminy rozwinęła się sieć mniejszych zakładów współpracujących z krajami całej Europy.  

Są to zakłady metalowe i inne zajmujące się odlewnictwem z cynku, glinu, mosiądzu i aluminium.  

Na terenie Gminy funkcjonuje kilka ferm hodowli kur oraz kilka gospodarstw specjalizujących się  

w produkcji ogrodniczej, istnieje również kilka ubojni i masarni. Przemysł rozwinięty jest w niewielkim 

stopniu. Brak jest dużych obiektów przemysłowych, natomiast znaczną rolę odgrywają drobne zakłady 

branży rolno-spożywczej, budowlanej, drzewnej i rzemiosła usługowo-produkcyjnego. Największymi 

zakładami przemysłowymi na obszarze gminy są: PPH „AGROMAR” Marek Szleper, Zakład  

Stolarsko-Tartaczny Ryszard Winecki, Cegielnia „GRODZISKO” Wiesław Winecki, Firma „Czerwiński” 

Jan Czerwiński, ZPHU „FANA” Anna i Mieczysław Fabryczny, Masarnia Borowe J.B. Pluta Sp. J.,  

Ubojnia Drobiu „JAN-MAR” Marek Bejm, PPHU „BETONEX” Krzysztof Krawczyk, FPUH „AGMAR” 

Mariusz Mstowski, „GLAS HIT” Eksport Import Joanna Chudy, ZPHU „FORMES TOYS” Grzegorz Chudy, 

PPHU „ZBYMAR” Z. Biernacki i P. Łebek, PPHU „EDMET” Edmund Kloc. 

 

Układ drogowy gminy tworzą drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne. W granicach Gminy Wręczyca 

Wielka istnieje 123,16 km dróg gminnych, 53,82 km dróg powiatowych i 27,52 km dróg wojewódzkich, 

a ich łączna długość wynosi 204,5 km. Lokalne połączenia są zapewnione przez dobrze rozbudowaną 

sieć dróg powiatowych i gminnych o różnej jakości. 
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Do ważnych szlaków komunikacyjnych o znaczeniu regionalnym przebiegającym przez teren Gminy 

należy:  

• droga wojewódzka nr 494 relacji Częstochowa – Wręczyca Wielka – Olesno – Bierdzany, 

• droga wojewódzka nr 492 relacji Ważne Młyny – Kłobuck – Wręczyca Wielka – Blachownia.  

Są to drogi jednojezdniowe, na dużych odcinkach przebiegające pośród zabudowy.  

We wschodniej części gminy – w granicach miejscowości Nowa Szarlejka i Szarlejka przebiega 

autostrada A1. Przez teren Gminy przebiega magistrala kolejowa Śląsk - Porty. 

 

1.1.  Władze Gminy 

Samorząd terytorialny oznacza prawo i zdolność społeczności lokalnych do kierowania i zarządzania 
częścią spraw publicznych na ich własną odpowiedzialność i w interesie ich mieszkańców w granicach 
określonych prawem. 
Podstawową jednostką samorządu terytorialnego jest gmina – czyli wspólnota samorządowa (ogół 
mieszkańców gminy) oraz odpowiednie terytorium. Samorządność gminy polega na możliwości współ-
decydowania przez jej mieszkańców w sprawach gminy bezpośrednio przez głosowanie w referendum 
lub pośrednio poprzez wybranych przedstawicieli, czyli radnych. 
Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone 
ustawami na rzecz innych podmiotów (takich jak: samorząd powiatowy, wojewódzki czy administracja 
państwowa). 
Zadania publiczne wykonywane przez gminę można podzielić na zadania własne oraz zadania  
zlecone. 
Zadaniem własnym gminy jest zaspokojenie zbiorowych potrzeb jej mieszkańców, a w szczególności 
zadania własne obejmują sprawy: 

1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospo-
darki wodnej, 
2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, 
3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, 
utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów 
komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz, 
4) lokalnego transportu zbiorowego, 
5) ochrony zdrowia, 
6) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych, 
7) gminnego budownictwa mieszkaniowego, 
8) edukacji publicznej, 
9) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury, 
10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, 
11) targowisk i hal targowych, 
12) zieleni gminnej i zadrzewień, 
13) cmentarzy gminnych, 
14) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpo- 
wodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego, 

   15) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administra-   
   cyjnych, 
   16) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej, 
   17) wspierania i upowszechniania idei samorządowej, 
   18) promocji gminy, 
   19) współpracy z organizacjami pozarządowymi, 
   20) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw. 
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Zadania zlecone to te, które państwo lub inne jednostki samorządu terytorialnego przekazały gminie 
w drodze ustawy lub na podstawie porozumienia.  
Gmina wykonuje swoje zadania poprzez Urząd Gminy, a także Gminne Jednostki Organizacyjne. 
Na realizację swoich zadań gmina ma zagwarantowane prawo pozyskiwania dochodów własnych lub 
subwencji i dotacji z budżetu państwa. 
Dochody własne gminy stanowią wpływy z podatków i opłat lokalnych, udziały w podatkach stano-
wiących dochód budżetu państwa ze sprzedaży i dzierżawy majątku gminy, odsetki z lokat bankowych 
i nieterminowych wpłat, spadki, zapisy i darowizny. 
Gospodarka finansowa gminy opiera się o budżet gminy stanowiący roczny plan finansowy jej docho-
dów i wydatków, przychodów i rozchodów. Prognozowane dochody i przychody gminy muszą być 
równe jej wydatkom i rozchodom, jest to tzw. budżet zrównoważony. Przygotowanie projektu bu-
dżetu należy do wyłącznej kompetencji Wójta, zaś jego zatwierdzenie do wyłącznej kompetencji Rady 
Gminy.  
Podstawowym celem działalności urzędu jest zapewnienie interesantom profesjonalnej i przyjaznej 
obsługi.  
Organem wykonawczym w gminie jest Wójt. Funkcję tę od 2018 roku w Gminie Wręczyca Wielka pełni 

Tomasz Osiński. 

1.2.  Rada Gminy 

Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym. Kadencja Rady Gminy trwa 5 lat licząc od dnia 

wyboru. Organizację pracy Rady reguluje Statut Gminy.  

Rada obraduje na sesjach zwołanych przez Przewodniczącego Rady i rozstrzyga w drodze uchwał 

sprawy należące do jej kompetencji, określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz innych 

ustawach, a także w przepisach prawnych wydawanych na podstawie ustaw. Sesje zwyczajne odbywają 

się przeważnie raz w miesiącu, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał, na podstawie planu pracy.  

Termin sesji, jej miejsce i porządek obrad podaje się na stronie bip gminy Wręczyca Wielka. 

W sesjach Rady mogą uczestniczyć mieszkańcy gminy. 

Radę Gminy Wręczyca Wielka tworzy 15. Radnych 

1.2.1.  Kadencja  2018-2023 

Przewodniczący Rady Gminy Wręczyca Wielka - Marek Prubant 

Członkowie- Barbara Bogus, Artur Brodziak, Robert Broś, Michał Hendzlik, Artur Klorek, Paweł Kocik, 

Krzysztof Ocimek, Janusz Ogłaza, Anita Toborek, Jakub Winecki, Piotr Wydmuch, Małgorzata Zatyka, 

Urszula Zomerfeld, Wiesław Żerdziński. 

Komisje Rady Gminy Wręczyca Wielka kadencj i  2018 -2023  

KOMISJA BUDŻETOWA 

Przewodniczący: Janusz Ogłaza 

Członkowie: Artur Brodziak, Robert Broś, Artur Klorek, Wiesław Żerdziński 

 

KOMISJA POLITYKI SPOŁECZNEJ  

Przewodniczący: Paweł Kocik 

Członkowie: Artur Klorek, Krzysztof Ocimek, Anita Toborek Jakub Winecki,  

Wiesław Żerdziński 
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KOMISJA REWIZYJNA  

Przewodniczący: Małgorzata Zatyka 

Członkowie: Barbara Bogus, Piotr Wydmuch 

 

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI 

Przewodniczący: Jakub Winecki 

Członkowie: Urszula Zomerfeld, Michał Hendzlik 

 

1.3.  Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy Wręczyca Wielka  

 

Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559  z późn. zm.) stanowi, 

iż organami gminy są: 

1) rada gminy; 
2) wójt (burmistrz, prezydent miasta). 

 

Do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile 

ustawy nie stanowią inaczej. Wójt jest organem wykonawczym gminy i wykonuje uchwały rady gminy 

i zadania gminy określone przepisami prawa. Do zadań wójta, który realizuje zadania przy pomocy 

urzędu gminy, należy m.in. przygotowywanie projektów uchwał rady gminy.  

 
W 2021 roku Rada Gminy Wręczyca Wielka podjęła łącznie 80 uchwał, w tym 17 uchwał mających 
charakter aktów prawa miejscowego oraz 63 uchwały nie będące aktami prawa miejscowego, tzw. 
uchwały zwykłe.   
Sposób ogłoszenia danej uchwały Rady Gminy zależał od tego, czy stanowiła ona akt prawa 
miejscowego, czy uchwałę zwykłą. 
 
                

  Wykaz uchwał podjętych przez Radę Gminy Wręczyca Wielka w 2021 roku      

                  

Lp. Data sesji Rodzaj sesji Podjęte uchwały Ilość 
podjętych 

uchwał 
  

W tym 
uchwały 

będące aktami 
prawa 

miejscowego 

1 14.01.2021 r. nadzwyczajna 
(na wniosek 
Wójta)                       

od nr XXIV/228/21                   
do nr XXIV/231/21 

4 - 

2 23.02.2021 r. zwyczajna 
(planowana) 

od nr XXV/232/21 
do nr XXV/237/21 
 

6 1 

3 26.03.2021 r. zwyczajna 
(planowana) 

od nr XXVI/238/21 
do nr XXVI/242/21 

5 1 

4 27.04.2021 r. zwyczajna  
(planowana) 

od nr XXVII/243/21 
do nr XXVII/250/21 
 

8 2 
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5 25.06.2021 r. zwyczajna    
(planowana)             

od nr XXVIII/251/21 
do nr XXVIII/264/21 

 

14 5 

6 16.08.2021 r. nadzwyczajna               
(na wniosek 
Wójta)       

od nr XXIX/265/21 
do nr XXIX/267/21 

 

3 - 

7 18.09.2021 r. nadzwyczajna  
(na wniosek 
Wójta) 

 nr XXX/268/21 
 

1 - 

8 28.09.2021 r. zwyczajna 
(planowana) 

od nr XXXI/269/21 
do nr XXXI/275/21 

7 1 
 
 

9 26.10.2021 r. nadzwyczajna 
(na wniosek 
Wójta) 

od nr XXXII/276/21 
do nr XXXII/277/21 

2 - 
 
 

10 05.11.2021 r. nadzwyczajna 
(na wniosek 
Wójta) 

            -                                 - - 
 
 

11 26.11.2021 r. zwyczajna 
(planowana) 
 

od nr XXXIV/278/21 
do nr XXXIV/291/21 

14 2 
 
 

12 28.12.2021 r. zwyczajna 
(planowana) 
 

od nr XXXV/292/21  
do nr XXXV/307/21 

16 5 
 

x x x x 80 17 
 

 
 
Uchwały stanowiące akty prawa miejscowego (uchwały zawierające przepisy powszechnie 
obowiązujące na obszarze działania gminy) zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego na podstawie art. 42 ustawy o samorządzie gminnym. 
 
Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 
innych aktów prawnych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) akty prawa miejscowego weszły w życie po 
upływie czternastu dni od dnia ich ogłoszenia.   
 
Uchwały dotyczące zmian w budżecie gminy, nie należą do kategorii aktów prawa miejscowego, 
natomiast podlegają ogłoszeniu w dzienniku urzędowym na mocy art. 13 pkt 7 w/cyt. ustawy oraz  
art. 61 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, który stanowi iż: 
„2. Wójt niezwłocznie ogłasza uchwałę budżetową i sprawozdanie z jej wykonania w trybie 
przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.” 
 
Uchwały zwykłe weszły w życie z dniem ich podjęcia lub w innym terminie, ściśle określonym przez 
Radę Gminy w danej uchwale i zostały podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie  
w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wręczyca Wielka. 
 
Zgodnie z art. 90 ustawy o samorządzie gminnym, Wójt Gminy przedkładał uchwały Rady Gminy 
Wojewodzie w ciągu 7 dni od dnia ich podjęcia. 
 
Uchwałę budżetową, uchwałę w sprawie absolutorium oraz inne uchwały Rady Gminy dot. spraw 
finansowych Wójt Gminy przedkładał w ustawowym terminie Regionalnej Izbie Obrachunkowej. 

https://www.wreczyca-wielka.pl/


 
 RAPORT O STANIE GMINY WRĘCZYCA WIELKA 2021 

 

https://www.wreczyca-wielka.pl/   13 

 

Wszystkie uchwały Rady Gminy publikowane są w pełnym brzmieniu na stronie internetowej: 
http://www.bip.wreczyca-wielka.akcessnet.net/Prawo lokalne/Uchwały/Rok 2021, gdzie również 
dostępny jest rejestr uchwał, zawierający: nr uchwały, datę podjęcia oraz przedmiot uchwały. 
Uchwały Rady Gminy, będące aktami prawa miejscowego udostępnione są również w odrębnym 
zbiorze na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Wręczyca Wielka w zakładce:  
Zbiór aktów prawa miejscowego. 
Rozstrzygnięcia organu nadzoru w odniesieniu do uchwał, które zostały unieważnione w całości lub  
w części – zamieszczone są w zbiorze j/w pod uchwałami, których dotyczyły.  
Po odbyciu sesji i podpisaniu uchwał przez Przewodniczącego Rady Gminy, są one niezwłocznie 
przekazywane właściwym komórkom/pracownikom merytorycznym Urzędu Gminy oraz kierownikom 
gminnych jednostek organizacyjnych, w celu ich realizacji.         
W trakcie roku na każdej sesji zwyczajnej Wójt Gminy na bieżąco przedkładał Radzie Gminy informację 
z realizacji podjętych uchwał na przestrzeni okresu międzysesyjnego. 
Informacje te stanowią załączniki do protokołów z sesji, na których zostały przedstawione                             
i zostały udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wręczyca Wielka -                     
Menu: Organy/ Rada Gminy/Sesje/Protokoły z sesji/Załączniki do protokołów. 
 
 
Szczegółowe informacje dotyczące podjętych uchwał przez Radę Gminy Wręczyca Wielka  
w 2021 roku przedstawia poniższe zestawienie 
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UCHWAŁY RADY GMINY WRĘCZYCA WIELKA PODJĘTE W 2021 ROKU 
 

Lp. 
 

 

Numer 
uchwały 

 

Data podjęcia 
 

Uchwała  Data wejścia           
uchwały                     
w życie 

Ogłoszenie 
w Dz. Urz. Woj. 

Śląskiego 

Informacja komórki merytorycznej                        
Urzędu Gminy/gminnej jednostki organizacyjnej   

o sposobie realizacji uchwały 
 

1 2 3 4 5 6 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 XXIV/228/21 
 

14.01.2021 r. w sprawie zmiany uchwały  
Nr XIX/187/20 Rady Gminy 
Wręczyca Wielka z dnia 10 lipca 
2020 r. w sprawie wyrażenia 
zgody na zawarcie umowy  
o świadczenie usług w zakresie 
publicznego transportu 
zbiorowego 
 
 

 
z dniem 
podjęcia 

 

 
 
- 

Uchwała w trakcie realizacji. 
W dniu 15 stycznia 2021 r. zawarto aneks nr 1 do 
umowy z dnia 10 sierpnia 2020 r. nr 328/2020                       
z operatorem GTV BUS POLSKA Sp. z o.o.                      
w zakresie  publicznego transportu zbiorowego   na 
terenie gminy Wręczyca Wielka na obsługę nowej linii 
komunikacyjnej: 156 

2 XXIV/229/21 
 
 

14.01.2021 r. w sprawie uchylenia uchwały  
w sprawie ustalenia wydatków 
niewygasających z upływem  roku 
budżetowego 2020 
 

 
z dniem 
podjęcia 

 

 
- 
 

Uchwała zrealizowana z dniem podjęcia. 
 
(Niniejszą uchwałą uchylono uchwałę Nr XXIII/219/20 
 z dnia 30 grudnia 2020 r.) 

3 XXIV/230/21 
 

 

14.01.2021 r. 
 

w sprawie zmian w budżecie 
gminy na 2021 rok 

z dniem 
podjęcia 

 

Dz. Urz. 
Woj. Śl.                  

z 19.01.2021 r. 
poz. 504 

Uchwała zrealizowana z dniem podjęcia 
 

4 XXIV/231/21 
 
 

14.01.2021 r. 
 

w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy 
Wręczyca Wielka na lata 2021-
2029 

 
z dniem 
podjęcia 

 
 
- 

Uchwała zrealizowana 
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5 XXV/232/21 23.02.2021 r. w sprawie ustalenia 
szczegółowych zasad ponoszenia 
odpłatności za pobyt w ośrodkach 
wsparcia i mieszkaniach 
chronionych 
 

po upływie                  
14 dni od dnia 

ogłoszenia               
w Dz. Urz. Woj. 

Śl. 

Dz. Urz. 
Woj. Śl.                  

z 1.03.2021 r. 
poz. 1470 

Uchwała realizowana przez Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej. Określone w niej zasady obowiązywały  
i były stosowane w bieżącej działalności związanej  
z odpłatnością za pobyt w ośrodkach wsparcia  
i mieszkaniach chronionych do 19 października 2021 r. 
Uchwała w części określonej w § 2 wers drugi tabeli  
w zakresie wyrazów: „bezpłatny” unieważniona 
rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Śląskiego  
Nr NPII.4131.1.215.2021 z 25.03.2021 r. 
(Uchwała straciła moc w związku z wejściem w życie 
Uchwały Nr XXXI/273/21 Rady Gminy Wręczyca Wielka 
z dnia 28 września 2021 r.) 
 

6 XXV/233/21 23.02.2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na 
odpłatne nabycie gruntu w Borze 
Zapilskim 

z dniem  
podjęcia 

 
- 

Uchwała zrealizowana. 
Akt Notarialny Rep. A.  Nr 4064/2021 z dnia 

21.07.2021 r. 

 

7 XXV/234/21 23.02.2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na 
najem lokalu użytkowego na okres 
do 3 lat dla dotychczasowego 
najemcy 

z dniem 
 podjęcia 

- Uchwała zrealizowana. 
W dniu  01.04.2021 r. została podpisana umowa na czas 
określony od 01 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2024 r.  
(apteka w m. Wręczyca Wielka) 
 

8 XXV/235/21 23.02.2021 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego 
programu współpracy Gminy 
Wręczyca Wielka z organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami, 
o których mowa 
w art. 3 ust. 3  ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego  
i  o wolontariacie na 2021 rok” 
 

z dniem 
podjęcia 

- Uchwała zrealizowana 
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9 XXV/236/21 23.02.2021 r. w sprawie zmian w budżecie 
gminy na 2021 rok 

z dniem  
podjęcia 

Dz. Urz. 
Woj. Śl.                  

z 25.02.2021 r. 
poz. 1371 

Uchwała zrealizowana z dniem podjęcia 
 
 
 
 

10 XXV/237/21 23.02.2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy 
Wręczyca Wielka na lata 2021-
2029 

z dniem 
podjęcia 

- Uchwała zrealizowana 
 
 
 
 

11 XXVI/238/21 26.03.2021 r. w sprawie przyjęcia Programu 
opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy Wręczyca Wielka w 2021 
roku 
 

po upływie                  
14 dni od daty 

ogłoszenia               
w Dz. Urz. Woj. 

Śl. 

Dz. Urz. 
Woj. Śl.                  

z 01.04.2021 r. 
poz. 2369 

Uchwała nieważna w całości na mocy rozstrzygnięcia 
nadzorczego nr NPII.4131.1.462.2021 Wojewody 
Śląskiego z dnia 30 kwietnia 2021 r.  
 

12 XXVI/239/21 26.03.2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na 
sprzedaż w drodze przetargu 
nieruchomości gruntowych 
położonych w Hutce 
 

z dniem 
podjęcia 

- Uchwała w trakcie realizacji 
 
 
 

13 XXVI/240/21 26.03.2021 r. w sprawie niewyrażenia zgody na 
wyodrębnienie środków 
stanowiących fundusz sołecki                   
w budżecie gminy na 2022 rok 
 

z dniem 
podjęcia 

- Uchwała zrealizowana.  
Nie wyodrębniono Funduszu Sołeckiego na rok 2022 
 
 

14 XXVI/241/21 26.03.2021 r. w sprawie zmian w budżecie 
gminy na 2021 rok 
 

z dniem 
 podjęcia 

Dz. Urz. 
Woj. Śl.                  

z 31.03.2021 r. 
poz. 2263 

Uchwała zrealizowana w dniu podjęcia 
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15 XXVI/242/21 26.03.2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy 
Wręczyca Wielka na lata 2021-
2029 
 

z dniem  
podjęcia 

- Uchwała zrealizowana 
 
 

16 XXVII/243/21 27.04.2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 
określenia średniej ceny jednostki 
paliwa w gminie Wręczyca Wielka 
na rok szkolny 2020/2021 
 

po upływie                  
14 dni od dnia 

ogłoszenia               
w Dz. Urz. Woj. 

Śl. 

Dz. Urz. 
Woj. Śl.                  

z 04.05.2021 r. 
poz. 3106 

Uchwała zrealizowana. 
Na mocy niniejszej uchwały Rada Gminy zmieniła 
średnie ceny jednostek paliwa w  Gminie Wręczyca 
Wielka na rok szkolny 2020/2021, służące ustaleniu 
zwrotu kosztów rodzicom przewozu dzieci, młodzieży i 
uczniów niepełnosprawnych, realizowanego we 
własnym zakresie przez rodziców.  
Zwrot kosztów przewozu od daty wejścia w życie 
uchwały następuje z uwzględnieniem średnich cen 
jednostek paliwa określonych w uchwale 
 

17 XXVII/244/21 27.04.2021 r. w sprawie określenia wzoru 
wniosku o przyznanie dodatku 
mieszkaniowego oraz wzoru 
deklaracji o dochodach 
gospodarstwa domowego 
 

podlegała 
publikacji                        
i weszła                     
w życie                        
z dniem 

1 lipca 2021 r. 

Dz. Urz. 
Woj. Śl.                  

z 04.05.2021 r. 
poz. 3107 

Uchwała realizowana przez Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej.  
Wzór wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego 
oraz wzór deklaracji o dochodach gospodarstwa 
domowego stosowany jest przy wnioskowaniu  
o pomoc w formie dodatku mieszkaniowego 
 

18 XXVII/245/21 27.04.2021 r. w sprawie uchwalenia 
Wieloletniego planu rozwoju  
i modernizacji urządzeń wod.            
i kan. Gminy Wręczyca Wielka   
w poszczególnych latach 2021-2023 
 

z dniem 
 podjęcia 

- Uchwała w trakcie realizacji 
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19 XXVII/246/21 27.04.2021 r. w sprawie skargi na dyrektorów 
placówek oświatowych, dla 
których organem prowadzącym 
jest Gmina Wręczyca Wielka 
 

z dniem 
 podjęcia 

- Uchwała zrealizowana. 
Skarga złożona przez Stowarzyszenie Centrum 
Cyfrowego Wsparcia Edukacji – na dyrektorów 
placówek oświatowych, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Wręczyca Wielka została 
uznana za zasadną.  
Zawiadomienie o sposobie rozpatrzenia skargi zostało 
doręczone Skarżącemu w dniu 28 kwietnia 2021 r.  
 

20 XXVII/247/21 27.04.2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na 
dzierżawę gruntu na okres do 3 lat 
dla dotychczasowego dzierżawcy 
nieruchomości gruntowej 

z dniem 
 podjęcia 

- Uchwała zrealizowana - zawarto umowę na okres do  
3 lat 
 
 
 
 

21 XXVII/248/21 27.04.2021 r. w sprawie zmian w budżecie 
gminy na 2021 rok 
 

z dniem 
 podjęcia 

Dz. Urz. 
Woj. Śl.                  

z 29.04.2021 r. 
poz. 3022 

Uchwała zrealizowana w dniu podjęcia 
 
 
 
 

22 XXVII/249/21 27.04.2021 r. w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej dla Powiatu 
Kłobuckiego 

z dniem 
 podjęcia 

- Uchwała zrealizowana. 
Dotacja celowa w kwocie 25.000,00 zł (słownie: 
dwadzieścia pięć tysięcy złotych) z przeznaczeniem na 
dofinansowanie części kosztów pobytu uczestników 
Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzepicach  
z terenu Gminy Wręczyca Wielka przekazana została do 
Starostwa Powiatowego w Kłobucku 24.05.2021 r. 
 

23 XXVII/250/21 27.04.2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy 
Wręczyca Wielka na lata 2021-2029 

z dniem  
podjęcia 

- Uchwała zrealizowana 
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24 XXVIII/251/21 25.06.2021 r. w sprawie udzielenia Wójtowi 
Gminy Wręczyca Wielka wotum 
zaufania 
 

z dniem  
podjęcia 

- Uchwała zrealizowana. 
Po zakończeniu debaty nad Raportem o stanie Gminy 
za 2020 rok Rada Gminy postanowiła udzielić Wójtowi 
Gminy wotum zaufania 
 

25 XXVIII/252/21 25.06.2021 r. w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego wraz 
ze sprawozdaniem z wykonania 
budżetu za 2020 rok 
 

z dniem  
podjęcia 

- Uchwała zrealizowana 
 
 
 
 

26 XXVIII/253/21 25.06.2021 r. w sprawie udzielenia 
absolutorium dla Wójta Gminy 
Wręczyca Wielka za rok 2020 

z dniem 
 podjęcia 

- Uchwała zrealizowana 
 

27 XXVIII/254/21 25.06.2021 r. w sprawie regulaminu korzystania 
z ogólnodostępnych siłowni 
zewnętrznych oraz placów zabaw  
i altan na terenie Gminy Wręczyca 
Wielka 
 

po upływie                 
14 dni od dnia 

ogłoszenia                   
w Dz. Urz. Woj. 

Śl. 

Dz. Urz. 
Woj. Śl.                  

z 05.07. 2021 r. 
poz. 4724        

Uchwała nieważna na mocy rozstrzygnięcia 
nadzorczego nr  NPII.4131.1.798.2021 Wojewody 
Śląskiego z dnia 30 lipca 2021 r.  w części określonej w: 
- ust. 1-3, ust. 8-9, ust. 11-12 oraz ust. 14 załącznika 
 Nr 1 do uchwały, 
- ust. 1 i 2, ust. 4, ust. 6-8, ust. 10 załącznika Nr 2 do 
uchwały. 
Rada Gminy zatwierdziła wniesienie skargi na 
rozstrzygnięcie nadzorcze do WSA za pośrednictwem 
Wojewody Śląskiego, podejmując w tej sprawie 
uchwałę Nr XXX/268/21 z dnia 18 września 2021 r. 
 

https://www.wreczyca-wielka.pl/


 
 
 

20 

 https://www.wreczyca-wielka.pl/ 

28 XXVIII/255/21 25.06.2021 r. w sprawie określenia przystanków 
komunikacyjnych na terenie 
Gminy Wręczyca Wielka oraz 
warunków i zasad korzystania  
z tych przystanków 

po upływie                 
14 dni od dnia 

ogłoszenia                   
w Dz. Urz. Woj. 

Śl. 

Dz. Urz. 
Woj. Śl.                  

z 05.07.2021 r. 
poz. 4725     

Uchwała zrealizowana. 
Na mocy niniejszej uchwały wykaz przystanków 
komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina 
Wręczyca Wielka, został rozszerzony  
o 2 pozycje/punkty, a nazwa jednego uległa zmianie -  
w stosunku do poprzedniej uchwały Nr XXII/204/20  
z dnia 27 listopada 2020 r.  
Nowe przystanki zostały odpowiednio oznakowane. 
 
(Uchwała straciła moc w związku z wejściem w życie 
Uchwały Nr XXXV/299/21 Rady Gminy Wręczyca 
Wielka z dnia 28 grudnia 2021 r.) 
 

29 XXVIII/256/21 25.06.2021 r. w sprawie określenia średniej 
ceny jednostki paliwa w gminie 
Wręczyca Wielka na rok szkolny 
2021/2022 

po upływie                 
14 dni od dnia 

ogłoszenia                   
w Dz. Urz. Woj. 

Śl. 

Dz. Urz. 
Woj. Śl.                  

z 05.07.2021 r. 
poz. 4726     

Uchwała zrealizowana. 
Na mocy niniejszej uchwały Rada Gminy określiła 
średnią cenę jednostki paliwa w Gminie Wręczyca 
Wielka na rok szkolny 2021/2022 służącą ustaleniu 
zwrotu kosztów rodzicom przewozu dzieci, młodzieży  
i uczniów niepełnosprawnych, realizowanego we 
własnym zakresie przez rodziców.  
Zwrot kosztów przewozu w roku szkolnym 2021/2022 
następuje z uwzględnieniem średnich cen jednostek 
paliwa określonych w uchwale 
 

30 XXVIII/257/21 25.06.2021 r. w sprawie przyjęcia Programu 
opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy Wręczyca Wielka w 2021 
roku 
 
 

po upływie                 
14 dni od daty 

ogłoszenia                   
w Dz. Urz. Woj. 

Śl. 

Dz. Urz. 
Woj. Śl.                  

z 05.07. 2021 r. 
poz. 4727 

Uchwała zrealizowana 
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31 XXVIII/258/21 25.06.2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 
XIX/187/20 Rady Gminy Wręczyca 
Wielka z dnia 10 lipca 2020 r. w 
sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie umowy o świadczenie 
usług w zakresie publicznego 
transportu zbiorowego 
 

z dniem 
podjęcia 

- Uchwała w trakcie realizacji. 
W dniu 16 sierpnia 2021 r. zawarto aneks nr 2 do 
umowy z dnia 10 sierpnia 2020 r. nr 328/2020                
z operatorem GTVBUS POLSKA Sp. z o.o.  w zakresie  
publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy 
Wręczyca Wielka na obsługę nowych linii 
komunikacyjnych: 157, 158, S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, 
S8, S9 i S10 
 

32 XXVIII/259/21 25.06.2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na 
rozwiązanie użytkowania 
wieczystego gruntu o nr ewid.: 
463/3, o pow. 0,0344 ha 
położonego w miejscowości Długi 
Kąt, gm. Wręczyca Wielka wraz   
z wypłatą wynagrodzenia za 
nabyte na własność budynki i inne 
urządzenia 
 

z dniem 
podjęcia 

- Uchwała unieważniona w całości na  mocy 
rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego znak 
NPII.4131.1.788.2021 z dnia 30 lipca 2021r.  
 

33 XXVIII/260/21 25.06.2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na 
najem lokali użytkowych na okres 
do 3 lat dla dotychczasowych 
najemców 
 

z dniem 
podjęcia 

- Uchwała zrealizowana. 
1. W dniu 07.09.2021 r. została podpisana umowa na 
czas określony od 01 września 2021 r. do 31 sierpnia 
2024 r. (Lokal pocztowy w m. Wręczyca Wielka) 
 
2. W dniu 09.08.2021 r. została podpisana umowa na 
czas określony od 01 lipca 2021 r. do             30 czerwca 
2024 r. (Sklep w m. Wręczyca Wielka) 
 
3. W dniu 10.08.2021 r. została podpisana umowa na 
czas określony od 01 września 2021 r. do 31 sierpnia 
2024 r. (Orange Polska Spółka Akcyjna – lokal  
w m. Truskolasy) 
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4. W dniu 06.08.2021 r. została podpisana umowa na 
czas określony od 01 sierpnia  2021 r. do 31 lipca  
2024 r. (Sklep w m. Truskolasy) 
 

34 XXVIII/261/21 25.06.2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na 
sprzedaż w drodze przetargu 
nieruchomości gruntowej 
położonej w miejscowości Golce 
 

z dniem 
podjęcia 

- Uchwała w trakcie realizacji 
 
 
 

35 XXVIII/262/21 25.06.2021 r. w sprawie określenia zasad i trybu 
umarzania, odraczania lub 
rozkładania na raty spłat 
należności pieniężnych gminy i jej 
jednostek, do których nie stosuje 
się przepisów ustawy – Ordynacja 
Podatkowa, oraz warunki 
dopuszczalności pomocy 
publicznej w przypadkach,                   
w których ulga stanowić będzie 
pomoc publiczną 

 
po upływie                 

14 dni od dnia 
ogłoszenia                   

w Dz. Urz. Woj. 
Śl. 

 
Dz. Urz. 
Woj. Śl.                  

z 30.06. 2021 r. 
poz. 4496     

Uchwała w trakcie realizacji 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

36 XXVIII/263/21 25.06.2021 r. w sprawie zmian w budżecie 
gminy na 2021 rok 

z dniem 
podjęcia 

Dz. Urz. 
Woj. Śl.                  

z 30.06.2021 r. 
poz. 4497      

Uchwała zrealizowana w dniu podjęcia 
 

37 XXVIII/264/21 25.06.2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy 
Wręczyca Wielka na lata 2021-2029 
 

z dniem 
podjęcia 

- Uchwała zrealizowana 
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38 XXIX/265/21 16.08.2021 r. w sprawie zmian w budżecie 
gminy na 2021 rok 
 

z dniem 
podjęcia 

Dz. Urz. 
Woj. Śl.                  

z 19.08.2021 r. 
poz. 5337   

    

Uchwała zrealizowana w dniu podjęcia. 
 
 
 
 

39 XXIX/266/21 16.08.2021 r. w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej dla Powiatu 
Kłobuckiego 
 

z dniem 
podjęcia 

- Uchwała zrealizowana. 
Pomoc finansowa w formie dotacji celowej w kwocie 
5.850,00 zł (słownie: pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt 
złotych) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu 
dronu przekazana została do Starostwa Powiatowego 
w Kłobucku 01.09.2021 r. 
 

40 XXIX/267/21 16.08.2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy 
Wręczyca  Wielka na lata 2021-
2029 
 

 
z dniem 
podjęcia 

 
- 

Uchwała zrealizowana 
 
 
 
 

41 XXX/268/21 18.09.2021 r. w sprawie skargi do sądu 
administracyjnego na 
rozstrzygnięcie nadzorcze 

z dniem 
podjęcia 

- Uchwała zrealizowana. 
Rada Gminy zatwierdziła wniesienie skargi do WSA  
w Gliwicach na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody 
Śląskiego w Katowicach Nr NPII.4131.1.798.2021 z dnia 
30 lipca 2021 r. stwierdzające nieważność uchwały  
Nr XXVIII/254/21 z dnia 25 czerwca r. w sprawie 
regulaminu korzystania z ogólnodostępnych siłowni 
zewnętrznych oraz placów zabaw i altan na terenie 
Gminy Wręczyca Wielka. 
Rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność 
uchwały Nr XXVIII/254/21 zostało uchylone wyrokiem 
WSA w Gliwicach z 30 listopada 2021 r. (sygn. III SA/Gl 
1286/21). 
Wyrok nie jest prawomocny 
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42 XXXI/269/21 28.09.2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na 
zbycie nieruchomości w trybie 
bezprzetargowym 
 

z dniem 
podjęcia 

- Uchwała w trakcie realizacji 
 
 

43 XXXI/270/21 28.09.2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na 
sprzedaż w drodze przetargu 
nieruchomości gruntowej 
położonej w miejscowości 
Grodzisko 
 

z dniem 
podjęcia 

- 
 

 

Uchwała niezrealizowana. 
Uchwała  straciła moc z dniem 24.02.2022 r. na 
podstawie Uchwały Nr XXXVII/313/22 Rady Gminy 
Wręczyca Wielka z dnia 24 lutego 2022 r. 
 

44 XXXI/271/21 28.09.2021 r. w sprawie przyjęcia projektu 
regulaminu dostarczania wody  
i odprowadzania ścieków                            
na terenie Gminy Wręczyca 
Wielka 
 

z dniem 
podjęcia 

- 
 
 
 

 

Uchwała straciła moc na podstawie uchwały  
Nr XXXIV/283/21 Rady Gminy Wręczyca  Wielka                   
z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia projektu 
regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 
ścieków na terenie Gminy Wręczyca Wielka 
 
 

45 XXXI/272/21 28.09.2021 r. w sprawie wystąpienia  
z wnioskiem do Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji                         
za pośrednictwem Wojewody 
Śląskiego o zniesienie nazwy 
miejscowości Osada Leśna 
 

z dniem 
podjęcia 

- Uchwała zrealizowana. 
05.10.2021r. uchwała przekazana do Wojewody 
Śląskiego celem wystąpienia z wnioskiem do 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
 
 
 

46 XXXI/273/21 28.09.2021 r. w sprawie ustalenia 
szczegółowych zasad ponoszenia 
odpłatności za pobyt w ośrodkach 
wsparcia i mieszkaniach 
chronionych 
 

po upływie                  
14 dni od dnia 

ogłoszenia                
w Dz. Urz. 

Woj. Śl. 

Dz. Urz. 
Woj. Śl.                  

z 05.10.2021 r. 
poz. 6259      

 

Uchwała w trakcie realizacji przez Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej. Określone w niej zasady 
obowiązują od 20 października 2021 r. i są stosowane 
w bieżącej działalności Ośrodka związanej  
z odpłatnością za pobyt w ośrodkach wsparcia  
i mieszkaniach chronionych. 
(Traci moc Uchwała Nr XXV/232/21 z dnia 23 lutego 
2021 r.) 
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47 XXXI/274/21 28.09.2021 r. w sprawie zmian w budżecie 
gminy na 2021 rok 

z dniem  
podjęcia 

Dz. Urz. 
Woj. Śl.                  

z 01.10.2021 r. 
poz. 6155      

Uchwała zrealizowana z dniem podjęcia 
 

48 XXXI/275/21 28.09.2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy 
Wręczyca Wielka na lata 2021-2029 

z dniem  
podjęcia 

- Uchwała zrealizowana 
 
 

49 XXXII/276/21 26.10.2021 r. w sprawie zmian w budżecie 
gminy na 2021 rok 

z dniem  
podjęcia 

Dz. Urz. 
Woj. Śl.                  

z 29.10.2021 r. 
poz. 6749  

    

Uchwała zrealizowana z dniem podjęcia 
 
 
 

50 XXXII/277/21 26.10.2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy 
Wręczyca Wielka na lata 2021-2029 
 

z dniem  
podjęcia 

- Uchwała zrealizowana 
 
 
 
 

51 XXXIV/278/21 26.11.2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na 
Wójta Gminy Wręczyca Wielka  
 

z dniem 
podjęcia 

- Uchwała zrealizowana. 
Rada Gminy uznała skargę za bezzasadną. 
Zawiadomieniem z dnia 29 listopada 2021 r. 
poinformowano Skarżącego o sposobie rozpatrzenia 
skargi 
 

52 XXXIV/279/21 26.11.2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na 
odpłatne nabycie gruntu 
położonego w miejscowości 
Brzezinki, gm. Wręczyca Wielka 

z dniem 
podjęcia 

- Uchwała zrealizowana - Akt Notarialny  
Rep. A. Nr 7085/2021 z dnia 07.12.2021 r. 
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53 XXXIV/280/21 26.11.2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na 
odpłatne nabycie gruntu 
położonego w miejscowości 
Brzezinki, gm. Wręczyca Wielka 

z dniem 
podjęcia 

- Uchwała zrealizowana - Akt Notarialny  
Rep. A. Nr 7085/2021 z dnia 07.12.2021 r. 
 
