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PODSUMOWANIE KADENCJI 2014 -2018
Koniec VII kadencji samorządu gminnego
obejmującej lata 2014-2018 jest to dobrą okazją
do podsumowań. Takie chwile, zmuszają do
refleksji, spojrzenia wstecz i zaprezentowania
dokonań. W kadencji tej prowadzona była
prorozwojowa
polityka z maksymalnym
wykorzystaniem
zewnętrznego
wsparcia
finansowego i ze szczególnym uwzględnieniem
programów operacyjnych Unii Europejskiej.
Był to okres wytężonej pracy na rzecz
rozwoju gminy a głównym celem naszych
działań był rozwój infrastruktury. Priorytetowo
traktowane były inwestycje dot. bazy
oświatowej, drogowej, zaopatrzenia w wodę
i odbioru ścieków.

Miniona kadencja przyniosła wymierne
efekty, zrealizowane inwestycje przyczyniły się
do zwiększenia majątku gminy o 51 169 730 zł
(na dzień wydania niniejszego informatora).
Było to możliwe
dzięki pozyskaniu
zewnętrznych środków finansowych w kwocie
22 365 180 zł, w tym unijnych.
***
W niniejszym opracowaniu pragniemy
przedstawić Państwu najważniejsze zadania
zrealizowane w ciągu ostatnich czterech lat
w poszczególnych dziedzinach.

OŚWIATA
Dużą wagę przykłada Gmina do zapewnienia wychowankom jak najpełniejszej oferty
edukacyjnej. Znaczne środki finansowe uzupełniają subwencję oświatową, która nie zapewnia
pokrycia minimum kosztów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania placówek.
Dzięki sukcesywnemu modernizowaniu bazy oraz prowadzonym od wielu lat inwestycjom
i remontom nasze przedszkola i szkoły są nowoczesne dobrze wyposażone. Oddział integracyjne
w przedszkolach umożliwiają objęcie opieką dzieci z dysfunkcjami blisko miejsca zamieszkania.
A oto wykaz inwestycji zrealizowanych w okresie czterech lat, w znacznym stopniu możliwy
dzięki środkom pozyskanym z programów operacyjnych:
W 2018 r. oddano do użytku 6 dużych inwestycji w oświacie, w tym:
Przedszkole we Wręczycy Wielkiej
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1)
w dniu 1 września przekazano do użytku nowo
wybudowane Przedszkole
z oddziałem integracyjnym im.
„Małego Księcia” we Wręczycy Wielkiej. Wartość projektu:
9 619 000 zł, w tym dofinansowanie z UE 5 281 752,44 zł: Nowy
budynek zachwyca dzieci nie tylko z zewnętrz ale przede wszystkim
wewnątrz. Piękne i kolorowe sale, z dużymi oknami dającymi światło
przez cały dzień, są wyposażone w nowoczesne meble, sprzęt
multimedialny i pomoce naukowe. Duże wrażenie robi również
ogród przedszkolny z kolorowymi alejkami, boiskiem, urządzeniami
rekreacyjnymi oraz ogródkiem warzywnym.
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2) Przedszkole z oddziałem
integracyjnym w Pile
Pierwszej, przy wartość zadania 1 847 292,41 zł w tym
dofinansowanie z UE 1 487 444,75 zł, użytkowane jest od
kwietnia br. Zmodernizowano budynek, wymieniono
instalacje, pokrycie dachowe i elewację, co w istotny
sposób poprawiło warunki do pełnej realizacji zadań
statutowych placówki. Sale zajęć są bardzo kolorowe
i w pełni wyposażone.

3) całkowity koszt rozbudowy, przebudowy i wyposażenia Przedszkola w Węglowicach
wyniósł 2 772 938,07 zł, w tym dofinansowanie środkami unijnymi 1 562 461,63 zł. Również
to przedszkole, zostało oddane do użytku w kwietniu br. Po rozbudowie przedszkole zyskało
dodatkowe pomieszczenia. Bogato wyposażona kuchnia zapewni dobre warunki do
przygotowywania posiłków.
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4) termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Węglowicach - projekt w końcowym
etapie realizacji - o wartości 3 mln, w tym dofinansowanie z UE 1 566 935,84 zł.
Przeprowadzone prace znacznie podniosły estetykę budynku oraz zapewnią odpowiednie
warunki do nauki, szczególnie w okresie zimowym.

