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Podsumowanie kadencji 2010 – 2014 
 

     VI kadencja Wójta i Rady Gminy Wręczyca Wielka, przypadająca na lata 2010-2014 
powoli dobiega końca i przechodzi do historii. Takie chwile, jak ta, zmuszają  do refleksji  
i spojrzenia wstecz. Koniec kadencji jest szczególnym okresem do podsumowania  
i zaprezentowania naszych dokonań,  
     W tej kadencji sukcesywnie rosły dochody gminy i na dzień dzisiejszy  wynoszą 
185 676 181 zł i są o ponad 20%  wyższe  niż w V kadencji. Natomiast wydatki są większe 
o 10 % i wynoszą 187 897 044 zł  (w V kadencji wynosiły 170.318.871 zł). Rosnący 

systematycznie  budżet Gminy umożliwiał podejmowanie działań inwestycyjnych, które 
niewątpliwie przyniosły odczuwalną poprawę warunków życia. Następujące w gminie 
zmiany w ostatnich  czterech latach były niezbędne do jej dalszego rozwoju. Zdaję sobie 
sprawę z tego, że każdy z Mieszkańców ma swoje oczekiwania i wie jak wiele pozostaje 
jeszcze do zrobienia Przyznaję, że nie wszystkie wnioski i postulaty zostały w pełni 
zrealizowane, przeszkodą na drodze do ich realizacji okazywały się ograniczone możliwości 
budżetowe. Jednak patrząc wstecz udało się zrealizować  wcześniej przyjęte zadania.  
     Również w  tej kadencji Gmina starała się wykorzystać szansę dostępu do unijnej 
pomocy i przeznaczać ją na poprawę istniejącej infrastruktury. Jako samorząd, 
aplikowaliśmy o środki  zewnętrzne, dzięki którym można było zrealizować inwestycje za 
21 809 109 zł  przy wsparciu środkami unijnymi w wysokości 12 994 246 zł. Jednym  
z priorytetów w mijającej kadencji były inwestycje związane z kanalizacją gminy i na te 
zadania pozyskano najwięcej środków. Jestem przekonany, że to nie koniec projektów 
inwestycyjnych, których realizacji nasza gmina potrzebuje.  
     Dzięki prowadzonym inwestycjom majątek Gminy został wzbogacony o nowe obiekty  
i urządzenia o wartości ponad 27,8 mln zł + nowe odc. wodociągów). Tym samym na 
koniec kadencji zostawiamy gminę zasobniejszą, piękniejszą z dużymi szansami na dalszy 
dynamiczny rozwój. Składając na Państwa ręce ten swego rodzaju raport, w którym 
zawarto szczegółowe relacje z kończącej się kadencji, warto spojrzeć na to co zostało 
wypracowane i osiągnięte w  poszczególnych dziedzinach. 
 

1.Kanalizacja: 
Kanalizacja, odwodnienie i rozwój inwestycji o charakterze proekologicznym 

zajmują jedno z pierwszoplanowych miejsc w działalności gminy. Do 

najważniejszych zadań inwestycyjnych w tym zakresie należała budowa sieci 

kanalizacji sanitarnej, która jest obszarem działalności, wymagającym 

znacznych nakładów finansowych. W tej kadencji oddano do użytku prawie 
26 km (25 854 mb)  sieci kanalizacji sanitarnej i 8 przepompowni ścieków,  

w tym:  

 16 km kanalizacji z 457 przyłączami  
w Truskolasach etap II przy dofinansowaniu 

środkami unijnymi - 6.073.674,56 zł,                         

 8,4 km  z 180 przyłączami na zadaniu Piła–
Zamłynie, w tym przypadku dofinansowanie 

unijne wyniosło 4 mln zł, 

 1.063,5 m we Wręczycy Wielkiej przy ul. 
Gruszowej i Podgaj, 

 532,5 mb  kanalizacji deszczowej, w tym we 
Wręczycy Wielkiej  kanał od ul. Strażackiej 

przez ul. 3 Maja, ul  Sienkiewicza oraz 33 mb 

na łuku ul. Długiej we Wręczycy Małej,  

 przeprowadzono remont, rozbudowano  
i doposażono oczyszczalnię ścieków we 

Wręczycy Małej, oraz zakończono rozruch 

oczyszczalni w Truskolasach, 

 wybudowano  oczyszczalnię ścieków przy 
Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kalei, 