 
 
 

54 XXXIV/281/21 26.11.2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na 
nieodpłatne nabycie gruntu pod 
drogę w Pierzchnie 
 

z dniem 
podjęcia 

-  Uchwała w trakcie realizacji 
 
 

55 XXXIV/282/21 26.11.2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na 
dzierżawę gruntów na okres do  
3 lat dla dotychczasowych 
dzierżawców nieruchomości 
gruntowych 

z dniem 
podjęcia 

- Uchwała zrealizowana w części – zawarto umowę 
dzierżawy na okres do 3 lat 
 
 

56 XXXIV/283/21 26.11.2021 r. w sprawie przyjęcia projektu 
regulaminu dostarczania wody  
i odprowadzania ścieków                           
na terenie Gminy Wręczyca 
Wielka 

z dniem 
podjęcia 

- Uchwała zrealizowana. 
Uchwała została przekazana do zaopiniowania do 
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu 
PGW Wody Polskie. Po pozytywnym zaopiniowaniu 
przygotowano projekt uchwały w sprawie uchwalenia 
„Regulaminu dostarczania wody  
i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wręczyca 
Wielka”. 
(Traci moc Uchwała Nr XXXI/271/21 z dnia 28 września 
2021 r.) 
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57 XXXIV/284/21 26.11.2021 r. w sprawie ryczałtowej stawki 
opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi za rok                    
od domku letniskowego na 
nieruchomości albo od innej 
nieruchomości wykorzystywanej 
na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe 

po 14 dniach od 
publikacji          
 z mocą 

obowiązującą 
od 1 stycznia 

2022 r. 

Dz. Urz. 
Woj. Śl.                  

z 03.12.2021 r. 
poz. 7753     

Uchwała w trakcie realizacji. 
Na mocy niniejszej uchwały Rada Gminy określiła 
ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego 
na nieruchomości albo od innej nieruchomości 
wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.  
(Traci moc Uchwała Nr XII/119/19 z dnia 25 
października 2019 r.) 
 
 

58 XXXIV/285/21 26.11.2021 r. w sprawie wzoru deklaracji  
o wysokości ryczałtowej stawki 
opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi za rok od 
domku letniskowego na 
nieruchomości albo od innej 
nieruchomości wykorzystywanej 
na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe, składanej przez 
właścicieli nieruchomości  
w Gminie Wręczyca Wielka oraz 
warunków i trybu składania 
deklaracji za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej 
 

po 14 dniach od 
publikacji           

z mocą 
obowiązującą 
od 1 stycznia 

2022 r. 

Dz. Urz. 
Woj. Śl.                  

z 03.12.2021 r. 
poz. 7754     

Uchwała w trakcie realizacji. 
Na mocy niniejszej uchwały Rada Gminy określiła wzór 
deklaracji B o wysokości ryczałtowej stawki opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od 
domku letniskowego na nieruchomości albo od innej 
nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe 
(Traci moc Uchwała Nr XIV/145/19 z dnia 27 grudnia 
2019 r.) 
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59 XXXIV/286/21 26.11.2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie porozumienia pomiędzy 
Gminą Wręczyca Wielka                      
a Gminą Kłobuck w sprawie 
przekazania przez Gminę 
Wręczyca Wielka zadania  
w zakresie zapewnienia w roku 
2022 bezpłatnego transportu  
i opieki uczniom z miejscowości 
Pierzchno do Szkoły Podstawowej 
im. Henryka Sienkiewicza  
w Libidzy Gminie Kłobuck 
 

 
z dniem 
podjęcia 

 

 
- 

Uchwała w trakcie realizacji. 
Na mocy niniejszej uchwały Wójt Gminy Wręczyca 
Wielka zawarł z Burmistrzem Kłobucka w dniu 
04.01.2022 r. porozumienie międzygminne nr 13/2022 
w sprawie przekazania przez Gminę Wręczyca Wielka 
zadania w zakresie zapewnienia bezpłatnego 
transportu i opieki uczniom z miejscowości Pierzchno 
do Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza  
w Libidzy Gminie Kłobuck.  
Porozumienie zostało opublikowane w Dz. Urz. Woj. Śl.  
z 11 stycznia 2022 r. poz. 306.  Dowóz uczniów 
wykonywany jest zgodnie z zawartym porozumieniem 
 

60 XXXIV/287/21 26.11.2021 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego 
programu współpracy Gminy 
Wręczyca Wielka z organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami,  
o których mowa w art. 3 ust. 3 
ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r.                    
o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie na 2022 rok” 
 

 
z dniem 
podjęcia 

 

- Uchwała w trakcie realizacji. 
 
Na mocy rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody 
Śląskiego nr NPII.4131.1.1245.2021 uchwała nieważna 
w części określonej w: 
§ 16 ust. 3 zd. Pierwsze Załącznika do uchwały 
§ 20 ust. 5 Załącznika do uchwały 
§ 20 ust. 6 Załącznika do uchwały 
 

61 XXXIV/288/21 26.11.2021 r. w sprawie ustalenia 
wynagrodzenia Wójta Gminy 
Wręczyca Wielka 

       z dniem 
podjęcia                       

z mocą ob. od 
01.08.2021 r. 

- Uchwała w trakcie realizacji – na jej podstawie 
wypłacane jest miesięczne wynagrodzenie Wójta 
Gminy Wręczyca Wielka.  
Uchwała została podjęta w związku ze zmianą 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 
2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników 
samorządowych.  
(Traci moc Uchwała Nr I/11/18 z dnia 22 listopada     
2018 r.) 
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62 XXXIV/289/21 26.11.2021 r. w sprawie przyjęcia Strategii 
Rozwiązywania Problemów 
Społecznych Gminy Wręczyca 
Wielka na lata 2022-2028 
 

z dniem 
01 stycznia  

2022 r. 

- Uchwała w trakcie realizacji. 
Rada Gminy Wręczyca Wielka przyjęła Strategię 
Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy 
Wręczyca Wielka na lata 2022 – 2028. Zastąpiła ona 
Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów 
Społecznych Gminy Wręczyca Wielka na lata 2014 – 
2022. Strategia będzie realizowana poprzez programy 
dotyczące m.in.: ochrony i wsparcia rodzin i osób 
z niepełnosprawnościami, ochrony zdrowia 
psychicznego, pomocy społecznej, przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie, profilaktyki zachowań 
ryzykownych i uzależnień.  
(Traci moc Uchwała Nr XXXII/333/14 z dnia 18 czerwca 
2014 r.) 
 

63 XXXIV/290/21 26.11.2021 r. w sprawie zmian w budżecie 
gminy na 2021 rok 

      z dniem 
podjęcia 

 

Dz. Urz. 
Woj. Śl.                  

z 03.12.2021 r. 
poz. 7755     

Uchwała zrealizowana  
 
 
 

64 XXXIV/291/21 26.11.2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy 
Wręczyca Wielka na lata 2021-2029 
 

z dniem 
podjęcia 

--- Uchwała zrealizowana 
 
 
 
 

65 XXXV/292/21 28.12.2021 r. w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Wręczyca Wielka na lata 
2022-2029 
 

z dniem 
podjęcia 

--- Uchwała w trakcie realizacji 
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66 XXXV/293/21 28.12.2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów 
gospodarowania odpadami 
komunalnymi z dochodów 
własnych niepochodzących  
z pobranej opłaty za 
gospodarowanie odpadami 
komunalnymi  

z dniem 
01 stycznia  

2022 r. 

--- Uchwała w trakcie realizacji 
 
 
 
 
 

67 XXXV/294/21 28.12.2021 r. w sprawie uchwalenia Uchwały 
Budżetowej Gminy Wręczyca 
Wielka na rok 2022 
 

z dniem 
 01 stycznia 

2022 r. 

Dz. Urz. 
Woj. Śl.                  

z 10.01.2022 r. 
poz. 236     

Uchwała w trakcie realizacji 
 
 
 
 

68 XXXV/295/21 28.12.2021 r. w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej dla Powiatu 
Kłobuckiego 
 

z dniem 
 01 stycznia 

2022 r. 

- Uchwała zrealizowana.  
Udzielono dla Powiatu Kłobuckiego pomocy finansowej 
w formie dotacji celowych na: 
- sfinansowanie kosztów pobytu i opieki nad osobami 
w stanie nietrzeźwym dowiezionych z terenu Gminy 
Wręczyca Wielka do Ośrodka Pomocy Osobom  
z problemami Alkoholowymi w Częstochowie - 
wydatek bieżący – kwota 6.000,00 zł (słownie: sześć 
tysięcy złotych)  przekazana 22.02.2022 r., 
- sfinansowanie części kosztu pobytu uczestników 
Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzepicach  
z terenu Gminy Wręczyca Wielka - wydatek bieżący - 
kwota 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) 
przekazana 08.02.2022 r. 
 
 

69 XXXV/296/21 28.12.2021 r. w sprawie zamiaru 
przekształcenia Przedszkola                 
z oddziałem integracyjnym im. 
Małego Księcia we Wręczycy 
Wielkiej 

z dniem 
podjęcia 

 

- Uchwała nieważna w całości na mocy rozstrzygnięcia 
nadzorczego Wojewody Śląskiego  
Nr NPII.4131.1.100.2022 z dnia 28.01.2022 r.   
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70 XXXV/297/21 28.12.2021 r. w sprawie utworzenia rachunku 
dochodów własnych oświatowych 
jednostek budżetowych 
 

z dniem 
01.01.2022 r. 

- Uchwała zrealizowana. 
Od 1 stycznia 2022 r. rachunki dochodów własnych 
jednostek oświatowych, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Wręczyca Wielka, 
funkcjonują na zasadach określonych                     
w uchwale. 
(Traci moc uchwała Nr XIV/150/19 z dnia 27 grudnia 
2019 r.) 
 

71 XXXV/298/21 28.12.2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 
określenia średniej ceny jednostki 
paliwa w gminie Wręczyca Wielka 
na rok szkolny 2021/2022 
 

po upływie 14 
dni od dnia 

ogłoszenia w Dz. 
Urz. Woj. Śl. 

Dz. Urz. 
Woj. Śl.                  

z 07.01.2022 r. 
poz. 201 

 
 

Uchwała zrealizowana. 
Na mocy niniejszej uchwały Rada Gminy zmieniła 
średnie ceny jednostek paliwa w gminie Wręczyca 
Wielka na rok szkolny 2021/2022, służące ustaleniu 
zwrotu kosztów rodzicom przewozu dzieci, młodzieży  
i uczniów niepełnosprawnych, realizowanego we 
własnym zakresie przez rodziców. Zwrot kosztów 
przewozu od daty wejścia w życie uchwały następuje                        
z uwzględnieniem średnich cen jednostek paliwa 
określonych w uchwale 
 

72 XXXV/299/21 28.12.2021 r. w sprawie określenia przystanków 
komunikacyjnych na terenie 
Gminy Wręczyca Wielka oraz 
warunków i zasad korzystania  
z tych przystanków 

po upływie 14 
dni od dnia 

ogłoszenia w Dz. 
Urz. Woj. Śl. 

Dz. Urz. 
Woj. Śl.                  

z 07.01.2022 r. 
poz. 202     

Uchwała zrealizowana.  
Dla poprawy bezpieczeństwa, w związku z wnioskami 
rodziców o poszerzenie dowozu uczniów do Szkoły 
Podstawowej im. Stanisława Ligonia o przejazd ulicami 
Piaskową, Słowackiego oraz Cmentarną, nowe 
przystanki ustanowiono w Truskolasach na ulicy 
Piaskowej (poz. 82 w wykazie) oraz na ulicy Cmentarnej 
(poz. 81). 
(Traci moc uchwała nr XXVIII/255/21 z dnia 25 czerwca 
2021 r.) 
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73 XXXV/300/21 28.12.2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie umowy o świadczenie 
usług w zakresie publicznego 
transportu zbiorowego 

z dniem 
podjęcia 

- Uchwała w trakcie realizacji. 
W dniu 29 marca 2022 r. zawarto aneks nr 3 do umowy 
z dnia 10 sierpnia 2020 r. nr 328/2020 z operatorem 
GTVBUS POLSKA Sp. z o.o. w zakresie publicznego 
transportu zbiorowego na terenie gminy Wręczyca 
Wielka na obsługę nowej linii komunikacyjnej: 159. 
(Traci moc uchwała nr XIX/187/20 z dnia 10 lipca  
2020 r.) 

74 XXXV/301/21 28.12.2021 r. w sprawie uchwalenia 
„Regulaminu dostarczania wody  
i odprowadzania ścieków na 
terenie Gminy Wręczyca Wielka” 

po upływie 14 
dni od dnia 

ogłoszenia w Dz. 
Urz. Woj. Śl. 

Dz. Urz. 
Woj. Śl.                  

z 07.01.2022 r. 
poz. 203     

Uchwała w trakcie realizacji. 
(Traci moc uchwała nr XXXVI/367/18 z dnia 27 września 
2018 r.) 

75 XXXV/302/21 28.12.2021 r. 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 

po upływie 14 
dni od dnia 

ogłoszenia w Dz. 
Urz. Woj. Śl. 

Dz. Urz. 
Woj. Śl.                  

z 07.01.2022 r. 
poz. 204     

Uchwała w trakcie realizacji 
Na mocy niniejszej uchwały Rada Gminy określiła górne 
stawki 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. 
(Traci moc uchwała nr III/29/10 z dnia 28 grudnia  
2010 r.) 

76 XXXV/303/21 28.12.2021 r. w sprawie terminu, częstotliwości 
i trybu uiszczania opłaty za 
gospodarowanie odpadami 
komunalnymi 

po upływie 14 
dni od dnia 

ogłoszenia w Dz. 
Urz. Woj. Śląsk. 

Dz. Urz. 
Woj. Śl.                  

z 07.01.2022 r. 
poz. 205     

Uchwała w trakcie realizacji 
Na mocy niniejszej uchwały Rada Gminy określiła  
terminy, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
(Traci moc uchwała nr XI/107/19 z dnia 27 września 
2019 r.) 
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77 XXXV/304/21 28.12.2021 r. w sprawie przyjęcia ramowych 
planów pracy Rady Gminy i stałych 
Komisji Rady Gminy                        na 
2022 rok 

z dniem 
podjęcia 

 
- 

Uchwała w trakcie realizacji. 
Posiedzenia sesji i komisji będą się odbywały                   
 w ciągu 2022 roku w oparciu o ramowe plany pracy.  
Terminy posiedzeń oraz ich tematyka będzie na bieżąco 
weryfikowana na skutek potrzeb wynikających  
z bieżącej działalności organów gminy. 
 

78 XXXV/305/21 28.12.2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnego 
Programu Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii na 
2022 rok 
 

z dniem 
1 stycznia  

2022 r. 

 
 
- 

Uchwała zrealizowana.  
Działania przyjęte w Programie realizowane były od 
dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 marca 2022 r., 
zgodnie  z art. 21 ustawy o zmianie ustawy o zdrowiu 
publicznym oraz niektórych innych ustaw z dnia  
17 grudnia 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 2469) 
 

79 XXXV/306/21 28.12.2021 r. w sprawie zmian w budżecie 
gminy na 2021 rok 
 

z dniem 
podjęcia 

Dz. Urz. 
Woj. Śl.                  

z 10.01.2022 r. 
poz. 237     

Uchwała zrealizowana w dniu podjęcia 
 

80 XXXV/307/21 28.12.2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy 
Wręczyca Wielka na lata                   
2021-2029 
 

z dniem 
podjęcia 

 
- 

Uchwała zrealizowana 
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1.4.  Demografia 
 

Liczba ludności na dzień 31.12.2021r.: 17 549, w tym: 

Kobiety:    8919, w tym:  

w wieku 0-18 lat:   1603 

w wieku 19-60 lat:   5001 

w wieku 61-100 i więcej:   2315 

 

 

Mężczyźni:   8630, w tym:  

w wieku 0-18 lat:  1703 

w wieku 19-65 lat:  5767 

w wieku 61-100 lat i więcej: 1160  
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1.5.  Urząd Stanu Cywilnego 

 

W 2021 sporządzono: 

• 236 aktów stanu cywilnego (tryb zwykły i szczególny), w tym: 

18 aktów urodzenia; 

87 aktów małżeństwa; 

131 aktów zgonu, 

wydano: 

• 1726 odpisów aktów stanu cywilnego (skróconych, zupełnych, na drukach wielojęzycznych). 

  

1.6.  Ewidencja Ludności 

• Ilość zgłoszeń meldunkowych: 481  z czego: 

✓ ilość zgłoszeń pobytu stałego: 298 

✓ ilość zgłoszeń pobytu czasowego: 110 

✓ ilość zgłoszeń wymeldowania z pobytu stałego: 60 

✓ ilość zgłoszeń wyjazdu poza granice RP: 13 

• Ilość przeprowadzonych postępowań o wymeldowanie/zameldowanie decyzją administracyjną: 

21 

• Ilość wniosków o nadanie numeru PESEL: 93 

• Ilość wniosków o udostępnienie danych z rejestrów PESEL, Rejestru Mieszkańców i Rejestru Do-

wodów Osobistych: 65 

 

 

298

110

60

13

ZGŁOSZENIA MELDUNKOWE

pobyt stały pobyt czasowy wymeldowanie z pobytu stałego zgłoszenia wyjazdu poza granice RP
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1.7. Dowody osobiste 

Z dniem 7 listopada 2021 r. weszła w życie ustawa z dnia 14nkwietnia 2021 r. o zmianie ustawy  

o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz. N. z 2021 r. poz. 1000 i 1393), w związku  

z czym od dnia 8 listopada 2021 r. nowe  dowody osobiste wydawane były z drugą cechą biometryczną,  

tj. odciskami palców. Dowody osobiste wydane po tym terminie będą ważne 10 lat dla osób powyżej 

12 roku życia, natomiast dla osób do 12 roku życia- 5 lat. 

W 2021 roku złożonych zostało 1098 wniosków o wydanie dowodu osobistego. 

 

2. INFORMACJE FINANSOWE 

2.1. Stan finansów Gminy 
 
Udział dochodów własnych w dochodach ogółem – 42,03 % 
 

Dochodami Gminy Wręczyca Wielka, jako jednostki samorządu terytorialnego, są: 

dochody własne, subwencja ogólna i dotacje celowe z budżetu państwa.  

Dochodami mogą być również środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, 

środki z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki określone w odrębnych przepisach.  

Zgodnie z Konstytucją, dochody własne gminy obejmują wszelkie dochody jednostek samorządu 

terytorialnego z wyjątkiem subwencji ogólnych i dotacji celowych.  

 

W 2021 roku dochody Gminy wyniosły 99.917.693,92 zł, w tym: 
 
1)  z tytułu dochodów własnych – 41.992.530,61 zł  
       ( dla porównania: 
          - w 2019 r. -była to kwota 36.640.016,83 zł, 
          - w 2020 r. - 39.498.082,30 zł); 
 
2) z tytułu dotacji celowych – 29.146.332,31 zł  
       ( dla porównania: 
         - w 2019 r. była to kwota 23.618.586,93 zł, 
         - w 2020 r. - 28.165.369,99 zł); 
 
3) z tytułu subwencji – 20.504.001,00 zł 

(dla porównania:  
  - w 2019 r. była to kwota - 21.519.595,00 zł  
   -w 2020 r. – 28.847.179,00zł ( w tym subwencja- 20.572.349,00zł oraz kwota 8.274.830,00zł – 
uzupełnienie subwencji- Polski Ład, subwencja na inwestycje kanalizacyjne). 

 

https://www.wreczyca-wielka.pl/
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Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem – 7,25% 
 
Wydatki w roku 2021 wyniosły 91.360.043,69 zł (90,47% planu), w tym majątkowe  
6.623.475,71 zł (55,08 % planu) i bieżące 84.736.567,98 zł (95,25 % planu). 
 
Zadłużenie ogółem – 27.077.322,02 zł 
 
Łączne zobowiązania według stanu na koniec 2021 roku wyniosły –  27.077.322,02 zł 
w tym: 
- kredyty, pożyczki, emisja obligacji –     27.077.280,00 zł 
- wymagalne zobowiązania –         42,02 zł 
 
Na zobowiązania wymagalne składają się: 
- nie wypłacono inkasa byłemu sołtysowi-       42,02 zł 
 
Zadłużenie Gminy według stanu na 31.12.2021 roku z tytułu pożyczek, kredytów i emisji obligacji 
wyniosło 27.077.280,00 zł, w tym: 
 
1. WFOŚiGW w Katowicach - 674.780,00 zł (pożyczki) 
- kwota 502.780,00 zł dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej w Truskolasach etap II, pożyczka 
zaciągnięta w 2010 r. z terminem spłaty do 15.09.2027 r., 
- kwota 172.000,00 zł dotyczy budowy wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Borowe – 
wymiana rur azbestowych, pożyczka zaciągnięta w 2017 r. z terminem spłaty do  
15.12.2023 r., 
 
2. BS Kłobuck - 2.102.500,00 zł (kredyty)  
- kwota 2.102.500,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych 
zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów, kredyt zaciągnięty  
w 2019 r. z terminem spłaty do 20.12.2027 r. (zgodnie z aneksem do umowy w grudniu 2021 r. 
spłacona została dodatkowa kwota 477.500,00 zł. Tym samym, w roku 2024, Gmina Wręczyca Wielka 
zmniejszyła rozchody z tytułu ww. kredytu), 
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3. Bank Pekao - 13.900.000,00 zł 
- kwota 6.800.000,00 zł emisja obligacji w latach 2013 (9.410.000,00 zł) – 2014 (2.000.000,00 zł) na 
pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu 
zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz na inwestycje, z terminem wykupu w latach 2016-2029, 
- kwota 7.100.000,00 zł emisja obligacji, na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę 
wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i emisji obligacji,  
z termin wykupu w latach 2024-2029, 
 
4. Bank PKO BP S.A. - 9.500.000,00 zł 
- kwota 9.500.000,00 zł emisja obligacji, na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę 
wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i emisji obligacji termin 
wykupu w latach 2024-2028, 
 
5. Mikołowski Bank Spółdzielczy - 900.000,00 zł (kredyt) 
- kwota 900.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych 
zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i emisji obligacji, kredyt zaciągnięty w 2016 r.  
z terminem spłaty do 20.12.2023 r. (było do 20.12.2024 r. - w związku z podpisanym w grudniu  
2021 r. aneksem do umowy z Bankiem i wcześniejszą spłatą 500.000,00 zł termin spłaty skrócony 
został do 20.12.2023 r.). 
 
W grudniu 2020 roku podpisane zostały aneksy do wszystkich emisji obligacji przesuwające ich terminy 
spłat i tak w związku z: 
- zawartą dnia 12 grudnia 2013 roku umową o przeprowadzenie emisji obligacji zwrócono się   
z wnioskiem o dokonanie przesunięcia terminu wykupu następujących obligacji: 

• serii E13 o wartości 1.600.000,00 zł z 2020 roku na rok 2028, 

• serii F13 o wartości 1.600.000,00 zł z 2021 roku na rok 2029, 

• serii G13 o wartości 1.600.000,00 zł z 2022 roku na rok 2029, 

• serii A14 o wartości 1.000.000,00 zł z 2023 roku na rok 2029. 

Obligacje zostały wyemitowane w latach 2013-2014 z przeznaczeniem na spłatę wcześniej 
zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz na pokrycie deficytu wynikającego  
z konieczności poniesienia wydatków związanych z finansowaniem inwestycji w 2014 roku; 
 
-  zawartą dnia 15 maja 2017 roku umową o przeprowadzenie emisji obligacji zwrócono się z wnioskiem 
o dokonanie przesunięcia terminu wykupu następujących obligacji: 

• serii A17 o wartości 300.000,00 zł z 2021 roku na rok 2028, 

• serii B17 o wartości 400.000,00 zł z 2022 roku na rok 2028, 

• serii C17 o wartości 500.000,00 zł z 2023 roku na rok 2029, 

Obligacje zostały wyemitowane w 2017 roku z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych 
zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz na pokrycie deficytu. 
 
- zawartą dnia 16 maja 2018 roku umową o organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji zwrócono 
się z wnioskiem o dokonanie przesunięcia terminu wykupu następujących obligacji: 

• serii A18 o wartości 800.000,00 zł z 2022 roku na rok 2028, 

• serii B18 o wartości 650.000,00 zł z 2023 roku na rok 2028, 

• serii C18 o wartości 650.000,00 zł z 2023 roku na rok 2028. 
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Obligacje zostały wyemitowane w 2018 roku z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych 
zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz na pokrycie deficytu. 
 
Przesuniecie terminu spłaty obligacji było uzasadniane w następujący sposób: 
„Uznano, że terminy wykupu obligacji, w obecnej sytuacji, kiedy ze względu na stan epidemii w związku 
z rozprzestrzenianiem się wirusa Sars-Cov-2, może być zagrożony. Spodziewano się i nadal spodziewa 
upadku wielu przedsiębiorstw i zwolnień, co w oczywisty sposób przełoży się też na finanse państwa  
i samorządów. Skala strat, jakie przyniesie pandemia, jest dziś trudna do oszacowania, ale na pewno 
będzie duża. Kryzys w takich branżach jak gastronomia czy w szeroko pojętej branży rozrywkowej 
odbije się nie tylko na finansach przedsiębiorców, ich pracowników i całych ich rodzin, ale także na 
budżecie Gminy.  
Z pewnością najbardziej ucierpią szeroko pojmowane lokale usługowe, restauracje, sklepy inne niż 
spożywcze, kawiarnie i ich personel. W trudnej sytuacji znaleźli się również przewoźnicy. Straty każdej 
firmy, niezależnie od branży, odbiją się na budżecie gminy przez mniejsze wpływy z CIT i PIT.  
Niepokój budzi fakt, że za 2020 rok nie wpłynęły planowane dochody z tytułu udziałów w podatku 
dochodowym od osób fizycznych. Do tego trzeba też dodać ubytki we wpływach z czynszów za lokale, 
podatków od nieruchomości itp. Trudno też będzie zrealizować dochody ze sprzedaży majątku (w 2020 
roku nie dokonano żadnej sprzedaży), bo sytuacja na rynku nieruchomości wydaje się dzisiaj bardzo 
niepewna. 
Dziś nie ma zagrożenia dla świadczenia przez Gminę usług publicznych. Ale ryzyko, że takie problemy 
się pojawią, rośnie z dnia na dzień. W trakcie roku należy analizować kształtowanie się dochodów   
i podejmować decyzje co do ewentualnego ograniczenia wydatków. W pierwszej kolejności będą to 
zaplanowane, ale jeszcze nierozpoczęte inwestycje, remonty czy też zakupy inwestycyjne  
i doposażenia jednostek. Co będzie miało zły wpływ na WPF. 
 
 
Niższe wpływy dochodów związane głównie z mniejszymi transferami z budżetu państwa (udziały  
w PIT i CIT) mogą spowodować ograniczenie zakresu i jakości świadczonych usług publicznych, 
ograniczenie zadań innych niż obligatoryjne, finansowanych ze środków własnych budżetu oraz 
podjęcie decyzji o rezygnacji z realizacji niektórych zadań inwestycyjnych. Sytuacja będzie wymuszała 
trudne decyzje, jakie wydatki trzeba ciąć w pierwszej kolejności i w jakich obszarach obniżyć jakość 
świadczonych usług. W związku z powyższym, na najbardziej trudny okres, Gmina Wręczyca Wielka 
postanowiła się przygotować i przesunąć wykup obligacji na późniejszy okres. Zabieg ten poprawił 
również wskaźniki i dopuszczalne limity w WPF. 
 
Rada Gminy Wręczyca Wielka, podjęła odpowiednie uchwały i wyraziła zgodę na przesunięcie terminu 
wykupu obligacji.”. 
 

2.2 Wykonanie budżetu gminy – 2021 rok 
 
Dochody – 99.917.693,92 zł, 
Wydatki – 91.360.043,69 zł, 
Wynik budżetu – + 8.557.650,23 zł (nadwyżka), 
Przychody – 6.137.978,46 zł, 
Rozchody – 2.179.263,97 zł. 
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Dla porównania przedstawiam wykonanie budżetu w latach 2018-2020: 
 
2018 rok 
Dochody – 79.497.866,13 zł, 
Wydatki – 86.233.488,34 zł, 
Wynik budżetu – - 6.735.622,21 zł (deficyt), 
Przychody – 9.664.529,39 zł, 
Rozchody – 2.497.330,00 zł. 
 
2019 rok 
Dochody – 81.778.198,76 zł, 
Wydatki – 80.441.902,93 zł, 
Wynik budżetu – + 1.336.295,83 zł (nadwyżka), 
Przychody – 3.559.236,69 zł, 
Rozchody – 2.659.942,00 zł. 
 
2020 rok 
Dochody – 88.235.801,29 zł, 
Wydatki – 83.235.150,64 zł, 
Wynik budżetu – + 5.000.650,65 zł (nadwyżka), 
Przychody – 1.629.226,99 zł, 
Rozchody – 1.059.944,00 zł. 
 
 
 
 
 

Wykonanie budżetu

Dochody Wydatki
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Jak łatwo zauważyć dochody są z każdym rokiem wyższe, wydatki również. Wynik budżetu  
w 2018 był ujemny, tj. deficytowy (pokrywany przychodami w postaci pożyczek, kredytów  
i emisji obligacji oraz wolnych środków). 
 
Inaczej było w roku 2019, ponieważ dochody wzrosły tylko o 2,87 % w stosunku do dochodów roku 
2018, natomiast wydatki spadły o 6,72 %. Jest to efekt m.in. oszczędnościowego podejścia do realizacji 
budżetu, ale i też faktu, że rok 2018 był rokiem wyborczym. I dlatego wynik wykonania budżetu roku 
2019 to nadwyżka w wysokości 1.336.295,83 zł. W roku 2020 dochody wzrosły w stosunku do 
dochodów roku 2019 o 7,90%, a wydatki o 3,47%. Wysoka nadwyżka spowodowana jest trudnościami 
jakie Gmina napotkała w realizacji swoich zadań z tytułu pandemii, ale też świadoma polityka (polityka 
oszczędnościowa). Rok 2021 to wzrost dochodów aż o 13,24% w stosunku do 2020 r., a wydatki  
o 3,54% (podobnie jak rok wcześniej). Znaczny wzrost dochodów w 2021 roku związany jest m.in.  
z wpływem środków na inwestycje z „Polskiego Ładu” oraz subwencji na inwestycje w zakresie 
kanalizacji. 
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2.3 Wykonanie wydatków inwestycyjnych/majątkowych 

Plan wydatków na 2021 rok uchwalony przez Radę Gminy w wysokości 86.318.308,06 zł w wyniku zmian zwiększony został w ciągu 2021 roku łącznie o kwotę 
14.665.178,33 zł do kwoty 100.983.486,39 zł. Łączne wydatki roku 2021 zrealizowane zostały w wysokości 91.360.043,69 zł, tj. 90,47% planu rocznego.  
W ramach zrealizowanych wydatków 6.623.475,71 zł to wydatki majątkowe: 

 

             

Lp. Dział Rozdział Wydatki majątkowe Plan po zmianach Wykonanie % 

1. 010   Rolnictwo i łowiectwo 4.956.226,65    168.898,79    3,41% 

    01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 4.956.226,65    168.898,79    3,41% 

      
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - wydatki 
inwestycyjne jednostek budżetowych 

4.874.968,00    87.640,14    1,80% 

      
budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wręczyca Wielka  
ul. Malinowa (RFIL) 

85.000,00    85.000,00    100,00% 

      
modernizacja sieci kanalizacyjnej i przepompowni przy bloku 
awaryjnym Wręczyca Mała Kopalniana  

120.000,00    0,00    0,00% 

      budowa kanalizacji w miejscowości Hutka - etap II  1.000.000,00    0,00    0,00% 

      budowa kanalizacji w miejscowości Czarna Wieś  2.147.418,00    0,00    0,00% 

      modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Truskolasy  1.500.000,00    0,00    0,00% 

      
budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wręczyca Wielka  
ul. Malinowa 

22.550,00    2.640,14    11,71% 
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Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - wydatki na zakupy 
inwestycyjne jednostek budżetowych 

81.258,65    81.258,65    100,00% 

      
odkup wodociągu od indywidualnego inwestora w miejscowości 
Truskolasy ul. Wspólna dz.nr 371/1, 413/6 

31.258,65    31.258,65    100,00% 

      
odkup wodociągu od indywidualnego inwestora w miejscowości 
Wręczyca Wielka ul. Wiśniowa 

50.000,00    50.000,00    100,00% 

 2. 600     Transport i łączność 1.224.331,00    1.073.521,98    87,68% 

    60016 Drogi publiczne gminne  1.224.331,00    1.073.521,98    87,68% 

      
Drogi publiczne gminne - wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

1.224.331,00 1.073.521,98 87,68% 

      
przebudowa ul. Długa w msc. Wręczyca Mała (m.in. budowa 
chodnika wraz z odwodnieniem)-RFIL 

150.000,00    150.000,00    100,00% 

      budowa, przebudowa dróg gminnych - RFIL 265.000,00    265.000,00    100,00% 

      
przebudowa ul. Długa w msc. Wręczyca Mała (m.in. budowa 
chodnika wraz z odwodnieniem) 

22.975,00    22.974,05    100,00% 

      budowa, przebudowa dróg gminnych 291.000,00    287.066,45    98,65% 

      
przebudowa drogi gminnej ul. Strażackiej w miejscowości 
Wręczyca Wielka  

495.356,00 348.481,48 70,35% 

 3. 700    Gospodarka mieszkaniowa  475.874,62    457.431,03    96,12% 

    70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 284.774,62    267.731,24    94,02% 

      
Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wydatki inwestycyjne 
jednostek budżetowych 

20.181,32    20.181,28    100,00% 
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zakup wraz z montażem kontenera sanitarnego - Fundusz Sołecki 
Bór Zapilski 

20.181,32    20.181,28    100,00% 

      
Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wydatki na zakupy 
inwestycyjne jednostek budżetowych 

264.593,30    247.549,96    93,56% 

      wykup nieruchomości gruntowych na terenie gminy 210.000,00    196.279,80    93,47% 

      
wykup nieruchomości gruntowych na terenie gminy Wręczyca 
Wielka - Fundusz Sołecki - Brzezinki 

13.781,99    13.781,99    100,00% 

      
wykup nieruchomości gruntowych na terenie gminy Wręczyca 
Wielka - Fundusz Sołecki - Zamłynie 

12.357,59    12.357,59    100,00% 

      
wykup nieruchomości gruntowych na terenie gminy - Fundusz 
Sołecki - Długi Kąt 

28.453,72    25.130,58    88,32% 

    70095 
Pozostała działalność - wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych  

191.100,00    189.699,79    99,27% 

      modernizacja budynku gminnego w miejscowości Golce 191.100,00    189.699,79    99,27% 

4. 750   Urzędy gminy (miast i miast na prawach powiatu) 40.000,00    17.835,00    44,59% 

    75023 
Urzędy gminy (miast i miast na prawach powiatu) - wydatki na 
zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 

40.000,00    17.835,00    44,59% 

      zakup systemu nagłaśniającego wraz z mikrofonem 20.000,00    0,00    0,00% 

      zakup serwera 20.000,00    17.835,00    89,18% 

5. 754    Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  335.850,00    335.850,00    100,00% 

    75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  300.000,00    300.000,00    100,00% 

      

Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - Wpłaty 
jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań inwestycyjnych - z przeznaczeniem na 
dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego 

300.000,00    300.000,00    100,00% 
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    75412 Ochotnicze Straże Pożarne 35.850,00    35.850,00    100,00% 

      
Ochotnicze Straże Pożarne -dotacje celowe z budżetu na 
finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów 

30.000,00    300.000,00    100,00% 

      
dofinansowanie zakupu agregatu hydraulicznego dla OSP 
Truskolasy - Fundusz Sołecki Truskolasy I - 10.000, 
Fundusz Sołecki Truskolasy II - 10.000 

30.000,00    30.000,00    100,00% 

      

Ochotnicze Straże Pożarne -dotacja celowa na pomoc finansową 
udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na 
dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów 
inwestycyjnych lub dofinansowanie kosztów inwestycji  
i zakupów 

5.850,00    5.850,00    100,00% 

      

Ochotnicze Straże Pożarne -dotacja celowa na pomoc finansową 
udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na 
dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów 
inwestycyjnych lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów 
- współfinansowanie zakupu dronu. 

5.850,00    5.850,00    100,00% 

6. 801   Oświata i wychowanie 881.573,00    703.799,71   79,83% 

    80101 
Szkoły podstawowe - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

881.573,00    703.799,71 79,83% 

      
dostosowanie istniejącego budynku szkoły w Węglowicach do 
aktualnych wymagań przepisów ppoż. - RFIL 

141.012,00    141.012,00    100,00% 

      
dostosowanie istniejącego budynku szkoły w Węglowicach do 
aktualnych wymagań przepisów ppoż. 