5) w Szkole Podstawowej w Kulejach prowadzona jest termomodernizacja budynku,
modernizacja kotłowni i instalacji co oraz malowanie sal i wymiana oświetlenia. Planowany
koszt realizacji wyniesie 1 310 000 zł, w tym dofinansowanie z RPO 444 603,53zł - termin
zakończenia robót to 31 października 2018 roku.
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6) w sierpniu br. przebudowano wielofunkcyjne boisko sportowe przy Zespole SzkolnoPrzedszkolnym w Kalei - koszt inwestycji wyniósł 607 247 zł.

Pozostałe inwestycje w oświacie:
7) w latach 2015-2016 przeprowadzono modernizację basenu przy szkole w Węglowicach,
której koszt całkowity wyniósł 887 004 zł. Obiekt służy dzieciom i młodzieży z terenu całej
gminy.

8) w 2016 r. - wymieniono oświetlenia sal gimnastycznych w szkołach w Borowem i Wręczycy
Wielkiej,
9) zakupiono piec konwekcyjno–parowy dla stołówki w szkole w Truskolasach,
10) położono nowe nawierzchnie w salach gimnastycznych w szkole w Truskolasach
i w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kalei,
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11)
w szkole w Kulejach wybudowano zbiornik bezodpływowy na ścieki.
12)
pod kolejne inwestycje gmina posiada opracowaną dokumentację projektowokosztorysową w tym m.in. na: rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej w Borowem o dwie
sale lekcyjne i klatkę schodową, oraz na rozbudowę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Kalei o pomieszczenia dla przedszkola, oddziału żłobkowego i pełnowymiarowej sali
gimnastycznej.
ZAOPATRZENIE W WODĘ -WODOCIĄGI:
W latach 2015-2018 gmina wybudowała 17,8 km sieci wodociągowej
w tym:
 849 mb w Bieżeniu - ul. bez nazwy oraz
 1002 mb w Klepaczce,
ul. Piaskowa (realizacja do końca br.)
 100 mb w Nowej
 7401 mb w Borowem - w tym przy ul.
Szarlejce,
Spokojnej i Sportowej oraz 6659 mb
 360 mb w Pierzchnie,
wymiana sieci azbestowej z przyłączami,
 1 062 mb w Truskolasach
 297 mb w Długim Kącie,
ul Akacjowa, Bursztynowa,
Jaśminowa, oraz ul. Leśna (realizacja do
 759 mb w Grodzisku - ul. Wesoła,
Nadrzeczna, Strażacka i Jana Pawła II,
końca br.)
 460 mb w Jeziorze,
 700 mb w Węglowicach
 2620 mb w Kalei - ul: Dworska, Krótka,
 2190 mb we Wręczycy Wielkiej przy ul.
Narcyzowa, Irysowa, Liliowa, Kalinowa,
Czereśniowej, Konwaliowej i 3 Maja.
Szkolna, Jasnogórska,
Oprócz w/w inwestycji, środki wydatkowano na:
1. zakup zestawu pomp wraz ze sterowaniem dla hydroforni w Truskolasach, rezerwowe
pompy,
2. zakup i montaż zestawu kontenerowego wymuszającego ciśnienie na sieci wodociągowej
w Pierzchnie,
3. zakup i montaż kontenerowego zestaw hydroforowego wymuszającego ciśnienie na sieci
wodociągowej w Klepaczce 90 000 zł,
4. budowę studni wodomierzowej w Grodzisku na ul. Nadrzecznej kosztem 39.910zł
5. budowę studni głębinowej we Wręczycy Wielkiej przy dofinansowaniu środkami
zewnętrznymi 430 000 zł,
6. częściowy remont budynku hydroforni w Pile Pierwszej,
7. wymianę w ramach legalizacji 3 821 wodomierzy.
8. opracowanie dokumentacji projektowej na: na budowę wodociągu przy ul: Torowej
w Kalei, ul. Tęczowej, Malinowej, Polnej, Ogrodowej, Krótkiej i Częstochowskiej we
Wręczycy Wielkiej oraz w Długim Kącie.
KANALIZACJA SANITARNA
W ostatnim okresie wybudowano 1.074 mb kanalizacji sanitarnej w tym: 933 mb we
Wręczycy Wielkiej przy ul. Czereśniowej oraz 141 mb w Grodzisku przy ul. Nadrzecznej.
Wybudowano również 306 mb kanalizacji deszczowej.
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W 2018 roku rozpoczęto dwie inwestycje pn.: budowa kanalizacji sanitarnej:
1. w ramach projektu Zamłynie-Piła Pierwsza-Bór
Zapilski-etap II budowę 5 798 mb kanalizacji sanitarnej
i 3 przepompownie na zadaniu: Bór Zapilski, Piła
Druga wartość inwestycji po przetargu 7 286 719,98 zł
przy współfinansowanie ze środków EU 3 647 000,00 zł
- z terminem realizacji do 20 czerwca 2019 r.
2. drugi projekt dotyczy inwestycji w Hutce – etap I
obejmuje budowę 5 465 mb kanalizacji sanitarnej
z przyłączami oraz 2 przepompownie – wartość projektu
5 656 295,96 zł, w tym 1.999.999 zł dofinansowanie
środkami unijnymi. We wrześniu
br. podpisano
z wykonawcą umowę - termin realizacji inwestycji wrzesień 2019 r.
3. Pozostałe inwestycje dot. kanalizacji:
1) w Truskolasach rozbudowano
i przebudowano instalację odprowadzającą ścieki
oczyszczone oraz zainstalowano monitoring na oczyszczalni,
2) we Wręczycy Małej wykonano roboty remontowe na oczyszczalni ścieków,
3) Gmina posiada opracowaną dokumentację projektową pod przyszłe inwestycje, w tym na:
 rozbudowę oczyszczalni we Wręczycy Małej – inwestycji ta, w/g projektu i kosztorysu
inwestorskiego to kwota rzędu 9 636 901,99 zł,
 budowę kanalizacji sanitarnej dla m. Pierzchno, Kalej, Szarlejka, uwzględniając istniejącą
kanalizację w Grodzisku, oraz dla m. Wydra i nowopowstałych ulic w m. Kalej,
 budowę kanalizacji sanitarnej we Wręczycy Wielkiej przy ul. Sportowej i Kolejowej.