Zakupiono pompy głębinowe na ujęcie wody,  
zadymiarkę, szafę sterowniczą oraz 

doposażenie dla oczyszczalni ścieków we 

Wręczycy Małej. 

 jeszcze w roku bieżącym planowana jest 
budowa kanalizacji deszczowej  na ul. 

Słonecznej i Spokojnej we Wręczycy Wielkiej, 

 opracowano dokumentację projektową na 
budowę kanalizacji sanitarnej dla Boru 

Zapilskiego.

Przepompownia Zamłynie 
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2. Sieć wodociągowa: 

W minionej kadencji kontynuowane były inwestycje związane z budową sieci 
wodociągowej, szczególnie na nowych terenach budowlanych. Ogółem wybudowano ponad 
9 904 mb sieci wodociągowej w tym: 
 1109 mb na działkach budowlanych  

i 324 mb ul. Zielona i Strażacka w Grodzisku, 
 1 538 mb przy; ul. Sosnowej w Borowem, ul. 

Sportowej w Truskolasach,  ul. Borowej  

w Szarlejce, ul. Zielonej we Wręczycy Wielkiej, 

ul. Kłobuckiej w Hutce oraz w Pierzchnie, 

 1 071 mb na zadaniu Puszczew-Jezioro,  

    840 mb Borowe (ul. Wczasowa) – Długi Kąt,  
 1 330 mb we Wręczycy Wielkiej w tym: ul 

Rejmonta. Natomiast  ogródki działkowe i ul. 

Brzozowa i Sportowa są w trakcie realizacji. 

 1 696 mb  w Kalei przy ul. Brzozowej, w tym 

ul. Kowalska, Grodziska i Kościelna są   
w trakcie budowy, 

 1 996 mb sieci  wodociągowej  na 

Mickiewicza we Wręczycy Wielkiej (w tym 

ZDW w Katowicach  wybudował 718 mb). 

Przy tym zadaniu zlikwidowano odcinek 
wodociągu z rur azbestowych. 

 Zakupiono pompy głębinowe na ujęcie wody,   
 Opracowano projekty na budowę kolejnych 

odcinków sieci wodociągowej w tym:  w Kalei  

na ul. Dworską, w Truskolasach na ul. 

Bursztynową oraz ul. Konwaliową we 
Wręczycy Wielkiej. 

3. Oświata i wychowanie, kultura i sport:  

Nie zapomnieliśmy, że warto zadbać o poziom edukacji 

dla naszych dzieci i warunki, w których zdobywają 
wiedzę. Staraliśmy się zapewnić jak najlepsze 

wyposażenie szkół oraz umożliwić młodzieży dostęp do 
informacji i aktywności sportowej. 

W placówkach oświatowych na terenie gminy 

prowadzone były prace inwestycyjne  

i remontowe. Najważniejszą inwestycją była 
rozbudowa w  latach 2010-2011 budynku 

szkoły o pomieszczenia kuchni i stołówki  

w Szkole Podstawowej w Kulejach. Ponadto:  

- w 2012r. wymieniono pokrycie dachu nad 

salą gimnastyczną w szkole w Truskolasach. 
- wykonano częściowo termomodernizację  

i odwodnienie budynku szkoły w Węglowicach.  