49.363,00    47.956,38    97,15% 

      
modernizacja pomieszczenia kotłowni wraz z wymianą kotłów na 
potrzeby ZSP w Kalei 

130.000,00    130.000,00    100,00% 

      wymiana ogrodzenia szkoły w Węglowicach 50.323,00    50.307,50    99,97% 
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      wymiana ogrodzenia szkoły w Kulejach 76.170,00    0,00    0,00% 

      
rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kalei  
o pomieszczenia dla przedszkola i sali gimnastycznej 

4.305,00    4.305,00    100,00% 

   wykonanie mebli (Sz.P. Węglowice) 26.600,00 26.600,00 100,00% 
   wykonanie zabudowy meblowej (Sz.P. Kuleje) 21.800,00 21.800,00 100,00% 
   Projekt "Laboratorium przyszłości" (Sz.P. Wręczyca Wielka) 100.800,00 70.308,84 69,75% 
   Projekt "Laboratorium przyszłości" (Sz.P. Truskolasy) 91.200,00 54.720,00 60,00% 
   Projekt "Laboratorium przyszłości" (ZSP Kalej) 60.000,00 54.642,99 91,07% 
   Projekt "Laboratorium przyszłości" (Sz.P. Kuleje) 30.000,00 30.000,00 100,00% 
   Projekt "Laboratorium przyszłości" (Sz.P. Borowe) 30.000,00 30.000,00 100,00% 
   Projekt "Laboratorium przyszłości" (Sz.P. Węglowice) 70.000,00 42.147,00 60,21% 

7. 900    Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  1.120.000,00    1.091.850,52    97,49% 

    90001 
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki na zakupy 
inwestycyjne jednostek budżetowych 

15.000,00    0,00    0,00% 

      zakup dmuchawy 15.000,00    0,00    0,00% 

    90015 
Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

1.105.000,00    1.091.850,52    98,81% 

      
budowa, rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego  
w Gminie Wręczyca Wielka wraz z wykonaniem dokumentacji 
projektowych 

1.105.000,00    1.091.850,52    98,81% 

8. 926   Kultura fizyczna  2.990.808,17    2.774.288,68    92,76% 

     92695 
Pozostała działalność - wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych  

2.844.808,17    2.774.288,68    97,52% 
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przebudowa i rozbudowa boiska do piłki nożnej w Truskolasach 
(przy Szkole Podstawowej w Truskolasach) 

2.254.070,00    2.254.069,59    100,00% 

      
zagospodarowanie terenu dla celów rekreacyjno - kulturalnych  
w miejscowości Bieżeń - Fundusz Sołecki 

24.108,82    24.011,86    99,60% 

      
zagospodarowanie terenu dla celów rekreacyjno - kulturalnych  
w miejscowości Borowe - Fundusz Sołecki 

42.101,00    40.251,70    95,61% 

      
zagospodarowanie terenu dla celów rekreacyjno - kulturalnych  
w miejscowości Czarna Wieś - Fundusz Sołecki 

34.031,25    30.150,00    88,60% 

      
zagospodarowanie terenu dla celów rekreacyjno - kulturalnych  
w miejscowości Hutka - Fundusz Sołecki 

14.937,77    14.937,77    100,00% 

      
zagospodarowanie terenu dla celów rekreacyjno - kulturalnych  
w miejscowości Klepaczka - Fundusz Sołecki 

15.936,50    15.303,64    96,03% 

      
zagospodarowanie terenu dla celów rekreacyjno - kulturalnych  
w miejscowości Kuleje - Fundusz Sołecki 

38.268,43    29.550,40    77,22% 

      
zagospodarowanie terenu dla celów rekreacyjno - kulturalnych  
w miejscowości Pierzchno - Fundusz Sołecki 

23.700,00    22.904,00    96,64% 

      
zagospodarowanie terenu dla celów rekreacyjno - kulturalnych  
w miejscowości Puszczew - Fundusz Sołecki 

13.111,80    13.111,80    100,00% 

      
zagospodarowanie terenu dla celów rekreacyjno - kulturalnych  
w miejscowości Szarlejka - Fundusz Sołecki 

24.935,75    23.962,65    96,10% 

      
zagospodarowanie terenu dla celów rekreacyjno - kulturalnych  
w miejscowości Truskolasy I - Fundusz Sołecki 

34.601,90    32.054,44    92,64% 

      
zagospodarowanie terenu dla celów rekreacyjno - kulturalnych  
w miejscowości Truskolasy II - Fundusz Sołecki 

34.601,90    32.054,45    92,64% 

      
zagospodarowanie terenu dla celów rekreacyjno - kulturalnych  
w miejscowości Wręczyca Wielka I - Fundusz Sołecki 

36.101,90    35.582,80    98,56% 

      
zagospodarowanie terenu dla celów rekreacyjno - kulturalnych  
w miejscowości Wręczyca Wielka II - Fundusz Sołecki 

36.101,90    35.582,79    98,56% 

      
zagospodarowanie terenu dla celów rekreacyjno - kulturalnych  
w miejscowości Węglowice - Fundusz Sołecki 

19.500,00    16.851,00    86,42% 

      
zagospodarowanie terenu dla celów rekreacyjno - kulturalnych  
w miejscowości Grodzisko - Fundusz Sołecki 

43.353,30    43.320,33    99,92% 
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doposażenie placu zabaw w miejscowości Nowiny - Fundusz 
Solecki 

14.995,36    14.658,46    97,75% 

      
zagospodarowanie terenu dla celów rekreacyjno - kulturalnych  
w miejscowości Zamłynie - Fundusz Sołecki 

10.746,19    10.746,19    100,00% 

      
zagospodarowanie terenu dla celów rekreacyjno - kulturalnych  
w miejscowości Zamłynie 

40.000,00    31.234,81    78,09% 

      budowa placu zabaw w miejscowości Wręczyca Wielka 20.000,00    20.000,00    100,00% 

      doposażenie placu zabaw w miejscowości Truskolasy 20.000,00    20.000,00    100,00% 

      
doposażenie placu zabaw w miejscowości Golce - Fundusz Sołecki 
Golce 

15.002,50    13.950,00    92,98% 

      
przebudowa placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym  
w Kalei  - Fundusz Sołecki Kalej - 34.601,90 

180.601,90    0,00    0,00% 

      Razem 12.024.663,44    6.623.475,71    55,08% 
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2.4 Wieloletnia prognoza finansowa 
 
2.4.1. Harmonogram spłat i obsługi zadłużenia 
 
Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług 
z poprzedniego roku + zaciągnięty dług – spłata długu. 
Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej 
kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, oraz nadwyżki z lat poprzednich.   
Wynikające ze zmiany ustawodawstwa nowe zasady naliczania maksymalnej dopuszczalnej spłaty 
długu powodują, że „nowa” zdolność obsługi długu jednostki będzie znacznie niższa od 
dotychczasowej.  
Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą przeznaczone są 
na spłatę kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji. 
Wykonanie budżetu 2021 r. wpłynęło na WPF przyjęty na lata 2022 -2029 r..  
I tak: 
harmonogram spłat długu (rozchody budżetu), w latach 2021 – 2029, wygląda następująco: 
2022 r. – 1.083.440,00 zł, 
2023 r. – 1.183.440,00 zł, 
2024 r. – 3.187.440,00 zł, 
2025 r. – 4.264.940,00 zł, 
2026 r. – 4.264.940,00 zł, 
2027 r. – 3.993.080,00 zł, 
2028 r. – 4.400.000,00 zł, 
2029 r. – 4.700.000,00 zł, 
natomiast obsługa zadłużenia (planowane wydatki na obsługę długu m.in. odsetki): 
2022 r. – 720.000,00 zł, 
2023 r. – 630.000,00 zł, 
2024 r. – 480.000,00 zł, 
2025 r. – 385.000,00 zł, 
2026 r. – 270.000,00 zł, 
2027 r. – 140.000,00 zł, 
2028 r. – 94.500,00 zł, 
2029 r. – 65.000,00 zł. 
 
2.3.2. Prognoza nadwyżki operacyjnej 
 

Nadwyżka operacyjna to dodatnia różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi.  

Wynik budżetu stanowi jeden z najistotniejszych wskaźników sytuacji finansowej jednostek samorządu 

terytorialnego, ilustrując czy dana gmina jest w stanie pokryć wydatki bieżące dochodami bieżącymi. 

Jeśli wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących mamy do czynienia z deficytem operacyjnym. 

Oznacza to, iż wydatki te realizowane są na poziomie przekraczającym możliwości finansowe gminy.  

Z kolei sytuacja odwrotna, gdy dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących oznacza, że 

jednostka samorządu terytorialnego ma możliwości finansowe na prowadzenie nowych inwestycji lub 

spłatę wcześniejszego zadłużenia. 

Warto też wiedzieć, że wielkość nadwyżki operacyjnej determinuje możliwość korzystania przez gminę 

Wręczyca Wielka z kredytów. Ten czynnik pozwala instytucjom bankowym oceniać, czy dany podmiot 

posiada zdolność kredytową. 

2021 rok zakończył się nadwyżką operacyjną w wysokości 7.287.403,46 zł. 
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3. REALIZACJA POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII 

3.1. Strategia Rozwoju Gminy Wręczyca Wielka na lata 2016-2025 

Dokument przyjęty Uchwałą Nr XI/116/16 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 18 lutego 2016 roku. 

W dokumencie zostały określone 3 cele strategiczne oraz cele operacyjne: 

• Budowanie konkurencyjnej gospodarki.  

Cel operacyjny 1.1. Atrakcyjny rynek pracy i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw; 
Cel operacyjny 1.2. Rozwój turystyki i agroturystyki; 
Cel operacyjny 1.3. Podnoszenie konkurencyjności rolnictwa; 
Cel operacyjny 1.4. Atrakcyjny wizerunek gminy. 
 

• Nowoczesna infrastruktura przy zachowaniu wysokiej jakości środowiska naturalnego, 
zasobów przyrodniczych i historycznych. 
 
Cel operacyjny 2.1. Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony środowiska; 
Cel operacyjny 2.2. Rozwój infrastruktury drogowej; 
Cel operacyjny 2.3. Rozwój infrastruktury kulturowej i sportowo rekreacyjnej; 
Cel operacyjny 2.4. Rozwój infrastruktury edukacyjnej; 
Cel operacyjny 2.5. Poprawa ładu przestrzennego w gminie, odnowa centrów miejscowości, 
ochrona zabytków i obszarów cennych przyrodniczo; 
Cel operacyjny 2.6. Poprawa dostępu do Internetu oraz usług elektronicznych. 
 

 

• Wszechstronny rozwój kapitału ludzkiego i społecznego. 
Cel operacyjny 3.1. Rozwój oferty kulturowej i sportowej; 
Cel operacyjny 3.2. Podniesienie poziomu i jakości wykształcenia mieszkańców; 
Cel operacyjny 3.3. Poprawa dostępności do usług społecznych i zdrowotnych; 
Cel operacyjny 3.4. Poprawa dostępności komunikacyjnej środkami transportu zbiorowego; 
Cel operacyjny 3.5. Wzrost integracji mieszkańców. 
 

W roku 2021 w ramach pozyskanych środków zewnętrznych zakończono następujące projekty:   

1. Przebudowa drogi gminnej ul. Strażackiej w granicach istniejącego pasa drogowego w miejsco-

wości Wręczyca Wielka z PROW na lata 2014-2020. 

2. W zdrowym ciele dobry pomysł realizowany z RPO WSL na lata 2014-2020.   

3. Przebudowa i rozbudowa boiska do piłki nożnej w Truskolasach. Dofinansowanie w kwocie   

1.40. 000,00 zł ze środków Ministerstwa Sportu. 

4. „Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających  azbest z terenu Gminy  

Wręczyca Wielka-2021” 

W ramach inwestycji zebrano i unieszkodliwiono 152,946 Mg odpadów niebezpiecznych 
zawierających azbest z 56. gospodarstw domowych. 
Kwota dofinansowania z WFOŚiGW w Katowicach – 67. 682,12 zł. 
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5. Inwestycje zrealizowane w ramach konkursu „Inicjatywa sołecka 2021”: 
a) budowa placu zabaw w miejscowości Wręczyca Wielka – otrzymane dofinansowanie   

20.000,00 zł; 
b) doposażenie placu zabaw w miejscowości Truskolasy – otrzymane dofinansowanie 

20 .00,00 zł. 
 
W roku 2021 Gmina rozpoczęła realizację projektu współfinansowanego ze środków zewnętrznych pod 
nazwą: 

• przebudowa placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kalei z PROW  
na lata 2014-2020. 

 
oraz złożyła następujące wnioski: 

• doposażenie placu zabaw w miejscowości Szarlejka w ramach konkursu „Inicjatywa 
sołecka 2021”; 

• przebudowa drogi gminnej Nr 560 078S ul. Cmentarna w miejscowości Truskolasy  
w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg; 

• remont drogi gminnej w miejscowości Klepaczka w ramach Rządowego Funduszu  
Rozwoju Dróg; 

• wnioski o dofinansowanie z programu Polski Ład: 
✓ budowa oraz rozbudowa infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Wręczyca 

Wielka; 
✓ budowa wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków i stacji zlewnej oraz wymianą sieci 

wodociągowych wraz z przyłączami na terenie Gminy Wręczyca Wielka; 
✓ budowa nowych sieci wodociągowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną 

(wniosek otrzymał wstępną promesę inwestycyjną). 
 
 

3.2 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wręczyca Wielka 

Dokument przyjęty Uchwałą Nr X/107/15 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 29.12.2015 roku. 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wręczyca Wielka jest dokumentem strategicznym, 
obejmującym obszar całej Gminy, zawierającym zobowiązanie do wdrażania przez samorząd działań 
mających na celu poprawę efektywności wykorzystania paliw i energii oraz ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych i zanieczyszczeń do atmosfery. 

Celem Planu jest uporządkowanie i organizacja działań podejmowanych przez Gminę Wręczyca Wielka 
sprzyjających poprawie jakości powietrza, dokonanie oceny stanu sytuacji w Gminie, w zakresie emisji 
gazów cieplarnianych oraz dobór działań, które zostaną podjęte i mogą zostać podjęte w przyszłości 
dla osiągnięcia ww. celów. W swojej istocie Plan dotyczy działań planowanych i rozpatrywanych do 
podjęcia na obszarze terytorialnym Gminy.    

W dokumencie sformułowano listę 10. zadań, których realizacja przyczyni się do osiągnięcia 
zamierzonych celów w Planie. 

Zadanie 1. Modernizacja placówek oświatowych oraz obiektów komunalnych, 

Zadanie 2. Montaż instalacji OZE na potrzeby obiektów użyteczności publicznej oraz obiektów 
komunalnych, 

Zadanie 3. Modernizacja publicznych systemów oświetleniowych na energooszczędne, 
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Zadanie 4. Wprowadzanie systemu zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej  
i obiektach komunalnych, 

Zadanie 5. Kształtowanie poziomu świadomości społeczeństwa w zakresie poszanowania energii  
i środowiska - edukacja ekologiczna mieszkańców, 

Zadanie 6. Wdrażanie sytemu zielonych zamówień/zakupów/inwestycji publicznych, 

Zadanie 7. Budowa ścieżek rowerowych, 

Zadanie 8. Utworzenie baz danych pozwalających na inwentaryzację źródeł emisji, 

Zadanie 9. Termomodernizacja remiz OSP, 

Zadanie 10. Inwestycje prywatne w zakresie termomodernizacji budynków, modernizacji  
źródeł ciepła, zastosowania OZE. 

 

Gmina Wręczyca Wielka w dniu 11 lipca 2019 roku podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Katowicach porozumienie w sprawie wspólnej  
realizacji Programu „Czyste Powietrze”. Do końca roku 2021 sprawdzono i przekazano do WFOŚiGW  
w Katowicach 142 wnioski złożone przez mieszkańców naszej Gminy.  

 

3.3. Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

 

Roczny program współpracy Gminy Wręczyca Wielka z organizacjami pozarządowymi  

i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na 2021 rok został przyjęty uchwałą Nr XXV/235/21 Rady Gminy  

we Wręczycy Wielkiej z dnia 23 lutego 2021r. Projekt Rocznego Programu Współpracy  

był konsultowany z podmiotami programu w sposób określony w Uchwale Nr XXXVII/330/10  

z dnia 29 czerwca 2010 r. oraz w Uchwale Nr XIX/221/12 z dnia 30 listopada 2012 r. 

Konsultacje projektu programu przeprowadzono na podstawie Zarządzenia Nr 8/2021 z dnia  

21 stycznia 2021 r.   

W wyznaczonym terminie nie wniesiono żadnych zastrzeżeń, uwag, czy propozycji do przedłożonego 

projektu programu. 

Celem głównym programu było: 

„Włączenie organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów w system funkcjonowania Gminy na 

zasadzie równoprawnego partnerstwa”. 

Celami szczegółowymi programu było: 

1) podniesienie skuteczności i efektywności działań podejmowanych w sferze zadań publicznych; 

2) określenie obszarów, kierunków i form wzajemnej współpracy oraz udzielania pomocy 

organizacjom pozarządowym i innym podmiotom przez samorząd gminy; 
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3) wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych i innych podmiotów; 

4) stworzenie warunków do powstania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności 

lokalnej; 

5) umacnianie świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie 

 i lokalna wspólnotę. 

Współpraca Gminy Wręczyca Wielka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których 

mowa w ustawie o działalność pożytku publicznego i wolontariacie polegała m.in. na zlecaniu realizacji 

zadań publicznych w formie wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. 

Zlecanie realizacji zadań publicznych odbywało się po przeprowadzeniu otwartych konkursów ofert na 

podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie. Zarządzeniem Nr 133/2020  z dnia 31 grudnia 2020 roku  Wójt Gminy Wręczyca 

Wielka ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania 

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

narodowego planowanych do realizacji w 2021 r. 

Na realizację zadań publicznych przeznaczono kwotę 220.000,00 zł, w tym: 

• na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – 200.000,00 zł, 

• na zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa – 20.000,00 zł. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

KWOTY DOFINANSOWANIA

kultura fizyczna kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa
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W ogłoszonym  konkursie uprawnione podmioty złożyły 23 oferty na łączną kwotę  dotacji  

427.000,00 zł, w tym na: 

• wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej złożono 12 ofert na łączną kwotę  

354.432,00 zł; 

• kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 11 ofert na łączną kwotę 

72.568,00 zł. 

Po dokonaniu oceny złożonych ofert, oferta złożona przez ZHP Chorągiew Śląska Hufiec Kłobuck,  

ul. E. Orzeszkowej 44, 42-100 Kłobuck z zakresu kultury fizycznej została odrzucona z uwagi na 

niezgodność z warunkami wynikającymi z ogłoszenia, tj. oferta nie zawierała wymaganego wkładu 

finansowego.  

Postanowiono dofinansować łącznie 22 oferty. 

 

 

Wykaz organizacji, którym przyznano dotację z budżetu Gminy Wręczyca Wielka w roku 2021: 

 

 

➢ w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:  

Lp. Nazwa zadania Podmiot realizujący Przyznana 
dotacja w zł 

1 Organizacja zajęć sportowych  

z kickboxingu 

KSW „MIX TEAM” 

ul. Mickiewicza 31A, 42-130 

Wręczyca Wielka 

15.000,00 

2 ”Jezioro dzieciom” zawody wędkarskie 

na Dzień Dziecka 

Stowarzyszenie Polski związek 

Wędkarski – Okręg Częstochowa 

ul. Władysława Jagiełły 63 

42-202 Częstochowa 

 1.500,00 

3 Podtrzymywanie tradycji sportowych  

i kultury fizycznej na terenie Gminy 

Wręczyca Wielka 

LKS „HURAGAN” Jezioro 

42-133 Jezioro 44 

31.000,00 

4 Herkules Cup przykładem promocji, 

ciekawej historii, międzypokoleniowej 

integracji , poszanowania zasad  

„fair play”, sportowej rywalizacji oraz 

propagowania i upowszechnianie 

sportu (piłki nożnej) i rekreacji 

ruchowej wśród dzieci , młodzieży  

i dorosłych w sołectwie Truskolasy  

i Gminie Wręczyca Wielka 

ULKS „HERKULES” Truskolasy 

ul. Szkolna 3 

42-134 Truskolasy* 

1.000,00 
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5 Krzewienie kultury fizycznej wśród 

dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych 

w miejscowości Wręczyca Wielka 

 

KS „SOKÓŁ” Wręczyca 

ul. Sportowa 2 

42-130 Wręczyca Wielka 

39.000,00 

6 Wspieranie i upowszechnianie kultury 

fizycznej 

LKS „AMATOR” Golce 

42-134 Golce 72 

31.000,00 

7 Prowadzenie zajęć szkoleniowych 

taekwon- do oraz udział w imprezach 

sportowych w 2021 roku 

KS „WOJOWNIK”  

ul. 11 Listopada 17/7 

42-100 Kłobuck LKS 

2.000,00 

8 LKS Borowe – aktywność i zdrowie „PŁOMIEŃ BOROWE” 

ul. Sportowa 26 

42-133 Borowe* 

18.000,00 

9 Krzewienie Kultury Fizycznej wśród 

dzieci, młodzieży i dorosłych  

w miejscowości Truskolasy 

KS „OLIMPIA TRUSKOLASY” 

ul. Sportowa 2 

42-134 Truskolasy 

38.000,00 

10 Program Klub Junior Szarlejka 2021 LKS „Junior” Szarlejka 

ul. Szkolna 1 

42-130 Kalej 

 

 

18.500,00 

11 Pozytywny Bieg Przełajowy 2021 Stowarzyszenie na rzec integracji 

społeczności lokalnej  

„Pozytywnie Aktywni” 

ul. Łukaszewicza 260 

42-130 Szarlejka 

5.000,00 

  RAZEM 200.000,00 

 

* Wnioskodawca nie podpisał umowy na realizację zadania publicznego 

➢ w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: 

 
Lp. Nazwa zadania Podmiot realizujący  Przyznana 

dotacja w zł  

1 Harcerstwo, tradycja  
i nowoczesność 

ZHP Chorągiew Śląska Hufiec Kłobuck 
ul. E. Orzeszkowej 44 

42-100 Kłobuck 

1.300,00 

2 Zamłyńskie Święto Plonów 2021 KGW w Zamłyniu 
42-134 Zamłynie* 

2.000,00 

3 Wspieranie i upowszechnianie 
kultury, sztuki, ochrony dóbr 

kultury i dziedzictwa narodowego 

KGW Wręczyca Wielka  
ul. Strażacka 17  

          42-130 Wręczyca Wielka 

1.900,00 
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4 Powrót do źródeł – tradycja  
w nowej odsłonie 

KGW „Kobieca Grupa Wsparcia” 
ul. Słoneczna 90 

42-133 Czarna Wieś 

3.200,00 

5 Kultywowanie tradycji wsi Golce KGW w Golcach, Golce 20 
42-134 Golce 

1.100,00 

6 Babcine potrawy KGW w Bieżeniu 
   ul. Strażacka 4 
42-133 Bieżeń  

1.300,00 

7 Kultywowanie tradycji poprzez 
śpiewanie pieśni religijnych oraz 

podtrzymywanie zwyczajów 
regionalnych 

KGW Jezioro 
42-133 Jezioro 44 

1.100,00 

8 Kamienie pamięci Stowarzyszenie „We Wręczycy” 
                     ul. Boczna 8 

              42-130 Wręczyca Wielka 

2.100,00 

9 Podtrzymywanie tradycji naszej 
miejscowości 

KGW Borowe 
ul. Długa 77  

42-133 Borowe 

1.300,00 

10 Razem działamy, upiększamy 
 i obdarowujemy 

KGW w Pile Pierwszej 
               42-134 Piła Pierwsza 

1.100,00 

11 Kultura, sztuka, ochrona dóbr 
kultury i dziedzictwa narodowego 

w 2021 r. 

Stowarzyszenie „ Koła Gospodyń      
Wiejskich Gminy Wręczyca Wielka” 

ul. Śląska 20 
42-130 Wręczyca Wielka 

3.600,00 

  RAZEM 20.000,00 

 

*Wnioskodawca nie podpisał umowy na realizację zadania publicznego 

 

W związku z panującą sytuacją epidemiczną w kraju związaną z COVID-19 nie wszystkie stowarzyszenia 

podpisały umowę na realizację zadania publicznego. Ostatecznie podpisano 19 umów na łączną kwotę 

dotacji 199.000,00 zł. 

 
Osiągnięte rezultaty z zadań publicznych w roku 2021: 
 

1. Zawody wędkarskie wraz z treningiem amatorskiego i sportowego połowu ryb dla 25. osób. 

2. Mini bieg dla 85. dzieci. 

3. Treningi w zakresie zajęć sportowych dla 531. osób. 

4. Udział w 191. turniejach, meczach, rozgrywkach. 

5. Uzupełnienie i wzbogacenie zaplecza sportowego m. in. zakup piłek, znaczników, obciążniki, 

bramki, stroje, obuwie dla 7. klubów. 

6. Zorganizowano warsztaty psychologiczne dla dzieci, warsztaty z dietetykiem, warsztaty 

z trenerem motoryki dla 25. osób. 

7. Utrzymanie bazy sportowej – drobne remonty, naprawy dla 6. klubów. 

8. Udział w festiwalach, koncertach pieśni – 1 wyjazd. 

9. Doposażenie w stroje – dla 2. organizacji. 

10. Gminne kolędowanie z poczęstunkiem – 1 dzień dla ok. 200. osób. 

11. Zorganizowanie Mikołajek wraz z konkursem plastycznym dla 420. osób. 

12. Bieg + NordicWalking dla 120. osób. 

https://www.wreczyca-wielka.pl/


 
 RAPORT O STANIE GMINY WRĘCZYCA WIELKA 2021 

 

57 

https://www.wreczyca-wielka.pl/ 

13. Spotkanie Świąteczne z przekazaniem Światła Betlejemskiego – 60. osób. 

14. Festyn i Wigilia dla seniora. 

15. Spotkanie z młodym pokoleniem – pokazanie jak babcie i prababcie przygotowywały potrawy 

– 29. osób. 

16. Dożynki – konkurs na ekspozycje dożynkową  - 9. rodzin. 

17. Warsztaty rękodzieła – 66. osób. 

18. Wykonanie i zaprezentowanie wieńca dożynkowego. 

19. Remont akordeonu. 

20. Wspólna biesiada, plecenie wianków. 

21. Dożynki-kapliczka.  

22. Zbiórki tematyczne, uroczystości patriotyczne, doposażenie w akcesoria harcerskie – 60 osób. 

23. Happening Święto Flagi – 100 osób. 

24. Zrekonstruowanie fragmentów okopów z 1939 r. zbudowanych w ramach pozycji opóźniają-

cych. 

25. Zamontowanie 5 głazów pamiątkowych na 3. pozycjach opóźniających szlaku bojowego OW 

Truskolasy. 

KGW w Golcach jako jedyne z pośród organizacji, z którymi podpisano umowy, nie złożyło terminowo 
sprawozdania końcowego z realizacji zadania. 
 

 

3.4. Program wieloletni „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023 

Od 1 stycznia 2019 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje program rządowy „Posiłek  

w szkole i domu” na lata 2019-2023, który jest kontynuacją dotychczasowego programu „Pomoc 

państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. 

 

Ośrodek w 2021r. kontynuował realizację programu rządowego w zakresie modułu dla dzieci  

i młodzieży oraz modułu dla dorosłych. Wykonywał zadania wynikające z programu poprzez 

zapewnienie posiłku dla dzieci w przedszkolach i szkołach oraz w formie zasiłków celowych na zakup 

żywności. 

                              Wydatki związane z realizacją Programu obrazuje poniższa tabela 

 2021 rok 

Środki z budżetu państwa 52.195,86 zł 

Środki własne gminy 46.764,25 zł 

Ogółem 98.960,11 zł 

 

W 2021 roku pomocą w ramach Programu objęto 243 osoby. 
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3.5. Gminny wieloletni program osłonowy „Posiłek dla dzieci i młodzieży”  

na lata 2019 – 2023" 

Program osłonowy przyjęty przez Radę Gminy Uchwałą Nr III/29/18 Rady Gminy Wręczyca Wielka  

z dnia 28.12.2018r. w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego „Posiłek dla 

dzieci i młodzieży” na lata 2019 – 2023 jest elementem polityki społecznej gminy w zakresie poprawy 

poziomu życia rodzin o niskich dochodach, poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży oraz kształtowania 

właściwych nawyków żywieniowych. Jego realizatorem i koordynatorem jest Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej we współpracy z innymi jednostkami organizacyjnymi Gminy (szkołami, przedszkolami). 

Program jest finansowany ze środków własnych Gminy oraz dotacji z budżetu państwa w ramach 

rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. 

W 2021r. na wniosek dyrektorów szkół i przedszkoli wydano 347 posiłków dla 9. dzieci. Koszt posiłków  

wyniósł 1.655,80 zł, w tym: środki własne Gminy - 1.1780,8 zł oraz dotacja z budżetu państwa  

477,00 zł. 

 

3.6. Program „Wspieraj Seniora” 

Gmina Wręczyca Wielka w 2021 r. realizowała Program „Wspieraj Seniora”, za realizację którego 

odpowiadał  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.  

W 2021 r. usługą objęte były 4 osoby, w tym 3 osoby w wieku powyżej 70. roku życia i 1. osoba będąca 

w szczególnej sytuacji, w wieku poniżej 70. Roku życia, w tym 1. osoba zgłosiła się poprzez infolinię,  

a 3 osoby zgłosiły się bezpośrednio do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Usługa wsparcia polegała w szczególności na dostarczeniu zakupów, zgodnie ze wskazanym przez 

Seniora zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki 

higieny osobistej. 

Usługi, w zależności od potrzeb, były świadczone jednorazowo lub cyklicznie, tj. kilkakrotnie w czasie 

trwania programu. Usługę dostarczania zakupów świadczył pracownik socjalny. 

Pomimo niewielkiej liczby osób objętych usługami, program przyczynił się do wsparcia seniorów, 

szczególnie tych, którzy nie byli dotychczas objęci pomocą ze strony GOPS. Program dawał również 

poczucie bezpieczeństwa Seniorom poprzez działanie infolinii. 

Na realizację Programu „Wspieraj Seniora” w 2021 r. zaplanowano i otrzymano kwotę w wysokości 
9.00,000 zł. Wysokość środków finansowych faktycznie wydatkowanych na realizację Programu 
wyniosła 3.171,42 zł. Kwota ta została przeznaczona na nagrody dla 2. pracowników zaangażowanych 
w realizację Programu. 
Kwotę w wysokości 5.828,58 zł zwrócono na konto Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. 
 Z uwagi na małą liczbę osób zgłoszonych do Programu, Gmina nie korzystała z usług wolontariuszy. 
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3.7. Program „Dobry Start”  

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie szczegółowych warunków 

realizacji rządowego programu „Dobry Start”  wprowadziło w życie rządowy program „Dobry start”,  

w ramach którego osoby uprawnione mogą otrzymać jednorazowe świadczenie w wysokości 300,00 zł, 

w związku z rozpoczęciem roku szkolnego przez dziecko lub osobę uczącą się.  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej od 01 lipca 2018 r.  do 30 czerwca 2021 r. realizował zadania 

wynikające z w/w programu. 

Od lipca 2021 roku za przyznanie i wypłatę środków dla uczniów rozpoczynających rok szkolny 
odpowiada Zakład Ubezpieczeń Społecznych, z wyjątkiem spraw dotyczących świadczenia „Dobry 
Start” z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego w latach 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021.  
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej nie wypłacał świadczeń w 2021 roku za wyżej wymienione okresy, 
tym samym nie poniósł wydatków finansowych. 
 

3.8. Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy  

w Rodzinie w Gminie Wręczyca Wielka 

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie 

Wręczyca Wielka na lata 2019 – 2023 został przyjęty  Uchwałą Nr III/27/18 Rady Gminy Wręczyca 

Wielka z dnia 28 grudnia 2018r. 

Głównym celem Programu jest zwiększenie skuteczności działań na rzecz przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie oraz zmniejszenie skali tego zjawiska w Gminie Wręczyca Wielka. 

Realizatorami zadań określonych w Programie był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Zespół 

Interdyscyplinarny, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policja, Szkoły  

i Przedszkola, Placówki służby zdrowia, Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień oraz Przeciwdziałania 

Przemocy. Monitorowanie realizacji zadań prowadził Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

we Wręczycy Wielkiej. 

Rolę szczególną pełni Zespół Interdyscyplinarny, jako koordynator działań na rzecz rozwiązywania 

problemów przemocy domowej oraz inicjator nowych działań i potrzeb. 

W 2021 roku odbyły się 4 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego. Przedmiotem posiedzeń Zespołu 

Interdyscyplinarnego było integrowanie i koordynowanie działań poszczególnych przedstawicieli 

podmiotów powoływanych do Zespołu oraz grup roboczych w szczególności poprzez ocenę 

efektywności zadań prowadzonych w ramach procedury „Niebieskiej Karty” w indywidualnych 

przypadkach oraz rozpowszechnianie informacji o możliwościach uzyskania pomocy, poradnictwa   

i wsparcia w sytuacjach dotyczących zjawiska przemocy w rodzinie. 

Podczas posiedzeń analizowano działania grup roboczych, jak również proponowano kierunki dla 

działań poszczególnych grup roboczych, powołanych dla indywidualnych rodzin.  

Zespół współuczestniczył także w podejmowaniu decyzji dotyczących zasadności kontynuowania 

realizowanej procedury, bądź też jej zakończenia. 
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W 2021 r. Ośrodek wydatkował kwotę  864,44 zł  na obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu 

Interdyscyplinarnego, którą przeznaczono na opłaty pocztowe i zakup materiałów biurowych. 

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2021 r. do Zespołu Interdyscyplinarnego we Wręczycy Wielkiej 

wpłynęło 39 formularzy Niebieskiej Karty A, w tym:   

1. 27 formularzy Niebieskiej Karty A wypełnionych przez funkcjonariuszy Policji, 
2. 8 formularzy Niebieskiej Karty A wypełnionych przez  pracowników Ośrodka Pomocy 

Społecznej, 
3. 1 formularz wypełniony przez przedstawicieli oświaty (Szkoła Podstawowa), 
4. 3 formularze przesłane z Zespołów Interdyscyplinarnych z terenu innych gmin – w tym 

2 wypełnione przez Policję, 1. przez przedstawicieli  ochrony zdrowia. 
 

W 2021r. pomocą w ramach procedury Niebieskiej Karty  objęto 43 rodziny, w tym: 

• wobec 13. rodzin kontynuowano działania w ramach procedury z poprzednich lat, 

• 30 rodzin objętych zostało działaniem grup roboczych od 01 stycznia 2021 r. 

W 30. rodzinach, tj. 69,8 % (w stos. do 43 rodzin) objętych procedurą Niebieskiej Karty w okresie 

styczeń – grudzień 2021 r. występował problem alkoholowy lub istniało podejrzenie o występowaniu 

takiego problemu. 

Zespół Interdyscyplinarny w 2021 r. do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we 

Wręczycy Wielkiej skierował 8 osób, wobec których istniało podejrzenie, iż stosują przemoc w rodzinie.   

W związku z wszczęciem procedury Niebieskiej Karty -  Ośrodek złożył 8 zawiadomień do organów 

ścigania, tj. do Komisariatu Policji we Wręczycy Wielkiej, o możliwości popełnienia przestępstwa  

z użyciem przemocy w rodzinie. 

Rodziny, w których funkcjonowała procedura Niebieskiej Karty oraz  występowały inne problemy takie 

jak: bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, wielodzietność itp.,  zostały objęte przez 

Ośrodek pomocą w formie: 

• pracy socjalnej mającej na celu poprawę sytuacji rodzinnej  -   43 rodziny, 

• pomocy finansowej (zasiłki celowe, okresowe)           -   6 rodzin, 

• pobyt w Domu Pomocy Społecznej            -  1. osoba (skierowana w 2020 r.), 

• udzielenie schronienia w schronisku            -  1. osoba, 

• udzielanie wsparcia przez asystenta rodziny            - 2. rodziny. 
 

W ramach Programu realizowano w placówkach oświatowych projekty edukacyjne, profilaktyczne, 

korekcyjne i terapeutyczne oraz promowano wartości i zasady wychowania bez przemocy. 

Na realizację  Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy  

w Rodzinie dla Gminy Wręczyca Wielka na lata 2019 – 2023;  w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 

2021 r. wydatkowano kwotę w wysokości 18.812,50 zł.  W grupie wsparcia uczestniczyło 16 osób. 
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3.9. Program Wspierania Rodziny w Gminie Wręczyca Wielka 

Program Wspierania Rodziny w Gminie Wręczyca Wielka na lata 2019 – 2021 został przyjęty do 

realizacji Uchwałą Nr III/28/18 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 grudnia 2018r. 

Celem głównym Programu jest wspieranie rodzin mających problemy z wypełnieniem swoich funkcji  

opiekuńczo – wychowawczych oraz zapobieganie dysfunkcjonalności rodzin. 

Natomiast cele szczegółowe zakładają: 

• wspieranie prawidłowej funkcji rodziny poprzez zabezpieczenie podstawowych potrzeb 

bytowych członków rodziny, 

• wsparcie roli i funkcji rodziny, 

• wspomaganie dziecka i jego rodziny  w środowisku szkolnym i pozaszkolnym, 

• podnoszenie jakości i efektywności usług świadczonych na rzecz wspierania rodziny. 

 

Adresatami Programu są  rodziny mieszkające na terenie gminy Wręczyca Wielka, w szczególności 

rodziny: 

• przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, 

• rodziny zagrożone umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej, 

• rodziny, w których władza rodzicielska została ograniczona lub odebrana poprzez umieszczenie 

dzieci w pieczy zastępczej. 

Wspieranie rodziny jest prowadzone za jej zgodą (za wyjątkiem postanowień sądowych) oraz 
aktywnym udziałem każdej rodziny z uwzględnieniem zasobów własnych oraz źródeł wsparcia 
zewnętrznego.  

W 2021 r. w pieczy zastępczej przebywało 22. dzieci. 

W 2021 r. Gmina współfinansowała pobyt: 

• 17. dzieci w przebywających w 11 rodzinach zastępczych na kwotę 58.819,46 zł, 

• 2. dzieci przebywających w placówce opiekuńczo – wychowawczej  na kwotę  39.906,06 zł, 

• 3. dzieci w rodzinnym domu dziecka na kwotę 8.405,74 zł. 

 
Łączna kwota współfinansowania pobytu dzieci w pieczy zastępczej w 2021 roku wyniosła  

107.131,26 zł,  tj. o 44.642,01 zł  więcej niż w 2020 roku i o 62.470,05 zł więcej niż w 2019 roku. 

 

3.10. Program „Czyste Powietrze” 

Gmina Wręczyca Wielka w dniu 11.07.2019 r. podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Katowicach porozumienie w sprawie wspólnej 

realizacji programu „Czyste Powietrze”. 
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Program „Czyste Powietrze” jest pierwszą ogólnokrajową inicjatywą walki ze smogiem. W jego ramach 

można przeprowadzić termomodernizację budynków, np. wykonać termoizolację lub wymienić 

stolarkę okienną i drzwiową na bardziej energooszczędną. Z dofinansowania można skorzystać w celu 

wymiany starych, wysokoemisyjnych kołów węglowych na ekologiczne źródła energii, np. pompę 

ciepła, instalację fotowoltaiczną, kolektory słoneczne, rekuperację czy wykonanie instalacji 

centralnego ogrzewania. Dodatkowo można przeprowadzić kompletny audyt energetyczny wykazujący 

rzeczywiste zapotrzebowanie budynku na energię cieplną.  

W dniu 01.10.2020r. w życie weszły zmiany w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony 

środowiska (Dz. U. z 2020r. poz. 1219, z późn. zm.), które nakładają na gminy obowiązek wydawania 

zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadający na jednego członka 

gospodarstwa domowego dla potrzeb uczestnictwa w programie.  

Do ustalania wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu, stosuje się przepisy ustawy  

z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych. Zaświadczenia wydawane są przez Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej po uprzednim złożeniu wniosku. 

W 2021r. wydano 147 zaświadczeń dla osób ubiegających się o dotację w ramach programu  

„Czyste powietrze”.  Do WFOŚiGW przekazano 143 wnioski. 

3.11. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Wręczyca Wielka na lata 2018 – 2021 

z perspektywą do 2025 roku został przyjęty Uchwałą Nr XXXVI/368/18 Rady Gminy Wręczyca Wielka  

z dnia 27 września 2018r. 

Uchwałą Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 27 listopada 2020 roku przyjęto raport z realizacji 

Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Wręczyca Wielka na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 

2025 za lata 2018-2019. 

