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WYSOKA RADO  

PANIE PRZEWODNICZĄCY 

 

INFORMACJE WÓJTA GMINY Z DZIAŁALNOŚCI MIĘDZYSESYJNEJ  

W OKRESIE OD 29.06.2022 DO 27.09.2022  

 

 

I. Zarządzeniem Nr 81/2022 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie 

zmian w budżecie gminy na rok 2022 zwiększono dochody i wydatki o kwotę 142.472,00 zł: 

1. z tytułu wpływów z różnych dochodów (środków z 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 o 93.638,00 zł, z przeznaczeniem na: 

• wydatki urzędu (środki przekazane za pośrednictwem Powiatu Kłobuckiego) – 14.040,00 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, o których mowa w art. 1 ust. 1 ww. ustawy – 77.440,00 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, o których mowa  

w art. 1 ust. 1 ww. ustawy – 240,00 zł, 

• finansowanie świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy – 1.000,00 zł; 

2. z tytułu środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów 

województw, pozyskane z innych źródeł (środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek 

samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, 

wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa  

w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na 

terytorium tego państwa) - 48.834,00 zł. 

 

II. Zarządzeniem Nr 82/2022 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie 

zmian w budżecie gminy na rok 2022 z tytułu dotacji celowych: 

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

na realizację własnych zadań bieżących gmin: 

• o kwotę 8.000,00 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 01 czerwca 2022 r.  

z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania w zakresie zakupu masztów i flag oraz ich 

instalacji w ramach projektu "Pod Biało-czerwoną", 

• o kwotę 9.000,00 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 13 czerwca 2022 r.  

z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach  



o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych o których mowa  

w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, 

• kwotę 159.776,00 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 28 czerwca 2022 r.  

z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu  

"Posiłek w szkole i w domu„ na lata 2019 - 2023, dotyczących wspierania organów prowadzących 

publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i 

opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków; 

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

na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 

ustawami o kwotę 70,00 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Śląskiego Nr z dnia 27 czerwca 2022 r.  

z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z 

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

 

III. Zarządzeniem Nr 92/2022 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie zmian 

w budżecie gminy na rok 2022 zwiększono dochody i wydatki o kwotę 19.800,00 zł z tytułu 

wpływów z różnych dochodów (środków z 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  

z przeznaczeniem na: 

• wydatki urzędu (środki przekazane za pośrednictwem Powiatu Kłobuckiego) – 13.995,00 zł, 

• finansowanie świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy – 5.805,00 zł. 

 

IV. Zarządzenie Nr 93/2022 Wójta Gminy Wręczyca W  z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie zmian 

w budżecie gminy na rok 2022 z tytułu dotacji celowej 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 wychowywaniu dzieci o kwotę 94.849,00 zł zgodnie z Decyzją 

Wojewody Śląskiego  

z dnia 13 lipca 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 wychowywaniu 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 

 

V. Zarządzeniem Nr 98/2022 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 10 sierpnia 2022 r. w sprawie 

zmian w budżecie gminy na rok 2022 zwiększono dochody i wydatki o kwotę 87.716,13 zł: 

1. z tytułu wpływów z różnych dochodów (środków z 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 o 30.246,13,00 zł, z przeznaczeniem na: 

• nadanie numeru PESEL na wniosek – 165,13 zł, 

• wydatki urzędu (środki przekazane za pośrednictwem Powiatu Kłobuckiego) – 495,00 zł, 

• jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł, wraz z kosztami obsługi – 306,00 zł, 



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

fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie 

obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1 ww. ustawy – 23.280,00 zł, 

• finansowanie świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy – 6.000,00 zł; 

2. z tytułu środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów 

województw, pozyskane z innych źródeł (środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek 

samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, 

wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w 

art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na 

terytorium tego państwa) – 57.170,00 zł. 

 

VI. Zarządzeniem Nr 101/2022 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie 

zmian w budżecie gminy na rok 2022 z tytułu dotacji celowej 

1. 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: 

• kwotę 307.020,00 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 21 lipca 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 245,00 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 2 sierpnia 2022 r. z 

przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z 

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

• o kwotę 81.506,26 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 08 sierpnia 2022 r. z 

przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały 

ćwiczeniowe; 

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

na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 105.000,00 zł zgodnie z Decyzją Wojewody 

Śląskiego z dnia 18 lipca 2022 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o 

których mowa w art.17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej. 

 

VII. Zarządzeniem Nr 108/2022 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie 

zmian w budżecie gminy na rok 2022 zwiększono dochody i wydatki o kwotę 42.159,52 zł z tytułu 

wpływów z różnych dochodów (środków z 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 z przeznaczeniem na: 

• nadanie numeru PESEL na wniosek – 113,52 zł, 

• wydatki urzędu (środki przekazane za pośrednictwem Powiatu Kłobuckiego) – 90,00 zł, 

• jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł, wraz z kosztami obsługi – 1.836,00 zł, 

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

fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie 

obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1 ww. ustawy – 40.120,00 zł. 

 



VIII. Zarządzeniem Nr 118/2022 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 16 września 2022 r. w sprawie 

zmian w budżecie gminy na rok 2022 zwiększono dochody i wydatki o kwotę 120.598,00 zł z tytułu 

wpływów z różnych dochodów (środków z 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 (Dz. U. z 2022 r., poz. 583 z późn. zm.) z przeznaczeniem na: 

• 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, o których mowa w art. 1 ust. 1 ww. ustawy – 118.680,00 zł. 