- W placówkach oświatowych przeprowadzono 

remonty oraz malowanie pomieszczeń w tym 

m.in. w Zespole Szkół w Truskolasach remont 

łazienki przy świetlicy oraz pieca 
konwekcyjnego, w Zespole Szkół we Wręczycy 

Wielkiej zagospodarowano teren przy wejściu 

do szkoły od strony boiska, wykonano schody 

ewakuacyjne i schody do kuchni, pomalowano 

pomieszczenia oddziału przedszkolnego,  
w Zespole Szkół w Węglowicach pomalowano 

sale lekcyjne, część korytarza i szatnie  

w gimnazjum oraz pomieszczenia kuchni  

w przedszkolu.   

- szkoły w Borowem, Kalei, Kulejach, Wręczycy 
Wielkiej, Węglowicach i Truskolasach w  latach 

2011-2013 realizowały projekty ze środków 

unijnych o wartości 909 810,97 zł, 

- Opracowano koncepcję rozbudowy  

przedszkola w Węglowicach oraz zlecone zostało 

opracowanie dokumentacji projektowej. 
Natomiast we Wręczycy Wielkiej wykupiono 

teren o powierzchni 3,24 ha, za kwotę 431 115 

zł, na którym wybudowane zostanie m.in. 

przedszkole. W trakcie  opracowania jest  

koncepcja budowy tego przedszkola. 

 

Kultura: W bieżącej kadencji kontynuowano 

inwestycje w Gminnym Ośrodku Kultury we 

Wręczycy Wielkiej. Zakupiono wyposażenie 

sali widowiskowej a w trakcie realizacji jest 

zagospodarowanie przestrzeni wokół  budynku. Inwestycje dofinansowane w kwocie 687 833 zł  

z PROW.  Dzięki tym działaniom placówka posiada odpowiednie warunki do prowadzenia działalności 

i jest wizytówką Gminy.   

Stołówka w szkole w Kulejach 

Sala widowiskowa 
w GOK 
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Sport, wypoczynek i rekreacja: 
 

Kluby sportowe są miejscem, gdzie dzieci i młodzież mają możliwość prawidłowego rozwoju fizycznego 

i gdzie mogą dobrze i bezpiecznie spędzić swój czas wolny.  Dlatego mając na uwadze prawidłowy 

rozwój fizyczny najmłodszych dokładamy starań, by obiekty 
sportowe wraz z zapleczem były dla nich jak najbardziej 

funkcjonalne. Corocznie Gmina w formie dotacji konkursowych 

przekazuje dofinansowanie na działalność statutową klubów 

sportowych ze swojego terenu oraz realizuje inwestycje mające 

na celu rozbudowę infrastruktury sportowej. Tak też było  
w mijającej kadencji. 

  zmodernizowano boisko treningowe w Puszczewie na tzw. 
Jeziórkach, boiska  w Hutce  

i Borze Zapilskim, na boisku  

w  Truskolasach zamontowano 

piłko chwyty. Wykupiono 

grunty pod boiska sportowe w Puszczewie, 

 wybudowano   boisko sportowe w Grodzisku, przy udziale 
środków w ramach osi „LEADER” w kwocie 130.705 zł.  

 Po rozbudowie oddano do użytku  budynek wielofunkcyjny 
wraz z wyposażeniem, na boisku sportowym Olimpia Truskolasy– 

inwestycja realizowana w latach 2012-2013 również była 

dofinansowana środkami zewnętrznymi w kwocie 500 tys. zł.  
 w 2012 r. zakupiono nieruchomość zabudowaną pod potrzeby wsi Wręczyca Mała i w 2014  

urządzono  boisko  do siatkówki, koszykówki  

i tenisa we Wręczycy Małej.  
 remont dachu i szatni w budynku byłej szkoły 
w Golcach   pod potrzeby Kluby Sportowego „Amator 

Golce” i przystosowanie boiska do wymogów 

licencyjnych klasy okręgowej. 

1) Zagospodarowanie przestrzeni publicznej  
w Kalei przy    dofinansowaniu 473.415 zł 

środkami z Urzędu Marszałkowskiego, 

realizowane było w dwóch etapach. Obiekt jest  

pierwszą tego typu inwestycją w gminie, która 

umożliwia uprawianie aktywnego wypoczynku 
na świeżym powietrzu. Mieszkańcy mogą 

korzystać z „parku rekreacji” z urządzeń 

fitness, boiska do siatkówki oraz stołów do gry 

w szachy lub warcaby.  
 