Oświetlenie uliczne
Na oświetlenie uliczne gminy składa się 2 tys. punktów świetlnych,
które systematycznie rozbudowano i zmodernizowano. W latach
2015-2018 rozbudową bądź modernizacją objęto ¼ oświetlenia
ulicznego tj. dołożono dodatkowe bądź wymieniono na nowe 482
lampy uliczne, z czego:
 Zakład Energetyczny wymienił 262 na odcinku: Puszczew-Cyganka,
w Nowinach, Hutce, Kulejach, Jeziorze, Truskolasach oraz 20
ledowych we Wręczycy Wielkiej przy ul. Spokojnej, Sportowej
i ulicach sąsiednich,
 pozostałe sfinansowała Gmina, w tym m.in. w: Bieżeniu, Hutce,
Kalei, Klepaczce, Wręczycy Wielkiej, oraz w ramach realizacji wniosków mieszkańców
zamontowano dodatkowe lampy w: Golcach, Truskolasach, Węglowicach, Zamłyniu, Borowem,
Wręczycy Wielkiej, Długim Kącie, na odcinku Węglowice - Puszczew – Jezioro, Borowem,
Jeziorze, Truskolasach, Kalei i Szarlejce.
Gmina posiada opracowaną dokumentację projektową, na ponad 700 tys. zł pod kolejne odcinki
oświetlenia ulicznego, w tym m.in.: Puszczew-Jezioro boisko, Puszczew-Czarna Wieś,
Truskolasy ul. Bursztynowa, Jaśminowa i Akacjowa, Pierzchno, Grodzisko ul. Nadrzeczna,
Borowe ul. Spokojna, ul. Dworska w Kalei, odcinek Puszczew-Bieżeń, Klepaczka-Golce oraz
Węglowice-Czarna Wieś.
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Drogi powiatowe
Przez teren Gminy Wręczyca Wielka przebiega 53,2 km dróg powiatowych. W mijającej
kadencji udało się przebudować 13.211 mb dróg powiatowych, jest to ¼ ogólnej długości.
Inwestorem był Powiat Kłobucki przy udziale finansowym Gminy Wręczyca Wielka, na
następujących odcinkach:
1.
w 2015 r. - kwotą 1 677 000 zł Gmina Wręczyca Wielka dofinansowała przebudowę
11 km dróg powiatowych i 3,5 km chodników relacji: Truskolasy-Zamłynie-Kuleje-NowinyBór Zapilski-Piła Pierwsza,

