
 

                                                                                                        Załącznik Nr 5 

                                                                    do Protokołu Nr XLI/22 

 z dnia 29 czerwca 2022 r. 

 

WYSOKA RADO 

PANIE PRZEWODNICZĄCY 

 

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI MIĘDZYSESYJNEJ W OKRESIE  

OD 28.04.2022 DO 29.06.2022 

 

1. W zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi  

 

W toku przeprowadzonego przetargu Unijnego na okres od dnia 01.07.2022 r. do 30.06.2023 r. 

wyłoniono dwóch Wykonawców: 

• Firmę EKO-SYSTEM BIS Sp. z o. o. Sk, dla usługi pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na której znajduje 

się domek letniskowy, lub 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” oraz 

dla sektora III obejmującego obszar sołectw:  Brzezinki, Golce, Hutka, Kuleje, Nowiny, Piła Pierwsza, 

Piła Druga, Truskolasy, Zamłynie. Dla usługi pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych selektywnie zbieranych i zgromadzonych na terenie Punktu Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych (PSZOK)” 

• Zakład Oczyszczania Miasta Zbigniew Strach, dla usługi 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 oraz sektora IV obejmującego obszar sołectw: Grodzisko, Kalej, Nowa 

Szarlejka, Pierzchno, Szarlejka, Wydra. 

 

2. W zakresie, demontażu transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest 

 

Dnia 13.05.2022 r. zamieszczono na platformie zakupowej zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn. 

„Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wręczyca 

Wielka”. Oferty zostały złożone przez 5 oferentów.  

W dniu 08.06.2022 r. została podpisana umowa na to zadanie z firmą AzbestPol Michał Palaczyk z 

siedzibą przy ulicy Bocznej 26 w Kalei.  

Realizacja zadania będzie obejmowała: 

• 13 nieruchomości, z których nastąpi demontaż wraz z transportem oraz utylizacją wyrobów 

azbestowych 

• 40 nieruchomości, z których wyroby azbestowe zostaną zebrane, a w następstwie 

przetransportowane i zutylizowane. 

 

3. W zakresie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji: 

 

17.05.2022 r. po dostarczeniu przez inwestora raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 

podjęto zawieszone postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 

przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu i przetwarzaniu (odzysk) odpadów innych niż niebezpieczne w 

mobilnej instalacji na działkach nr ewid. 692/2 i 693/2 obręb Szarlejka, Przedsiębiorstwo Remontowo-

Stolarsko-Budowlane „PASSA-BRUK” Bogusław Lech, ul. Wyczółkowskiego 12, 42-202 Częstochowa. 

 



 

 

18.05.2022 przesłano pisma w sprawie uzgodnienia warunków przedmiotowego przedsięwzięcia do 

Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz 

do Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Sieradzu. 

17.06.2022 r. wydano postanowienie o dopuszczeniu Stowarzyszenia Organizacji Ekologicznej PRO-

VERITATE, ul. Nowokrzepice 13, 42-160 Krzepice do udziału na prawach strony w postępowaniu 

administracyjnym w sprawie wydania przedmiotowej decyzji. 

 

4. W zakresie zapobiegania i reagowania w sytuacjach nadzwyczajnych  

i kryzysowych 

 

Wpłynęło 17 wniosków od rolników z miejscowości Długi Kąt, Bór Zapilski, Piła Druga, Golce, 

Klepaczka, Truskolasy w związku z gradobiciem i ulewnymi deszczami, które miało miejsce w dniu 

09.06.2022 r. 

Powołana komisja do spraw oszacowania zakresu i wysokości szkód doznanych w gospodarstwach 

rolnych i działach specjalnych produkcji rolniczej w których wystąpiły szkody spowodowane przez susze, 

grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, 

obsunięcie się ziemi lub lawinę w Gminie Wręczyca Wielka -  oszacowała w terenie straty u ww. 

wnioskodawców.  

                                                                                                                                                                                                                                             

5. W zakresie ustawy o gospodarce nieruchomościami: 

 

• Aktem notarialnym dnia 14.06.2022 r. sprzedano dwa lokale mieszkalne w budynkach 

wielolokalowych usytuowanych przy ul. Szkolnej 8 i ul. Szkolnej 7. 

• W dniu 26.05.2022 r. w toku przetargu ustnego nieograniczonego wyłoniono potencjalnych 

nabywców na sprzedaż nieruchomości gruntowej  o nr ewid. 729/2 oraz 729/3 położonych  

w miejscowości Grodzisko. Na dzień 19.07.2022 r. przewidziano spisanie aktu notarialnego 

celem sfinalizowania  sprzedaży przedmiotowych nieruchomości.  

 

6. Transport pasażerski: 

 

Przygotowywano dokumentację zamówienia publicznego celem zawarcia umowy z przewoźnikiem na 

transport publiczny – nowy kontrakt na 3 lata 

 

7. Inwestycje: 

 

• umowa z dnia 23.05.2022 r. dot. przebudowa przebudowy drogi gminnej w miejscowości 

Klepaczka (przez wieś) na kwotę  160 049,33 zł, 

• umowa z dnia 23.05.2022 r. dot. przebudowa przebudowy drogi gminnej w miejscowości Borowe 

(ul. Długa) na kwotę  338 696,12 zł, 

• umowa z dnia  23.05.2022 r. dot. czynności nadzoru inwestorskiego dla przebudowy dróg 

gminach na kwotę 7 900 zł, 

• umowa z dnia 21.05.2022 r. dot. remontu cząstkowego dróg gminnych o nawierzchni 

bitumicznych na kwotę 30 000 zł, 

• umowa z 03.06.2022 r. dot. napraw urządzeń zabawowych na placach zabaw i siłowniach 

zewnętrznych na terenie Gminy Wręczyca wielka na kwotę 28 509,10 zł, 

• umowa z dnia 09.06.2022 r. dot. przebudowy drogi gminnej w miejscowości Klepaczka (ul. 