2) Place zabaw: Z myślą o najmłodszych 
mieszkańcach kontynuujemy urządzanie placów zabaw. 

W ostatnich czterech latach wybudowano 8 nowych,  

w tym  4 w grudniu 2010r: tj. w Pierzchnie, Czarnej Wsi, 

Puszczewie i Golcach oraz 4 kolejne  w latach 

następnych: w Klepaczce, Długim Kącie, Wydrze  
i Węglowicach. Ogółem dofinansowanie środkami 
unijnym wyniosło – 109 822 zł (bez Pierzchna  
i Klepaczki). Dzięki temu w gminie mamy 19 placów 

zabaw. Są to miejsca zabaw i wypoczynku dzieci i należy 

dołożyć wszelkich starań by były one bezpieczne,  nie 

były bezmyślnie dewastowane i zaśmiecane. 

Systematycznie wykonujemy przeglądy, zakładamy 
monitoring i ogrodzenie (w Bieżeniu, Grodzisku, Czarnej 
Wsi i Kalei). 

 

 

Boisko Wręczyca Mała 

LZS Olimpia Truskolasy 

 

Boisko w Grodzisku 

Park Kalej 

Park Kalej 
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Place zabaw: 

    
Czarna Wieś Długi Kąt Golce Klepaczka 

   
 

Pierzchno Puszczew Węglowice  Wydra 

Mienie gminne: 

 przeprowadzono remont wraz z zagospodarowaniem terenu  w   strażnicy OSP w Czarnej Wsi  
z przeznaczeniem na świetlicę wiejską oraz remont budynku i wymianę pokrycia dachowego  
w domu wiejskim w Borze Zapilskim  - współfinansowane  środkami zewnętrznymi   

w łącznej wysokości 28 988 zł.  

 

 remont dachu oraz wymiana oświetlenia na klatkach i piwnicach w bloku awaryjnym we Wręczycy 
Małej,   

4. Oświetlenie uliczne 
 
Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców oraz ich komfort wykonywaliśmy  
w miejscach zasadnych dodatkowe oświetlenie ulic. Ogółem wybudowano ponad 5 km 
linii oraz zainstalowano 107 dodatkowych, nowych opraw w oświetleniu ulicznym  
w tym w: 

 Borowem przy ul. Nowej, 

 Grodzisku na ul. Strażackiej 

 Kulejach  ul. Bukowej i Szkolnej 

 Kalei na ul. Bocznej i Wręczyckiej, 

 Pile  Drugiej, 

 Szarlejce przy ul. Borowej,  

 Wręczycy Wielkiej przy ul. Gruszowej, na 
przedłużeniu ul. Miodowej, na końcówce 
ul. Częstochowskiej, ul. Kolejowej  
i połączeniu ul Długiej we Wręczycy 
Małej,  

 w ramach realizacji wniosków  
mieszkańców zamontowano pojedyncze  
lampy, w tym m.in. w; Brzezinkach, 
Borowem, Bieżeniu, Długim Kącie, 
Klepaczce, Truskolasach ul. Dębiecznej, 
Piaskowej Spokojnej, Wręczycy Małej 
(boisko), Zamłyniu i na Wydrze. 

 opracowano  7 projektów pod kolejną 
rozbudowę oświetlenia ulicznego. Projekty 
te obejmują budowę 4,7 km  linii 
energetycznych oraz zainstalowanie 
dodatkowych 66 opraw świetlnych. 