2. w 2016 r. w przebudowano drogę powiatową relacji Kalej -Szarlejka-Biała Górna-Lgota.
Inwestycja była realizowana przez Powiat Kłobucki przy współpracy z gminami Wręczyca

Wielka i Kłobuck. Na terenie naszej gminy chodnik i nową nawierzchnię położono na odcinku
ok. 1 314 mb, tj. od ul. Głównej w Kalei poprzez ul. Cmentarną i w Szarlejce ul. Słoneczną,
aż do granic gminy. Udział naszej gminy przy realizacji tego zadania wynosił 389 653 zł,
3. w 2017 r. Powiat, przy udziale finansowym Gminy Wręczyca Wielka wybudował dwa
odcinki dróg: 3.367 mb drogi powiatowej Hutka–Kłobuck, w tym 203 mb na terenie naszej
gminy oraz 694,4 mb drogi i 603 mb chodnika Wręczyca Wielka (ul. Podgaj ) - Długi Kąt;

ul. Podgaj
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4. Starostwo Powiatowa posiada opracowaną dokumentacją projektową na drogi powiatowe
relacji Grodzisko-Pierzchno-Libidza oraz Truskolasy-Hutka. Natomiast na budowę chodnika
przy drodze powiatowej Piła Pierwsza-Zamłynie Starostwo zleciło opracowanie dokumentacji
projektowej.
5. ZDW w Katowicach posiada opracowaną dokumentację projektową na przebudowę dróg
wojewódzkich nr 492 i 494.

Drogi gminne
W okresie ostatnich czterech lat położono 6798 mb nowych nawierzchni asfaltowych, w tym:

 w Truskolasach przebudowano ul. Sportową, Szkolną, 1 Maja, Rynek - koszt inwestycji
to 2.819.998,62 zł, z dofinansowaniem UE 1 366 942 zł, a efektem było: 2.119 mb nawierzchni,
4 033 m2 parkingów i chodników, oraz 2076 m2 zjazdów oraz 701 mb kanalizacji deszczowej.

 we Wręczycy Wielkiej:
nakładem 2 022 832 zł, w tym przy
dofinansowaniu środkami unijnymi
1.364.691 zł - przebudowano 1817
mb ul Sportowej,
wybudowano
łącznik ul. Sportowej z Czereśniową
wraz
z
utwardzeniem
terenu
przylegającego do drogi o łącznej
długości 1.047 mb, 1.758 m2 zatok
postojowych oraz 3.289 m2chodników,
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 w 2018 r. we Wręczycy Wielkiej za 2 281 951 zł, przy dofinansowaniu środkami unijnymi
w kwocie 1.120.767 zł, wbudowano 859 mb ul. Czereśniowej w tym 924 mb chodnika
z miejscami postojowymi i 881 mb odwodnienia. Przy tej inwestycji wybudowano łącznik
z ul. Jabłoniową.
 w Kalei przebudowano wraz z odwodnieniem i chodnikiem ul. Szkolną i Cmentarną, oraz
ul. Irysową, Liliową i Kalinową oraz łącznik z ul. Główną na długości 853 mb,
 w Szarlejce położono nakładkę asfaltową na ul. ks. Wołoszyna i terenach do niej przyległych
 w latach 2015-2018 r. utwardzono drogi
gminne: m.in. w Brzezinkach, Kulejach, Pile
Drugiej, w Grodzisku, Szarlejce ul. Cichą,
Długim Kącie, Truskolasach oraz na ul.
Kościelnej w Kalei.
 remonty bieżące przeprowadzono na
następujących odcinkach dróg: na drodze
Jezioro-Łebki, w Borowem ul. Leśna – Długi
Kąt, ul. Nowej w Grodzisku, ul. Jaśminowa
w Truskolasach, na drodze gminnej
w Puszczewie – do buchty, w Klepaczce,
Jeziorze,
ul. Wrzosowej i Wesołej
w Grodzisku; ul. Gruszowej we Wręczycy
Wielkiej. Oprócz prowadzonych remontów
cząstkowych uzupełniano ubytki na drogach
tłuczniowych na ul. Leśnej i Wczasowej
w Borowem, Jeziorze i Jezioro-Łebki, oraz
drodze
gminnej
w
Długim
Kącie,
Klepaczce, Grodzisku na ul. Nadrzecznej, we
Wręczycy Wielkiej ul. Zielona, w Pierzchnie
oraz na ul. Słowackiego w Truskolasach,

