
Załącznik Nr 7  

do Protokołu Nr XLII/22  

z dnia 27 września 2022 r. 

 

Panie Przewodniczący 

Wysoka Rado 

 

Podczas  XLI sesji, która miała miejsce 29 czerwca 2022 roku Rada Gminy 

Wręczyca Wielka podjęła następujące uchwały: 

 
1) Nr XLI/333/22 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wręczyca Wielka wotum zaufania- 

uchwała zrealizowana; 

 

2) Nr XLI/334/22 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz                               

ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok- uchwała zrealizowana; 

 

3) Nr XLI/335/22 w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Wręczyca Wielka za 

rok 2021- uchwała zrealizowana; 

 

4) Nr XLI/336/22 w sprawie nadania drodze wewnętrznej w miejscowości Wręczyca Wielka 

nazwy „Sosnowa”  

      - publikacja: Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 06 lipca 2022 r. poz. 4517- uchwała  

     zrealizowana; 

5) Nr XLI/337/22 w sprawie nadania drogom wewnętrznym w miejscowości Truskolasy nazw 

„Księżycowa”  i „Gwiezdna” 

      - publikacja: Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 06 lipca 2022 r. poz. 4518- uchwała  

     zrealizowana; 

6) Nr XLI/338/22 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Wręczyca 

Wielka na rok szkolny 2022/2023 

      - publikacja: Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 06 lipca 2022 r. poz. 4519- uchwała w trakcie  

     realizacji;  

7) Nr XLI/339/22 w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2024  

w Gminie Wręczyca Wielka- uchwała w trakcie realizacji; 

 

8) Uchwała Nr XLI/340/22 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu na okres do 3 lat 

dla dotychczasowego dzierżawcy nieruchomości gruntowej- uchwała w trakcie realizacji.  

Termin podpisania umowy ustalono na dzień 30 września br.; 

 

9) Nr XLI/341/22 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 

      - publikacja: Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 06 lipca 2022 r. poz. 4520- uchwała  

     zrealizowana; 

10) Nr XLI/342/22 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego– 

uchwała zrealizowana. Kwota dotacji została przekazana 09 września br.; 



 

11) Nr XLI/343/22 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca 

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

 

Na wszystkie złożone wnioski udzielono odpowiedzi podczas XLI sesji.  

W kwestii wniosków złożonych 15 września 2022 r. podczas wspólnego posiedzenia Komisji 

Budżetowej i Komisji Polityki Społecznej wyjaśniam, że z Tauron Nowe Technologie 

prowadzone są ustalenia dotyczące zmiany oświetlenia w okresie jesienno- zimowym miejsc 

publicznych. Po zatwierdzeniu zmian przygotowane zostaną stosowne informacje dla 

mieszkańców naszej Gminy. 

W dniu 21 września 2022 roku złożono zawiadomienie do Prokuratury o możliwości 

popełnienia przestępstwa w zakresie nielegalnego składowania odpadów w miejscowości 

Wręczyca Mała. 

W zakresie oszacowania kosztów zakupu opału złożonego przez Przewodniczącego Rady 

Gminy, informuję, że analizy i zestawienia dokonamy po zakupie, w związku  

z wprowadzeniem rozwiązań prawnych i dynamicznej sytuacji na rynku paliw jest to na 

chwilę obecną niemożliwe. 
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