 

Dom wiejski Bór Zapilski Boisko i świetlica w Czarnej Wsi 
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5. Ochotnicze Straże Pożarne 
W Gminnie działa 18 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, które  posiadają bazę  

i dobre przygotowanie bojowe i techniczne, o czym świadczą osiągnięcia podczas zawodów 
sportowo-pożarniczych.  Corocznie  w budżecie gminy są zabezpieczane środki na 
działalność statutową jednostek, jak i na remonty i inwestycje. W kończącej się kadencji 
środki te przeznaczono m.in. na: 
 dofinansowanie centralnego ogrzewania  

w strażnicy OSP w Truskolasach, 

 karosację samochodu bojowego, malowanie 
dachu i wymianę dwóch bram garażowych  
w remizie OSP Węglowice z/s w Puszczewie,  

 zakup samochodu pożarniczego dla OSP 
Truskolasy, przy 200 tys. zł dofinansowania 

środkami   z Urzędu Marszałkowskiego,  

 Wymianę 6 bram garażowych w OSP: 
Długi Kąt, Czarna Wieś, Golce  

i Hutka, oraz okien w Grodzisku, 

 dofinansowanie remontów 

strażnic; OSP Kalej, Wręczyca 
Wielka i Hutka, modernizacja 

dachu strażnicy OSP Grodzisko 

oraz malowanie dachów na 

strażnicach OSP w Kulejach i Nowinach.  

6. Drogi gminne: 
 

 w latach 2010-2011 przebudowano  ul. Sienkiewicza, 

Konopnickiej i Prusa  we Wręczycy Wielkiej. W ramach 

tej inwestycji wybudowano 6.171m2 nowych  jezdni  
o nawierzchni asfaltowej i 423 m2 z kostki granitowej, 

3.324 m2 chodników, 2.379 m2 wjazdów oraz 1.742 m2 

parkingów. 

  

Po zakończeniu 

budowy kanalizacji sanitarnej położono nową nakładką 
na drodze w m. Zamłynie i Piła Pierwsza,  

W tej kadencji wybudowano z tłucznia: ul. Sosnową, 

Leśną i Świerkową w Borowem, Spokojną w Kulejach, 
drogę D548 w  Długi Kącie „Oski”, drogę D335  

w  Jeziorze „Cyganka”, ul. Borową w Szarlejce, oraz ul. 

Równoległą  
w Truskolasach, ul Kowalską i część Dworskiej w Kalei, 

ul. Piaskową w Bieżeniu, w Grodzisku ul. Słoneczną  

i Zieloną , oraz drogę gminną w Pierzchnie. 
 przeprowadzono remonty na: ulicy Polnej, 

Nadrzecznej i Kalejskiej w Grodzisku, w Długim Kącie pod lasem, ul. Grodziskiej w Kalei, ul. 
Sportowej w Nowinach, ul Naftowej  i Kościelnej (na odcinku zabudowanym) w  Nowej Szarlejce  

oraz zlikwidowano wyboje na odcinku drogi między remizą w Golcach a ulicą Piaskową  

w Truskolasach,   
 co roku prowadzono remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchniach asfaltowo-

bitumicznych, w ramach realizacji tego zadania zabudowano ponad tysiąc ton masy 

bitumicznej,  

 prowadzono prace przy: udrażnianiu, odtwarzaniu rowów przydrożnych, uzupełnianiu bądź 

wymianie oznakowania dróg gminnych, pielęgnacji zieleni, wykaszanie rowów, oraz przy 

zimowym utrzymaniu dróg gminnych.  

 Wiaty przystankowe -  ustawiono pięć wiat w tym; w Szarlejce, Długim Kącie i Pile Drugiej po 

jednej i dwie w Bieżeniu. Kolejne dwie, jeszcze w tym roku zostaną ustawione w Grodzisku,  

w ramach prowadzonej inwestycji drogowej na DW 492.  
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 ul. Konopnickiej 

droga w Zamłyniu 

mailto:wreczyca@poczta.onet.pl
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7. Drogi powiatowe i wojewódzkie: 

 

Na terenie Gminy zmodernizowane zostały odcinki 

dróg, które mają charakter przelotowy, w tym: 
- w 2011r.  - zmodernizowano drogę powiatową 