 remont kanalizacji deszczowej w drodze
gminnej w Węglowicach,
 w trakcie opracowania jest dokumentacja
na budowę parkingu w Bieżeniu przy ul.
Szkolnej,
 zakupiono i ustawiono: 31 gablot (tablic
informacyjnych) dla sołtysów, 9 wiat
przystankowych dla m. Golce, Grodzisko,
Klepaczka, Pierzchno, Piła Pierwsza,
Wręczyca Mała i Wręczyca Wielka oraz 40
koszy ulicznych,
 zamontowano „witacze” przy wjazdach do
gminy – przy dofinansowaniu środkami
z Urzędu Marszałkowskiego,
 gmina posiada opracowana dokumentację
projektową na przebudowę ul. Jabłoniowej
i Strażackiej we Wręczycy Wielkiej.
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GOSPODARKA KOMUNALNA:
 we Wręczycy Małej w 2015 r. – kosztem 162.964 zł przeprowadzono remont budynku na
potrzeby świetlicy wiejskiej, przy dofinansowaniu środkami unijnymi 92 840 zł,

Wręczyca Mała


w 2016 r. w Borze Zapilskim – pomalowano
elewację budynku wiejskiego oraz utwardzono teren
kostką brukową przed budynkiem,

w Jeziorze wykonano roboty remontowe budynku
byłej szkoły oraz na terenie komunalnym,

w
2017
r.
w
Szarlejce
zakupiono
budynek
po
byłym
pawilonie
handlowym,
przeprowadzono
remont,
zakupiono wyposażenie
i przeznaczono na potrzeby tej miejscowości - 119.335 zł,
Bór Zapilski

 w Truskolasach przeprowadzono
remont mieszkania komunalnego przy
ul. Cmentarnej,
oraz malowanie
klatek
schodowych
w
Bloku
Awaryjnym we Wręczycy Małej,
 w Węglowicach – wykonano
remont pomieszczeń komunalnych,
 w Szarlejce – przeniesiono filię
Gminnej Biblioteki Publicznej do nowego pomieszczenia,
niezbędnych remontów,

Szarlejka

po uprzednim przeprowadzeniu

 przygotowano wniosek na remont świetlicy wiejskiej w Węglowicach: koszt 141 698 zł
w tym dofinansowaniu z LGD 90.162 zł.
 corocznie przeprowadzono przeglądy i remonty wszystkich placów zabaw w gminie.
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Ochotnicze Straże Pożarne
Działalność 18 jednostek OSP w gminie jest warunkiem naszego bezpieczeństwa.
Dostrzegając i doceniając służbę strażaków, w miarę posiadanych możliwości gmina wspiera te
jednostki w zakresie utrzymania bazy lokalowej, jak i gotowości bojowej. Działające w gminie
jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej posiadają odpowiednią bazę i dobre przygotowanie
bojowe i techniczne, o czym świadczą osiągnięcia podczas zawodów sportowo-pożarniczych.
Corocznie gmina zabezpiecza w budżecie środki na działalność statutową jednostek oraz na
remonty i inwestycje. W tej kadencji środki na inwestycje przeznaczono m.in. dla:

1)

OSP Kuleje na budowę garaży i zaplecza socjalnego - 773 826,51 zł,

2)