Program jest elementem polityki ochrony środowiska rozumianej jako zespół działań mających na celu 

stworzenie warunków niezbędnych do realizacji ochrony środowiska zgodnie z zasadą 

zrównoważonego rozwoju gminy. Gmina Wręczyca Wielka nie realizuje bezpośredniego programu 

dotacyjnego związanego z wymianą źródła ciepła głównie z uwagi na zawarte porozumienie  

z WFOŚiGW na realizację programu „Czyste Powietrze”. 

 

3.12. Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Wręczyca Wielka 

Zgodnie z art. 11a ustawy o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1840) Rada Gminy 

określa w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.  

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Wręczyca Wielka na 2021 rok, objął swoim zakresem realizację takich zadań, jak: 

1. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt; 

2. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie; 

3. Odławianie bezdomnych zwierząt; 

4. Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku; 

5. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 
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6. Usypianie ślepych miotów; 

7. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich; 

8. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych  

z udziałem zwierząt. 

Na realizację zadań opisanych w Programie, wykorzystano środki finansowe w wysokości 60.244,90 zł 

w tym na: 

• odbiór padłych zwierząt  wydatkowano     - 18.446,40 zł 

• wyłapywanie i umieszczanie bezdomnych zwierząt w schronisku  - 34.993,50 zł 

• opiekę weterynaryjną nad rannymi zwierzętami    -    2.070,00 zł 

• korzystanie z usług pogotowia leśnego      -    4.735,50 zł 

 

 

3.13. Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy 

 

29 listopada 2001r. Rada Gminy Wręczyca Wielka podjęła uchwałę Nr 65/VIII/01 w sprawie zasad 

wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.  

Zgodnie z cyt. uchwałą Rada Gminy powołuje Komisję Mieszkaniową, której przedmiotem działania jest 

opiniowanie wniosków osób ubiegających się o przyznanie lokali. 

Uchwała obowiązuje w niezmienionym brzmieniu. 

 

3.14. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wręczyca 

Wielka w latach 2011-2031 

W Gminie Wręczyca Wielka realizowany jest program usuwania azbestu i wyrobów zawierających 

azbest przyjęty uchwałą Nr XV/178/12 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 30 kwietnia 2012r.  

z nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych polegający na demontażu pokryć, zbiórce  

i utylizacji wyrobów zawierających azbest. 

 
W roku 2021 zdemontowano z budynków mieszkalnych i zabudowań gospodarczych materiały 
budowlane zawierające azbest oraz odebrano wyroby zawierające azbest zeskładowane na paletach 
o  łącznej masie 152,946 Mg z 56. gospodarstw domowych, na co wydano kwotę 67.682,12 zł z czego 
na : 

• demontaż, transport i unieszkodliwianie  -  52.836,19 zł  

• odbiór, transport i unieszkodliwianie        - 14.845,93 zł  

3.15. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wręczyca Wielka  

„Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomani na 2021 rok” został przyjęty do realizacji Uchwałą Nr XXIII/223/20 Rady Gminy Wręczyca 
Wielka z dnia 30 grudnia 2020 r.   
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W ramach Programu Gmina realizowała zadania własne, zgodnie z art. 4¹ ust. 2 ustawy z dnia 26 
października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz zgodnie  
z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. 
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii na rok 2021 opierał się na zadaniach określonych w obu ww. aktach prawnych.                                                
W 2021 roku koordynowany był przez Podinspektora ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom 
w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich w Urzędzie Gminy Wręczyca Wielka i realizowany 
we współpracy z instytucjami, które organizacyjnie i merytorycznie przygotowane były do 
wykonywania zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, tj. Gminną Komisją 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA) we Wręczycy Wielkiej, placówkami oświatowymi, 
Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Gminnym Ośrodkiem Kultury, Zespołem 
Interdyscyplinarnym, Policją.  
Podejmowane działania w ramach Programu skierowane były do różnych grup społecznych,                          
w większości były kontynuacją przedsięwzięć podjętych w latach poprzednich, przykładem takich 
działań są m.in: działalność Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień oraz Przemocy w Rodzinie, 
realizacja rekomendowanych programów profilaktycznych, udział w ogólnopolskich kampaniach 
profilaktycznych. Z powodu epidemii koronawirusa, obostrzeń, nauki zdalnej w szkołach, większość 
zaplanowanych na okres od stycznia do grudnia 2021 r. działań profilaktycznych w ramach Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 
2021 rok nie zostało zrealizowanych. 
 

Na realizację „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok” Gmina Wręczyca Wielka przeznaczyła środki finansowe, 
które zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi pochodzą                      
z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, tzw. fundusz korkowy. 
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. na realizację Programu wydatkowano środki finansowe 

łącznie w kwocie 297.406,64 zł, w tym: w ramach Działu  851 – Ochrona zdrowia, Rozdział – 85153 

zwalczanie narkomanii, wydatkowano środki w kwocie 4.900,00 zł, w ramach Działu 851 – Ochrona 

zdrowia, Rozdział – 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi, wydatkowano środki w kwocie  

292.506,64 zł. 

 
3.15.1. Fundusz korkowy 
 
Fundusz korkowy zwany też kapslowym, to wyodrębnione środki pozyskiwane od przedsiębiorców 
sprzedających alkohol. 
Aby skutecznie realizować jedno z wielu zadań własnych gminy, jakim jest prowadzenie działań 
związanych z profilaktyką rozwiązywania problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób 
uzależnionych od alkoholu w Gminie Wręczyca Wielka w 2021 r. działały: 
 
1. Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień oraz Przemocy w Rodzinie. Pełni ważną rolę w lokalnym 
systemie pomocy. Zadaniem punktu jest zdiagnozowanie problemów klienta w zakresie uzależnień   
i przemocy w rodzinie oraz zaplanowanie pomocy i udzielenie wsparcia dla osób i rodzin korzystających 
z jego usług. W punkcie konsultacyjnym mieszkańcy mogli uzyskać bezpłatną, interdyscyplinarną 
pomoc w zakresie konsultacji, poradnictwa, wsparcia, pomocy terapeutyczne i psychologicznej 
dotyczących problemów uzależnień, współuzależnienia, zjawiska przemocy w rodzinie, sytuacji dziecka 
w rodzinie z problemem uzależnień i przemocy.  
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Zainteresowanie ww. usługami w Gminie Wręczyca Wielka jest duże, dlatego też wychodząc naprzeciw 
oczekiwaniom i potrzebom mieszkańców, zatrudnieni w Punkcie Konsultacyjnym specjaliści pełnili 
dyżury w budynku Urzędu Gminy 3 dni w tygodniu, tj.: psychoterapeuta/mediator – po 7,5 godz.  
w każdy piątek miesiąca, certyfikowany instruktor terapii uzależnień – po 4 godz.  w każdy poniedziałek, 
psycholog - po 5 godzin w każdą środę. 
Łącznie w ramach działalności Punktu Konsultacyjnego w 2021 roku udzielono 677 konsultacji                         
89 osobom.  
W okresie od stycznia 2021 r. do grudnia 2021 r. certyfikowany terapeuta do spraw uzależnień udzieliła 
201 konsultacji indywidualnych 27 osobom, mających charakter spotkań jedno lub wielorazowych. 
Spośród osób z problemem alkoholowym zgłaszających się do Punktu Konsultacyjnego 3 z nich zostały 
skierowane do Ośrodka Terapii Uzależnień w Parzymiechach, gdyż zaawansowana choroba alkoholowa 
uniemożliwiała korzystania jedyne z konsultacji indywidualnych i wymagała podjęcia terapii 
odwykowej.  
Podczas spotkań z terapeutą osoby uzależnione uzyskiwały informacje na temat leczenia i pomoc                        
w wytrwaniu w abstynencji. Przekazywana im była podstawowa wiedza o chorobie alkoholowej                               
i motywacja do systematycznej pracy nad sobą w kierunku zdrowienia. W Punkcie Konsultacyjnym 
pracuje się nad złością, poczuciem krzywdy psychicznej i fizycznej, nad mechanizmami uzależnienia, 
głodem alkoholowym, nawrotami, pokorą i bezsilnością.  
Psychoterapeuta/mediator pełniła dyżury w okresie od stycznia 2021 r. do grudnia 2021 r.                                   
i przeprowadziła łącznie 419 konsultacji i wsparcia dla 47 osób.  
Konsultacje, porady, wskazówki i wsparcie, udzielane przez psychoterapeutę dotyczyły m.in. 
problemów rodzinnych, wychowawczych, uzależnień, współuzależnienia, przemocy domowej, 
depresji, problemów związanych z depresją, lękiem, paniką, histerią, osamotnieniem, epidemią.   
Psycholog w okresie od lipca do grudnia 2021 r. udzieliła łącznie 57 konsultacji 15 osobom, mających 
charakter spotkań jedno lub wielorazowych. 
Konsultacje, porady, wskazówki i wsparcie udzielane przez psychologa dotyczyły głównie problemów 
rodzinnych, trudności związanych z zaburzeniami lękowymi, trudności w radzeniu sobie ze stresem                  
i lękiem, zaburzeń adaptacyjnych, depresji młodzieńczej, trudnej sytuacji emocjonalnej rodziny, 
uzależnień behawioralnych, choroby alkoholowej, niskich kompetencji wychowawczych, 
niewydolności wychowawczej rodziców, problemów somatycznych.  
Specjaliści pracujący w punkcie konsultacyjnym współpracują z Gminnym Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej, sądami, placówkami oświatowymi na terenie Gminy, Gminną Komisją Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych we Wręczycy Wielkiej oraz koordynatorem Programu. 
 
Do Punktu Konsultacyjnego zgłaszały się osoby w różnym wieku i z różnymi problemami,  w większości 
zgłaszały się same, część była kierowana przez pracowników socjalnych oraz członków GKRPA.  
Niektóre z osób korzystały z jednorazowej konsultacji, inne osoby regularnie korzystały z pomocy  
i wsparcia.  
 
2. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we Wręczycy Wielkiej. 
Jej funkcjonowanie oparte jest na przepisach art. 4¹ ust. 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości  
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 
Ze względu na powierzone jej przez ustawę zadania, odgrywa zasadniczą rolę w lokalnej polityce wobec 
alkoholu.  
Zarządzeniem Nr 88/2017 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 18 września 2017 roku został 
powołany skład Komisji, który został zmieniony na mocy Zarządzenia Nr 26/2018 Wójta Gminy 
Wręczycy Wielkiej z dnia 1 marca 2018 roku. W 2021 roku Komisja liczyła 8 członków. Członkowie 
Komisji posiadali przeszkolenie w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 
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Ustawowe zadania gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych to: 
 

• inicjowanie działań w zakresie realizacji zadań własnych gminy związanych z profilaktyką                                      
i rozwiązywaniem problemów alkoholowych ujętych w formie gminnych programów - 
podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby 
uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa 
odwykowego  

• opiniowanie wniosków o wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych pod 
względem zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy 

• kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych 

• uczestnictwo w pracach zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych na podstawie ustawy                                   
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz realizacja procedury „Niebieskie Karty” (par. 12 
rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów 
formularzy „Niebieska Karta”). 
 

W 2021 roku Komisja odbyła 26 posiedzeń (w 2020 roku-17), w tym: 2 posiedzenia plenarne,                          
2 posiedzenia wyjazdowe – kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych, 22 posiedzenia na 
których prowadzono rozmowy motywujące do ograniczenia spożywania napojów alkoholowych oraz 
podjęcia terapii odwykowej i opiniowano wnioski o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów 
alkoholowych.  
W 2021 roku do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we Wręczycy Wielkiej 
wpłynęły 32 wnioski dotyczące rozpoczęcia procedury zastosowania obowiązku poddania się leczeniu 
odwykowemu. 
W ramach gminnego programu sfinansowano koszty: 
 

• przeprowadzenia badania przez biegłych sądowych i sporządzenie opinii psychiatryczno-
psychologicznej w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, które w 2021 roku wyniosły  za 
sporządzenie 17 opinii 6.120 zł; 

• postępowania sądowego związanego ze złożeniem 19 wniosków przez GKRPA do Sądu 
Rejonowego w Częstochowie V Wydział Rodzinny i Nieletnich o zobowiązanie osób 
uzależnionych od alkoholu do podjęcia leczenia odwykowego, w związku z czym wydatkowano 
kwotę w wysokości 1.900,00 zł. 
 

W 2021 roku Komisja utrzymywała stałe kontakty z dyrektorami placówek oświatowych  i pedagogami 
szkolnymi w celu podejmowania wspólnych działań informacyjno-edukacyjnych  w zakresie profilaktyki 
uzależnień od alkoholu, narkotyków i nikotyny oraz podejmowania konkretnych działań w zakresie 
rozwiązywania problemów związanych z używaniem alkoholu przez osoby nieletnie, a także ze 
zjawiskiem narkomanii i przemocy. Ponadto Komisja ściśle współpracowała z: Podinspektorem  
ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom, który jednocześnie prowadzi obsługę administracyjną 
Komisji, Komisariatem Policji we Wręczycy Wielkiej, Punktem Konsultacyjnym, Gminnym Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej, Gminnym Ośrodkiem Kultury, kuratorami sądowymi, Sądem Rejonowym  
w Częstochowie, Poradnią Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Kłobucku i w Częstochowie, 
Zakładami Leczenia Uzależnień. 
 
 
W zakresie kierowania na terapię i rehabilitację osób uzależnionych i współuzależnionych była i nadal 
kontynuowana jest współpraca z ośrodkami leczenia uzależnień od alkoholu. Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest w ścisłej współpracy z Poradnią Terapii Uzależnień                          
i Współuzależnienia od Alkoholu w Kłobucku i Częstochowie oraz z Zakładami Leczenia Uzależnień.  
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3. Grupy wsparcia dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz osób doznających przemocy  
w rodzinie i osób  w sytuacjach kryzysowych . 
W 2021 roku w spotkaniach grupy wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie oraz osób 
będących w sytuacjach kryzysowych udział wzięło ogółem 16 osób. W związku z sytuacją epidemiczną 
w Polsce, ograniczeniem w zakresie bezpośredniej obsługi interesantów, osoby świadczące usługi  
w Punkcie Konsultacyjnym ds. Uzależnień oraz Przemocy w Rodzinie wykonywały również pracę 
zdalnie za pośrednictwem kontaktów telefonicznych, sms, poprzez komunikatory oraz portal 
społecznościowy.  
Głównym celem grupy wsparcia jest podejmowanie działań w kierunku zatrzymani i przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie i jej konsekwencjom poprzez np.: zwiększenie świadomości przysługujących praw, 
umacnianie poczucia własnej wartości, pogłębianie wglądu w trudne sytuacje, rozwijanie umiejętności 
interpersonalnych, odnajdywanie poczucia wsparcia wśród osób doświadczających podobnych 
trudności. Udział w spotkaniach przyczynił się do poprawy funkcjonowania uczestniczek w środowisku 
zamieszkania, ich wzmocnienia, ukierunkowania  w działaniach i zrozumienia problemu. 
 

 

3.16. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wręczyca Wielka na lata 

2022-2028 

26 listopada 2021 r. Rada Gminy Wręczyca Wielka Uchwałą Nr XXXIV/289/21 przyjęła Strategię 

Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wręczyca Wielka na lata 2022– 2028. 

Zastąpiła ona Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wręczyca Wielka na 

lata 2014– 2022. Wiele elementów społecznych z dotychczasowej strategii zostało uwzględnionych  

w Strategii na lata 2022 – 2028. 

W Strategii rozwiązywania problemów społecznych  założono, że w perspektywie najbliższych lat 

należy wspierać osoby potrzebujące pomocy w samodzielnym funkcjonowaniu, doskonalić system 

usług. Założono również propagowanie zdrowego stylu życia, a także  dalsze budowanie wizerunku 

pomocy społecznej – w oparciu o wiedzę, profesjonalizm i solidarność społeczną. 

Strategia będzie realizowana poprzez programy dotyczące m.in.: ochrony i wsparcia rodzin i osób 
z niepełnosprawnościami, ochrony zdrowia psychicznego, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 
profilaktyki zachowań ryzykownych i uzależnień. 

 
3.17. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. 
 

Realizacja Programu FEAD w 2021 r.  (Podprogram z 2020) 

W 2021 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował zadania wynikające z Programu 

Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.  
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Pomoc w ramach Programu kierowana była do osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów 

nie mogły zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też 

trafiała do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej 

przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych 

do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), 

stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana była w postaci artykułów spożywczych, które 

przekazywane były osobom najbardziej potrzebującym. 

Z pomocy mogły korzystać osoby i rodziny, których dochód nie przekraczał 220% kryterium 

dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej, tj. odpowiednio: 

• 1.542,20  zł dla osoby samotnie gospodarującej, 

• 1.161,60 zł dla osoby w rodzinie. 

W 2021 roku  wydawano żywność w ramach Podprogramu 2020. 

W okresie od 10 lutego do 30 września 2021 roku Programem objęto 190 rodzin (396 osób  

w rodzinach), dla których wydano 2.080 paczek żywnościowych. Łącznie wydano 24.108,20 kg 

żywności o wartości 120.210,92 zł. 

Średnio dla 1 osoby wydano 60,88 kg żywności. 

Koszty finansowe poniesione przez gminę na dofinansowanie do transportu żywności wyniosły  

5.300,00  zł. 

Pracownicy socjalni wydawali skierowania dla osób zakwalifikowanych do pomocy żywnościowej,  

prowadzili ewidencję wydawanych kart, indywidualne karty asortymentowe oraz  pokwitowania 

odbioru wydanej żywności. Co miesiąc sporządzali sprawozdanie z wydanych produktów 

żywnościowych. 

Po zakończeniu realizacji programu sporządzano rozliczenie z realizacji Programu, które przekazano do 

Częstochowskiego Banku Żywności. 

Osoby korzystające ze wsparcia Programu wzięły również udział w warsztatach edukacyjnych  
dot. przeciwdziałaniu marnotrawstwu żywności i zdrowego odżywiania. 
Były to warsztaty pt.: „Ekonomiczne i ekologiczne skutki marnowania żywności” oraz  „Jak bezpiecznie 

przechowywać żywność”. Warsztaty odbyły się w dniu 24 sierpnia 2021 r. 

 
3.18. Programu rządowy „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”  - edycja 2021 
 
Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” zapewniał usługę asystenta w wykonywaniu 
codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym, dedykowaną osobom 
niepełnosprawnym w stopniu znacznym lub umiarkowanym. Nadrzędnym celem usług asystenta było 
dążenie do poprawy funkcjonowania osoby niepełnosprawnej i przyczynianie się do umożliwienia 
prowadzenia przez osoby niepełnosprawne bardziej aktywnego i samodzielnego życia. 
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Usługi asystenta w szczególności polegały na pomocy asystenta w:  

➢ wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce  (np. dom, 
praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety 
lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia 
kulturalne/rozrywkowe/społeczne/ sportowe itp.);  

➢ zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;  

➢ załatwieniu spraw urzędowych;  

➢ nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;  

➢ korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.);  

➢ wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności 
– także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej. 
Usługa asystenta mogła być realizowana przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. 
Limit usług asystenta na 1. uczestnika Programu wynosił 60 godzin miesięcznie. 
Korzystanie z usług asystenta osobistego było bezpłatne dla osoby niepełnosprawnej.  
Program realizowany jest ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 
Rekrutacja do usługi miała charakter ciągły. 
 
W ramach Programu 7. asystentów udzieliło wsparcia 9. osobom niepełnosprawnym 
w tym: 
-  2. dzieci w wieku do 16 roku życia, 
-  5.  osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności, 
-  2. osobom z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. 
 
Wykonano 1.134 godzin usług. 
 
Na realizację Programu otrzymano środki w wysokości 50.337,00 zł. 

Wykorzystano środki w wysokości 49.901,56 zł, w tym: 

• na realizację zadania, tj. objęcie usługami przez asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej 

– 9 osób niepełnosprawnych na kwotę 48.923,10 zł, 

• na obsługę zadania wydatkowano kwotę w wysokości 978,46 zł. 

Niewykorzystane środki w wysokości 435,44 zł oddano do budżetu państwa. 

 
3.19. Program „Asystent Rodziny na 2021” 
 
Celem Programu była pomoc dla gmin w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny,  

w tym również realizacji przez asystenta rodziny wsparcia, o którym mowa w art. 8 ust. 2 ustawy  

o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, co czyni asystenta rodziny ważnym ogniwem w systemie 

wsparcia rodzin. 

Program finansowany był ze środków Funduszu Pracy. 

Otrzymano środki w wysokości 2.000,00 zł, które  wykorzystano w całości na dofinansowanie dodatku 

do wynagrodzenia dla 1 asystenta rodziny. 
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3.20. Program gminny „Dobry Start 2000 plus” 

30 grudnia 2020 r. Rada Gminy Wręczyca Wielka podjęła uchwałę Nr XXIII/227/20 w sprawie zasad 

udzielania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dwojga lub więcej dzieci podczas jednego porodu 

„Dobry Start 2000 plus”. Warunkiem uzyskania pomocy jest stałe zamieszkiwanie na terenie Gminy 

Wręczyca Wielka, co najmniej przez jednego z rodziców przez okres 12 pełnych miesięcy 

kalendarzowych przed urodzeniem się dzieci i w dniu złożenia wniosku o zapomogę.  

Zapomoga przyznawana jest niezależnie od dochodów rodziny. 

W ramach programu w 2021 roku przyznano i wypłacono dla 4. rodzin (9. dzieci) jednorazową 

zapomogę z tytułu urodzenia dwojga lub więcej dzieci podczas jednego porodu.  

Koszt programu wyniósł 18.000,00 zł. 

 

3.21. Projekt socjalny „Świąteczna niespodzianka dla Seniorów 95+ z Gminy Wręczyca 

Wielka. 

 

Projektem objęto 20 seniorów w wieku powyżej 95 roku życia zamieszkałych na terenie Gminy 

Wręczyca Wielka. Koszt projektu wyniósł 1.941,00 zł. 

 

3.22.  Wielka Koalicja Gmin 

 

Krakowska Akademia Profilaktyki, organizator wielu skutecznych kampanii profilaktycznych, w uznaniu 

prowadzonych działań włączyła Gminę Wręczyca Wielka do Wielkiej Koalicji Gmin na rzecz zdrowia 

i bezpieczeństwa. 

Dokument potwierdza włączenie Gminy do grupy samorządów, które postanowiły wyjść naprzeciw 

problemom nasilającym się w czasie epidemii. 

Jest to kolejny certyfikat (w roku 2020 otrzymaliśmy certyfikat „Postaw na rodzinę”) potwierdzający 

nasze zaangażowanie w niesieniu pomocy mieszkańcom naszej Gminy. 

 

3.23. Fundusz Sołecki 

Fundusz sołecki jest formą budżetu partycypacyjnego. 

Fundusz sołecki to środki finansowe wyodrębnione w budżecie gminy, które są zagwarantowane dla 

sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków ich życia. To zebranie wiejskie – 

czyli mieszkańcy danego sołectwa podejmują decyzje na co mają zostać wykorzystane ww. środki 

finansowe. Zarówno Gmina, jak i sołectwa, uruchamiając fundusz sołecki, muszą sprostać kilku 

wymogom ustawowym. Fundusz sołecki to pieniądze z budżetu gminy, które mieszkańcy wsi mogą 
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przeznaczyć na wybrane przez siebie cele, jednak przedsięwzięcie w ramach funduszu sołeckiego, musi 

dotyczyć zadania realizowanego na obszarze sołectwa i spełniać trzy warunki: 

5. służyć poprawie życia mieszkańców, 

6. należeć do zadań własnych gminy, 

7. być zgodne ze strategią rozwoju gminy. 

  

Składany wniosek musi ponadto zawierać uzasadnienie oraz szacunek kosztów (w ramach środków 

określonych dla danego sołectwa). Sołtysi wszystkich miejscowości Gminy Wręczyca Wielka 

poinformowani zostali przez Wójta Gminy o wysokości środków przypadających danemu sołectwu   

w ramach funduszu sołeckiego na 2021r. 

Uchwalone przez zebrania wiejskie wnioski na 2021r. Sołtysi przedłożyli Wójtowi Gminy 

w ustawowym terminie, tj. do 30 września 2020r.  

 

Na inwestycje i zakupy w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r. wydatkowano kwotę 757.708,00 zł. 

Poniższa tabela przedstawia podział środków na poszczególne sołectwa. 

 

Lp. Sołectwo Kwota w zł 

1. Borowe 42.752,60 

2. Bór Zapilski 25.680,63 

3. Brzezinki 13.781,99 

4. Bieżeń 43.352,73 

5. Czarna Wieś 30.150,00 

6. Długi Kąt 27.630,58 

7. Grodzisko 43.320,33 

8. Golce 16.849,00 

9. Hutka 35.890,77 

10. Jezioro 26492,53 

11. Kalej 9.815,40 

12. Kuleje 29.550,40 

13. Klepaczka 17.351,29 

14. Nowiny 20.581,16 

15. Piła Pierwsza 22.702,37 

16. Piła Druga 17.120,51 
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17. Puszczew 36.747,80 

18. Pierzchno 24.404,00 

19. Szarlejka 42.728,85 

20. Truskolasy I 41.223,57 

21. Truskolasy II 41.223,57 

22. Węglowice 20.351,00 

23. Wydra 17.630,46 

24. Wręczyca Wielka I 43.636,35 

25. Wręczyca Wielka II 43.636,34 

26. Zamłynie 23.103,78 

 
 

Poniższe tabele przedstawiają szczegółowe wydatki poniesione na poszczególne sołectwa 
Grodzisko – 43.320,33 zł 

1.757,04 zł siatka polipropylenowa, siatki na bramki 

900,00 zł mapy do celów projektowych 

11.045,40 zł urządzenia do siłowni napowietrznej 

28.818,89 zł akcesoria zabawowe 

799,00 zł kosz na śmieci 

 
Kuleje – 29.550,40 zł 

900,00 zł mapa do celów projektowych 

150,00 zł plan zagospodarowania 

19.300,00 zł altana 

9.200,40 zł ułożenie kostki brukowej 

 
 
 
Czarna Wieś – 30.150,00 zł 

900,00 zł mapy do celów projektowych 

150,00 zł plan zagospodarowania terenu 

23.000,00 zł altana 

6.100,00 zł meble ogrodowe 

 
Kalej – 9.815,40 zł 

9.815,40 zł remont dachu altany 

 
Piła Pierwsza – 22.702,37 zł 

22.702,37 zł remont podłogi na Sali OSP 
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Truskolasy I – 41.223,57 zł 

2.745,47 zł oświetlenie placu zabaw 

604,00 zł grill z rusztem 

10.000,00 zł doposażenie placu zabaw 

2.496,19 zł kostka 

3.721,62 zł montaż ogrodzenia bramy 

4.000,00 zł uporządkowanie terenu 

67,65 zł tablice informacyjne 

499,69 zł kora sosnowa 

2.490,00 zł podbudowa z kruszywa 

351,50 zł ziemia 50L bio 

2.497,44 zł palisada okrągła, paleta 

1.750,00 zł zakup drzew , krzewów 

10.000,00 zł dofinansowanie zakupu agregatu 
hydraulicznego dla OSP Truskolasy 

 
Truskolasy II  - 41.223,57 zł 

2.745,47 zł oświetlenie placu zabaw 

604,00 zł grill z rusztem 

10.000,00 zł doposażenie placu zabaw 

2.496,20 zł kostka 

3.721,62 zł montaż ogrodzenia bramy 

4.000,00 zł uporządkowanie terenu 

67,65 zł tablice informacyjne 

499,69 zł kora sosnowa 

2.490,00 zł podbudowa z kruszywa 

351,50 zł ziemia 50L bio 

2.497,44 zł palisada okrągła, paleta 

1.750,00 zł zakup drzew , krzewów 

10.000,00 zł dofinansowanie zakupu agregatu 
hydraulicznego dla OSP Truskolasy 

 
 
Hutka - 35.890,77 zł 

2.692,25 zł zakup i montaż systemu moritoringu wizyjnego 

12.245,52 zł budowa oświetlenia placu zabaw i boiska 

2.500,00 zł naprawa urządzeń zabawowych 

2.594,00 zł grill z rusztem 

4.520,00 zł zmywarka 

2.860,00 zł zakup stołów 

829,00 zł frytownica 

3.000,00 zł blaty kuchenne wraz z montażem 

4.650,00 zł ubranie specjalne dla OSP 

 
Brzezinki - 13.781,99 zł 

150,00 zł wypis z rejestru gruntów 

13.631,99 zł akt notarialny wykp gruntu 

Gmina dołożyła 18.059,02 zł 
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Długi Kąt - 27.630,58 zł 

2.500,00 zł naprawa urządzeń zabawowych 

50,00 zł wypis z rejestru gruntów 

994,58 zł akt notarialny - koszty 

24.086,00 zł wykup gruntów  

 
Pierzchno - 24.404,00 zł 

1.500,00 zł wykonanie linii zasilania do zewnętrznego WC 

150,00 zł plan zagospodarowania terenu 

18.300,00 zł altana 

2.954,00 zł orynnowanie na wiacie wolnostojącej 

1.500,00 zł naprawa urządzeń zabawowych 

 
Zamłynie - 23.103,78 zł 

10.746,19 zł ogrodzenie 

12.357,59 zł akt notarialny – wykup nieruchomości 

 
Klepaczka - 17.351,29 zł 

12.103,64 zł ułożenie kostki brukowej 

3.200,00 zł grill wraz z montażem 

560,00 zł tuje 

1.487,65 zł naprawa urządzeń zabawowych 

 
Wręczyca Wielka I - 43.636,35 zł 

750,00 zł mapy do celów projektowych 

125,00 zł projekt zagospodarowania 

6.765,00 zł przygotowanie terenu pod montaż urządzeń 
zabawowych 

23.442,80 zł dostawa i montaż urządzeń zabawowych 

4.500,00 zł zakup stołów i ław 

5.735,00 zł demontaż części ogrodzenia 

67,65 zł tablica informacyjna 

2.250,90 zł naprawa urządzeń zabawowych 

 
Wręczyca Wielka II - 43.636,34 zł 

750,00 zł mapy do celów projektowych 

125,00 zł projekt zagospodarowania 

6.765,00 zł przygotowanie terenu pod montaż urządzeń 
zabawowych 

23.442,79 zł dostawa i montaż urządzeń zabawowych 

4.500,00 zł zakup stołów i ław 

5.735,00 zł demontaż części ogrodzenia 

67,65 zł tablica informacyjna 

2.250,90 zł naprawa urządzeń zabawowych 

 
Węglowice - 20.351,00 zł 

16.851,00 zł ułożenie kostki brukowej 

3.500,00 zł stół betonowy 
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Piła Druga – 17.120,51 zł 

1.500,00 zł grill ogrodowy 

1.118,00 zł bramka 

1.525,20 zł kosz betonowy 

5.042,70 zł materiały na remont budynku 

658,00 zł materiały na remont 

1.980,34 zł materiały budowlane  do remontu 

3.796,27 zł materiały budowlane  do remontu 

1.500,00 zł drzwi metalowe 

 
Borowe - 42.752,60 zł 

14.807,60 zł ułożenie kostki brukowej  

100,00 zł projekt zagospodarowania terenu dla celów 
rekreacyjno-kulturalnych 

24.194,10 zł wykonanie altany  

1.150,00 zł sporządzenie mapy do celów projektowych 

2.237,88 zł naprawa urządzeń zabawowych 

207,02 zł piasek na potrzeby utrzymania placu 
rekreacyjno-kulturalnego 

56,00 zł paliwo na potrzeby utrzymania placu 

 
Bieżeń - 43.352,73 zł 

14.550,00 zł wykonanie ław i stołów 

10.508,82 zł ułożenie kostki brukowej 

3.373,99 zł materiały budowlane do utwardzenia podłoża 
pod stanowiska siłowe, ogrodzenie 

2.626,05 zł kruszywo z żużla hutniczego do utwardzenia 
podłoża pod stanowiska siłowe i ogrodzenia 

7.503,00 zł wykonanie przyłącza elektrycznego – 
oświetlenie altany 

2.500,00 zł naprawa urządzeń zabawowych 

2.290,87 zł zakup towarów przeznaczonych na spotkanie 
integracyjne mieszkańców 

 
Puszczew - 36.747,80 zł 

13.111,80 zł utwardzenie terenu poprzez ułożenie kostki 
brukowej wraz z dostawą materiałów i urządzeń  

3.936,00 zł naprawa urządzeń zabawowych 

15.200,00 zł zakup ławostołów – 40 szt. Kompletów piwnych 

4.500,00 zł drabina ratownicza nasadkowa DN4084/3 

 
Nowiny - 20.581,16 zł 

1.999,99 zł kosiarka spalinowa PM Z650N, podkasz arka 
BC521 A Works 

204,65 zł zakup materiałów: grabie, styl itp. 

3.500,00 zł zakup namiotu5x10m summer 

1.900,00 zł zakup ławostołów- 5 szt. Kompletów piwnych 

11.580,18 zł doposażenie placu zabaw 

824,10 zł naprawa urządzeń zabawowych 

572,24 zł zakup artykułów spożywczych 
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Wydra - 17.630,46 zł 

2.890,00 zł kosiarka WB536SBC V 

374,98 zł lampa solarna 

296,00 zł zakup materiałów: olej, nóż, filtr powietrza, 
świeca zapłonowa 

760,00 zł zakup ławostołów – 2 szt. Kompletów piwnych 

510,00 zł tuje 

558,48 zł zakup materiałów: słupki, siatki, drut, napinacz 
do siatki  

1.400,00 zł kosa Oleo-Mac Sparta 381 T 

1.857,00 zł ławka Primario1 220cm 

1.098,00 zł zestaw solarny 100W 18V+ akumulator 

1.390,00 zł drewniane WC 

1.199,00 zł kamery 4 szt. rejestratory, dysk twardy, 
przewody, kable 

1.684,70 zł zakup materiałów do wykonania dachu  
i elektryki 

900,00 zł zakup 20 szt. krzeseł składanych 

595,32 zł zakup artykułów: termos z pompką, komplet 
filiżanek, czajnik Zelmer, deska sedesowa,, 
cukiernica itp. 

848,00 zł zakup materiałów: przetwornica, przewody, 
złącza 

1.268,98 zł zakup materiałów budowlanych 

 
Szarlejka - 42.728,85 zł 

 246,00 zł kosztorys inwestorski na wykonanie utwardzenia 
placu przed tablicą pamiątkową  

1.722,00 zł zabudowa lampy ul. Łukaszewicza 

21.994,65 zł utwardzenie terenu poprzez ułożenie kostki 
brukowej  

18.766,20 zł wykonanie remontu zatoki parkingowej dla 
samochodów strażackich przy OSP 

 
Bór Zapilski - 25.680,62 zł 

1.501,00 zł naprawa urządzeń zabawowych 

9.705,90 zł kontener sanitarny WC  

4.148,97 zł materiały budowalne na potrzeby kontenera 
sanitarnego  

3.628,50 zł usługa koparką w celu przyłączenia kontenera  

2.697,91 zł kruszywo do realizacji prac związanych  
z montażem kontenera 

3.499,34 zł zakup i montaż systemu monitoringu wizyjnego 
przestrzeni publicznej  

499,00 zł kosa BP520-27-T 
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Jezioro - 26.492,53 zł 

1.543,53 zł naprawa urządzeń zabawowych 

933,96 zł uchwyt PCV do rur na potrzeby remontu 
świetlicy wiejskiej 

3.700,59 zł remont świetlicy wiejskiej  

1.154,52 zł drzwi 2 szt., cement, pianka montażowa 

17.411,26 zł zakup materiałów na potrzeby remontu świetlicy 
wiejskiej (bloczek, płytki star gres itp.)  

1.748,67 zł artykuły na potrzeby remontu świetlicy wiejskiej  

 
Golce – 16.849,00 zł 

1.300,00 zł mapa do celów projektowych 

150,00 zł plan zagospodarowania terenu 

12.500,00 zł doposażenie placu zabaw – piramida linowa 

2.899,00 zł wykaszarka spalinowa 

 
 
 
 

 
 

 
Altana w Czarnej Wsi 
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Siłownia w Bieżeniu  

 

 
 Plac zabaw w Truskolasach 

 

 
Altana w Bieżen
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4. INWESTYCJE GMINNE 

4.1. Inwestycje drogowe 

W roku 2021 przebudowano drogi: 

• we Wręczycy Wielkiej, ul. Malinowa. Wartość inwestycji  115.239,34 zł   

• w Truskolasach, ul. Bursztynowa. Wartość inwestycji  122.927,13 zł  

• w Truskolasach, ul. Leśna. Wartość inwestycji 126.311,78 zł  

• w Hutce, ul. Słoneczna. Wartość inwestycji 163.713,00 zł  

• we Wręczycy Wielkiej, ul. Strażacka. Wartość inwestycji 347.431,00 zł  

Wartość przebudowy dróg gminnych 875.622,25 zł, w tym: 
- dofinasowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) 265.000,00 zł; 
- dofinansowanie z PROW na inwestycję we Wręczycy Wielkiej, ul. Strażacka – 213.624,00 zł. 
 

4.2. Inwestycje oświetleniowe w 2021 r. 
 

• Wymiana opraw 8. lamp oświetlenia ulicznego w miejscowości Wręczyca Wielka,                                      

ul. Ks. Odróbki. Wartość inwestycji 13 .81,51 zł, 

• Montaż oświetlenia ulicznego w ilości 7 lamp w miejscowości Truskolasy, ul. Kamienna,  

Puszczew, Piła Druga ul. Sportowa, Szarlejka ul. Łukaszewicza i ul. Sportowa, Kuleje ul. Długa, 

Hutka ul. Kłobucka. Wartość inwestycji 12. 058,82 zł, 

• Podwieszenie przewodów i lamp w miejscowości Wręczyca Wielka ul. Zielona.  