Żabia) na kwotę 129 500 zł, 

• przygotowanie i przeprowadzenie postępowania w ramach Polskiego Ładu – Budowa nowych 

sieci wodociągowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, 

• przygotowanie i przeprowadzenie postępowania dot. budowy ogrodzenia przy szkole 

Podstawowej w miejscowości Kuleje. 

  



 

8. Finanse i budżet: 

 

Zarządzeniem Nr 58/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 

2022 z tytułu dotacji celowych zwiększono dochody i wydatki budżetu gminy z tytułu dotacji celowej 

otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych gminie ustawami: 

• o kwotę 56,00 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 20 października 2021 r.  

z przeznaczeniem na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu 

państwa za osoby uprawnione; 

• o kwotę 539.197,50 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 12 kwietnia 2022 r.  

z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego 

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

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

• o kwotę 116.795,47 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 19 kwietnia 2022 r.  

z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów 

postępowania  w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa 

śląskiego w I terminie płatniczym 2022 r; 

Zwiększono dochody i wydatki budżetu gminy z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na 

realizację własnych zadań bieżących gmin  

• o kwotę 15.000,00 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 13 kwietnia 2022 r.  

z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju 

Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025". 

 

Zarządzeniem Nr 62/2022 z dnia 9 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 

2022 z tytułu dotacji celowych zwiększono dochody i wydatki budżetu gminy z tytułu dotacji celowej 

otrzymanej  

z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie ustawami: 

• o kwotę 2.436,00 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 27 kwietnia 2022 r.  

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

zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej; 

• o kwotę 140,00 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 27 kwietnia 2022 r.  

z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, związanych  

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

Zwiększono dochody i wydatki budżetu gminy z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na 

zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia 

wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci  

• o kwotę 111.784,00 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 27 kwietnia 2022 r.  

z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w art. 29 ustawy z 

dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, w związku z art.17 ustawy z dnia 

17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz 

niektórych innych ustaw; 

Zwiększono dochody i wydatki budżetu gminy z tytułu dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania 

bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:  

• o kwotę 2.500,00 zł zgodnie z umową z dnia 26 kwietnia 2022 r. z przeznaczeniem na utrzymanie 

i konserwację urządzeń alarmowych i łączności. 

 



 

 

Zarządzeniem Nr 72/2022 z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 

2022 z tytułu dotacji celowych zwiększono dochody i wydatki budżetu gminy z tytułu dotacji celowej 

otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych gminie ustawami: 

• o kwotę 12.000,00 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 19 maja 2022 r.  

z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego: 

na renowację/ konserwację/ oprawę oraz zabezpieczenie przed uszkodzeniem, utratą, a także 

przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich do ksiąg stanu cywilnego (wtóropisów), 

skorowidzów  

i aktów zbiorowych, jak również na pokrycie kosztów związanych z należytym utrzymaniem  

i przekazaniem ww. dokumentów do Archiwum Państwowego 

• kwotę 25,00 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 23 maja 2022 r. z przeznaczeniem 

na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przyznawaniem Karty Dużej 

Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny; 

Zwiększono dochody i wydatki budżetu gminy z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na 

zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  

• kwotę 54.480,00 zł zgodnie z porozumieniem z dnia 18 maja 2022 r. o udzielenie wsparcia 

finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i nauki pod 

nazwą: „Poznaj Polskę”; 

Zwiększono dochody i wydatki budżetu gminy z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na 

realizację własnych zadań bieżących gmin 

• kwotę 31.351,00 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 23 maja 2022 r.  

z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego 

programu "Posiłek w szkole i w domu 

 

Zarządzeniem Nr 59/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022 

wprowadzono środki Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy, których pobyt na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 z dnia 12 marca 2022 r.  

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

43.169,13 zł z przeznaczeniem na: 

• nadanie numeru PESEL na wniosek (3.628,13 zł); 

• wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL (1.032,00 zł); 

• jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł, wraz z kosztami obsługi (23.562,00 zł); 

• posiłki dla dzieci i młodzieży (1.750,00 zł); 

• finansowania świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy (13.197,00 zł). 

 

Zarządzeniem Nr 63/2022 z dnia 09 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022 

wprowadzono środki Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy, których pobyt na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 z dnia 12 marca 2022 r.  

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

99.910,73 zł z przeznaczeniem na: 

• utrzymanie, środki przekazane za pośrednictwem Powiatu Kłobuckiego (51.030,00 zł); 

• oświatę (9.061,73 zł); 

• pokrycie kosztów obsługi rozpatrzenia wniosków o świadczenie pieniężne na podstawie art. 13, 

każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, 

który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy (336,00 zł); 

• posiłki dla dzieci i młodzieży (685,00 zł); 

• jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł, wraz z kosztami obsługi (918,00 zł); 

• świadczenia pieniężne na podstawie art. 13, każdemu podmiotowi, w szczególności osobie 

fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie 

obywatelom Ukrainy (37.880,00 zł). 



 

 

 

Zarządzeniem Nr 73/2022 z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022 

wprowadzono środki Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy, których pobyt na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 z dnia 12 marca 2022 r.  

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

66.041,00 zł z przeznaczeniem na: 

• utrzymanie, środki przekazane za pośrednictwem Powiatu Kłobuckiego (21.600,00 zł); 

• oświatę (44.169,00 zł); 

• pokrycie kosztów obsługi rozpatrzenia wniosków o świadczenie pieniężne na podstawie art. 13, 

każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, 

który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy (272,00 zł). 
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