OSP Kalej zakupiono lekki samochód ratowniczo – gaśniczy za 194 832 zł,

3)

OSP Wręczyca Wielka za 787.200 zł zakupiono wóz bojowy marki MAN
pozyskano 535 823 zł środków zewnętrznych,

OSP Kalej

OSP Wręczyca Wielka
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4) dla kolejnych trzech jednostek zakupiono, bądź dofinansowano zakup
samochodów pożarniczych, w tym dla:

OSP Borowe - 63 tys. zł,

OSP Bieżeń - 40 tys. zł,

OSP Klepaczka -42 tys. zł,

OSP Szarlejka – 12 000 zł,
5) dodatkowe środki przeznaczono na zakupy i remonty, w tym m.in.:
 10 749 zł - montaż bramy garażowej w budynku OSP w Truskolasach
 8 825 zł - montaż bramy garażowej w budynku OSP Piła Pierwsza
 58 041 zł – wymiana stolarki i remont pomieszczeń w OSP Golce
 8 845 zł - remont pomieszczeń w OSP Nowiny
 11.376 zł – remont pomieszczeń w OSP Szarlejka
 35 000 zł - malowanie dachu w remizie OSP w Długim Kącie
 18.676 zł - drobne remonty w budynku OSP w Pierzchnie
 10.230 zł - remont pomieszczeń w remizie OSP Borowe
 19.065 zł - naprawa samochodu OSP Hutka.
AZBEST
W okresie minionych czterech lat udało się zebrać i zutylizować 455 ton wyrobów
zawierających azbest z ponad 160 pokryć dachowych. Dotychczas Gmina zrealizowała
wszystkie wnioski: rocznie mieszkańcy składają ich ok. 40. Za lata 2016-2018 wydatki z tego
tytułu w całości zostały pokryte ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
w Katowicach - na kwotę 195 192 zł.
Gospodarka odpadami
Z roku na rok systematycznie wzrasta ilość odebranych odpadów, w 2015 r. było to 5, 5 tys.
ton a w 2017 r. ilość ta wzrosła do 6,4 tys. ton, w tym 4 tys. ton to odpady zmieszane i 1,2 tony
popioły, pozostałe to odpady zbierane w sposób selektywny.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
W ciągu mijającej kadencji – na wnioski zainteresowanych mieszkańców zmieniano
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego. Teren całej gminy objęty jest miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego. Zmiany planu wiążą się przede wszystkim z ponoszeniem
dodatkowych nakładów finansowych, zarówno związanych z opracowaniem dokumentacji
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jak i ponoszeniem wydatków na
uzbrojenie terenów dopuszczonych pod budownictwo mieszkaniowe w tym m.in. drogi,
wodociągi i kanalizację oraz oświetlenie uliczne.
SPORT i REKREACJA
Kluby sportowe są miejscem, gdzie dzieci i młodzież mają możliwość prawidłowego rozwoju
fizycznego i gdzie mogą bezpiecznie spędzić czas wolny. W gminie działa 8 klubów
sportowych tj. KS „Sokół” we Wręczycy Wielkie, KS „Olimpia” w Truskolasach, LKS
„Huragan w Jeziorze, LKS „Płomień” w Borowem, LKS „Amator” w Golcach, LKS „Junior”
w Szarlejce, oraz UKS „Herkules” w Truskolasach i KS Mix Team we Wręczycy Wielkiej.
Na bazę sportową składają się: 12 boisk sportowych w tym 6 przy klubach sportowych,
a 3 kluby dysponują wielofunkcyjnymi budynkami. Gmina ze swojego budżetu corocznie
dofinansowuje w/w kluby. W roku bieżącym, w ramach otwartych konkursów, z budżetu gminy
na działalność podstawową dla klubów przeznaczono 305 000 zł.
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Oprócz w/w środków gmina finansuje również
inwestycje tj. infrastrukturę na boiskach sportowych.
W minionej kadencji była to kwota 480 106 zł
w tym m.in. na:
 67 000 zł na zakup trzech pawilonów dla KS