Wartość inwestycji 8.206,31 zł, 

• Podwieszenie przewodów i lamp w miejscowości Nowiny ul. Krótka. Wartość inwestycji 

7.528,52 zł, 

• Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Długi Kąt. Wartość inwestycji 12,242,13 zł, 

• Zabudowa lamp oświetlenia ulicznego w miejscowości Kalej ul. Szlachecka. Wartość inwestycji 

12.138,98 zł, 

• Podwieszenie przewodów i zabudowa lampy oświetlenia ulicznego w miejscowości 

 Bór Zapilski. Wartość inwestycji 5.054,01 zł, 

• Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kuleje ul. Kościelna. Wartość inwestycji 

11.647,33 zł, 

• Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Długi Kąt przy drodze gminnej. Wartość 

inwestycji 5.535,01 zł, 

• Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wręczyca Wielka, ul. Malinowa. Wartość 

inwestycji 24.600,02 zł, 
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• Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Grodzisko ul. Jana Pawła II oraz w miejscowości 

Bieżeń ul. Piaskowa. Wartość inwestycji 16.603,39 zł, 

• Zabudowa lampy w miejscowości Truskolasy ul. Kopernika. Wartość inwestycji 1.722,00 zł  

• Zabudowa lampy w miejscowości Szarlejka ul. Słoneczna. Wartość inwestycji 1.722,00 zł, 

• Zabudowa 4 lamp w miejscowości Wydra. Wartość inwestycji 6.888,00 zł, 

• Zabudowa lampy w miejscowości Kalej ul. Ogrodowa. Wartość inwestycji 1.722,00 zł, 

• Zabudowa lampy w miejscowości Wręczyca Wielka ul. Gwiezdna. Wartość inwestycji  

1.722,00 zł, 

• Zabudowa lampy w miejscowości Wręczyca Mała ul. Długa. Wartość inwestycji                           

3.444,00 zł, 

• Zabudowa lampy w miejscowości Hutka. Wartość inwestycji 1.722,00 zł, 

• Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach: 

✓ Pierzchno Wartość inwestycji 50.700,00 zł,  

✓ Grodzisko Wartość inwestycji 99.900,00 zł,  

✓ Kuleje ul. Spokojna Wartość inwestycji 38.400,00 zł,  

✓ Borowe ul. Spokojna Wartość inwestycji 85.140,00 zł,  

✓ Bieżeń ul. Piaskowa Wartość inwestycji 70.380,00 zł,  

✓ Bieżeń ul. Brzozowa Wartość inwestycji 43.320,00 zł, 

✓ Piła Druga ul. Polna Wartość inwestycji 38.400,00 zł,  

✓ Piła Druga ul. Kasztanowa Wartość inwestycji 44.550,00 zł. 

 

    
 

 

4. 3. Inne inwestycje zrealizowane w 2021 r. 
• Przebudowa i rozbudowa boiska do piłki nożnej w Truskolasach. Wartość inwestycji 

2.254.069,59 zł, w tym dofinansowanie z Ministerstwa Sportu 1.400.000,00 zł, 

• Termomodernizacja budynku gminnego w miejscowości Golce.  

Wartość inwestycji 189.699,79 zł 
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• Dostosowanie istniejącego budynku szkoły w Węglowicach do aktualnych wymagań p.poż. 

Wartość inwestycji 188 968,38 zł brutto, w tym dofinansowanie z RFIL 141.012,00 zł 

• Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wręczyca Wielka, ul. Malinowa.  

Wartość inwestycji 107.550,00 zł brutto, w tym dofinansowanie z RFIL 85 000,00 zł 

• Przebudowa ulicy Długiej  w miejscowości Wręczyca Mała (budowa chodnika wraz z odwod-

nieniem) - Etap I. Wartość inwestycji 172.975,00 zł brutto, w tym dofinansowane z RFIL 

150.000,00 zł.  

W Raporcie opisano również inwestycje realizowane przez jednostki organizacyjne - rozdział 14 
podrozdział 14.5  oraz jednostki pomocnicze - rozdział 3. podrozdział 3.2 punkt 3.2.3. 
 

  
Przebudowa ul. Strażackiej we Wręczycy Wielkiej          Boisko sportowe w Truskolasach 
    
   

 

 
Boisko sportowe w Truskolasach     
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Wyremontowany budynek w Golcach 

 

  

5.  INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 
 

Zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami,  

cyt.: „Do gminnego zasobu nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności 

gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, oraz nieruchomości będące przedmiotem 

użytkowania wieczystego gminy”. 

Zgodnie z zapisami ww. ustawy, jednym z podstawowych zadań Gminy jest tworzenie oraz prawidłowe 

gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości. 

Gminne zasoby nieruchomości mogą być wykorzystywane na cele rozwojowe i inwestycyjne Gminy,  

w szczególności związane z realizacją zadań własnych gminy oraz innych celów publicznych. 

Uwzględniając powyższe w roku 2021 nastąpiło powiększenie zasobu nieruchomości gminnych na 

skutek trwającej komunalizacji dróg gminnych, nabywania gruntów pod drogi i ich poszerzenia na mocy 

decyzji podziałowych, nabycie gruntów pod drogi w drodze umowy kupna. 

Wykaz nieruchomości Gminy Wręczyca Wielka ujętych w mieniu komunalnym w roku 2021 

przedstawia poniższa tabela
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Wykaz nieruchomości gruntowych Gminy Wręczyca Wielka ujętych w mieniu komunalnym w roku 2021 

Lp. Nr działki 
Pow. 

w ha 

Obręb 

ewidencyjny 

Stan 

zagospodarowania 
Własność 

Podstawa prawna 

nabycia 

Nr księgi 

wieczystej 

(KW) 

Szacunko

wa 

wartość 

w zł 

Przeznaczenie 

 w planie 

1.  
227/3 0,0226 Bieżeń 

droga - przejęcie na 

podst. art. 98 

u.o.g.n. 

Gmina 

Dec Wójta Gminy 

NIP.6831.73.2020 

 z dnia 08.01.2021 r.  

KW do 

regulacji 
6.780 

tereny dróg 

publicznych - drogi 

gminne dojazdowe - 

symbol KDd 

2.  
479 0,0852 Szarlejka droga gminna Gmina 

Dec. Woj. Śl. 

NWXV.7510.1.117. 

2014 

z dnia 29.12.2020 r.  

KW do 

regulacji 
8.520 "dr" - drogi 

3.  665/1 0,0062 Szarlejka droga gminna Gmina 

Dec. Woj. Śl. 

NWXV.7510.1.117. 

2014 

z dnia 29.12.2020 r.  

KW do 

regulacji 
620 "dr" - drogi 

4. 
665/3 0,1030 Szarlejka droga gminna Gmina 

Dec. Woj. Śl. 

NWXV.7510.1.117. 

2014 

z dnia 29.12.2020 r.  

KW do 

regulacji 
10.300 "dr" - drogi 
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5. 
113/3 0,1253 Węglowice 

droga - przejęcie na 

podst. art. 98 

u.o.g.n. 

Gmina 

Dec Wójta Gminy 

NIP.6831.44.2020 

 z dnia 29.12.2020 r.  

KW do 

regulacji 
37.590 

tereny dróg 

publicznych - drogi 

gminne dojazdowe - 

symbol KDd 

           6. 
103/1 0,4364 Klepaczka droga gminna Gmina 

Dec. Woj. Śl. 

NWXV.7510.1.93. 

2018 

z dnia 13.11.2020 r.  

KW do 

regulacji 
30.548 "dr" - drogi 

         7. 
118/20 0,0134 Węglowice 

droga -przejęcie na 

podst. art. 98 

u.o.g.n. 

Gmina 

Dec Wójta Gminy 

NIP.6831.93.2020 

 z dnia 17.02.2021 r.  

 

KW do 

regulacji 

4.020 

tereny dróg 

publicznych - drogi 

gminne dojazdowe - 

symbol KDd 

8.  
327/6 0,0154 Szarlejka 

droga -przejęcie na 

podst. art. 98 

u.o.g.n. 

Gmina 

Dec Wójta Gminy 

NIP.6831.5.2021 

 z dnia 03.03.2021 r.  

 

KW do 

regulacji 

6.160 

tereny dróg 

publicznych - drogi 

gminne dojazdowe - 

symbol KDd 

9.  
892/6 0,0456 Szarlejka 

droga -przejęcie na 

podst. art. 98 

u.o.g.n. 

Gmina 

Dec Wójta Gminy 

NIP.6831.60.2020 

 z dnia 12.03.2021 r.  

 

KW do 

regulacji 

18.240 

tereny dróg 

publicznych - drogi 

gminne dojazdowe - 

symbol KDd 

10.  
997/7 0,0130 Truskolasy 

droga -przejęcie na 

podst. art. 98 

u.o.g.n. 
Gmina 

Dec Wójta Gminy 

NIP.6831.13.2020 

 z dnia 12.03.2021 r.  

 

KW do 

regulacji 

4.550 

tereny dróg 

publicznych - drogi 

gminne dojazdowe - 

symbol KDd 
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11.  
340/2 0,0102 Grodzisko 

droga -przejęcie na 

podst. art. 98 

u.o.g.n. 
Gmina 

Dec Wójta Gminy 

NIP.6831.75.2020 

 z dnia 18.03.2021 r.  

 

KW do 

regulacji 

4.080 

tereny dróg 

publicznych - drogi 

gminne dojazdowe - 

symbol KDd 

12.  
340/4 0,0217 Grodzisko 

droga -przejęcie na 

podst. art. 98 

u.o.g.n. 

Gmina 

Dec Wójta Gminy 

NIP.6831.75.2020 

 z dnia 18.03.2021 r.  

 

KW do 

regulacji 

8.680 

tereny dróg 

publicznych - drogi 

gminne dojazdowe - 

symbol KDd 

13.  
527/22 0,0260 Grodzisko 

droga -przejęcie na 

podst. art. 98 

u.o.g.n. 

Gmina 

Dec Wójta Gminy 

NIP.6831.84.2020 

 z dnia 10.03.2021 r.  

 

KW do 

regulacji 

10.400 

tereny dróg 

publicznych - drogi 

gminne dojazdowe - 

symbol KDd 

14.  
293 0,0594 Nowiny droga gminna Gmina 

Dec. Woj. Śl. 

NWXV.7510.1.59. 

2015 

z dnia 21.09.2020 r.  

 

KW do 

regulacji 

5.940 "dr" - drogi 

15.  
294 0,4878 Nowiny droga gminna Gmina 

Dec. Woj. Śl. 

NWXV.7510.1.59. 

2015 

z dnia 21.09.2020 r.  

 

KW do 

regulacji 

48.780 "dr" - drogi 

16.  
296 0,3994 Nowiny 

droga gminna 

Gmina 

Dec. Woj. Śl. 

NWXV.7510.1.59. 

2015 

z dnia 21.09.2020 r.  

KW do 

regulacji 
39.940 "dr" - drogi 
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17.  
207 0,0986 Kuleje 

 

droga gminna Gmina 

Dec. Woj. Śl. 

NWXV.7510.1.60. 

2015 

z dnia 21.09.2020 r.  

 

KW do 

regulacji 

9.860 "dr" - drogi 

18.  
208 0,1324 Kuleje 

 

droga gminna Gmina 

Dec. Woj. Śl. 

NWXV.7510.1.60. 

2015 

z dnia 21.09.2020 r.  

 

KW do 

regulacji 

13.240 "dr" - drogi 

19.  
308 0,5730 Kuleje 

 

droga gminna Gmina 

Dec. Woj. Śl. 

NWXV.7510.1.60. 

2015 

z dnia 21.09.2020 r.  

 

KW do 

regulacji 

57.300 "dr" - drogi 

20.  
309 0,1103 Kuleje 

 

droga gminna Gmina 

Dec. Woj. Śl. 

NWXV.7510.1.60. 

2015 

z dnia 21.09.2020 r.  

KW do 

regulacji 
11.030 "dr" - drogi 

21.  
415 0,0909 Kuleje 

 

droga gminna Gmina 

Dec. Woj. Śl. 

NWXV.7510.1.60. 

2015 

z dnia 21.09.2020 r.  

 

KW do 

regulacji 

9.090 "dr" - drogi 

22.  
609 0,1106 Kuleje 

 

droga gminna Gmina 

Dec. Woj. Śl. 

NWXV.7510.1.60. 

2015 

z dnia 21.09.2020 r.  

 

KW do 

regulacji 

11.060 "dr" - drogi 
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23.  
610 0,0397 Kuleje 

 

droga gminna Gmina 

Dec. Woj. Śl. 

NWXV.7510.1.60. 

2015 

z dnia 21.09.2020 r.  

 

KW do 

regulacji 

3.970 "dr" - drogi 

24.  
611 0,1275 Kuleje 

 

droga gminna Gmina 

Dec. Woj. Śl. 

NWXV.7510.1.60. 

2015 

z dnia 21.09.2020 r.  

 

KW do 

regulacji 

12.750 "dr" - drogi 

25.  
615 0,1193 Kuleje 

 

droga gminna Gmina 

Dec. Woj. Śl. 

NWXV.7510.1.60. 

2015 

z dnia 21.09.2020 r.  

 

KW do 

regulacji 

11.930 "dr" - drogi 

26.  
1371/1 0,0520 Truskolasy 

 

droga gminna Gmina 

Dec. Woj. Śl. 

NWXV.7532.1.171. 

2019 

z dnia 22.09.2020 r.  

 

KW do 

regulacji 

15.600 "dr" - drogi 

27.  
1371/3 0,0498 Truskolasy 

 

droga gminna 

 

Gmina 

Dec. Woj. Śl. 

NWXV.7532.1.171. 

2019 

z dnia 22.09.2020 r.  

KW do 

regulacji 
14.940 "dr" - drogi 

28.  
29/1 0,0365 Kalej 

droga -przejęcie na 

podst. art. 98 

u.o.g.n. 

Gmina 

Dec Wójta Gminy 

NIP.6831.26.2021 

 z dnia 21.05.2021 r.  

KW do 

regulacji 
14.600 

tereny dróg 

publicznych - drogi 

gminne dojazdowe - 

symbol KDd7 
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29.  
240/1 0,0118 Szarlejka 

droga -przejęcie na 

podst. art. 98 

u.o.g.n. 

Gmina 

Dec Wójta Gminy 

NIP.6831.33.2021 

 z dnia 28.05.2021 r.  

KW do 

regulacji 
4.720 

tereny dróg 

publicznych - drogi 

gminne dojazdowe - 

symbol KDd 

30.  
1261/7 0,0745 

Wręczyca 

Wielka 

droga -przejęcie na 

podst. art. 98 

u.o.g.n. 

Gmina 

Dec Wójta Gminy 

NIP.6831.57.2020 

 z dnia 31.03.2021 r.  

KW do 

regulacji 
33.525 

tereny dróg 

publicznych - drogi 

gminne dojazdowe - 

symbol KDd 

31.  
1261/31 0,0260 

Wręczyca 

Wielka 

droga -przejęcie na 

podst. art. 98 

u.o.g.n. 

Gmina 

Dec Wójta Gminy 

NIP.6831.57.2020 

 z dnia 31.03.2021 r.  

KW do 

regulacji 
11.700 

tereny dróg 

publicznych - drogi 

gminne dojazdowe - 

symbol KDd 

32.  
1193/9 0,0035 Truskolasy droga gminna Gmina 

Dec. Woj. Śl. 

NWXV.7532.1.15. 

2018 

z dnia 25.02.2021 r.  

KW do 

regulacji 
875 "dr" - drogi 

33.  
58 0,0036 Wydra droga gminna Gmina 

Dec. Woj. Śl. 

NWXV.7510.1.142. 

2019 

z dnia 27.04.2021 r.  

KW do 

regulacji 
720 "dr" - drogi 

34.  
69 0,4670 Wydra 

 

droga gminna Gmina 

Dec. Woj. Śl. 

NWXV.7510.1.142. 

2019 

z dnia 27.04.2021 r.  

KW do 

regulacji 
93.400 "dr" - drogi 
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35.  
249/6 0,0113 Borowe 

droga -przejęcie na 

podst. art. 98 

u.o.g.n. 

Gmina 

Dec. Wójta Gminy 

NIP.6831.78.2020 

 z dnia 10.06.2021 r.  

KW do 

regulacji 
3.955 

tereny dróg 

publicznych - drogi 

gminne dojazdowe - 

symbol KDd 

36.  
1090/1 0,0386 Hutka 

droga -przejęcie na 

podst. art. 98 

u.o.g.n. 

Gmina 

Dec. Wójta Gminy 

NIP.6831.22.2021 

 z dnia 17.06.2021 r.  

KW do 

regulacji 
15.440 

tereny dróg 

publicznych - drogi 

gminne dojazdowe - 

symbol KDd 

37.  
18/9 0,0386 Golce 

droga -przejęcie na 

podst. art. 98 

u.o.g.n. 

Gmina 

Dec. Wójta Gminy 

NIP.6831.89.2020 

 z dnia 14.06.2021 r.  

KW do 

regulacji 
13.510 

tereny dróg 

publicznych - drogi 

gminne dojazdowe - 

symbol KDd 

38.  
635/56 0,0277 Kalej 

droga -przejęcie na 

podst. art. 98 

u.o.g.n. 

Gmina 

Dec. Wójta Gminy 

NIP.6831.40.2021 

 z dnia 13.07.2021 r.  

KW do 

regulacji 
11.080 

tereny dróg 

publicznych - drogi 

gminne dojazdowe - 

symbol KDd 

39.  
634/14 0,0079 Kalej 

droga -przejęcie na 

podst. art. 98 

u.o.g.n. 

Gmina 

Dec. Wójta Gminy 

NIP.6831.39.2021 

 z dnia 16.07.2021 r.  

KW do 

regulacji 
3.160 

tereny dróg 

publicznych - drogi 

gminne dojazdowe - 

symbol KDd 

40.  

 

634/17 

 

0,0157 

 

Kalej 

droga -przejęcie na 

podst. art. 98 

u.o.g.n. 
Gmina 

Dec. Wójta Gminy 

NIP.6831.39.2021 

 z dnia 16.07.2021 r.  

KW do 

regulacji 
600 

tereny dróg 

publicznych - drogi 

gminne dojazdowe - 

symbol KDd 
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41.  
635/58 0,0274 Kalej 

droga -przejęcie na 

podst. art. 98 

u.o.g.n. 
Gmina 

Dec. Wójta Gminy 

NIP.6831.41.2021 

 z dnia 16.07.2021 r.  

KW do 

regulacji 
10.960 

tereny dróg 

publicznych - drogi 

gminne dojazdowe - 

symbol KDd 

42.  
74/2 0,3722 Brzezinki droga gminna Gmina 

Dec. Woj. Śl. 

NWXVa.7532.1008. 

2019 

z dnia 26.07.2021 r.  

KW do 

regulacji 
55.830 "dr" - drogi 

43.  
395/14 0,1141 

Wręczyca 

Wielka 

 

droga -przejęcie na 

podst. art. 98 

u.o.g.n. 

Gmina 

Dec Wójta Gminy 

NIP.6831.87.2021 

 z dnia 09.08.2021 r.  

KW do 

regulacji 
45.640 

tereny dróg 

publicznych - drogi 

gminne dojazdowe - 

symbol KDd oraz 

KDw- tereny dróg 

wewnętrznych 

44.  
54/1 0,0021 Bór Zapilski 

 

Przepompownia 

ścieków 
Gmina 

Akt notarialny  

Nr 4064/2021 

z dnia 21.07.2021r. 

KW 
CZ2C/0005

4538/2 

1.575 

Tereny zabudowy 

mieszkaniowej 

jednorodzinnej i 

zagrodowej – symbol 

1MN,RM 

45.  
463/3 0,0344 Długi Kąt 

Nieruchomość 

zabudowana  

z przeznaczeniem 

na realizację celu 

użyteczności 

publicznej- Fundusz 

Sołecki  

 

Gmina 

Akt notarialny Rep A 

Nr 4712/2021 

z dnia 27.08.2021r. 

KW 

CZ2C/0002

1889/7 

24.086 

Przeznaczenie 

podstawowe – usługi 

publiczne, zabudowa 

usługowa – symbol – 

1UP. 
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46.  
1066/18 0,0193 Truskolasy 

 

droga gminna 

 

Gmina 

Dec. Woj. Śl. 

NWXVa.7532.1216. 

2018 

z dnia 13.08.2021 r.  

KW do 

regulacji 
5.790 

"dr" – drogi 

Działka nr 1066/18 

wchodzi w skład ulicy 

Jaśminowej w 

Truskolasach,  

oznaczona symbolem 

użytku ,,N” - nieużytki 

i figuruje jako 

własność Skarbu 

Państwa 

47.  
84/6 0,0203 Bieżeń 

droga -przejęcie na 

podst. art. 98 

u.o.g.n. 

Gmina 

Dec. Wójta Gminy 

NIP.6831.137.2021 

 z dnia 17.09.2021 r.  

KW do 

regulacji 
7.105 

tereny dróg 

publicznych - drogi 

gminne dojazdowe - 

symbol KDd 

48.  

 

84/7 

 

0,0012 

 

Bieżeń 

 

droga -przejęcie na 

podst. art. 98 

u.o.g.n. 

Gmina 

Dec. Wójta Gminy 

NIP.6831.137.2021 

 z dnia 17.09.2021 r.  

KW do 

regulacji 
420 

tereny dróg 

publicznych - drogi 

gminne dojazdowe - 

symbol KDl 

49.  
95/24 0,0418 Grodzisko 

droga -przejęcie na 

podst. art. 98 

u.o.g.n. 

Gmina 

Dec. Wójta Gminy 

NIP.6831.88.2020 

 z dnia 04.10.2021 r.  

KW do 

regulacji 
14.630 

tereny dróg 

publicznych - drogi 

gminne dojazdowe - 

symbol KDd 
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50.  
591/3 0,0129 Kalej 

droga -przejęcie na 

podst. art. 98 

u.o.g.n. 

Gmina 

Dec. Wójta Gminy 

NIP.6831.77.2021 

 z dnia 04.10.2021 r.  

KW do 

regulacji 
5.160 

tereny dróg 

publicznych - drogi 

gminne dojazdowe - 

symbol KDd 

51.  
590/7 0,0092 Kalej 

droga -przejęcie na 

podst. art. 98 

u.o.g.n. 

Gmina 

Dec. Wójta Gminy 

NIP.6831.77.2021 

 z dnia 04.10.2021 r.  

KW do 

regulacji 
3.680 

tereny dróg 

publicznych - drogi 

gminne dojazdowe - 

symbol KDd 

52.  
589/3 0,0136 Kalej 

droga -przejęcie na 

podst. art. 98 

u.o.g.n. 

Gmina 

Dec. Wójta Gminy 

NIP.6831.78.2021 

 z dnia 11.10.2021 r.  

KW do 

regulacji 
5.440 

tereny dróg 

publicznych - drogi 

gminne dojazdowe - 

symbol KDd 

53.  
315/4 0,0109 Kalej droga gminna Gmina 

Dec. Woj. Śl. 

NWIIIc.7533.91.2021 

z dnia 29.10.2021 r.  

KW do 

regulacji 
4.360 

tereny dróg 

publicznych - drogi 

gminne dojazdowe - 

symbol KDd 

54.  

 

158/6 

 

0,0134 

 

Pierzchno 

droga -przejęcie na 

podst. art. 98 

u.o.g.n. 
Gmina 

Dec. Wójta Gminy 

NIP.6831.138.2021 

 z dnia 24.11.2021 r.  

KW do 

regulacji 
4.690 

tereny dróg 

publicznych - drogi 

gminne dojazdowe - 

symbol KDd 

55.  
158/9 0,0056 Pierzchno 

droga -przejęcie na 

podst. art. 98 

u.o.g.n. 
Gmina 

Dec. Wójta Gminy 

NIP.6831.138.2021 

 z dnia 24.11.2021 r.  

KW do 

regulacji 
1.960 

tereny dróg 

publicznych - drogi 

gminne dojazdowe - 

symbol KDd 
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56.  
158/13 0,0148 Pierzchno 

droga -przejęcie na 

podst. art. 98 

u.o.g.n. 

Gmina 

Dec. Wójta Gminy 

NIP.6831.138.2021 

 z dnia 24.11.2021 r.  

KW do 

regulacji 
5.180 

tereny dróg 

publicznych - drogi 

gminne dojazdowe - 

symbol KDd 

57.  
158/15 0,0085 Pierzchno 

 

droga -przejęcie na 

podst. art. 98 

u.o.g.n. 

Gmina 

Dec. Wójta Gminy 

NIP.6831.138.2021 

 z dnia 24.11.2021 r.  

KW do 

regulacji 
2.975 

tereny dróg 

publicznych - drogi 

gminne dojazdowe - 

symbol KDd 

58.  
 34/3 0,1411 Brzezinki 

grunt  

z przeznaczeniem 

na realizację celu 

użyteczności 

publicznej- Fundusz 

Sołecki 

 

Gmina 

Akt notarialny Rep A 

Nr 7085/2021 

z dnia 07.12.2021r. 

 

 

 

KW do 

regulacji 

42.330 

tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 
 i zagrodowej 

oznaczone symbolem 

– 1MN,RM  

59.  
34/1 0,0007 Brzezinki 

droga gminna 

(regulacja stanu 

prawnego – 

poszerzenie drogi 

gminnej o nr ewid. 

73) 

Gmina 

Akt notarialny Rep A 

Nr 7085/2021 

z dnia 07.12.2021r. 

 

KW do 

regulacji 210 

tereny dróg 

publicznych - drogi 

gminne dojazdowe - 

symbol KDd 

60.  
34/2 0,0018 Brzezinki 

droga -przejęcie na 

podst. art. 98 

u.o.g.n. 
Gmina 

Dec. Wójta Gminy 

NIP.6831.131.2021 

 z dnia 26.10.2021 r.  

 

KW do 

regulacji 

540 

tereny dróg 

publicznych - drogi 

gminne dojazdowe - 

symbol KDd 
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61.  
287/16 0,0826 Kalej 

 

droga -przejęcie na 

podst. art. 98 

u.o.g.n. 

Gmina 

Dec. Wójta Gminy 

NIP.6831.140.2021 

 z dnia 17.12.2021 r.  

KW do 

regulacji 
33.040 

tereny dróg 

publicznych - drogi 

gminne dojazdowe - 

symbol KDd 

62.  
287/31 0,0210 Kalej 

 

droga -przejęcie na 

podst. art. 98 

u.o.g.n. 

Gmina 

Dec. Wójta Gminy 

NIP.6831.140.2021 

 z dnia 17.12.2021 r.  

KW do 

regulacji 
8.400 

tereny dróg 

publicznych - drogi 

gminne dojazdowe - 

symbol KDd 

 

Uwaga: 

1. Dnia 09 czerwca 2021 roku spisano 3 Akty Notarialne dotyczące ustanowienia służebności przesyłu w miejscowości Bór Zapilski (obciążenie nieruchomości 

gruntowych nieodpłatnie i na czas nieokreślony służebnością przesyłu na rzecz Gminy Wręczyca Wielka – dot. sieci wodociągowej): 

 
2. Decyzją Nr NIP.6831.56.2021 z dnia 05.08.2021r. działka nr 1035/14 o pow. 0,3169 ha położona w obrębie ewidencyjnym Truskolasy uległa podziałowi. 

W związku z powyższym w mieniu komunalnym uwidocznione zostały poniższe działki: 

-1035/20 o pow.0,0715ha, 
-1035/21 o pow.0,1585ha, 
-1035/22 o pow.0,0899ha. 

Różnica w powierzchni działki nr 1035/14, która wynosi + 0,0030 ha powstała w wyniku analitycznego obliczenia. 
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3. Decyzją Nr NIP.6831.57.2021 z dnia 05.08.2021r. działka nr 145/2 o pow.0,0525 ha i działka nr 146/2 o pow. 0,1096 ha położone w obrębie ewidencyjnym 

Borowe uległy podziałowi. W związku z powyższym w mieniu komunalnym uwidocznione zostały działki: 

1)   z działki nr 145/2 o pow. 0,0525 ha wydzielono działki: 
-145/48 o pow. 0,0194 ha, 
-145/49 o pow. 0,0151 ha, 
-145/50 o pow. 0,0180 ha. 
2) z działki nr 146/2 o pow. 0,1096 ha wydzielono działki: 
- 146/34 o pow.0,0522 ha, 
- 146/35 o pow.0,0574 ha. 
Różnica w powierzchni działki nr 145/2 wynosi -0,0006 ha, natomiast różnica w powierzchni działki nr 146/2 wynosi -0,0027 ha, powstały w wyniku 
analitycznego obliczenia. 
 
 

4. Dnia 09 listopada 2021 roku spisano Akty Notarialny  dotyczący  ustanowienia służebności przesyłu w miejscowości Truskolasy na działce o nr ewidencyjnym 

413/6 (obciążenie nieruchomości gruntowej nieodpłatnie i na czas nieokreślony służebnością przesyłu na rzecz Gminy Wręczyca Wielka – dot. sieci 

wodociągowej). 

W roku 2021 wydatki związane z wypłatą odszkodowań za grunty przejęte pod drogi gminne, objęły kwotę około 146.994,50 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Przewiduje się, że wydatki tego typu wzrosną, gdyż na terenie Gminy Wręczyca Wielka obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego (p.z.p.) i wzrasta 

liczba podziałów, czego konsekwencją jest wydzielanie i poszerzanie przewidzianych w p.z.p. dróg. 

Gmina Wręczyca Wielka gospodaruje zasobem nieruchomości zgodnie z zasadami racjonalnej gospodarki, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, 

uwzględniając w pierwszej kolejności potrzeby lokalnej społeczności i realizację zadań publicznych. 

Gospodarując nieruchomościami zasobu gminy przewiduje się sprzedaż gruntów w drodze przetargowej szczególnie pod indywidualne budownictwo 
mieszkaniowe jednorodzinne, aktualnie działki budowlane w Grodzisku  (pozostały 3 nieruchomości o łącznej powierzchni 0,4867 ha, których szacunkowa 
wartość netto wynosi: 262.380,00 zł.), które w roku 2021 nie znalazły nabywców; działki w miejscowości: Kalej, Truskolasy, Hutka (których szacunkowa wartość 
netto wynosi: 187.350,00 zł). 
 
Planuje się także sprzedaż bezprzetargową nieruchomości lokalowych mieszkalnych na rzecz najemców. W roku 2021 nie odnotowano takiej sprzedaży.  
Wzrost dochodów Gminy ze sprzedaży mienia zależeć będzie od zainteresowania potencjalnych nabywców kupnem nieruchomości, co związane jest z sytuacją 
społeczno - gospodarczą kraju i gminy.  
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W roku 2021 kontynuowano dotychczasowe umowy dzierżawy i najmu na nieruchomościach będących w zasobie gminy, taką politykę planuje się również na 
lata następne.  
 

Wykaz umów zawartych i kontynuowanych w roku 2020 i 2021  
 

Rejestr umów  
(dzierżawa gruntów pod garażami, ogródków działkowych i gruntów rolnych) 

Lp. Dzierżawca Dotyczy: 
garaż, ogródek 
działkowy/grunty 

Działka 
nr/pow.  
w ha, m² 

Data zawarcia 
umowy 

Data obowiązywania 
umowy 

Opłaty 

1. 
 

Osoba fizyczna Grunty rolne 
Golce 

68/2 
0,3044 

27.10.2020 r. 27.10.2020 r.- 
26.10.2023 r. 
 

15,00zł/rok 

2. Osoba fizyczna Garaż 
Wręczyca Wielka 

463/24 
15,20 m² 

29.12.2020 r. 01.01.2021 r.- 
31.12.2023 r. 
 

20 zł/ m² /304,00zł/rok 

3. Osoba fizyczna Grunty rolne 
Truskolasy 

627/1 
0,2464 

29.12.2020 r. 01.01.2021 r.- 
31.12.2023 r. 
 

0,42 kwintala pszenicy tj. 
obecnie 33,60 zł 

4. Osoba fizyczna Ogródek działkowy 1112 
406  m² 

29.12.2020 r. 01.01.2021 r.- 
31.12.2023 r. 
 

0,30 zł/m² – 238,20 zł/rok 

5. Osoba fizyczna Garaż 
Wręczyca Wielka 

463/24 
20,00 m² 

29.12. 2020 r. 01.01.2021 r.- 
31.12.2023 r. 
 

20 zł/m² -400,00zł/rok 

6. Osoba fizyczna Ogród 
działkowy 

1112 
395 m² 

29.12. 2020 r. 01.01.2021 r.- 
31.12.2023 r. 
 

0,30 zł/m² -118,50 zł/rok 
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7. Osoba fizyczna Garaż 
Wręczyca Wielka 

463/24 
19,50 m² 

29.12. 2020 r. 01.01.2021 r.- 
31.12.2023 r. 
 

20,00zł/m² - 390,00 zł/rok   

8. Osoba fizyczna Ogród 
działkowy 

1112 
384 m² 

29.12. 2020 r. 01.01.2021 r.- 
31.12.2023 r. 
 

0,30 zł/m² - 115,20 zł/rok  

9. Osoba fizyczna Ogród 
działkowy 

1112 
384 m² 
 

29.12. 2020 r. 01.01.2021 r.- 
31.12.2023 r. 
 

0,30 zł/m² - 115,20 zł/rok 

10. Osoba fizyczna Ogród 
działkowy 

1112 
399 m² 

29.12. 2020 r. 01.01.2021 r.- 
31.12.2023 r. 
 

0,30 zł/m² - 119,70 zł/rok 

11. Osoba fizyczna Ogród 
działkowy 

1112 
406 m² 

29.12. 2020 r. 01.01.2021 r.- 
31.12.2023 r. 
 

0,30 zł/m² - 121,80 zł/rok 

12. Osoba fizyczna Ogród 
działkowy 

1112 
784 m² 

29.12. 2020 r. 01.01.2021 r.- 
31.12.2023 r. 
 

0,30 zł/m² - 235,20  zł/rok 

13. Osoba fizyczna Grunty rolne 
Jezioro 

182 
0,1918 ha 

29.12. 2020 r. 01.01.2021 r.- 
31.12.2023 r. 
 

10,00/rok 

14. Osoba fizyczna Ogród 
działkowy 

1112 
406 m² 

29.12. 2020 r. 01.01.2021 r.- 
31.12.2023 r. 
 

0,30 zł/m² - 121,80 zł/rok 

15. Osoba fizyczna Ogród 
działkowy 

1112 
375 m² 

29.12. 2020 r. 01.01.2021 r.- 
31.12.2023 r. 
 
 

0,30 zł/m² - 107,10 zł/rok 
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16. Osoba fizyczna Ogród 
działkowy 

1112 
395 m² 

29.12. 2020 r. 01.01.2021 r.- 
31.12.2023 r. 
 

0,30 zł/m² - 118,50 zł/rok 

17. Osoba fizyczna Grunty rolne 
Czarna Wieś 

86 
2,9300  ha 

29.12. 2020 r. 01.01.2021 r.- 
31.12.2023 r. 
 

73,60 /rok 

18. Osoba fizyczna Grunty rolne 
Grodzisko 

284/1 
285/1 
0,3296  ha 

29.12. 2020 r. 01.01.2021 r.- 
31.12.2023 r. 
 

26,40 /rok 

19. Osoba fizyczna Ogród 
działkowy 

1112 
427 m² 

29.12. 2020 r. 01.01.2021 r.- 
31.12.2023 r. 
 

0,30 zł/m² - 128,10 zł/rok 

20. Osoba fizyczna Ogród 
działkowy 

1112 
406 m² 

29.12. 2020 r. 01.01.2021 r.- 
31.12.2023 r. 
 

0,30 zł/m² - 121,80 zł/rok 

21. Osoba fizyczna Ogród 
działkowy 

1112 
385 m² 

29.12. 2020 r. 01.01.2021 r.- 
31.12.2023 r. 
 

0,30 zł/m² - 115,50 zł/rok 

22. Osoba fizyczna Garaż 
Wręczyca Wielka 

463/24 
14,80 m² 

29.12. 2020 r. 01.01.2021 r.- 
31.12.2023 r. 
 

20 zł/m² - 296,00 zł/rok 

23. Osoba fizyczna Ogród 
działkowy 

1112 
406 m² 

29.12. 2020 r. 01.01.2021 r.- 
31.12.2023 r. 
 

0,30 zł/m² - 121,80 zł/rok 

24. Osoba fizyczna Ogród 
działkowy 

1112 
406 m² 

29.12. 2020 r. 01.01.2021 r.- 
31.12.2023 r. 
 

0,30 zł/m² - 121,80 zł/rok 
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25. Osoba fizyczna Garaż 
Wręczyca Wielka 

463/24 
16,60 m² 

29.12. 2020 r. 01.01.2021 r.- 
31.12.2023 r. 
 

20 zł/m² - 332,00 zł/rok 

26. Osoba fizyczna Garaż 
Wręczyca Wielka 

463/24 
15,00 m² 

29.12. 2020 r. 01.01.2021 r.- 
31.12.2023 r. 
 

20 zł/m² - 300,00 zł/rok 

27. Osoba fizyczna Ogród 
działkowy 

1112 
378 m² 

29.12. 2020 r. 01.01.2021 r.- 
31.12.2023 r. 
 

0,30 zł/m² - 113,40 zł/rok 

28. Osoba fizyczna Garaż 
Wręczyca Wielka 

463/24 
14,80 m² 

29.12. 2020 r. 01.01.2021 r.- 
31.12.2023 r. 
 

20 zł/m² - 296,00 zł/rok 

29. Osoba fizyczna Ogród 
działkowy 

1112 
378 m² 

29.12. 2020 r. 01.01.2021 r.- 
31.12.2023 r. 
 

0,30 zł/m² - 113,40 zł/rok 

30. Osoba fizyczna Ogród 
działkowy 

1112 
406 m² 

29.12. 2020 r. 01.01.2021 r.- 
31.12.2023 r. 
 

0,30 zł/m² - 121,80 zł/rok 

31. Osoba fizyczna Garaż 
Wręczyca Wielka 

463/24 
18,20 m² 

29.12. 2020 r. 01.01.2021 r.- 
31.12.2023 r. 
 

20 zł/m² - 364,00 zł/rok 

32. Osoba fizyczna Garaż 
Wręczyca Wielka 

463/24 
17,50 m² 

29.12. 2020 r. 01.01.2021 r.- 
31.12.2023 r. 
 

20 zł/m² - 350,00 zł/rok 

33. Osoba fizyczna Garaż 
Wręczyca Wielka 

463/24 
16,80 m² 

29.12. 2020 r. 01.01.2021 r.- 
31.12.2023 r. 
 

20 zł/m² - 336,00 z/rok 
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34. Osoba fizyczna Garaż 
Wręczyca Wielka 

463/24 
15,00 m² 

29.12. 2020 r. 01.01.2021 r.- 
31.12.2023 r. 
 

20 zł/m² - 300,00 zł/rok 

35. Osoba fizyczna Garaż 
Wręczyca Wielka 

463/24 
17,00 m² 

29.12. 2020 r. 01.01.2021 r.- 
31.12.2023 r. 
 

20 zł/m² - 340,00 zł/rok 

36. Osoba fizyczna Ogród 
działkowy 

1112 
406 m² 

29.12. 2020 r. 01.01.2021 r.- 
31.12.2023 r. 
 

0,30 zł/m² - 121,80 zł/rok 

 

Rejestr umów 2021 rok 
(dzierżawa gruntów pod garażami, ogródków działkowych i gruntów rolnych) 

Lp. Imię i nazwisko 
 

Dotyczy: 
garaż, ogródek 
działkowy/grunty 

Działka 
nr/pow.  
w ha, m² 

Data zawarcia 
umowy 

Data obowiązywania 
umowy 

Uwagi/ opłaty 

1. Krzysztof Krawczyk 
,, BETONEX”  

Grunty rolne 
Truskolasy 

1358/2 
10,0 m² 

01.02.2021 r. 01.02.2021r.- 30.04.2021r. 
 

50,00/na miesiąc- czynsz 
płatny do  dnia 20  każdego 
miesiąca. 

2. Osoba fizyczna Grunty z 
przeznaczeniem 
pod kiosk handlowy 
AMEL 
Wręczyca Wielka 

463/34 
50,0 m² 

26.02.2021 r. 01.03.2021r.- 29.02.2024r.  350,00/na miesiąc- czynsz 
płatny do  dnia 20  każdego 
miesiąca. 
 