• finansowanie świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy – 6.000,00 zł. 

 

IX. Zarządzeniem Nr 119/2022 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 16 września 2022 r. w sprawie 

zmian w budżecie gminy na rok 2022 z tytułu dotacji celowych: 

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

na realizację własnych zadań bieżących gmin 

• o kwotę 42.393,00 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 29 sierpnia 2022 r.  

z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy 

społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego 

zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 

roku 2022, 

• o kwotę 16.000,00 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 8 września 2022 r.  

z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 

uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawie o systemie oświaty; 

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

na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 

ustawami o kwotę 4.123,13 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 1 września 2022 r.  

z przeznaczeniem na realizację planowanej wypłaty jednorazowego świadczenia w wysokości 

4.000,00 zł z tytułu urodzenia żywego dziecka, posiadającego zaświadczenie, o którym mowa  

w art. 4 ust. 3 oraz na koszty obsługi zadania, na podstawie art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r.  

o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem". 

 

X. Przejętych i sprawdzonych zostało 173. wniosków w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego 

w cenie paliwa wykorzystanego do produkcji rolnej i tyle też wystawiono decyzji za II półrocze 2022 

roku. 

 

XI. W dniu 29 czerwca 2022 r. zostały podpisane umowy na 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 dla Sektora I oraz Sektora III  

z Firmą EKO-SYSTEM BIS Sp. z o. o. Sk., dla Sektorów II i IV ww. umowy zostały podpisane  

1 lipca 2022 r. z Zakładem Oczyszczania Miasta Zbigniew Strach. Umowa dla PSZOK podpisana w 

dniu 26 lipca 2022 r. z Firmą EKO-SYSTEM BIS Sp. z o. o. Sk. 

 

XII. Przekazano do Wojewody 24 protokoły z oszacowania zakresu i wysokości szkód  

w gospodarstwie rolnym i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych wystąpieniem 



niekorzystnego zjawiska atmosferycznego (gradobicie, deszcz nawalny, które miało miejsce w gm. 

Wręczyca Wielka dniu 09.06.2022 r.). 

 

XIII. Wprowadzono 1799 szt. deklaracji do CEEB - systemu informacyjnego służącego gromadzeniu   

i udostępnianiu informacji w zakresie źródeł grzewczych. 

 

XIV. Sprawy własnościowe Gminy Wręczyca Wielka: 

 

• Aktem Notarialnym z dnia  19.07.2022 r. Gmina Wręczyca Wielka sprzedała grunt oznaczony 

numerem 729/2 o pow. 0,1494 ha położony w miejscowości Grodzisko, gm. Wręczyca Wielka. 

• Aktem Notarialnym z dnia  09.08.2022 r. Gmina Wręczyca Wielka sprzedała grunt oznaczony 

numerem 729/3 o pow. 0,1526 ha położony w miejscowości Grodzisko, gm. Wręczyca Wielka. 

• Aktem Notarialnym z dnia  13.09.2022 r. Gmina Wręczyca Wielka sprzedała lokal mieszkalny  

nr 5 przy ulicy Szkolnej 5 o pow. użytkowej 35,54 m2  położony w miejscowości Wręczyca 

Wielka, gm. Wręczyca Wielka na rzecz najemcy lokalu. 

 

XV. W zakresie inwestycji 

• zrealizowano umowę z dnia 23.05.2022 r. dot. przebudowa przebudowy drogi gminnej w 

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

• zrealizowano umowę z dnia 23.05.2022 r. dot. przebudowa przebudowy drogi gminnej w 

miejscowości Borowe (ul. Długa) na kwotę  338 696,12 zł, 

• zrealizowano umowę z dnia 21.05.2022 r. dot. remontu cząstkowego dróg gminnych o 

nawierzchni bitumicznych na kwotę 30 000 zł, 

• zrealizowano umowę 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, 

• zrealizowano umowę z dnia 09.06.2022 r. dot. przebudowy drogi gminnej w miejscowości 

Klepaczka (ul. Żabia) na kwotę 129 500 zł, 

• zrealizowano umowę z dnia 05.07.2022 r, dot. budowy ogrodzenia przy szkole Podstawowej w 

miejscowości Kuleje na kwotę 104 550,00 zł 

• zrealizowano umowę z dnia 21.07.2022 r, dot. Wykonania prac remontowych wyszczególnionych 

w ekspertyzie technicznej robót budowlanych przepustu zlokalizowanego na rzece Gorzelance w 

ciągu drogi gminnej 560036S w miejscowości Wydra na kwotę 9 900,00 zł 

• w trakcie realizacji jest umowa z dnia 08.09.2022 r. dot. przebudowa przebudowy drogi gminnej 

w miejscowości Truskolasy (ul. Długa) na kwotę  338 696,12 zł, 

• zrealizowano umowę z dnia 20.09.2022 r , dot. wykonanie przebudowy drogi gminnej w 

miejscowości Pierzchno 

• w trakcie realizacji jest umowa z dnia 20.09.2022 r, dot. wykonanie przebudowy drogi gminnej w 

miejscowości Wręczyca Wielka, ul. Sosnowa,  

• w trakcie realizacji jest umowa z dnia 22.09.2022 r., dot. dokumentacji projektowej budowy sieci 

kanalizacyjnej w miejscowości Czarna Wieś, ul. Kościelna z włączeniem do istniejącej sieci 

kanalizacyjnej w ramach inwestycji pod nazwą „Budowa kanalizacji w miejscowości Czarna 

Wieś”.    

 

 

                                                                                                      W Ó J T 

 

                                                                                              mgr Tomasz Osiński 