Huragan Jezioro, jako zaplecze socjalne,
 16 000 zł remont boiska w Grodzisku,
 31 270 zł na montaż 2 wiat stadionowych
i monitoringu na boisku we Wręczycy Wielkiej,
 18 935 zł (w tym 15.000 zł nagroda otrzymana
przez Sołectwo Wręczyca Wielka) na zakup i montaż
KS HURAGAN Jezioro
urządzeń siłowni zewnętrznej na boisku sportowym we Wręczycy Wielkiej,
 13 100 zł zakup piłkochwytów, ławek dla boiska we Wręczycy Małej,
 36 000 zł zakup i montaż piłkochwytów i ogrodzenie na boisku w Klepaczce,
 10 990 zł zakup kosiarki dla Klubu Sportowego w Jeziorze,
 39 999 zł kosiarki dla KS Sokół we Wręczycy Wielkiej i KS Olimpia Truskolasy,
 7 200 zł doposażenie placu zabaw w Pierzchnie,
 19 999 zł remont ogrodzenia placu zabaw
w Jeziorze,
 103 640 zł opracowanie koncepcji oraz dokumentacji
projektowo-kosztorysowej pod budowę boisk wraz
z infrastrukturą towarzyszącą w Puszczewie,
 56.886 zł utwardzenie terenu przy boisku sportowym
w Truskolasach.
 59 087 zł budowę wraz z ogrodzeniem placu zabaw
w Szarlejce,
Plac zabaw w Szarlejce
W gminie jest 21 placów zabaw, park rekreacji oraz 2 siłownie zewnętrzne.
DOTACJE:
w okresie mijającej kadencji Gmina Wręczyca Wielka udzielała dotacje w wysokości:
 30 000 zł na modernizację Ośrodka Zdrowia w Węglowicach,
 80 000 zł dla Gminnej Spółki Wodnej, po 20 tys. rocznie,
 62 500 zł na dofinansowanie zakupu 2 samochodów, aparatu fotograficznego i dwóch
testerów trzeźwości dla Komisariatu Policji we Wręczycy Wielkiej
 51 000 zł dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Hutce – w tym 16 tys. na dofinansowanie
zakupu samochodu 15 tys. zł do instalacji windy,
oraz 20 tys. zł na zakup autobusu do przewozu
osób niepełnosprawnych.
 237 000 zł
na upowszechnianie kultury
w ramach realizacji programu współpracy
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
pożytku publicznego, stowarzyszeniom, które w
swoim zakresie działania mają upowszechnianie
kultury, sztuki, ochronę dóbr i dziedzictwa
narodowego i upowszechnianie tradycji. Środki te przeznaczono na realizację celów
statutowych, na dofinansowanie zakupu strojów (np. dla zespołów KGW z terenu gminy).
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Gminny Ośrodek Kultury we Wręczycy Wielkiej
W ramach działalności podstawowej organizuje przeglądy, konkursy, festiwale, wystawy,
plenery, warsztaty, muzyczne, taneczne, plastyczne o zasięgu krajowym wojewódzkim
i powiatowym. Przy GOK-u działa orkiestra dęta - która w tym roku obchodzi 20-lecie swojej
działalności - przygotowująca w lekcjach indywidualnych dzieci i młodzież do pracy
w orkiestrze, mażoretki – 3 grupy wiekowe, grupa baletowa, tańca towarzyskiego, grupa
plastyków w tym nieprofesjonalnych dorosłych „Pryzmat” oraz 3 grupy wiekowe dzieci
i młodzieży, sekcja fotograficzna, liczne koła zainteresowań (Yoga, zajęcia dla osób trzeciego
wieku). Systematycznie zwiększa się liczba osób korzystających z kół zainteresowań. Obecnie
jest ponad 350 osób tygodniowo. Dodać należy, że w pomieszczeniach GOK znajdują swoje
miejsce Emeryci i Renciści, ZKRPiBWP, Zarząd Gminny KGW, Stowarzyszenie PROM,
udzielane są bezpłatne porady prawne dla mieszkańców gminy oraz odbywają się próby
i spektakle teatrów amatorskich. W ciągu ostatnich lat mieszkańcy mogli na żywo obejrzeć
występy takich gwiazd jak: Zbigniew Wodecki, Maryla Rodowicz, Justyna Steczkowska, Kayah
czy trzech tenorów.