3. Osoba fizyczna Ogródek działkowy 463/24 
16,80 m² 

30.03.2021 r. 01.04.2021r.- 31.12.2023r.  20 zł/m² - 336,00 zł/rok 

4. Krzysztof Krawczyk 
,, BETONEX”  

Grunty rolne 
Truskolasy 

1358/2 
10,0 m² 

19. 04.2021r. 01.05.2021 r.- 30.04.2024r. 
 

50,00/na miesiąc- czynsz 
płatny do  dnia 20  każdego 
miesiąca. 
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5. Osoba fizyczna Ogródek działkowy 1112 
406 m² 

21.04.2021r. 01.05.2021r.- 31.12.2023r.  121,80/rok- 0,30 zł/m²  
 

6. 
 
 

Osoba fizyczna Grunty rolne 
Wręczyca Wielka 

184/26 
0,3907 ha 

15.07.2021 r. 01.08.2021 r- 31.07.2024r.  
 

7. Osoba fizyczna Ogródek działkowy 1112 
406 m² 

10.08.2021 r. 10.08.2021r.- 31.12.2023r.. 121,80/rok - 0,30 zł/m² 

 

Nie przewiduje się oddawania gruntów w użytkowanie wieczyste, gdyż nie ma zainteresowania nabywaniem tego prawa przez potencjalnych inwestorów. 
 
Wykaz użytkowników wieczystych 
 
 
 

WYKAZ  UŻYTKOWNIKÓW WIECZYSTYCH – stan na 31.12.2021 rok 

Lp. Użytkownik 
wieczysty  

Położenie 
gruntu 

Nr 
ewid. 
działki 

Powierzchnia 
gruntu w ha 

Wartość 
gruntu 
przed 

aktualizacją 

Wysokość 
opłaty 

aktualna 
31.03.2015 

Wartość gruntu 
po aktualizacji 
w zł. (operat 

z dnia 
30.11.2015 r.) 

Wysokość opłaty w 
zł po aktualizacji 

31.03.2016 r 

Vat 
22% 

Podstawa prawna 
użytkowania 

Okres 
użytkowania 

 z terminem do  

 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gminna 
Spółdzielnia 
Samopomoc 
Chłopska we 

Wręczycy Wielkiej 
z siedzibą  

w Węglowicach 
 
 
 
 
 

Borowe 
145/1 
146/1 

 
0,0276 

+0,0606 
=0,0882 

8700 261,00 10790 
3% 

323,70 
- 

Rep A Nr 3054/93 
z 14.06.1993 r. 

 
13.06.2092 r. 

Wręczyca 
Wielka 

184/20 0,6477 60500 1815,00 99230 
3% 

2976,90 
- 

Rep A Nr 3054/93 
z 14.06.1993 r. 

13.06.2092 r. 
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2 
 

 
 

OSP Borowe 
 

Borowe 
287/6 
292/2 

 
0,1063 

+0,1087 
=0,2150 

12750 127,50 16340 
1% 

163,40 
- 

 
Rep A Nr 7011/97 

z 16.12.1997 r. 
 

18.12.2096 r. 

 
3 

 
 
 
 

OSP Długi Kąt Długi Kąt 

463/4 
307 

0,6228 
+0,1232 
=0,7460 

31560 315,60 45350 
1% 

453,50 
- 

Rep A Nr 
517/1997 

z 31.01.1997 r. 
05.02.2096 r. 

464/6 0,0931 7500 225,00 11540 

1% 
115,40 
+25,39 

(Vat 22%) 
140,79 

25,39 

Rep A Nr 
4906/2005 

z 22.09.2005 r. 
26.09.2104 r. 

 
 

4 
 

OSP Grodzisko Grodzisko 

 
 

221/2 
 

 
0,4557 

 

22690 
(dotyczyło 

działki: 
221/2  o 

pow. 0,4557 
ha i 700/2 o 
pow. 0,7108 

ha) 

263,90 
(dotyczyło 

działki: 
221/2  o 

pow. 
0,4557 ha i 

700/2 o 
pow. 

0,7108 ha) 

40190 
1% 

345,00 
- 

Rep A Nr 6712/95 
z 11.12.1995 r. 

04.12.2089 r. 

5 OSP Kalej Kalej 
270/1 i 
270/2 

0,5080 
0,0029 

32460 324,60 43280 
1% 

432,80 
- 

 
Rep A Nr 1002/96 

z 29.02.1996 r. 
 

24.03.2095 r. 

6 
 

OSP Truskolasy 
 

Truskolasy 1249 0,3643 33770 337,70 53640 
 

1% 
536,40 

- 

 
Rep A Nr 2182/99 

z 30.04.1999 r. 
  

04.05.2098 r. 
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7 
OSP Wręczyca 

Wielka 
Wręczyca 

Wielka 
845/19 0,3301 39290 392,90 58530 

1% 
585,30 

- 

 
Rep A Nr 7007/97 

z 16.12.1997 r. 
 

28.12.2096 r. 

8 Osoba fizyczna  Kalej 269/5 
 

0,1527  
 

30500 915,00 15060 
3% 

451,80 
- 

 
Rep A Nr 

1918/2018 
 z 19.07.2018 r. 

 
 

15.06.2093 r. 

9 Osoba fizyczna Bór Zapilski 
151/1 
152/1 
153/1 

 0,0060 
 0,0306 
+0,0616 
=0,0982 

5180 155,40 9720 
3% 

291,60 
- 

Rep A Nr 
1925/2020 z dnia 

24.07.2020 r. 
17.09.2095 r. 

10 
Bank Spółdzielczy 

we Wręczycy 
Wielkiej 

Wręczyca 
Wielka 

463/12 0,1025 14400 432,00 24350 
3% 

730,50 
- 

 
Rep A Nr 3002/93 

z 09.06.1993 r. 
 

08.06.2092 r. 

11 Osoba fizyczna Borowe 15/1 0,3570 12210 366,30 21200 
3% 

636,00 
- 

 
 

Rep A Nr 6750/96 
z 30.12.1996 r. 

 

01.01.2096 r. 

12 Osoba fizyczna Puszczew 

208 
209 
210 

 

 0,1378 
 0,2175 
+0,3177 
=0,6730 

34790 1043,70 65000 
3% 

1950 
- 

Rep A Nr 3230/00 
z 16.06.2000 r.  

i Rep A Nr 
3975/2015  

z 21.12.2015 r. 

25.06.2099 r. 

13 
„RESTI”  

Szymon Kulej  
Truskolasy 1064/2 0,6652 39600 1188,00 64360 

3% 
1930,80 

- 

Rep A Nr 3054/93 
z 14.06.1993 r. 

i Rep A Nr 
6876/2009  

z 03.12.2009 r. 

13.06.2092 r. 
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14 Osoba fizyczna 
Wręczyca 

Wielka 
462/14 
463/30 

 0,0421 
+0,0032 
=0,0453 

13 230 396,90 16520 
3% 

495,60 
- 

 
Rep A Nr 3054/93 

z 14.06.1993 r. 
 

13.06.2092 r. 

15 Osoba fizyczna 
 

Kalej 
 

269/7 0,3294   30160 
3% 

904,80 
- 

 
Rep A Nr 2497/94 

z 20.05.1994 r.  
i Rep A Nr 
8473/2015  

z 12.10.2015 r. 
 

15.06.2093 r. 

16 Osoba fizyczna Puszczew 1 0,9921 57000 1710,00 91500 
3% 

2745,00 
- 

 
Rep A Nr 3054/93 

z 14.06.1993 r. 
 

16.06.2092 r. 
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6. GOSPODARKA MIESZKANIOWA 

Gmina jest właścicielem budynków komunalnych wielorodzinnych i budynków o funkcji mieszkalno – 

usługowej oraz lokali mieszkalnych i usługowych w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych 

stanowiących współwłasność z osobami prywatnymi: 

• Wręczyca Mała, ul. Kopalniana 1                        -18 lokali mieszkalnych, 

• Truskolasy, ul. Cmentarna 1                                -  5 lokali mieszkalnych, 1 lokal usługowych, 

• Czarna Wieś, ul. Szkolna 89                                 -  2 lokale mieszkalne, 1 lokal usługowy, 

• Borowe, ul. Nowa 3                                               -  2 lokale mieszkalne, 1 lokal usługowy 
(biblioteka gminna), 

• Kalej, ul. Szkolna 1                                                  -  4 lokale mieszkalne, 

• Wręczyca Wielka, ul. Szkolna bloki nr 1 - 10      - 21 lokali mieszkalnych, 3 lokale usługowe, 

• budynek usługowy Golce nr 72 (fizykoterapia). 
 

Gmina nie posiada w zasobie lokali socjalnych i lokali tymczasowych. 

W sumie Gmina Wręczyca Wielka posiada: 

– mieszkania  -52 lokale o łącznej powierzchni 2263 m² , 
– lokale użytkowe  -  8 lokali o łącznej powierzchni 379 m² . 

 

Stawki czynszów za 1 m2 lokalu mieszkalnego w 2021 r.: 

– z c.o.                 - 2,30 zł/m² 
– bez c.o.             - 1,90 zł/m² 
– opłata za c.o.    - 2,78 zł/m² 

 

Ustalenie stawek czynszów lokali użytkowych odbywa się w formie przetargowej. 

Na utrzymanie mieszkań i lokali użytkowych wydatkowano w ubiegłym roku 336.327,44 zł w tym: na 

konserwacje i remonty 5.370,90 zł. 

Zasady przyznawania mieszkań – Komisja Mieszkaniowa po przeprowadzeniu analizy wniosków osób 

ubiegających się o przyznanie lokalu mieszkalnego z zasobów mieszkaniowych gminy, biorąc pod 

uwagę zasady wynajmowania lokali mieszkalnych, przyznaje wolne lokale mieszkalne. 

Ilość lokali niewykorzystanych: wolny 1 lokal mieszkalny przeznaczony do najmu w nagłych 

przypadkach dla osób dotkniętych klęską żywiołową, które zostały bez dach nad głową w wyniku np. 

pożaru, wybuchu gazu itp. 

Nie prowadzono postępowań egzekucyjnych w 2021 r. 

Zaległości w opłatach  za czynsze lokali mieszkaniowych na dzień 31.12.2021 . wynosiły 82.911,39 zł. 
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7. ŁAD PRZESTRZENNY  
Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  

w celu oceny aktualności studium i planów miejscowych wójt, burmistrz albo prezydent miasta 

dokonuje analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, ocenia postępy  

w opracowywaniu planów miejscowych i opracowuje wieloletnie programy ich sporządzania. Wójt, 

burmistrz albo prezydent miasta przekazuje radzie gminy wyniki analiz co najmniej raz w czasie 

kadencji rady.  

Ostatnie analiza aktualności dokumentów planistycznych dla gminy Wręczyca Wielka miała miejsce  

w 2016r. 

W ramach opracowania: 

1) dokonano analizy zgodności obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Wręczyca Wielka z wymogami wynikającymi z art. 10 

ust. 1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

2) dokonano analizy zgodności obowiązujących w granicach gminy Wręczyca Wielka miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego z wymogami wynikającymi z art. 15 oraz art.16 

ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

3) dokonano analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy oraz oceniono postępy 

w sporządzaniu planów miejscowych, 

4) przeanalizowano wnioski w sprawie sporządzenia lub zmiany planu miejscowego, 

z dokonaniem odrębnie analiz: wniosków związanych z cząstkowymi zmianami planów 

miejscowych oraz wniosków związanych z lokalizacją elektrowni wiatrowych, biorąc pod uwagę 

skutki finansowe dla gminy wynikające z ich uwzględnienia, 

5) opracowano propozycję programu sporządzania planów miejscowych. 

 

W granicach administracyjnych gminy Wręczyca Wielka, na dzień 31.12.2021r. obowiązywały: 
 

7.1 .Studium 
 

1. UCHWAŁA NR XXXII/281/09 RADY GMINY WRĘCZYCA WIELKA z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wręczyca Wielka 

2. UCHWAŁA NR XXXV/349/14 RADY GMINY WRĘCZYCA WIELKA z dnia 29 września 2014r. w sprawie 

zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wręczyca 

Wielka 

3. UCHWAŁA NR XIX/174/16 RADY GMINY WRĘCZYCA WIELKA z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie 

zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wręczyca 

Wielka 

4. UCHWAŁA NR XXXII/331/18 RADY GMINY WRĘCZYCA WIELKA z dnia 24 kwietnia 2018r. w sprawie 

zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wręczyca 

Wielka 
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7.2. Plany miejscowe 

 

Cały obszar położony w granicach administracyjnych Gminy Wręczyca Wielka jest objęty 

obowiązującymi, wymienionymi poniżej, miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. 

Obowiązujące w granicach naszej Gminy plany zostały opracowane zgodnie z zasadami określonymi 

w rozdziale 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz 

w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie wymaganego zakresu 

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

 

1. UCHWAŁA NR XXIX/269/06 RADY GMINY WRĘCZYCA WIELKA z dnia 25 października 2006r.  

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 141, poz. 

3969) 

2. UCHWAŁA NR IX/102/11 RADY GMINY WRĘCZYCA WIELKA z dnia 7 lipca 2011r. w sprawie zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz rozstrzygnięciem nadzorczym  

nr IF/III/0911/31/11 z dnia 10 sierpnia 2011 stwierdzającym nieważność części uchwały jw. (Dz. 

Urz. Woj. Śl. Nr 186, poz. 3484) 

3. UCHWAŁA NR XXXV/350/14 RADY GMINY WRĘCZYCA WIELKA z dnia 29 września 2014r. (Dz. Urz. 

Woj. Śl. z 2014r., poz. 5120) w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego 

4. UCHWAŁA NR XXXV/351/14 RADY GMINY WRĘCZYCA WIELKA z dnia 29 września 2014r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2014r., poz. 5121) 

5. UCHWAŁA NR XXXV/352/14 RADY GMINY WRĘCZYCA WIELKA z dnia 29 września 2014r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2014r., poz. 5122) 

6. UCHWAŁA NR XXXV/353/14 RADY GMINY WRĘCZYCA WIELKA z dnia 29 września 2014r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2014r., poz. 5123) 

7. UCHWAŁA NR XVIII/164/16 RADY GMINY WRĘCZYCA WIELKA z dnia 30 września 2016r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kalej (Dz. Urz. Woj. Śl.  

z 2016r., poz. 5100) 

8. UCHWAŁA NR XXIV/229/17 RADY GMINY WRĘCZYCA WIELKA z dnia 26 kwietnia 2017r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Bieżeń i Wręczyca Wielka 

(Dz. Urz. Woj. Śl. z 2016r., poz. 5100) 

9. Uchwała Nr XXXI/314/18 RADY GMINY WRĘCZYCA WIELKA z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony  

w Grodzisku przy ulicy Kłobuckiej (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2018r., poz. 2138) 
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10. Uchwała Nr XXXI/315/18 RADY GMINY WRĘCZYCA WIELKA z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone  

w granicach terenów leśnych, na południe od miejscowości Jezioro (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2018r., poz. 

2139) 

11. Uchwała Nr XXXI/316/18 RADY GMINY WRĘCZYCA WIELKA z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Kalei przy 

ulicy Strażackiej (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2018r., poz. 2140) 

12. Uchwała Nr XXXI/317/18 RADY GMINY WRĘCZYCA WIELKA z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony  

w Truskolasach przy ulicy Kopernika (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2018r., poz. 2141) 

13. Uchwała Nr XXXI/318/18 RADY GMINY WRĘCZYCA WIELKA z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony  

w Truskolasach przy ulicy Słowackiego (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2018r., poz. 2142) 

14. Uchwała Nr XXXI/319/18 RADY GMINY WRĘCZYCA WIELKA z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony  

we Wręczycy Małej, w rejonie oczyszczalni ścieków (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2018r., poz. 2143)  

15. Uchwała Nr XXXI/320/18 RADY GMINY WRĘCZYCA WIELKA z dnia 23 marca 2018r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony  

we Wręczycy Wielkiej w rejonie ulicy Częstochowskiej i ulicy Polnej (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2018r., poz. 

2144) 

16. Uchwała Nr IV/45/19 RADY GMINY WRĘCZYCA WIELKA z dnia 26 lutego 2019r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone  

w miejscowościach: Truskolasy, Hutka i Golce (plan nr 1/18) (Dz.Urz. Woj. Śl. z 2019r., poz. 1837)  

17. Uchwała Nr IV46/19 RADY GMINY WRĘCZYCA WIELKA z dnia 26 lutego 2019r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone  

w miejscowości Truskolasy (plan nr 2/18) (Dz.Urz. Woj. Śl. z 2019r., poz. 1838)  

18. Uchwała Nr IV/47/19 RADY GMINY WRĘCZYCA WIELKA z dnia 26 lutego 2019r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone  

w miejscowościach Kuleje i Węglowice (plan nr 3/18) (Dz.Urz. Woj. Śl. z 2019r., poz. 1839)  

19. Uchwała Nr IV/48/19 RADY GMINY WRĘCZYCA WIELKA z dnia 26 lutego 2019r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone  

w miejscowościach Klepaczka, Długi Kąt, Nowiny i Puszczew (plan nr 4/18) (Dz.Urz. Woj. Śl.  

z 2019r., poz. 1840); rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IFII 1.4131.1.13.2019 Wojewody Śląskiego z dnia  

4 kwietnia 2019r. (Dz.Urz. Woj. Śl. z 2019 r,, poz. 2938)  
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20. Uchwała NrIV/49/19 RADY GMINY WRĘCZYCA WIELKA z dnia 26 lutego 2019r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone  

w miejscowościach: Zamłynie, Klepaczka i Czarna Wieś (plan nr 6/18) (Dz.Urz. Woj. Śl. z 2019r., 

poz. 1841); rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IFIII.4131.1.29.2019 Wojewody Śląskiego z dnia  

4 kwietnia 2019r. (Dz.Urz, Woj. Śl. z 2019r., poz. 2939)  

21. Uchwała Nr IV/5O/19 RADY GMINY WRĘCZYCA WIELKA z dnia 26 lutego 2019r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone  

w miejscowościach: Piła Druga, Klepaczka, Długi Kąt, Borowe i Puszczew (plan nr 7/18) (Dz.Urz. 

Woj. Śl. z 2019r., poz. 1842)  

22. Uchwała Nr IV/51/19 RADY GMINY WRĘCZYCA WIELKA z dnia 26 lutego 2019r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone  

w miejscowości Wręczyca Wielka (plan nr 8/18) (Dz.Urz. Woj. Śl. z 2019r., poz. 1843  

23. Uchwała Nr IV/52/19 RADY GMINY WRĘCZYCA WIELKA z dnia 26 lutego 2019r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone  

w miejscowościach Kalej i Szarlejka (plan nr 10/18) (Dz.Urz. Woj. Śl. z 2019r., poz. 1844  

24. Uchwała Nr IV/53/19 RADY GMINY WRĘCZYCA WIELKA z dnia 26 lutego 2019r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone  

w miejscowości Kalej (plan nr 11/18) (Dz.Urz. Woj. Śl, z 2019r., poz. 1845)  

25. Uchwała Nr Xll/115/19 RADY GMINY WRĘCZYCA WIELKA z dnia 25 października 2019r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony  

w miejscowości Grodzisko (plan nr 5/18) (Dz.Urz. Woj. Śl. z 2019r., poz. 7391)  

26. Uchwała Nr Xll/116/19 RADY GMINY WRĘCZYCA WIELKA z dnia 25 października 2019r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone  

w miejscowościach Grodzisko i Pierzchno (plan nr 9/18) (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2019r., poz. 7512) 

 

8. OPŁATY 

8.1. Renta planistyczna w 2021 r. 

Przepisy regulujące  planistyczną znajdują się w ustawie z 27 marca 2003 roku o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (art. 36 – 37). Zgodnie z ustawa opłatę musi ponieść sprzedający 
nieruchomość, jeśli na skutek uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wzrosła wartość objętej nim działki. Trzeba ja zapłacić, jeśli nieruchomość zostanie 
sprzedana w okresie do 5 lat. od dnia wejścia w życie planu. W takim przypadku notariusz poinformuje 
wójta, burmistrza lub prezydenta miasta o fakcie sprzedaży i w ciągu 7. dni od spisania aktu 
notarialnego prześle gminie wypis z jego treści. Gdy dany organ otrzyma taką informację, wówczas 
powiadamia sprzedawcę nieruchomości o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia opłaty.  
Następnie ten organ prześle decyzję ustalającą opłatę. 
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Wzrost wartości nieruchomości w Gminie Wręczyca Wielka stanowi różnicę 30% między wartością 
nieruchomości określoną przy uwzględnieniu przeznaczenia terenu obowiązującego po uchwaleniu lub 
zmianie planu miejscowego a jej wartością, określoną przy uwzględnieniu przeznaczenia terenu, 
obowiązującego przed zmianą tego planu, lub faktycznego sposobu wykorzystywania nieruchomości 
przed jego uchwaleniem. 
W 2021 r. wydano 3 decyzje na łączną kwotę 14.045,40 zł. 

Jeśli w przypadku zmiany przeznaczenia gruntu nastąpi spadek wartości tej nieruchomości właściciel 

ma prawo do dochodzenia stosownego odszkodowania 

W 2021 r. nie został złożony żaden wniosek o odszkodowanie z tytułu zmiany przeznaczenia gruntu. 

 

8.2. Opłata adiacencka z tytułu wybudowania infrastruktury technicznej  

Na skutek wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej (droga, wodociąg, kanalizacja) następuje 

wzrost wartości nieruchomości a właściciele nieruchomości uczestniczą w kosztach budowy tych 

urządzeń poprzez wnoszenie na rzecz gminy opłat adiacenckich. Nie ma przy tym znaczenia, czy 

właściciel nieruchomości chce korzystać ze stworzonych możliwości, tj. np. czy ma zamiar korzystać  

z wodociągu czy kanalizacji. Dla wymierzenia opłaty wystarcza sam fakt, że stworzono taką możliwość, 

co wynika z treści art. 145 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami. 

Zgodnie z uchwałą Nr XXIX/267/06 z dnia 25 października 2006 r. Rady Gminy Wręczyca Wielka 

(publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 142, poz. 4054 w dniu 5 grudnia  

2006 r.) w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu 

wartości nieruchomości w związku z wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej wysokość 

opłaty adiacenckiej w Gminie Wręczyca Wielka wynosi 50% wzrostu wartości nieruchomości, tj. między 

wartością, jaką nieruchomość miała przed wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej,  

a wartością, jaką nieruchomość ma po ich wybudowaniu.   

W 2021 r. wydano 102 decyzje naliczające opłaty adiacenckie na łączną kwotę 184.830,03 zł. 

8.3. Opłata adiacencka z tytułu podziału nieruchomości dokonanego na wniosek właściciela 

Jeżeli w wyniku podziału nieruchomości dokonanego na wniosek właściciela lub użytkownika 

wieczystego, który wniósł opłaty roczne za cały okres użytkowania tego prawa, wzrośnie jej wartość, 

wójt, burmistrz albo prezydent miasta może ustalić, w drodze decyzji, opłatę adiacencką z tego tytułu. 

Wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej ustala rada gminy, w drodze uchwały, w wysokości 

nie większej niż 30% różnicy wartości nieruchomości. Wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia 

opłaty adiacenckiej może nastąpić w terminie do 3 lat od dnia, w którym decyzja zatwierdzająca podział 

nieruchomości stała się ostateczna albo orzeczenie o podziale stało się prawomocne. 

Rada Gminy Wręczyca Wielka uchwałą z listopada 2019 roku ustanowiła stawkę procentową opłaty 

adiacenckiej w wysokości 20% różnicy wartości nieruchomości. 

Postępowania administracyjne związane z naliczeniem opłaty z tytułu dokonania w 2021 r. podziałów 

nieruchomości wszczęte zostały w 2022 roku.  
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8.4. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego 

do produkcji rolnej 

Ustawa z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 
wykorzystywanego do produkcji rolnej określa zasady oraz tryb zwrotu podatku, zawartego w cenie 
oleju napędowego oznaczonego kodem CN 2710 19 43 do 2710 19 48, kodem CN 2710 20 11  
do CN 2710 20 19 oraz kodem CN 3826 00, wykorzystywanego przez producenta rolnego do produkcji 
rolnej.   
W roku 2021 o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego 
do produkcji rolnej ubiegało się 252 producentów rolnych, którzy złożyli łącznie w I i II etapie  
347 wniosków na łączną kwotę dotacji w wysokości 196.251,89 zł 
 
 
 

9. GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 
W 2021 roku Gmina Wręczyca Wielka zapewniając czystość i porządek na swoim terenie i tworząc 
warunki niezbędne do ich utrzymania, objęła odbiorem odpadów komunalnych właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy i innej 
nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe położonych na terenie Gminy 
Wręczyca Wielka. Właściciele tych nieruchomości zobowiązani byli do segregowania odpadów 
komunalnych na następujące frakcje: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady 
opakowaniowe wielomateriałowe, bioodpady, odpady niebezpieczne, przeterminowane leki  
i chemikalia, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie 
domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia 
monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki, zużyte baterie  
i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady 
wielkogabarytowe, zużyte opony,  odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, 
odpady tekstyliów i odzieży. Pozostałe odpady gromadzone były jako niesegregowane (zmieszane) 
odpady komunalne. 
 
W roku 2021 zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami: 
 

• ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz  aktami prawa 

miejscowego: 

• uchwałą Nr XXI/195/20 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 29 września 2020 r. w sprawie  
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wręczyca Wielka z późn. zm., 

• uchwałą Nr XXII/203/20 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie  
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, 

• uchwałą Nr XVIII/182/20 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie  
podziału obszaru gminy Wręczyca Wielka na sektory celem zorganizowania odbierania  
odpadów komunalnych, 
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➢ niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz bioodpady stanowiące odpady 

komunalne w okresie od kwietnia do października odbierane były dwa razy w miesiącu  

z nieruchomości zabudowanej budynkiem jednorodzinnym, z budynków wielolokalowych 

raz na tydzień. W pozostałych miesiącach roku, tj. od listopada do marca odbiór odpadów 

zmieszanych oraz bioodpadów odbywał się jeden raz w miesiącu z nieruchomości 

zabudowanej budynkiem jednorodzinnym, dwa razy w miesiącu z budynków 

wielolokalowych, 

➢ odpady segregowane (papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe 
wielomateriałowe) były odbierane od mieszkańców nieruchomości zabudowanej 
budynkiem jednorodzinnym razy w miesiącu a z budynków wielolokalowych dwa razy  
w miesiącu. 

 
Celem zorganizowania odbierania odpadów komunalnych, Gmina Wręczyca Wielka została podzielona 
na cztery sektory: 

 

− Sektor I obejmujący obszar sołectw: Borowe, Bieżeń, Bór Zapilski, Czarna Wieś, Jezioro, Puszczew, 
Węglowice. 

− Sektor II obejmujący obszar sołectw: Klepaczka, Długi Kąt, Wręczyca Mała, Wręczyca Wielka  
sołectwo I, Wręczyca Wielka sołectwo II. 

− Sektor III obejmujący obszar sołectw: Brzezinki, Golce, Hutka, Kuleje, Nowiny, Piła Pierwsza, Piła 
Druga, Truskolasy, Zamłynie. 

− Sektor IV obejmujący obszar sołectw: Grodzisko, Kalej, Nowa Szarlejka, Pierzchno, Szarlejka, 
 Wydra. 
 

W celu spełnienia ustawowego obowiązku, na terenie Gminy Wręczyca Wielka działa Punkt 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany w Grodzisku przy ulicy  
Floriańskiej 4.  Jest on wyposażony w pojemniki oraz prowadzony przez firmę wyłonioną w ramach 
przetargu. 
W PSZOKU przyjmowane są segregowane odpady komunalne pochodzące od mieszkańców Gminy 
Wręczyca Wielka, tj. papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe 
wielomateriałowe, bioodpady, odpady niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia, odpady 
niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku 
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji 
we krwi, w szczególności igły i strzykawki, zużyte baterie i akumulatory, świetlówki, zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony z samochodów 
osobowych, odpady budowlane i rozbiórkowe, odpady tekstyliów i odzieży.  
Nie przyjmuje się tam odpadów zawierających azbest czy odpadów zmieszanych. 

 

W dniu 21.01.2021 r. zawarto z firmą  EKO-SYSTEM BIS Sp. z o.o. Sp.K. umowę pn. „Odbiór  
i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz 
nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy i innej nieruchomości wykorzystywanej na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe położonych na terenie Gminy Wręczyca Wielka dotyczy Sektora I 
obejmującego obszar sołectw: Borowe, Bieżeń, Bór Zapilski, Czarna Wieś, Jezioro, Puszczew, 
Węglowice. 
Umowa obowiązuje w okresie od dnia od dnia 1 lutego 2021 r. do dnia 30 czerwca 2022 r. 
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W dniu 22.01.2021 r. zawarto z firmą ZOM Zbigniew Strach umowę pn. „Odbiór i zagospodarowanie 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na której 

znajduje się domek letniskowy i innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe położonych na terenie Gminy Wręczyca Wielka dotyczy Sektora II obejmującego 

obszar sołectw: Klepaczka, Długi Kąt, Wręczyca Mała, Wręczyca Wielka sołectwo I, Wręczyca Wielka 

sołectwo II. 

Umowa obowiązuje w okresie od dnia od dnia 1 lutego 2021 r. do dnia 30 czerwca 2022 r. 

W dniu 21.01.2021 r. zawarto z firmą EKO-SYSTEM BIS Sp. z o.o. Sp. K. umowę pn. „Odbiór i 

zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz 

nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy i innej nieruchomości wykorzystywanej na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe położonych na terenie Gminy Wręczyca Wielka dotyczy Sektora III 

obejmującego obszar sołectw:  Brzezinki, Golce, Hutka, Kuleje, Nowiny, Piła Pierwsza, Piła Druga, 

Truskolasy, Zamłynie. 

Umowa obowiązuje w okresie od dnia od dnia 1 lutego 2021 r. do dnia 30 czerwca 2022 r. 

 
W dniu 02.02.2021 r. zawarto z firmą EKO-SYSTEM BIS Sp. z o.o. Sp. K. umowę pn.  
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz 
nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy i innej nieruchomości wykorzystywanej na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe położonych na terenie Gminy Wręczyca Wielka dotyczy Sektora IV 
obejmującego obszar sołectw: Grodzisko, Kalej, Nowa Szarlejka, Pierzchno, Szarlejka, Wydra. 
Umowa obowiązuje w okresie od dnia od dnia 1 lutego 2021 r. do dnia 30 czerwca 2022 r. 

 

W dniu 15.02.2021 r. zawarto z firmą EKO-SYSTEM BIS Sp. z o.o. Sp. K. umowę pn. „Odbiór i 
zagospodarowanie odpadów komunalnych selektywnie zbieranych (pochodzących od właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy i innej 
nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe położonych na terenie Gminy 
Wręczyca Wielka), zgromadzonych na terenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
(PSZOK)”. 
Umowa obowiązuje w okresie od dnia od dnia 15 lutego 2021 r. do dnia 30 czerwca 2022 r. 

 
W roku 2021 odebrano od mieszkańców  Gminy Wręczyca Wielka (5155 posesji jednorodzinnych oraz 
16 budynków wielorodzinnych) oraz z PSZOK następującą ilość odpadów komunalnych w Mg: 
 

ROK 2021/Sektor 

Ilość odebranych odpadów komunalnych  
z terenu Gminy Wręczyca Wielka [Mg] 

zmieszane  segregowane  

styczeń 488,720 113,900 

luty/I 77,020 17,700 

luty/II 85,280 15,020 

luty/III 78,980 22,300 

luty/IV 56,720 14,880 

luty/PSZOK 0 13,780 
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marzec/I 80,900 24,880 

marzec/II 86,820 35,060 

marzec/III 88,000 27,200 

marzec/IV 91,020 25,240 

marzec/PSZOK 0 34,080 

kwiecień/I 114,140 65,040 

kwiecień/II 94,700 45,080 

kwiecień/III 119,820 71,946 

kwiecień/IV 105,560 65,835 

kwiecień/PSZOK 0 25,480 

maj/I 78,802 40,144 

maj/II 93,980 95,370 

maj/III 83,920 42,580 

maj/IV 78,580 43,220 

maj/PSZOK 0 31,180 

czerwiec/I 64,392 39,870 

czerwiec/II 76,420 62,240 

czerwiec/III 78,700 46,882 

czerwiec/IV 66,608 43,338 

czerwiec/PSZOK 0 32,962 

lipiec/I 80,512 39,888 

lipiec/II 102,640 59,340 

lipiec/III 63,472 44,288 

lipiec/IV 69,968 57,072 

lipiec/PSZOK 0 34,460 

sierpień/I 69,078 49,542 

sierpień/II 69,840 69,660 

sierpień/III 74,350 47,830 

sierpień/IV 81,272 44,858 

sierpień/PSZOK 0 24,460 

wrzesień/I 63,875 38,905 

wrzesień /II 72,22 59,6 

wrzesień /III 81,52 46,68 
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wrzesień /IV 76,248 42,1 

wrzesień /PSZOK 0 35,28 

październik/I 72,1 66,88 

październik /II 80,100 45,9 

październik /III 78,06 75,46 

październik /IV 76,8 63,92 

październik 
/PSZOK 

0 27,46 

listopad /I 33,300 27,920 

listopad /II 79,980 71,830 

listopad /III 47,400 29,880 

listopad /IV 62,880 29,340 

listopad /PSZOK 0 12,280 

grudzień /I 70,820 18,900 

grudzień /II 81,120 26,220 

grudzień /III 77,360 21,040 

grudzień /IV 77,340 22,960 

grudzień /PSZOK 0 15,320 

RAZEM cały rok 
2021 

3931,337 2348,120 

 
W roku 2021 r. nie uległy zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  
Zgodnie z obowiązującą uchwałą Nr XIV/146/19 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 27 grudnia 2019r. 
w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie 
wysokości stawki tej opłaty, w związku z uchwałą Nr XIV/147/19 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 
27 grudnia 2019 r. w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi posiadających 
kompostownik przydomowy oraz uchwałą Nr XXXIV/284/21 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 
listopada 2021 r. w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 
rok od domku letniskowego albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – 
wypoczynkowe, stawki wynosiły: 

− 26,00 zł za osobę miesięcznie w przypadku posiadania przydomowego kompostownika,  

− 29,00 zł za osobę miesięcznie w przypadku nie korzystania ze zwolnienia z części opłaty z tytułu 
posiadania przydomowego kompostownika,  

− 169,00 zł za rok w przypadku domków letniskowych (opłata ryczałtowa).  
 

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok 2021 wyniosły  
5.215.340,91 zł. 
Kwota zaległości za rok 2021 wyniosła 456.550,61 zł. 
Ogółem koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi (odbieranie, transport, 
zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, utrzymanie PSZOK, obsługa 
administracyjna systemu, edukacja ekologiczna, likwidacja dzikich wysypisk śmieci) w roku 2021 
wyniosły: 5.609.543,77 zł.  
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10.  PRZYNALEŻNOŚĆ GMINY DO ZWIĄZKÓW 

Gmina Wręczyca Wielka  jest aktywnym członkiem różnych stowarzyszeń i związku, do których 

przynależność dostarcza wymiernych korzyści na wielu płaszczyznach funkcjonowania.                                                  

Są to: 

• Śląski Związek Gmin i Powiatów 

• Stowarzyszenie do Spraw Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Subregionu Północnego      

              Województwa Śląskiego w Częstochowie 

• Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” 

• Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego 

 

Łączna wysokość składek członkowskich w ubiegłym roku wyniosła 32.613,06 zł.  

 

11. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 
11.1. Rejestracja CEiDG 

  
W 2021 roku na dzień 31 grudnia w CEiDG na terenie Gminy Wręczyca Wielka zarejestrowanych było 
2358 podmiotów aktywnych oraz 206 zawieszonych. Zwieszenie działalności w przeważającym 
procencie spowodowane zostało ciężką sytuacją na rynku wywołaną pandemią. 
Ponadto z terenu naszej Gminy wpisane są 3 obiekty do Ewidencji Innych Obiektów Świadczących 

Usługi Hotelarskie- obiekt niebędący obiektem hotelarskim (gospodarstwo agroturystyczne).  
 

 

11.2. Rynek napojów alkoholowych 

Zasady wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

 

Zasady wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych reguluje ustawa z dnia  

26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz przepisy 

prawa miejscowego. Rada Gminy Wręczyca Wielka Uchwałą Nr XXXII/335/18 z dnia 24 kwietnia 2018r.  

ustaliła maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Wręczyca 

Wielka.   

 

Zgodnie z w/w aktem prawa miejscowego możliwe jest wydanie: 

1) 65 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości alkoholu 

oraz na piwo; 

2) 50 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5%  do 18% 

zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa); 

3) 55 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% zawartości 

alkoholu, oraz maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w 

miejscu sprzedaży: 
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1) 12 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości alkoholu 

oraz na piwo; 

2) 5 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% zawartości 

alkoholu (z wyjątkiem piwa); 

3) 10 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% zawartości 

alkoholu. 

Uchwałą Nr XXXII/334/18 Rada Gminy Wręczyca Wielka w dniu 24 kwietnia 2018 r. ustaliła zasady 
usytuowania na terenie Gminy Wręczyca Wielka miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. 
(publ. Dz. Urz. Woj. Śl. Z 27.04.2018 r. poz.2896).  Zgodnie z przyjętą uchwałą punkty sprzedaży 
napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży 
nie mogą być usytuowane  w odległości mniejszej niż 50 metrów od:  
1) szkół, przedszkoli, żłobków oraz innych placówek oświatowo-wychowawczych oraz opiekuńczych; 
2) ogólnodostępnych, zorganizowanych i ogrodzonych placów zabaw dla dzieci; 
3) gminnego ośrodka kultury z wyłączeniem bibliotek i ich filii;; 
4) obiektów sportowych; 
5) obiektów kultu religijnego. 

 
 

11.2.1. Liczba punktów sprzedaży 

Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych w Gminie Wręczyca Wielka wg stanu na dzień  

31 grudnia 2020r. przedstawiała się następująco: 

• 50 punkty sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży, 

•  7 punktów sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży. 

 

11.2.2. Liczba zezwoleń  

 

W roku ubiegłym wydano: 

• 50  zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości alkoholu 

oraz piwo (limit wynosi 65) 

• 40 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% 

zawartości alkoholu- z wyjątkiem piwa (limit -50) 

• 46 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% zawartości 

alkoholu (limit- 55) 

do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz: 

• 7 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości alkoholu 

oraz piwo do spożycia w miejscu sprzedaży (limit- 12) 

• 1 zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 

18% zawartości alkoholu, z wyjątkiem piwa (limit 5) 

do spożycia w miejscu sprzedaży. 
 
Ponadto w 2021 r.   wydano 22  jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym: 

• 9 zezwoleń - przedsiębiorcom posiadającym zezwolenie, 

• 13 zezwoleń – Ochotniczym Strażom Pożarnym. 
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W 2021 roku nie wydano decyzji w sprawie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. 