Zewnętrzne źródła finansowania
inwestycji w Gminie w okresie minionej kadencji przybrały satysfakcjonujący rozmiar,
gdyż wszystkie kluczowe inwestycje były dofinansowanie ze środków zewnętrznych.
Od 2015 r. pozyskano ponad 22,3 mln zł środkami zewnętrznymi, w tym unijnymi. Ponadto
wiele działań z zakresu kultury i edukacji jest współfinansowanych ze źródeł spoza budżetu
gminy. Nie ukrywamy osobistej satysfakcji z tego faktu.
W maju 2018 r. Gmina podpisała list intencyjny z Blue Gaz Sp. z o.o. z siedzibą
w Krakowie dot. sporządzenia planu zaopatrzenia w gaz ziemny mieszkańców, odbiorców
komunalnych i przemysłowych gminy. Trwają prace w tym zakresie. Realizacja
i finansowanie tej inwestycji spoczywałaby na firmie NOVATEK Polska Sp. z o.o.
Również w maju br.
gmina złożyła wnioski do: Urzędu Marszałkowskiego
o dofinansowanie montażu urządzeń solarnych i fotowoltaiki dla 500 gospodarstw
domowych- rozstrzygnięcie konkursu zaplanowano na listopad br. - oraz do LGD wniosek
na remont świetlicy wiejskiej w Węglowicach na kwotę 90 162 zł.
Natomiast we wrzeniu br. złożono dwa wnioski o dofinansowanie projektów przebudowy
ul. Jabłoniowej i Strażackiej we Wręczycy Wielkiej.
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***
Zmiany są zauważalne w każdej miejscowości. Wpływają one znacząco na poprawę
estetyki wsi, jak i na podnoszenie jakości życia. Bardzo ważna jest poprawa bezpieczeństwa,
a wiec chodniki, zatoki, oświetlenie, asfaltowe drogi, ale nie mniej istotne znaczenie ma
infrastruktura komunalna, czyli wodociągi, kanalizacja sanitarna i deszczowa czy sieć dróg.
Nie sposób nie zauważyć inwestycji oświatowych i służących rozwojowi kultury i sportu.
Jeżeli uwzględnimy jeszcze działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa pożarowego, to
mamy w miarę prawdziwy obraz zachodzących zmian na lepsze.

Dokonując podsumowania ostatnich czterech lat możemy powiedzieć, że udało się zrealizować
wszystkie zadanie przyjęte w budżetach gminy na poszczególne lata. Było to możliwe dzięki
uchwaleniu i przyjęciu dokumentów o charakterze strategicznym pozwalającym na
podejmowanie i realizację nakreślonych zadań oraz pozyskanym środkom zewnętrznym.
Pozwala to z nadzieją patrzeć w przyszłość, która z pewnością przyniesie kolejne sukcesy.
Na koniec kadencji zostawiamy gminę zasobniejszą o ponad 51,1 mln zł, piękniejszą i z dużymi
szansami na dalszy rozwój.
***

Szanowni Państwo,
niemożliwe jest opisanie w krótkim opracowaniu wszystkich działań podejmowanych
w tej kadencji przez organy Gminy. Na pewno były to lata owocne ponieważ udało się
tak wiele zrealizować. Mamy nadzieję, że Mieszkańcy są usatysfakcjonowani efektami
naszych działań. Jest jeszcze wiele do zrobienia, ale każdy rok mijającej kadencji
pokazał, że są to kolejne cele do osiągnięcia. Potrzeba tylko czasu i odrobiny cierpliwości.
Z pewnością Samorząd kolejnej kadencji, bazując na aktualnych dokonaniach, będzie
kontynuował dotychczasowe działania dla dobra Gminy i jej Mieszkańców.
Bardzo serdecznie dziękujemy za cztery lata współpracy wszystkim Mieszkańcom
Gminy Wręczyca Wielka. Mamy nadzieję, że nie zawiedliśmy pokładanego w nas
zaufania i że jesteście Państwo zadowoleni z rozwoju naszej Gminy.
Z wyrazami szacunku
w imieniu Rady Gminy Przewodniczący
Wójt Gminy
Marek Prubant
Henryk Krawczyk
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