 

 

11.2.3.  Wartość alkoholu sprzedanego w 2021 roku na terenie Gminy Wręczyca Wielka 

 
Wartość alkoholu sprzedanego w 2021 roku na terenie gminy na podstawie oświadczeń 
przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych – ogółem 14.852.743,38 zł, w tym: 
- do 4,5% (oraz piwa)                                - 5.936.358,33 zł 
- od 4,5% do 18% ( z wyjątkiem piwa)   - 1.242.079,88 zł 
- pow. 18%                                                  - 7.674.305,17 zł. 
 

 
Łączna wysokość środków finansowych uzyskanych przez Gminę w 2020 roku z tytułu rocznych opłat 

za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednorazowych zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych to 340.573,74 zł. 

 

Wysokość środków finansowych  uzyskanych w 2021 roku przez Gminę z tytułu opłat w części,                 
o której mowa w art. 92 ust. 11, oraz z dodatkowej opłaty, o której mowa w art. 92 ust. 21 ustawy                     
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (od sprzedaży napojów alkoholowych  
w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml) – 37.563,44 zł. 
 

 

12.  PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY 

W ramach zawartej umowy z GTVBUS Polska Sp. z o.o., w 2021 r. zostało zrealizowane zadanie własne 

Gminy w zakresie gminnego publicznego transportu zbiorowego. 

Transport realizowany był na następujących liniach komunikacyjnych: 

Nr 154 trasa: Hutka – Szarlejka przez Truskolasy, Borowe, Wręczyca Wielka – długość linii 34,2 km 

Nr 155 trasa: Grodzisko – Grodzisko przez Wręczyca Wielka, Jezioro – długość linii 25,6 km 

Nr 156 trasa: Kuleje- Truskolasy przez Piła Druga – długość linii 10,3 km 

Nr 157 trasa: Wydra - Kuleje OSP – długość linii 23,0 km 

Nr 158 trasa: Szarlejka skrzyżowanie - Kuleje OSP – długość linii 26,6 km 

Nr S1 trasa: Truskolasy Szkolna Szkoła - Truskolasy Szkolna Szkoła – długość linii 8,4 km 

Nr S2 trasa: Truskolasy ul. Rynek Przedszkole -  Truskolasy ul. Rynek Przedszkole – długość linii  

7,2 km 

Nr S3 trasa: Truskolasy ul. Rynek Przedszkole -  Truskolasy Szkolna szkoła – długość linii 7,6 km 

Nr S4 trasa: Truskolasy ul. Rynek Przedszkole -  Truskolasy Szkolna szkoła – długość linii 14,3 km 

Nr S5 trasa: Węglowice szkoła - Węglowice szkoła – długość linii 16,4 km 

Nr S6 trasa: Węglowice szkoła - Węglowice szkoła – długość linii 21,2 km 

Nr S7 trasa: Wręczyca Wielka ul. 3 Maja Centrum - Wręczyca Wielka ul. Czereśniowa szkoła – długość 

linii 10,2 km 
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Nr S8 trasa: Wręczyca Wielka ul. 3 Maja Centrum - Długi Kąt III – długość linii 5,5 km 

 

Nr S9 trasa: Wręczyca Wielka ul. 3 Maja Centrum - Wręczyca Wielka ul. Czereśniowa szkoła – długość 

linii 5,0 km 

Nr S10 trasa: Wręczyca Wielka ul. Czereśniowa szkoła - Wręczyca Wielka ul. Czereśniowa szkoła – 

długość linii 13,5 km. 

Łączna długość linii komunikacyjnych wynosi 229,0 km. 

Łączna wielkość pracy eksploatacyjnej (przewozowej) wyniosła w 2021 roku  379.496,1 

wozokilometrów. 

Na zadanie wydatkowano łącznie kwotę 1.434.495,26 zł, w tym dofinansowanie uzyskane od 

Wojewody Śląskiego wyniosło 1.138.488,29 zł a środki własne wyniosły 296.006,97 zł. 

 

13. DOWÓZ DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI 

 
Dowóz uczniów i przedszkolaków podobnie, jak w roku ubiegłym zorganizowano w formie trzech linii: 

1) do Szkoły Podstawowej im. Stanisława Ligonia w Truskolaskach, Przedszkola w Truskolaskach  

i oddziału w Pile Pierwszej; 

2) do Szkoły Podstawowej im. Synów Pułku w Węglowicach oraz Przedszkola im. Marii 

Kownackiej w Węglowicach; 

3) do Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza we Wręczycy Wielkiej i Przedszkola  

z oddziałem integracyjnym im. Małego Księcia we Wręczycy Wielkiej. 

W sumie w 2021 r. do szkół i przedszkoli dowożono 370 uczniów/przedszkolaków. 

Na dojazdy wydano 211.561,40 zł, w tym: 

- w  pierwszym półroczu w miesiącach  od stycznia do czerwca na dojazdy wydano  

111.762,60 zł, 

- w drugi półroczu- od września do grudnia- 99.798,80 zł. 

Z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych otrzymano dofinansowanie w wysokości 

79.205,40 zł. 

 

Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli zorganizowany był w dwóch formach: 

1. Dowóz organizowany przez Gminę poprzez bus dowożący uczniów niepełnosprawnych do szkół  

w Częstochowie. 
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Środki wydane z budżetu  gminy na dowóz wyniosły 126.313,93 zł, w tym: 

- w pierwszym półroczu w miesiącach styczeń – czerwiec wydano na dowóz 7. uczniów – 

85.114,80 zł, 

- w drugim półroczu w miesiącach wrzesień-grudzień wydano na dowóz 7. uczniów-  41.199,13 zł 

2. Dowóz wykonywany przez rodziców  

Na dojazdy w 2021 roku wydano, jako zwrot kosztów poniesionych przez rodziców/opiekunów 

92.044,64 zł. 

Wójt Gminy zawarł w styczniu 2021 r. Porozumienie Międzygminne, w wyniku czego dowożono 

uczniów z Pierzchna do Szkoły Podstawowej w Libidzy. Koszt usługi wyniósł 10.125,00zł. 

14.  OŚWIATA 

14.1. Szkoły podstawowe w Gminie Wręczyca Wielka 

 
Szkoły podstawowe prowadzone przez Gminę Wręczyca Wielka. 
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Szkoły podstawowe prowadzone przez stowarzyszenia: 
a) SP Bieżeń (kl. I-VIII) – Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich 
b) SP Grodzisko (kl. I-III) – Stowarzyszenie na Rzecz Krzewienia Kultury i Oświaty we Wsi Grodzisko. 
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14.2. Wychowanie przedszkolne w Gminie Wreczyca Wielka 
Liczba dzieci w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wręczyca Wielka. 

Lp. Przedszkole 
Rok 

szkolny 
Liczba 

oddziałów 

Liczba dzieci urodzonych w roku: 

201
4 

201
5 

201
6 

201
7 

201
8 

201
9 RAZEM 

1. 
Wręczyca Wielka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
z oddziałem w Grodzisku 

2020/21 8 47 56 46 41 0 0 190 

2021/22 8 2 57 50 47 33 0 189 

2. 
Truskolasy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
z oddziałami w Pile I i Hutce 

2020/21 7 42 23 18 29 1 0 113 

2021/22 7 0 23 21 34 27 2 107 

3. 
Węglowice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
z oddziałem w szkole 

2020/21 4 22 31 29 16 2 0 100 

2021/22 4 0 32 29 20 18 1 100 

4. 
Kalej 2020/21 4 27 21 19 17 2 0 86 

2021/22 4 1 23 18 18 18 2 80 

OGÓŁEM  
DZIECI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

W PRZEDSZKOLACH 

2020/21 23 138 131 112 103 5 0 489 

2021/22 23 3 135 118 119 96 5 476 

 
 Liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez GminęWręczyca Wielka. 

Lp. 

Oddziały 
przedszkolne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

w szkołach podstawowych 
Rok 

szkolny 
Liczba 

oddziałów 

Liczba dzieci urodzonych w roku: 

201
4 

201
5 

201
6 

201
7 

201
8 

201
9 RAZEM 

1. 
Kuleje 2020/21 2 6 7 11 5 1 0 31 

2021/22 2 0 6 12 6 6 2 32 

2. 
Borowe 2020/21 1 5 4 1 1 0 0 11 

2021/22 1 0 5 1 4 7 0 17 

OGÓŁEM  
DZIECI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

W ODDZIAŁACH  PRZEDSZK. 

2020/21 3 11 11 12 6 1 0 42 

2021/22 3 0 11 13 10 13 2 49 

 
 Liczba dzieci w oddzialach przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez stowarzyszenie. 

Lp. 

Oddziały 
przedszkolne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

w szkołach podstawowych 
Rok 

szkolny 
Liczba 

oddziałów 

Liczba dzieci urodzonych w roku: 

201
4 

201
5 

201
6 

201
7 

201
8 

201
9 RAZEM 

1. 
Bieżeń - szkoła prowadzona 
przez Stowarzyszenie 
Przyjaciół Szkół Katolickich 

2020/21 2 9 7 7 6 1 0 30 

2021/22 2 0 7 8 7 7 3 32 

 
 Liczba dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w Gminie Wręczyca Wielka. 

Wyszczególnienie 
Rok 

szkolny 
Liczba 

oddziałów 

Liczba dzieci urodzonych w roku: 

201
4 

201
5 

201
6 

201
7 

201
8 

201
9 RAZEM 

1. 
Przedszkola 

2020/21 23 138 131 112 103 5 0 489 

2021/22 23 3 135 118 119 96 5 476 

2. 
Oddziały 

przedszkolne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
w szkołach podstawowych 

2020/21 5 20 18 19 12 2 0 72 

2021/22 5 0 18 21 17 20 5 81 

OGÓŁEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         2020/21 28 158 149 131 115 7 0 561 
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LICZBA PRZEDSZKOLAKÓW 2021/22 28 3 153 139 136 116 10 557 

Liczba dzieci zameldowanych w gminie   167 175 161 166 163 164  

 

14.3. Nauczyciele 
 
 Struktura zatrudnienia nauczycieli w przedszkolach i szkolach podstawowych prowadzonych przez 
Gminę Wręczyca Wielka (stan na 30 września 2021 roku). 
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1. 

Stopień doktora, studia 
magisterskie z przygot. 
pedagogicznym 

Stażysta 

2 0 1 0 1 1 1 0 2 8 
Kontraktowy 

5 3 6 2 6 10 9 3 6 50 
Mianowany 

2 1 4 4 5 7 6 2 6 37 
Dyplomowany 

6 5 10 15 15 16 27 25 31 150 
 
 
2. 

Tytuł magister bez  
przygotowania 
pedagogicznego, tytuł 
zawodowy licencjata 
(inżyniera) z przygotowaniem 
pedagogicznym 

Stażysta 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 
Kontraktowy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mianowany 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dyplomowany 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 
3. 

Tytuł zawodowy licencjata 
(inżyniera) bez przygotowania 
pedagogicznego, dyplom 
ukończenia kolegium 
nauczycielskiego lub 
nauczycielskiego kolegium 
języków obcych, pozostałe 
wykształcenie 

Stażysta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Kontraktowy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mianowany 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dyplomowany 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
ŁĄCZNA LICZBA 

NAUCZYCIELI 
ZATRUDNIONYCH                 

W GMINIE               

Stażysta 3 0 2 0 1 1 1 0 2 8 
Kontraktowy 5 3 6 2 6 10 9 3 6 50 
Mianowany 2 1 4 4 5 7 6 2 6 37 
Dyplomowany 6 5 10 15 15 16 27 25 31 150 

RAZEM 16 9 22 21 27 34 43 30 45 247 

 
 Liczba nauczycieli, którzy w 2021 roku uzyskali wyższy stopień awansu zawodowego. 

Lp. Uzyskany stopień awansu zawodowego Organ nadający stopień Liczba nauczycieli 

1. Nauczyciel kontraktowy Dyrektor Szkoły 2 

2. Nauczyciel mianowany Wójt Gminy 8 

3. Nauczyciel dyplomowany Kurator Oświaty 3 
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14.4. Egzaminy zewnętrzne 
 
Wyniki egzaminu ośmioklasisty, przeprowadzonego w maju 2021 roku. 

Szkoła Podstawowa Liczba 
uczniów 

Średnia (%) 

Język polski Matematyka Jęz. angielski Jęz. niemiecki 
 

Borowe 7 68 55 62   

Kalej 12 63 40 63 2 osoby  

Kuleje 9 62 49 56   

Truskolasy 35 66 56 68   

Węglowice 12 69 50 73   

Wręczyca Wielka 45 62 52 70 1 osoba  

Bieżeń SPSK 6 64 39 43   

Gmina Wręczyca 
 

64 51 66   

Powiat kłobucki 
 

63 47 64   

Województwo śląskie 
 

61 47 67   

 

14.5. Remonty w placówkach oświatowych 
 
Prace remontowe wykonane w szkołach w 2021 roku. 

Lp. Placówka Zakres wykonanych prac Koszt w zł 

1. Zespół Szkolno-
Przedszkolny im. Kornela 
Makuszyńskiego w Kalei 

Modernizacja pomieszczeń kotłowni wraz z wymianą 
kotłów 

130 000,00  

Wyposażenie kuchni w ramach rządowego programu 
"Posiłek w szkole i w domu" 

100 000,00  

Pomalowanie pomieszczeń magazynowych na 
przechowywanie żywności 

1 500,00  

2. 
Szkoła Podstawowa im. 
Orła Białego w Kulejach 

Utworzenie pracowni przyrodniczo-ekologicznej  pn.” 
Leśna pracownia” w ramach Projektu Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Katowicach - „Zielona Pracownia’2021”: Prace 
związane z adaptacją i przystosowaniem pomieszczenia  
w ramach utworzenia pracowni przyrodniczo - 
ekologicznej. Zakres prac: renowacja parkietu, 
doprowadzenie wody i odpływu, wymiana drzwi do klasy, 
malowanie ścian i sufitu, montaż tapety ściennej, montaż 
mebli, blatów roboczych, montaż na ścianach elementów 
dekoracyjnych - pnie drzew. Zakup wyposażenia 
pracowni-  meble (stoły, krzesła, tablice szkolne, 
szafy/gabloty ). Zakup sprzętu audio-video, 
komputerowego, pomocy dydaktycznych. 

65 400,00 

Wyposażenie kuchni w ramach rządowego programu 
"Posiłek w szkole i w domu" 

42 000,00  

Wymiana gruntu wraz z ułożeniem kostki brukowej na 
części placu szkolnego 

4 700,00  

Układanie płytek w kuchni, gipsowanie i malowanie 
pomieszczeń kuchennych, stołówki, montaż zabudowy na 
rury w świetlicy; zakup materiałów budowlanych i 

7 780,00  
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hydraulicznych. 

3. Szkoła Podstawowa  
im. Stanisława Ligonia  
w Truskolasach 

Gruntowanie, malowanie, naprawy hydrauliczne, 
oświetleniowe w salach lekcyjnych 203, 107, 116, 
gabinecie  psychologa i w łazienkach przy bibliotece 
szkolnej i świetlicy szkolnej - materiały remontowe 
zakupione i wykorzystane do niżej wymienionych prac 
remontowych wykonanych we własnym zakresie 

14 678,00  

Gruntowanie i  malowanie korytarzy 11 797,00  

Materiały do instalacji drugiej części domofonu 5 000,00 

Naprawa kotła wodnego Co 554,00  

Naprawa sieci Internet, serwera 818 ,00 

4. Szkoła Podstawowa  
im. Synów Pułku 
 w Węglowicach 

Adaptacja i przystosowanie pracowni matematycznej  
w ramach Projektu pn. „Równe szanse drogowskazem 
sukcesu” współfinansowego ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

22 572,00  

Uszczelnienie i izolacja płyt podłogowych w Sali lekcyjnej 
- usługa wraz z materiałem i wykładzina podłogowa   

5 559,00  

Montaż cokolików w korytarzu szkolnym ( I piętro) 
 

2 150,00  

5. Szkoła Podstawowa im. 
Adama Mickiewicza we 
Wręczycy Wielkiej 

Remont schodów ewakuacyjnych przy hali sportowej 
wraz z zadaszeniem i podestami 

14 615,00  

Remont kotła parowego w kotłowni olejowej 1 230,00  

Naprawa sprzętu komputerowego i kserokopiarek 2 439,00  

Roboty hydrauliczne 4 624,00  

Naprawa systemu alarmowego 484,00  

Malowanie sal lekcyjnych 7 482,00  

Wymiana opraw oświetleniowych 1 790,00  

6. Przedszkole z oddziałem 
integracyjnym im. Małego 
Księcia we Wręczycy 
Wielkiej 

Konserwacja i malowanie drewnianych elementów ławek 
i stolików, urządzeń rekreacyjnych oraz altanki w 
ogrodzie przedszkolnym 

790,00  

Naprawa tarasów zewnętrznych (w ramach gwarancji) - 

Naprawa klap przeciwpożarowych (w ramach gwarancji) - 

7. Przedszkole  
w Truskolasach 

Wykonanie schodów wejściowych do budynku 
przedszkola w Truskolasach 
 

17 623,00  

Montaż drzwi wejściowych wraz z ościeżnicami -Oddział 
Przedszkolny w Pile Pierwszej 
 

6 200,00  

Malowanie części kuchennej przedszkola w Truskolasach 3 000,00 

8. Przedszkole im. Marii 
Kownackiej 

Zlikwidowanie pęknięć na ścianach, malowanie ścian, 
wymiana pękniętych szyb w oknach (w ramach gwarancji) 
 

- 

RAZEM 374 949,00  
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14.6. Dotacje z budżetu państwa, związane z działalnością oświatową 
 
Programy dotowane, realizowane w 2021 roku. 

Lp. Program Zakres rzeczowy Kwota w zł 

1. Dofinansowanie zadań 
w zakresie 
wychowania 
przedszkolnego 

Środki przeznaczone zostały na zakup wyposażenia 
do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w 
szkołach  (materiały edukacyjne, pomoce 
dydaktyczne, artykuły gospodarcze, środki 
czystości), zakup energii i opału oraz dodatkowe 
zajęcia sportowe i z języka angielskiego. 

590 856,58 

2. Wyposażenie szkół w 
podręczniki, materiały 
edukacyjne lub 
materiały ćwiczeniowe 

Środki z dotacji celowej przeznaczone zostały na 
zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i 
materiałów ćwiczeniowych, z których bezpłatnie 
korzystali uczniowie szkół podstawowych. 

184 040,92 

3. Dofinansowanie 
kształcenia 
młodocianych 
pracowników 

Wykonując obowiązki w zakresie wsparcia 
pracodawców w szkoleniu młodocianych 
pracowników zamieszkałych na terenie gminy, 
środki finansowe przekazane zostały 
7 pracodawcom za naukę zawodu 8 młodocianych 

64 423,53 

RAZEM 839 321,03 

 

     
Nowa sala matematyczna w szkole w Węglowicach       Zielona Pracownia w szkole w Kulejach 

 

 
Modernizacja kotłowni w szkole w Kalei 
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15. STYPENDIA 

Stypendium Wójta Gminy jest formą wsparcia rozwoju uczniów zamieszkałych na terenie Gminy 

Wręczyca Wielka, którzy dzięki swej pracy i zaangażowaniu osiągają znaczące sukcesy w dziedzinie 

oświaty, kultury lub sportu, a także godnie reprezentują i promują Gminę. 

W 2021 roku Wójt Gminy wręczył 104. uczniom stypendia za indywidualne osiągnięcia w łącznej 

wysokości 52.000,00 zł oraz 1 stypendium drużynowe w wysokości 800,00 zł. 

16. KULTURA 

16.1. Gminny Ośrodek Kultury 

 
Gminny Ośrodek Kultury we Wręczycy Wielkiej działa na podstawie Uchwały nr III/17/7 Gminnej Rady 
Narodowej we Wręczycy Wielkiej z dnia 29 kwietnia 1974 roku. Gminna Rada Narodowa we Wręczycy 
Wielkiej uchwaliła powołać z dniem 1 stycznia 1974 roku Gminny Ośrodek Kultury we Wręczycy 
Wielkiej.   
W skład GOK-u wchodzą placówki:  

• Gminny Ośrodek Kultury oraz Gminna Biblioteka Publiczna we Wręczycy wielkiej z czterema 

filiami:  

w Borowem, Szarlejce, Truskolasach oraz Węglowicach.  

Swoje działania Ośrodek koncentruje wokół wypełniania strategii rozwoju na lata 2021-2026, która 
powstała w oparciu o ankietę badającą potrzeby kulturalne mieszkańców Gminy Wręczyca Wielka, 
analizę SWOT oraz monitoring poprzedniej strategii rozwoju. 
W roku 2021 Gminny Ośrodek Kultury zatrudniał w oparciu o umowę o pracę 21 osób  
w przeliczeniu na pełne etaty stanowi to 16,62  etatu (w tym 1. osoba przebywające na urlopie 
macierzyńskim oraz 1 osoba na urlopie wychowawczym).  
W Gminnej Bibliotece Publicznej i filiach zatrudnionych było 9. pracowników (w przeliczeniu na pełne 
etaty 7,5). Ponadto Gminny Ośrodek Kultury zatrudnia 1. pracownicę z umiarkowanym stopniem 
niepełnosprawności.  
Ponadto w ramach umowy zlecenie w roku 2021 zatrudnionych było 11. instruktorów godzinowych. 
W Gminnym Ośrodku Kultury od poniedziałku do soboty odbywają się stałe formy zajęć.  
Są to zajęcia indywidualne gry na instrumentach dętych blaszanych, drewnianych, flecie poprzecznym, 
instrumentach perkusyjnych, zajęcia plastyczne dla dzieci w różnych grupach wiekowych oraz 
dorosłych, Studia Piosenki, zajęcia Mażoretek (4 grupy wiekowe), zajęcia taneczne  z elementami tańca 
towarzyskiego (3 grupy wiekowe), joga dla dorosłych, balet dla dzieci od podstaw,  
Dziecięco – Młodzieżowa Orkiestra Dęta oraz Break Dance prowadzony w remizie OSP w Truskolasach. 
W roku 2021 w związku z panującą epidemią zajęcia w Gminnym Ośrodku Kultury odbywały się zgodnie 
z obowiązującymi przepisami i zaleceniami sanitarnymi..  
W Gminnym Ośrodku Kultury działają ponadto: 
Świetlica środowiskowa, która prowadzi zajęcia dla 15. dzieci 4 razy w tygodniu po 5,5 godziny 
(finansowana ze środków GKRPA), Koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów, próby chóru Con Amore, 
ćwiczenia gimnastyczne – Uniwersytet III Wieku, Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Gminy 
Wręczyca Wielka, Koło Gospodyń Wiejskich Wręczyca Wielka, punkt bezpłatnych porad prawnych 
(finansowany z budżetu Starostwa Powiatowego  w Kłobucku).  
Gminny Ośrodek Kultury we Wręczycy Wielkiej udostępnia również salę na zebrania różnych 
organizacji pozarządowych, samorządowych, szkolenia, pokazy. Pomieszczenia Gminnego Ośrodka 
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Kultury były udostępniane zainteresowanym podmiotom, na wcześniejszy wniosek, z zachowaniem 
reżimu sanitarnego. 
 
Gminny Ośrodek Kultury we Wręczycy Wielkiej w roku 2021 uczestniczył w XVI edycji Programu 
Polsko–Ukraińska Wymiana Młodzieży. W ramach programu Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży 
2021 realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji Dyrektora Narodowego Centrum Kultury, 
członkowie Dziecięco – Młodzieżowej Orkiestry Dętej i Mażoretek z Gminnego Ośrodka Kultury we 
Wręczycy Wielkiej oraz młodzież działająca przy Orkiestrze Dętej "Suvenir" współpracująca  
z organizacją „Toloka” w Kijowie uczestniczyła w warsztatach młodzieżowych orkiestr dętych  
i mażoretek. 
Instytucja w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem „PROM” na Rzecz Rozwoju i Wspierania Kultury 
Sportu i Turystyki Gminy Wręczyca Wielka zrealizowała zadanie w ramach programu Polsko-Ukraińska 
Wymiana Młodzieży 2021 realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji Dyrektora 
Narodowego Centrum Kultury pod hasłem Namalujmy wspólną przyszłość - warsztaty plastyczno-
artystyczne. 
W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Programów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii Gminny Ośrodek Kultury we Wręczycy Wielkiej zorganizował w terminie 
8-17 lipiec 2021 r. warsztaty dla dzieci i młodzieży uzdolnionej artystycznie.  
Zadanie realizowane było w Ośrodku Wypoczynkowym „Zielona Polana” gmina Dubiecko w 
województwie podkarpackim.  
W Gminnym Ośrodku Kultury w 2021 r. odbyły się takie imprezy jak: 

• XVII Powiatowy Konkursu Plastyki Obrzędowej Wiosna 2021, na który zgłoszono 363 prace  

• XXX Gminny Konkurs Recytatorski – wzięło udział 85 uczestników 

• XVI Wojewódzki Konkurs Plastyczny ,,Zaczarowany Ogród” – zgłoszono 650 prac 

• Jubileusz 50 – lecia pożycia dla  par małżeńskich z Gminy Wręczyca Wielka 

• IV Integracyjny Piknik – „Postaw na Rodzinę” - w ramach Gminnego   Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Programów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na  2021 r. -  

promowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego, abstynencji i zdrowego stylu 

życia 

• Występ dla dzieci aktorów teatru ,,Skrzat” z Krakowa w bajce pt. ,,Przygody Okruszka” 

•  XVI Festiwal Folklorystyczny Powiatu Kłobuckiego -  XVI Festiwal Folklorystyczny Powiatu 

Kłobuckiego organizowany był przez  Stowarzyszenie ,,PROM”,  

Starostwo Powiatowe w Kłobucku oraz Gminny Ośrodek Kultury we Wręczycy Wielkiej.  

W ramach realizacji zadania publicznego - Zadanie w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa 

narodowego.  

• Spotkanie autorskie z Romanem Pankiewiczem 

• Występ dla dzieci aktorów teatru ,,Skrzat” z Krakowa w bajce pt. ,,Z kulturą na ty” 

• Koncert ,,Muzycznie dla Ojczyzny” 

• Koncert ,,Muzycznie dla Ojczyzny” 
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• XVIII Powiatowe Konfrontacje Teatralne – przesłuchania - dzień I 

• XVIII Powiatowe Konfrontacje Teatralne – przesłuchania - dzień II 

• Bajka dla dzieci ,,O babci, krasnoludku i kolorowych kulkach” 

• XVIII Wojewódzki Konkurs na „Szopkę, Gwiazdę, Ozdobę choinkową, Wieniec adwentowy  

i Podłaźniczkę”. 

Zorganizowano wystawy: 

• on-line Rękodzieła artystycznego 

• pokonkursową XVII Powiatowego Konkursu Plastyki Obrzędowej Wiosna 2021 

• wiosenną malarstwa w Galerii artystów grupy Pryzmat - „Kwiaty” 

• pokonkursową XVI Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego  „Zaczarowany Ogród”  

• rękodzieła Elżbiety Lizurej 

• pokonkursową  ,,Ptaszki,robaczki, i inne zwierzaczki” 

• nagranie układu tanecznego młodych artystów dla Św. Mikołaja 

• pokonkursową XVIII Wojewódzkiego Konkursu na „Szopkę, gwiazdę, ozdobę choinkową, 
wieniec adwentowy, podłaźniczkę” 

 

Z uwagi na dynamicznie zmieniającą się sytuację epidemiczną związaną z wirusem  

COVID-19, aby zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom i widzom biorącym udział  

w imprezach i konkursach organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury we Wręczycy Wielkiej 

stosowano się do obowiązujących w danym czasie zasad bezpieczeństwa.  

 

16.2. Gminne Biblioteki Publiczne 

Sieć biblioteczną Gminy Wręczyca Wielka tworzą Biblioteka Gminna i 4 filie biblioteczne: 
1. Filia Truskolasy 
2. Filia Węglowice 
3. Filia Borowe 
4. Filia Szarlejka 

 
W bibliotekach Gminy Wręczyca Wielka zatrudnionych jest 9. pracowników na stanowisku 
bibliotekarza. 
 
Powierzchnie użytkowe pomieszczeń bibliotecznych: 
GBP Wręczyca Wielka – 130 m² 
Filia Truskolasy – 82 m² 
Filia Węglowice – 112 m² 
Filia Borowe – 26 m² 
Filia Szarlejka- 63 m² 
W czterech naszych placówkach warunki lokalowe dostosowane są do potrzeb czytelników  
i pracowników. 
Filia w Borowem wymaga gruntownego remontu. 
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Zarejestrowano w Gminie  w 2021 roku  ogółem 2093 czytelników. 
 
Ogółem z księgozbioru wypożyczono                         30309  woluminów, w tym: 

- literatury pięknej dla dorosłych            -  19394  
- literatury pięknej dla dzieci i młodzieży       -    9558   
- literatury popularnonaukowej          -     1357  
 

Biblioteki zarejestrowały następującą liczbę odwiedzin: 
 
- ogółem w bibliotekach    13541 
 

Ze środków samorządowych zakupionych zostało dla wszystkich bibliotek Gminy  1911  woluminów 

na kwotę 42.963,05 zł. Z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zakupiono 944 

woluminów  na kwotę 21. 538,00  zł . 

Łącznie zakupiono dla wszystkich bibliotek w naszej Gminie  2855  na kwotę  64.501,05 zł.  

Biblioteki otrzymały w darze od czytelników 197 woluminów na kwotę 2.000,00 zł 

Księgozbiór bibliotek w Gminie Wręczyca Wielka na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosi  55077  

woluminów oraz 237  audiobooków  (udostępniane również na zewnątrz dla czytelników), a także  

27 egzemplarzy materiałów audiowizualnych.(filmy, encyklopedie multimedialne).                                                                                                                           

Zasięg czytelnictwa bibliotek obejmuje mieszkańców z terenu Gminy Wręczyca Wielka i gmin 

ościennych. Czytelnikami naszych bibliotek są dzieci, młodzież, studenci, pracownicy, bezrobotni, 

emeryci i renciści. Preferowana jest przez czytelników literatura piękna (sensacyjna, obyczajowa, 

przygodowa oraz literatura faktu). Wzrasta wśród czytelników dorosłych zainteresowanie książką 

elektroniczną w formie audiobooków i  e-booków, do których dostęp biblioteka pozyskała dzięki 

programowi Biblioteki Śląskiej. Korzystanie z e-booków jest bezpłatne. Dla naszych seniorów 

zakupionych zostało 25 woluminów wydanych dużą czcionką. 

Biblioteki prowadzą działalność kulturalną i edukacyjną poprzez udział i współorganizację w strukturze 

Gminnego Ośrodka Kultury konkursów dla dzieci i młodzieży Szkół Podstawowych i szkół  

ponadpodstawowych. Są to konkursy: recytatorskie, plastyczne, obrzędowe, małe formy teatralne. 

Działalność ta ma zasięg gminny i ponad gminny.  Organizowane są również wystawki tematyczne  

promujące zbiory biblioteki i ważne wydarzenia.           

Trwająca już kolejny rok pandemia powoduje, że wiele imprez dla czytelników nie może się odbyć. 

Zaplanowane na rok 2021 lekcje biblioteczne w liczbie 5  nie odbyły się z powodu  pandemii i obostrzeń. 

Odbyła się 1 lekcja biblioteczna dla uczniów  klasy I  w Filii Bibliotecznej w  Węglowicach 

W miesiącu październiku odbyły się 2. spotkania z pisarzem Romanem Pankiewiczem.  

Pisarz zaprezentował swoją twórczość przeznaczoną dla najmłodszych czytelników. Był to cykl 

opowieści o zawodach „Żołnierzu”, „Policjancie”, „Strażaku”, „Bibliotekarzu” i „Nauczycielu”. Roman 
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Pankiewicz dzięki swojemu talentowi aktorskiemu wcielał się w rolę bohaterów swoich książeczek. 

Spotkania odbyły się w trybie stacjonarnym.  

W filii bibliotecznej w Węglowicach odbył się konkurs na najlepszego czytelnika  Biblioteki; w konkursie 

udział wzięło 64 uczniów. 

W filii bibliotecznej w Węglowicach  odbyły się dwa spotkania grupy uczniów działających  

w wolontariacie przygotowujących zbiórkę funduszy w ramach akcji   

Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz odbyła się rowerowa wycieczka edukacyjna  szlakiem 

Parku Krajobrazowego Lasy nad Górną Liswartą. 

W filii bibliotecznej w Borowem organizowane są spotkania klubu „Igiełka” ( w tym roku odbyły się dwa 

spotkania) natomiast w filii bibliotecznej w Węglowicach odbywają się spotykania emerytowanych 

nauczycieli.    

 

Biblioteki naszej gminy  po raz kolejny biorą udział w projekcie „Z książką na start” przeznaczonym          

dla dzieci w wieku 3-6 lat (który realizowany jest  w ramach ogólnopolskiej kampanii „Mała książka – 

Wielki człowiek”. Celem akcji  jest zachęcani dzieci i rodziców do odwiedzania biblioteki i codziennego 

czytania  z dzieckiem. Każde dziecko, które przyjdzie z rodzicem do nas, otrzymuje w prezencie  

niezwykłą książkę „Pierwsze czytanki dla…”, która jest dostosowana pod względem formy i treści do 

potrzeb przedszkolaka i spełnia najwyższe standardy w projektowaniu pięknych i mądrych książek dla 

najmłodszych. Otrzymuje także Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną 

wypożyczeniem minimum jednej książki  Mały Czytelnik otrzymuje naklejkę, a po zebraniu dziesięciu 

zostaje uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. Dzięki 

akcji dziecko poznaje bibliotekę - ważne miejsce na czytelniczej mapie dzieciństwa i zostaje 

pełnoprawnym uczestnikiem życia  kulturalnego. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny dla dzieci 

i ich rodziców. Pandemia ograniczyła kontakt najmłodszych czytelników z biblioteką, w związku                  

z tym zmalała liczba dzieci biorących udział w akcji. Nasze biblioteki wzięły udział w ogólnopolskiej akcji 

firmy Kinder Polska „Przerwa na wspólne czytanie w której nasi czytelnicy głosowali na ulubioną 

bibliotekę.                               

25 listopada  obchodzony jest Światowy Dzień Pluszowego Misia. Nasza biblioteka włączyła się również  

do tej akcji organizując wystawkę książek i maskotek o misiach.  W mediach społecznościowych można 

było obejrzeć wystawkę książek o misiach dostępnych w naszej bibliotece.                                                                                             

Filia biblioteczna w Węglowicach zorganizowała konkurs na najlepszego czytelnika Biblioteki;  

w konkursie udział wzięło 64 uczniów. W miesiącu październiku odbyły się 3 spotkania z pisarzem 

Romanem Pankiewiczem Pisarz zaprezentował swoją twórczość przeznaczoną dla najmłodszych 

czytelników.   

Był to cykl opowieści o zawodach „Żołnierzu”, „Policjancie”, „Strażaku”, „Bibliotekarzu”  
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i „Nauczycielu”. Roman Pankiewicz dzięki swojemu talentowi aktorskiemu wcielał się w rolę bohaterów 

swoich książeczek. Spotkania odbyły się w trybie stacjonarnym.  W filii bibliotecznej w Węglowicach  

odbyły się dwa spotkania grupy uczniów działających w wolontariacie przygotowujących zbiórkę 

funduszy w ramach akcji  Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz odbyła się rowerowa wycieczka 

edukacyjna  szlakiem Parku Krajobrazowego Lasy nad Górną Liswartą. 

Systematycznie prowadzone są prace biblioteczne, polegające na wprowadzaniu opisów książek do 

katalogu on-line dostępnego na stronie internetowej www.gokwreczycawielka.pl w zakładce 

Biblioteka.  .Na dzień 31 grudnia 2021 r. we wszystkich placówkach bibliotecznych wprowadzono 85 %  

całości księgozbiorów.    

 
 

 

17. POMOC SPOŁECZNA 

Zadania z zakresu pomocy społecznej na terenie Gminy Wręczyca Wielka realizuje Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej (Ośrodek). 

Ośrodek jest jednostką organizacyjną gminy Wręczyca Wielka działającą w formie jednostki 

budżetowej. Ośrodek kieruje swoje działania na rozwój i integrację systemu usług społecznych oraz 

realizuje działania nakierowane na profilaktykę oraz wszechstronną pomoc dla osób i rodzin. 

Głównym dokumentem kierunkującym działalność GOPS jest Strategia Rozwiązywania Problemów 

Społecznych Gminy Wręczyca Wielka na lata 2014-2022 przyjęta uchwałą Nr XXXII/333/2014 Rady 

Gminy Wręczyca Wielka z dnia 18 czerwca 2014r. 

Zgodnie z treścią Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przyjętego Uchwałą Nr IV/43/19 Rady 

Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 lutego 2019r.,  Ośrodek realizuje zadania własne gminy oraz zadania 

zlecone z zakresu administracji rządowej. 

Podstawowym aktem prawnym, na podstawie którego funkcjonuje Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej we Wręczycy Wielkiej, jest ustawa o pomocy społecznej.  

Wśród zadań określonych w ustawie o pomocy społecznej znajdują się w szczególności: 

• przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń, 

• praca socjalna, 

•  analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej, 

• realizacja zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych, rozwijanie nowych form 

pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb, 

• organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu 

zamieszkania, 
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• realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu 

ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia. 

Oprócz zadań wynikających z w/wym. ustawy Ośrodek realizuje również zadania wynikające z innych 

ustaw, a w szczególności z: 

1) ustawy o systemie oświaty; 

2) ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; 

3) ustawy o świadczeniach rodzinnych; 

4) ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów; 

5) ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci; 

6) ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”; 

7) ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; 

8) ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; 

9) ustawy o zatrudnieniu socjalnym; 

10) ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi; 

11) ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie; 

12) ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii; 

13) ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; 

14) ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów; 

15) ustawy o dodatkach mieszkaniowych; 

16) ustawy o prawie energetycznym; 

17) ustawy o ochronie zdrowia psychicznego; 

18) ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; 

19) ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych; 

20) ustawy o dostępie do informacji publicznej; 

21) ustawy o finansach publicznych; 

22) ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji; 

23) ustawy Prawo ochrony środowiska 

24) ustawy o rachunkowości; 

25) ustawy prawo zamówień publicznych; 

26) ustawy Kodeks cywilny; 

27) ustawy Kodeks postępowania administracyjnego; 

28) ustawy o Karcie Dużej Rodziny. 
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Ośrodek realizował również zadania wynikające z: 

• Uchwały Nr 140 Rady Ministrów z 15 października 2018r. w sprawie ustanowienia 

wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023, 

• Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (FEAD), 

• Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011r. w sprawie procedury „Niebieskiej 

Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”, 

• Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków 

realizacji rządowego programu „Dobry start”, 

• Rozporządzenia z dnia 2 października 2020r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania 

zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego 

członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia, 

• Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Wspieraj Seniora”. 

W 2021 r. Ośrodek kontynuował realizację zadań uwzględniając przepisy ustawy z dnia 2 marca 2020r. 

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-

19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r.,  

poz. 1842 z późn.zm.). Ośrodek na bieżąco zabezpieczał potrzeby osób przebywających w warunkach 

kwarantanny lub izolacji domowej. 

Ośrodek współpracował przy realizacji zadań z innymi jednostkami organizacyjnymi samorządu, 

administracją rządową, ośrodkami pomocy społecznej, powiatowymi centrami pomocy rodzinie, 

powiatowymi urzędami pracy, służbą zdrowia, zakładami ubezpieczeń społecznych, policją, sądami oraz 

stowarzyszeniami, fundacjami realizującymi cele z zakresu pomocy społecznej. 

 

Budżet Ośrodka w latach 2018-2021 

 

 
Wyszczególnienie 

Wykorzystane środki w zł 

2018 2019 2020 2021 

Zadania zlecone 
z zakresu 
administracji 
rządowej   

         

    19 046 917,81  

 

     22 537 890,99  
     26 614 061,82       26 198 230,35  

Dotacje celowe na 
zadania własne –
gmina 

  

      2 769 819,27  

 

       3 030 757,02  

 

       3 236 238,61         3 709 274,15  

Funduszu Pracy              6.300,00   ----------------- ----------------      2.000,00  
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Fundusz 
Solidarnościowy 

    -----------------   ----------------  ---------------     49.901,56  

Fundusz 

Przeciwdziałania 

COVID – 19 

    -----------------   ----------------  ---------------               3.171,42  

           Razem:        21 823 037,08        25 568 648,01        29 850 300,43        29 962 577,48  

 

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

we Wręczycy Wielkiej na realizację zadań zleconych oraz na dofinansowanie zadań własnych z budżetu 

państwa otrzymał dotację w łącznej wysokości   26.373.534,20 zł. 

Otrzymaną dotację wykorzystano  w wysokości  26.253.303,33 zł,  tj.  99,55% 

Środki w wysokości 120.230,87 zł odprowadzono do budżetu państwa. 

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej za rok 

2021 znajduje się pod adresem: 

                                      https://www.bip.wreczyca-wielka.akcessnet.net/upload  

 

18.  OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE 

Rok 2021 podobnie jak rok poprzedni z uwagi na  pandemię był specyficznym.  
Podstawowa działalność polegająca na niesieniu pomocy wszystkim potrzebujący została zrealizowana 
w 100%, natomiast pozostała działalność statutowa została ograniczona i była realizowana  
w momentach poluzowywania restrykcji pandemicznych. 
 
W naszej Gminie 18 jednostek OSP, które zrzeszają 800. członków czynnych, w tym 147 kobiet i 1820. 
W dniu 27 maja odbyło się pierwsze posiedzenie zarządu gminnego naszego związku, na którym  
omówiono i ustalono daty obycia zebrań sprawozdawczo – wyborczych w poszczególnych jednostkach 
OSP oraz ustalono datę gminnego zjazdu Związku OSP RP.  
Zebrania te odbyły się w miesiącu czerwcu. Na zebraniach tych wybrano 10. nowych prezesów  
i 11. naczelników.  
 
W dniu 14 sierpnia w Truskolasach odbył się XII Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP. 
Okres sprawozdawczy charakteryzował się realizacją uchwały programowej XI Zjazdu naszego Oddziału 
podjętej na poprzednim Zjeździe oraz na realizacji wdrożeń uchwał wyższego szczebla Związku, a także 
wytycznych Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego i Komendy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej.  
 
Zjazd ten odbył się w 105. rocznicę powołania Związku Floriańskiego i setną rocznicę powołania  
Głównego Związku Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej. 
Z corocznych, cyklicznych działań zarządu gminnego pandemia COVID-19 umożliwiła jedynie zorgani-
zowanie konkursu plastycznego pt „Młodzież Zapobiega Pożarom”, na który w trzech grupach wieko-
wych wpłynęło 61 prac, z czego komisja konkursowa w miesiącu grudniu wyróżniła 21 prac i skierowała 
je do oceny na szczeblu powiatowym.  
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Przychody jednostek w 2021 r. zamknęły się w kwocie 739.092,00 zł, a wydatki wyniosły 757.626,00 zł. 
Gmina Wręczyca Wielka w roku sprawozdawczym przekazał na działalność jednostek OSP kwotę 
456.735,00 zł.  
W 2021 r. przeprowadzono w jednostkach szereg remontów i termomodernizacje; wymieniono piec 
co, przeprowadzono remonty garaży, zaplecza sanitarnego, naprawiono dachy. 
 
Ponadto pozyskano sprzęt i umundurowanie. 
 
12 czerwca w Kalei odbyły się Powiatowe Dni Strażaka.  
19 czerwca Dziewczęca Drużyna Pożarnicza z Grodziska zajęła trzecie miejsce w systemie CTIF na 

zawodach wojewódzkich w Raciborzu.  

We wrześniu odbył  się jubileusz 100  lat istnienia OSP Wręczyca Wielka i OSP Kalej.  

25 września w sali OSP Wręczyca Wielka obradował Powiatowy Zjazd Delegatów związku. 

 

Dzięki zaangażowaniu wszystkich jednostek z terenu naszej Gminy wszystkie  

jednostki otrzymały tzw. dotację  COVID w wysokości 5.000,00 zł.  

W styczniu nastąpiło uroczyste przekazanie średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA 3/24 
Renault Midlum 270 dci dla OSP Kalej. 
Samochód został zakupiony z funduszy Gminy w roku 2020. 

 

 
 

 

18.1. Sytuacja pożarowa  

Ogółem jednostki OSP z naszej Gminy w 2021 roku w celach ratowniczo- gaśniczych wyjeżdżały 393 

razy do 313 zdarzeń, w tym:  

• 121   –  do pożarów,  

• 250 –  miejscowych zagrożeń,  

•      1 –  na zabezpieczenie rejonu.  
 

W ubiegłym roku było 21 alarmów fałszywych, oraz 7 wyjazdów na ćwiczenia. 

Ogółem jednostki wyjeżdżały 94 razy mniej niż w roku 2020, spowodowane to zostało znacznie 
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mniejszą ilością pożarów niż w roku poprzednim, a miejscowe zagrożenia pozostały na podobnym 

poziomie głównie za sprawą zwalczania skutków pandemii COVID-19. 

Pożary w przeważającej mierze dotyczyły nieużytkowanych powierzchni rolniczych, upraw  

i pozostałych rolniczych. 22 pożary miały miejsce w lasach państwowych i prywatnych, 5 pożarów 

dotyczyło innych obiektów obiektów, 21- innych obiektów, w tym traw na terenach nierolniczych 

(pobocza dróg i szlaków kolejowych), 14 razy płonęły budynki mieszkalne, 32 razy inne obiekty w tym 

zabudowania gospodarcze i 4 razy pojazdy samochodowe.Najczęstszymi przyczynami pożarów była 

nieostrożność ludzka, celowe podpalenia zwłaszcza nieużytków, nieprawidłowa eksploatacja urządzeń 

grzewczych i wady środków transportu. Miejscowe zagrożenia to udział straży pożarnych przy 

usuwaniu powalonych drzew i konarów z dróg, pomoc podczas wypadków drogowych, usuwaniu plam 

olejowych z jezdni, likwidacja zadymień, usuwanie skutków gwałtownych opadów atmosferycznych, 

zwalczanie i zapobieganie skutkom pandemii oraz usuwanie gniazd owadów niebezpiecznych (osy, 

szerszenie). 

Do zdarzeń w roku 2021 wyjeżdżało 16 jednostek OSP z terenu naszej Gminy, a poszczególne jednostki 

zanotowały następującą ilość wyjazdów: 

Bieżeń - 10 razy 
Borowe - 18 razy 
Czarna Wieś - 49 razy 
Długi Kąt - 2 razy 
Golce - 1 raz 
Grodzisko - 5 razy 
Hutka - 25 razy 
Kalej - 46 razy 
Klepaczka - 5 razy 
Kuleje - 7 razy 
Nowiny - 1 raz 
Truskolasy - 87 razyWęglowice - 8 razy 
Wręczyca Wielka - 67 razy 
Zamłynie - 30 razy 
Szarlejka - 32 razy 
 

Ogółem w działaniach ratowniczych uczestniczyło 1965 strażaków z naszej Gminy, co daje około 5800 

godzin społecznej, bezinteresownej i niejednokrotnie niebezpiecznej pracy naszych Druhów.  

 

19. SPRAWY OBYWATELSKIE     

W formie zarządzenia wójt określa sprawy dotyczące organizacji i funkcjonowania urzędu oraz 
gminnych jednostek organizacyjnych, a także inne sprawy z zakresu tzw. kierownictwa wewnętrznego.  
 

Forma ta wynika z uprawnień wójta jako kierownika urzędu wykonującego uprawnienia zwierzchnika 
służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek 
organizacyjnych.  
Ponadto w formie zarządzenia, wójt jako organ gminy określa sprawy dotyczące realizacji zadań gminy.  
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Zarządzenia Wójta Gminy 

Lp. Numer aktu 
 

Data podjęcia W sprawie 

1 1/2021 
 

04.01.2021 r. powołania Komisji Egzaminacyjnej do 
przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę 
przygotowawczą 
 

2 2/2021 07.01.2021 r. przeprowadzenia konsultacji dotyczących Programu 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Wręczyca Wielka w 2021 roku 
 

3 3/2021 07.01.2021 r. 
 

zmian w budżecie gminy na rok 2021 
 

4 4/2021 07.01.2021 r. nadania numeracji przystankom autobusowym 
 

5 5/2021 13.01.2021 r.  zmiany Zarządzenia Nr 133/2020 Wójta Gminy 
Wręczyca Wielka z dnia 13 grudnia 2020  roku 
 

6 6/2021  13.01.2021 r.  korekty Zarządzenia Nr 115/2020 Wójta Gminy 
Wręczyca Wielka z dnia 30 listopada 2020 roku  
w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji w 2020 
roku oraz powołania komisji i zespołów spisowych do 
przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów 
 

7 7/2021 14.01.2021 r.  powołania zespołu ds. organizacji transportu do 
punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV – 2 
oraz utworzenia infolinii 
 

8 8/2021 21.01.2021 r.  przeprowadzenia konsultacji z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.                   
o działalności pożytku publicznego                               
 i o wolontariacie (tj. Dz,.U. z 2020 r., poz. 1057) 
projektu „Rocznego programu współpracy Gminy 
Wręczyca Wielka z organizacjami  pozarządowymi  
i podmiotami, o których mowa  w art. 3 ust. 3 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie na 2021 rok” 
 

9 9/2021 25.01.2021 r.  powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert 
złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację 
zadań publicznych w zakresie wspierania  
i upowszechniania kultury fizycznej oraz kultury, 
sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego 

 

10 10/2021 25.01.2021 r.  powołania Gminnego Biura Spisowego do 
przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego 
Ludności i Mieszkań w 2021 roku 
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11 11/2021 26.01.2021 r.  powołania Komisji Egzaminacyjnej do 
przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę 
przygotowawczą 
 

12 12/2021 26.01.2021 r.  powołania Komisji Egzaminacyjnej do 
przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę 
przygotowawczą 
 

13 13/2021 27.01.2021 r.  harmonogramu czynności w postępowaniu 
rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do 
przedszkoli oraz do oddziałów przedszkolnych w 
szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę 
Wręczyca Wielka,  a także kryteriów branych pod 
uwagę oraz dokumentów niezbędnych do 
potwierdzenia tych kryteriów 

 

14 14/2021 27.01.2021 r.  określenia kryteriów i dokumentów niezbędnych do 
potwierdzenia spełnienia tych kryteriów                     
w postępowaniu rekrutacyjnym do przyjęcia 
kandydatów do klas pierwszych publicznych szkół 
podstawowych prowadzonych przez Gminę Wręczyca 
Wielka a zamieszkałych poza obwodem szkoły 
 

15 15/2021 29.01.2021 r.  ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia 
zawodowego oraz ustalenia maksymalnej kwoty 
dofinansowania opłat w 2021 r. za kształcenie 
nauczycieli, w placówkach oświatowych 
prowadzonych przez Gminę Wręczyca Wielka 
 

16 16/2021 29.01.2021 r.  zmian w budżecie gminy na rok 2021 z tytułu dotacji 
celowej 
 

17 17/2021 29.01.2021 r.  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Wręczyca Wielka na lata 2021-2029 
 

18 18/2021 03.02.2021 r. zmian w budżecie gminy na rok 2021 
 

19 19/2021 05.02.2021 r.  trybu przygotowania i obiegu projektów uchwał oraz 
innych dokumentów przedkładanych na sesje Rady 
Gminy Wręczyca Wielka 
 

20 20/2021 19.02.2021 r. Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych w Gminie Wręczyca Wielka 
 

21 21/2021 
 

19.02.2021 r.  zmian w budżecie gminy na rok 2021 

22 22/2021 23.02.2021 r.  ogłoszenia konkursu na stanowiska dyrektora 
Przedszkola w Truskolasach 
 

23 23/2021 23.02.2021 r.  zmian w budżecie gminy na rok 2021 
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24 24/2021 23.02.2021 r.  zmian w budżecie gminy na rok 2021 z tytułu dotacji 
celowych 

25 25/2021 23.02.2021 r.  podziału rezerwy ogólnej na rok 2021. 
 

26 26/2021 23.02.2021 r.  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Wręczyca Wielka na lata 2021-2029 
 

27 27/2021 23.02.2021 r.  powołania Komisji Egzaminacyjnej do 
przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę 
przygotowawczą 
 

28 28/2021 04.03.2021 r.  wprowadzenia Instrukcji anonimizacji                          
w dokumentach papierowych i elektronicznych                    
(w tym w nagraniach) 

 

29 29/2021 04.03.2021 r.  ogłoszenia wykazu o wytypowaniu lokalu użytkowego 
do najmu na okres do 3 lat dla dotychczasowego 
najemcy, lokalu będącego składnikiem mienia 
komunalnego 

 

30 30/2021 08.03.2021 r. ogłoszenia wykazu gruntu mienia komunalnego                
o przeznaczeniu do dzierżawy na okres do 3 lat 
 

31 31/2021 12.03.2021 r.  powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia 
konkursu na stanowisko dyrektora przedszkola  
w Truskolasach 
 

32 32/2021 22.03.2021 r. zmiany składu Komisji Konkursowej do 
przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora 
Przedszkola w Truskolasach 
 

33 33/2021 24.03.2021 r.  zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora 
Przedszkola w Truskolasach 
 

34 34/2021 29.03.2021 r.  zmian w budżecie gminy na rok 2021  
 

35 35/2021 29.03.2021 r.  wykonania budżetu Gminy Wręczyca Wielka za 2020 
rok, wraz z wykonaniem planów finansowych 
Gminnej Instytucji Kultury we Wręczycy Wielkiej za 
2020 rok, oraz informacji o stanie mienia 
komunalnego Gminy Wręczyca Wielka. 
 

36 36/2021 30.03.2021 r.  rezygnacji z prawa pierwokupu. 
 

37 37/2021 30.03.2021 r. powołania Zespołu Projektowego dla projektu           
„W zdrowym ciele dobry pomysł” realizowanego  
w ramach Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014-2020, Priorytet VIII. 
Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy 
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38 38/2021 30.03.2021 r.  wprowadzenia Regulaminu rekrutacji                                      
i uczestnictwa do projektu „W zdrowym ciele dobry 
pomysł” realizowanego w ramach Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 
2014-2020, Priorytet VIII. Regionalne kadry 
gospodarki opartej na wiedzy 
 

39 39/2021 31.03.2021 r. powołania Komisji Egzaminacyjnej do 
przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę 
przygotowawczą 
 

40 40/2021 31.03.2021 r. zmiany Regulaminu pracy zdalnej w Urzędzie Gminy 
Wręczyca Wielka 
 

41 41/2021 02.04.2021 r. powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola                        
w Truskolasach 
 

42 42/2021 13.04.2021 r. zmian w budżecie gminy na rok 2021 z tytułu dotacji 
celowych 

43 43/2021 13.04.2021 r. podziału rezerwy ogólnej na rok 2021 
 

44 44/2021 13.04.2021 r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Wręczyca Wielka na lata 2021-2029 
 

45 45/2021 15.04.2021 r. zmiany Zarządzenia Nr 1112020 Wójta Gminy 
Wręczyca Wielka z dnia 23 listopada 2020 roku  
w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy 
obowiązujących w Urzędzie Gminy Wręczyca Wielka 
w 2021 roku 
 

46 46/2021 21.04.2021 r.  zmian w budżecie gminy na rok 2021 
 

47 47/2021 26.04.2021 r. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 
Gminnego Ośrodka Kultury we Wręczycy Wielkiej za 
rok 2020 
 

48 48/2021 27.04.2021 r. zmian w budżecie gminy na rok 2021 z tytułu dotacji 
celowej 
 

49 49/2021 29.04.2021 r. rezygnacji z prawa pierwokupu 
 

50 50/2021 07.05.2021 r. zasad zwrotu kosztów przewozu uczniów i dzieci 
niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy 
Wręczyca Wielka oraz ich rodziców lub opiekunów 
prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły, 
przedszkola lub innej placówki umożliwiającej 
realizacje obowiązku szkolnego               i obowiązku 
nauki, jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice 
lub opiekunowie prawni 
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51   Pozycja pozostaje bez wpisu 
 

52 52/2021 11.05.2021 r. przyjęcia Planu wykorzystania gminnego zasobu 
nieruchomości Gminy Wręczyca Wielka na lata 2021-
2023 

53 53/2021 11.05.2021 r. ogłoszenia wykazu gruntu mienia komunalnego                  
o przeznaczeniu do dzierżawy na okres do 3 lat 
 

54 54/2021 12.05.2021 r. ustalenia procedury postępowania w związku                      
z przekazywanymi przez banki informacjami                       
o rozwiązywaniu lub wygaśnięciu umowy rachunku 
bankowego 
 

55 55/2021 12.05.2021 r. zmian w budżecie gminy na rok 2021 
 

56 56/2021 31.05.2021 r. zmian w budżecie gminy na rok 2021 
 

57 57/2021 07.06.2021 r. uchylenia Zarządzenia Nr 101/2020 Wójta Gminy 
Wręczyca Wielka z dnia 19 października 2020 r.         
w sprawie zmiany organizacji pracy Urzędu Gminy 
Wręczyca Wielka w związku z wystąpieniem na 
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii 
 

58 58/2021 08.06.2021 r. wprowadzenia procedur kontroli finansowej                    
w Urzędzie Gminy Wręczyca Wielka 
  

59 59/2021 11.06.2021 r. zmian w budżecie gminy na rok 2021 
 

60 60/2021 11.06.2021 r. podziału rezerwy ogólnej na rok 2021 
 

61 61/2021 11.06.2021 r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Wręczyca Wielka na lata 2021-2029. 
 

62 62/2021 24.06.2021 r. powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli 
ubiegających się o awans na stopień nauczyciela 
mianowanego 
 

63 63/2021 30.06.2021 r. zmian w budżecie gminy na rok 2021 z tytułu dotacji 
celowych 
 

64 64/2021 30.06.2021 r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Wręczyca Wielka na lata 2021-2029 
  

65 65/2021 02.07.2021 r. ogłoszenia wykazu o wytypowaniu lokali użytkowych 
do najmu na okres do 3 lat dla dotychczasowych 
najemców, lokali będących składnikami mienia 
komunalnego 
 

66 66/2021 06.07.2021 r. zmiany i skrócenia czasu pracy na okres upałów                  
w Urzędzie Gminy Wręczyca Wielka 
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67 67/2021 07.07.2021 r. zmian w budżecie na rok 2021 
  

68 68/2021 08.07.2021 r. zmian w budżecie gminy na rok 2021 z tytułu dotacji 
celowych 
 

69 69/2021 21.07.2021 r.  nadania numeracji gminnym przystankom 
autobusowym 
 

70 70/2021 23.07.2021 r.  zmian w budżecie gminy na rok 2021 
  

71 71/2021 23.07.2021 r.  podziału rezerwy ogólnej na rok 2021 

72 72/2021 23.07.2021  r.  zmian w budżecie gminy na rok 2021 z tytułu dotacji 
celowych 

73 73/2021 06.08.2021 r.  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Wręczyca Wielka na lata 2021-2029. 
 

74 74/2021 18.08.2021 r.  powołania Komisji Stypendialnej 
 

75 75/2021 19.08.2021 r.  zmian w budżecie gminy na rok 2021 z tytułu dotacji 
celowych 
 

76 76/2021 19.08.2021 r.  zmian w budżecie gminy na rok 2021 
 

77 77/2021 25.08.2021 r. przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu 
za I półrocze 2021 roku 

 

78 78/2021 25.08.2021 r.  przyjęcia informacji o kształceniu się wieloletniej 
prognozy finansowej 
 

79 79/2021 25.08.2021 r.  przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planów 
finansowych gminnej instytucji kultury za I półrocze 
2021 roku 

80 80/2021 06.09.2021 r.  zmian w budżecie gminy na rok 2021 
 

81 81/2021 06.09.2021 r.  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Wręczyca Wielka na lata 2021-2029 
 

82 82/2021 16.09.2021 r.  zmian w budżecie gminy na rok 2021 
 

83 83/2021 16.09.2021 r.  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Wręczyca Wielka na lata 2021-2029 
 

84 84/2021 30.09.2021 r.  zmian w budżecie gminy na rok 2021 z tytułu dotacji 
celowych 
 

85 85/2021 30.09.2021 r.  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Wręczyca Wielka na lata 2021-2029 
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86 86/2021 06.10.2021 r.  powołania komisji do przeklasyfikowania                           
i wybrakowania sprzętu oraz środków obrony 
cywilnej znajdujących się w magazynie gminnym 
Urzędu Gminy Wręczyca Wielka 
 

87 87/2021 07.10.2021 r.  zmian w budżecie gminy na rok 2021 
 

88 88/2021 14.10.2021 r.  przeprowadzenia konsultacji z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.                   
o działalności pożytku publicznego                                   
i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r., poz. 1057 tj.) 
projektu „Rocznego programu współpracy Gminy 
Wręczyca Wielka z organizacjami pozarządowymi i 
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3                       
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie na 2022 rok” 
 

89 89/2021 14.10.2021 r.  zmian w budżecie gminy na rok 2021 
 

90 90/2021 15.10.2021r.  zmian w budżecie gminy na rok 2021 
 

91 91/2021 21.10.2021 r.  zmiany do Regulaminu wynagradzania pracowników 
Urzędu Gminy Wręczyca Wielka 

 

92 92/2021 25.10.2021 r.  przeprowadzenia na terenie gminy Wręczyca Wielka 
konsultacji społecznych dotyczących  projektu 
uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii 
Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy 
Wręczyca Wielka na lata 2022-2028” 

 

93 93/2021 26.10.2021 r.  ustalenia dni wolnych od pracy obowiązujących         
w Urzędzie Gminy Wręczyca Wielka w 2022 roku 
 

94 94/2021 27.10.2021 r.  zmian w budżecie gminy na rok 2021 z tytułu dotacji 
celowych 
 

95 95/2021 27.10.2021 r.  zmian w budżecie gminy na rok 2021 r. 
  

96 96/2021 27.10.2021 r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Wręczyca Wielka na lata 2021-2029 
 

97 97/2021 28.10.2021 r.  ogłoszenia wykazu gruntów mienia komunalnego  
o przeznaczeniu do użyczenia na okres do 3 lat dla 
dotychczasowych Użyczających 

 

98 98/2021 28.10.2021 R.  zmian w budżecie gminy na rok 2021. 
 

99 99/2021 03.11.2021 r.  zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników 
Urzędu Gminy Wręczyca Wielka 
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100 100/2021 08.11.2021 r.  zmian w budżecie gminy na rok 2021 z tytułu dotacji 
celowych 
 

101 101/2021 08.11.2021 r.  zmian w budżecie gminy na rok 2021 
 

102 102/2021 08.11.2021 r.  zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Wręczyca Wielka na lata 2021-2029 
 

103 103/2021 12.11.2021 r.  projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 
2022-2029 

 

104 104/2021 12.11.2021 r.  projektu Uchwały Budżetowej Gminy Wręczyca 
Wielka na 2022 rok wraz z załącznikami, 
uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi 
 

105 105/2021 15.11.2021 r. zmian w budżecie gminy na rok 2021 
 

106 106/2021 16.11.2021 r. przeprowadzenia na terenie gminy Wręczyca Wielka 
ponownych konsultacji społecznych dotyczących 
projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii 
Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy 
Wręczyca Wielka na lata 2022-2028” 
 

107 107/2021 16.11.2021 r.  podziału rezerwy ogólnej na rok 2021 
 

108 108/2021 19.11.2021 r.  rozwiązania Gminnego Biura Spisowego do 
przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego 
Ludności i Mieszkań w 2021 roku 
 

109 109/2021 24.11.2021 r.  wprowadzenia Procedury zgłaszania 
nieprawidłowości i ochrony sygnalistów w Urzędzie 
Gminy Wręczyca Wielka 
 

110 110/2021 29.11.2021 r.  uchylenia Zarządzenia Nr 101/2020 Wójta Gminy 
Wręczyca Wielka z dnia 19 października 2020 roku  
w sprawie zmiany organizacji pracy Urzędu Gminy 
Wręczyca Wielka w związku z wystąpieniem na 
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii  
 

111 111/2021 30.11.2021 r.  zmian w budżecie gminy na rok 2021 
 

112 112/2021 30.11.2021 r.  zmian w budżecie gminy na rok 2021 z tytułu dotacji 
celowych 

 

113 113/2021 30.11.2021 r.  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Wręczyca Wielka na lata 2021-2029 
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114 114/2021 30.11.2021 r.  przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych 
Gminy Wręczyca Wielka uprawnień do zaciągania 
zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć 
określonych w załączniku Nr 2 do Uchwały  
Nr XXIII/214/20 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 
30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 
2021-2029 i z tytułu umów, których realizacja w roku 
budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do 
zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których 
wynikające płatności wykraczają poza 2021 r.  
i dotyczą lat 2021-2024 

115 115/2021 30.11.2021 r.  przeprowadzenia inwentaryzacji w 2021 roku oraz 
powołania komisji i zespołów spisowych do 
przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów                           
i pasywów oraz powołania Przewodniczącego Komisji 
Inwentaryzacyjnej 
 

116 116/2021 10.12.2021 r.  wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora 
Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej  
w Borowem w przypadku nieobecności 
 

117 117/2021 10.12.2021 r.  podziału rezerwy ogólnej na rok 2021  
 

118 118/2021 10.12.2021 r.  zmian w budżecie gminy na rok 2021  
 

119 119/2021 20.12.2021 r.  wyboru długości okresu wyliczenia relacji określonych 
w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  
o finansach publicznych  
 

120 120/2021 28.12.2021 r.  zmian w budżecie gminy na rok 2021 
 

121 121/2021 31.12.2021 r.  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Wręczyca Wielka na lata 2021-2029 
 

122 122/2021 31.12.2021 r.  zmian w budżecie gminy na rok 2021 
 

123 123/2021 31.12.2021 r.  zmiany Zarządzenia Nr 88/2017 Wójta Gminy 
Wręczyca Wielka z dnia 18 września 2017 roku                   
w sprawie powołania składu Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                     
we Wręczycy Wielkiej z późn.zm. 
 

 
Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Wręczyca Wielka za rok 2021 zamyka się na poz. 123. 
Do Urzędu złożonych zostało 27 petycji w trybie ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach oraz   
87  wniosków w trybie ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej. 
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20. MIEJSCA PAMIĘCI 

 
W roku 2021 Gmina Wręczyca Wielka przeznaczyła środki finansowe w wysokości 1.600,00 zł na 
utrzymanie i upamiętnienie grobów poprzez zakup zniczy i kwiatów, które składane były w dniach 
1 i 11 listopada przez Szkoły Podstawowe sprawujące patronat nad tymi miejscami.  
Gmina na bieżąco monitoruje stan techniczny obiektów upamiętniających poległych i w miarę 
potrzeb dokonuje drobnych napraw, czyszczenia i remontów.  
W roku 2021 zawarto porozumienie z Wojewodą Śląskim w sprawie przyjęcia zadań dotyczących 
obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Wręczyca 
Wielka. W związku z powyższym otrzymano środki finansowe w kwocie 3.000,00 zł na remont  
Grobu Wojennego położonego na cmentarzu w miejscowości Bór Zapilski.  
W ramach otrzymanej dotacji wykonano jego naprawę polegająca na podklejeniu płyt na cokole  
i schodach pomnika oraz wyczyszczeniu płyty głównej pomnika wraz z wieńcem.  
Ponadto wyczyszczono i pomalowano metalowe części.  
W roku 2021 ujęto w ewidencji grobów i cmentarzy wojennych na terenie województwa śląskiego 
nowy obiekt znajdujący się na Cmentarzu Parafialnym pw. św. Józefa Oblubieńca NMP we Wręczycy 
Wielkiej.             
Na tablicy obiektu widnieje napis: „Grób wojenny 2 nieznanych z nazwiska żołnierzy  I batalionu  
27 Pułku Piechoty Wojska Polskiego poległych wieczorem 1 września 1939 roku w walce  
z pododdziałami 14 batalionu rozpoznawczego (A.A.14) niemieckiej  14 Dywizji Piechoty”.  
Grób ten powstał po ekshumacji 2. nieznanych żołnierzy Wojska Polskiego na terenie Gminy 
Wręczyca Wielka (skraj lasu na południowy – wschód od Wręczycy Wielkiej, za ogrodzeniem 
prywatnej posesji oraz skraj lasu na południe od Wręczycy Wielkiej, przy skrzyżowaniu drogi nr 492).  
Obecnie Gmina stara się o pozyskanie środków finansowych na budowę tego pomnika.  
 
 
Miejsca pamięci ujęte w „Ewidencji Miejsc Pamięci Województwa Śląskiego” : 

• grób zbiorowy wojenny mieszkańców okolicznych wsi i jeńców poległych w czasie II wojny 

światowej. Grób znajduje się  na cmentarzu w Borze Zapilskim. Na tablicy umieszczonych jest 

27 nazwisk. Patronat pełni Szkoła Podstawowa w Węglowicach; 

• mogiła symboliczna upamiętniająca miejsce, na którym 1 września 1939 roku poległo  

8. żołnierzy polskich, znajduje się ona za ruinami „Prażalni rud”; 

• grób zbiorowy wojenny 4. żołnierzy 3 Plutonu 27 Pułku Piechoty w Częstochowie poległych  

1  września 1939 roku na terenie wsi Truskolasy. Położony jest na cmentarzu w Truskolasach. 

Patronat pełni Szkoła Podstawowa w Truskolasach; 

• tabliczka ku czci poległych w czasie II wojny światowej przy budynku OSP we Wręczycy Wielkiej. 

Patronat pełni Szkoła Podstawowa we Wręczycy Wielkiej; 

• grób zbiorowy wojenny 11. żołnierzy Wojska Polskiego poległych 1 września 1939 roku  

i 10. Polaków, których hitlerowcy powiesili w 1942 roku we Wręczycy. Grób znajduje się na 

cmentarzu we Wręczycy Wielkiej. Patronat pełni Szkoła Podstawowa we Wręczycy Wielkiej; 

• mogiła symboliczna upamiętniająca miejsce, na którym 1 września 1939 roku poległo  

3. nieznanych żołnierzy polskich zlokalizowana w lesie ok. 300m od drogi  

Wręczyca Wielka- Trzepizury. Patronat pełni Szkoła Podstawowa we Wręczycy Wielkiej; 
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• grób wojenny 2. nieznanych z nazwiska żołnierzy I batalionu 27 Pułku Piechoty Wojska 

Polskiego poległych wieczorem 1 września 1939 roku w walce z pododdziałami 14 batalionu 

rozpoznawczego niemieckiej 14 Dywizji Piechoty. Grób znajduje się na cmentarzu parafialnym  

we Wręczycy Wielkiej. Patronat pełni Szkoła Podstawowa we Wręczycy Wielkiej oraz OSP 

Wręczyca Wielka. 

      
 

21. INNE DZIAŁANIA GMINY 

21.1. Honorowe Obywatelstwo Gminy Wręczyca Wielka dla Jerzego Brzęczka 

Jerzy Brzęczek odebrał honorowe obywatelstwo Gminy Wręczyca Wielka.  

Rada Gminy decyzję o nadaniu tego zaszczytnego tytułu podjęła jeszcze w 2020 roku, ale z powodu 
pandemii nadanie obywatelstwa odbyło się we wrześniu 2021 roku podczas XXX sesji nadzwyczajnej 
Rady Gminy. 

W uroczystościach oprócz Radnych Rady Gminy Wręczyca Wielka na czele z Przewodniczącym Markiem 
Prubantem oraz pracowników Gminy Wręczyca Wielka na czele z Wójtem Tomaszem Osińskim 
uczestniczyła rodzina Jerzego Brzęczka, Starosta oraz Wicestarosta Powiatu Kłobuckiego, Radni 
Powiatu Kłobuckiego, Wójtowie i Burmistrzowie gmin powiatu kłobuckiego oraz Dyrektorzy Szkół 
i Przedszkoli z terenu naszej gminy. 
Jerzy Brzęczek drogę do wielkiej piłkarskiej kariery rozpoczynał w Truskolasach.  
 
To właśnie tam wychował się przyszły reprezentant Polski i srebrny medalista olimpijski z Barcelony, 
selekcjoner kadry w latach 2018–2021. 
Dwa lata wcześniej honorowym obywatelem naszej Gminy został Jakub Błaszczykowski.  
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Uroczystość nadania Honorowego Obywatelstwa Jerzemu Brzęczkowi 
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21.2. Złote Gody- Jubileusz 50 - lecia pożycia małżeńskiego 

Ponad pół wieku temu stanęli na ślubnym kobiercu, teraz świętują Złote Gody. Złote Gody to okrągła, 
rocznica wspólnego pożycia małżeńskiego, którą nie każde małżeństwo może się poszczycić. 7 sierpnia 
Wójt Gminy Tomasz Osiński wręczył medale RP za długoletnie pożycie małżeńskie. Czcigodni Jubilaci 
otrzymali, kwiaty i listy gratulacyjne. Oprawa artystyczna została przygotowana przez młodzież 
z Gminnego Ośrodka Kultury we Wręczycy Wielkiej. 
 

 

 

21.3. Mobilny urzędnik 

15 października 2021 r. Gmina Wręczyca Wielka przystąpiła projektu pn. „Mobilny urzędnik.  

Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach” realizowanego 

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 4.3, współfinansowanego   

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  Usługa kierowana jest do osób, które: 

➢ posiadają orzeczenie o niepełnosprawności w znacznym, umiarkowanym, lekkim stopniu,  

o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, orzeczeniu wydane przed ukończeniem 16. 

roku życia, są w wieku 65 +, osłabione chorobami, z czasowym lub trwałym ograniczeniem 

możliwości poruszania się i dotarcia do miejsca świadczenia usługi, są osobami zależnymi 15+, 

opiekunami fizycznych osób zależnych, opiekunami z pieczy zastępczej. 
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21.4. Przeciwdziałanie COVID-19 

Od 31 grudnia 2019 r. świat żyje pandemią. W Polsce stan zagrożenia epidemicznego wprowadzono  

14 marca 2020r., natomiast stan epidemii- 20 marca.  

Z powodu COVID-19 zmarło w 2021 r. prawie 69 tys. osób. Rok 2021 okazał się gorszy od poprzedniego. 

W Polsce szczyt zachorowań w 4 fali wystąpił w drugiej połowie listopada.  

Na środki ochrony osobistej i środki dezynfekujące w 2021 roku Urząd Gminy wydał 35.386,11 zł. 

 

Wójt Gminy wypełniając obowiązek Wojewody Śląskiego nałożony decyzją  Nr ZKL.6330.2.1.2021(2)  

z 14 stycznia 2021 r. Zarządzeniem Nr 7/2021 14 stycznia 2021 r. powołał zespół ds. organizacji 

transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV – 2 oraz utworzenia infolinii 

Do zadań zespołu należało w szczególności: 

1) organizowanie i koordynowanie dowozów do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2: 

a) osób niepełnosprawnych, tj. posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu 

znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami; 

b) osób mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności 

w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu szczepień; 

2) organizacja i koordynowanie działania infolinii ds. zgłoszeń potrzeb transportowych oraz 

informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. 

Gmina za wzorowe wypełnienie obowiązków otrzymała nagrodę w wysokości 500.000,00 zł. 

 

21.5. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 roku 

Spis powszechny ludności i mieszkań w Polsce odbył się w dniach od 1 kwietnia do 30 września 2021 

według stanu na koniec 31 marca 2021.  

Pierwotnie odbyć miał się on w dniach od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021, ale termin ten wydłużono  

z powodu pandemii COVID-19. 

W Gminie Wręczyca Wielka utworzony został Gminny Punkt Spisowy, w którym mieszkańcy Gminy, 

przy pomocy członków Gminnego Biura Spisowego, mogli dokonać samospisu.  

W czasie trwania spisu działało również mobilne Biuro Spisowe. 

Spis powszechny dostarcza najbardziej szczegółowych informacji o liczbie ludności, strukturze 

demograficzno- społecznej i zawodowej, a także o społeczno- ekonomicznej charakterystyce 

gospodarstw domowych i rodzin. W oparciu o zebrane informacje 27 stycznia 2022 r. opublikowane 

zostały w formie informacji sygnalnej pierwsze wstępne wyniki Spisu Powszechnego 2021. 

Według wstępnych wyników populacja Rzeczypospolitej Polskiej liczyła 38.036,1 tys. osób (48,3% 

populacji stanowili mężczyźni, a 51,7%- kobiety). Gęstość zaludnienia, tj. liczba osób przypadających 

na 1 km2 powierzchni kraju, wyniosła na koniec marca 2021 r. 122 osoby (w 2011- 123). 

Liczba ludności Polski była mniejsza o 1,2% w porównaniu z wynikami spisu 2011 r.  
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21.6 Nakręć się na pomoc 

W naszej Gminie ustawiono kosze na nakrętki. Pierwszy pojawił się pod Urzędem Gminy Wręczyca 

Wielka. Kosze na nakrętki z czasem pojawiły się także w Węglowicach, Truskolasach, Kalei. 

Pojemniki powstały z inicjatywy Wójta Gminy Tomasza Osińskiego, który podkreśla, że zbierając 

plastikowe nakrętki nie tylko dbamy o środowisko, ale także pomagamy tym, którzy potrzebują 

pomocy.  

Do pojemnika można wrzucać nakrętki np. po napojach, kawie, mleku czy jogurtach. W koszu-sercu 

zostawić możemy również nakrętki po opakowaniach chemii gospodarczej, płynach do zmywania, 

szamponach i płynach do płukania. 

 

 

 

 

 

 

 

Serdecznie Państwu dziękuję za zapoznanie się  

z treścią dokumentu i zapraszam do dyskusji 

 

Wójt Gminy Wręczyca Wielka 
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