Wręczyca Wielka - Borowe-Czarna Wieś – Puszczew, 

częściowo finansowaną przez  Gminę. Wartość 

inwestycji  to 3.650.634,78 zł, w tym wkład Gminy 

Wręczyca Wielka 998.817 zł. Efektem tego zadania 
jest: 8,850 km nowej nawierzchni jezdni  

o powierzchni 54.408m2 oraz 4.238m2 chodników  

i zjazdów, 12.554m2 utwardzonych poboczy oraz 

10.720 mb oczyszczonych rowów.  
- od 2013r. prowadzona jest modernizacji 

drogi wojewódzkiej 492 Wręczyca Wielka – 

Kłobuck na odc. 7 km, w tym na terenie 
naszej gminy 3,5km. Inwestycja oprócz 

podbudowy drogi i nowej nawierzchni 

obejmuje również  większe roboty ziemne,  

w zakres których wchodzi m.in. budowa 

chodników, zatok przystankowych,  

kanalizacji deszczowej oraz wymiana 
wodociągu i części słupów trakcji 

elektrycznej oraz wymianę infrastruktury 

telekomunikacji. Zakończenie prac zgodnie  

z umową w roku bieżącym. 
- w 2014r. opracowano dokumentację na 
przebudowę 10 725 mb dróg powiatowych  

na odcinku: Truskolasy-Kuleje-Nowiny-Bór Zapolski–Piła Pierwsza (o  szerokość 5,5 m 

nowych nawierzchni) 3,5 km chodników oraz  zatoki przystankowe, przepusty  

i zjazdy na wszystkie posesje. Wartość inwestycji 9,7 mln zł. Zgodnie z wcześniejszymi 

ustaleniami, Gmina zadeklarowała partycypowanie w kosztach. Jeżeli inwestycja uzyska 

dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, będzie realizowana  
w 2015r. 

8. Dotacje z budżetu gminy udzielono dla: 

- Gminnej Spółki Wodnej we Wręczycy Wielkiej w latach 2011-2014 przekazano 65 tys. zł dotacji. 

Ze środków tych przeprowadzono konserwację ponad 7,2 km rowów melioracyjnych  
i odwadniających, w tym: w Długim Kacie, Pierzchnie Wręczycy Wielkiej i Wręczycy Małej - przy 

oczyszczalni ścieków, Puszczewie, Bieżeniu. Przeprowadzono również konserwację  urządzeń 

melioracji  szczegółowej Osinki w Truskolasach obejmujące obszar ok. 20 ha. Ponadto WZIR za  

ponad 800 tys. zł wykonał: regulację 2,11 km koryta rzeki Mizerotki na odc. Truskolasy-Zamłynie, 

konserwację 4,5 km rzeki Kopki w Bieżeniu, 6 km rzeki Węglowiczanki w Węglowicach oraz 
końcówki cieku wodnego w Pierzchnie.  

 

- Starostwa Powiatowego na dofinansowanie termomodernizacji  

i remontów ośrodków zdrowia w gminie Wręczyca Wielka, w tym 40 

tys. dla Ośrodka Zdrowia w Kalei i  30 tys. dla Ośrodka Zdrowia  

w Truskolasach, 
 

- Komisariatu Policji we Wręczycy Wielkiej -  35 tys. zł. 

na dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu 
Kia.  

 

9. Program unieszkodliwiania azbestu: 

   

Od 2012r. gmina realizuje „Program unieszkodliwiania azbestu  

z budynków  z terenu Gminy Wręczyca Wielka”. W latach 2013-
2014r. usunięto i zutylizowano ponad 11,6 tys. m2 azbestu z 72 

posesji. Na 2015r. przyjęto wnioski na 6,5 tys. m2. Średnio, rocznie 

wpływa około 40 wniosków od właścicieli nieruchomości. Jak 

dotychczas wszystkie wnioski były przyjmowane do realizacji.  

 

 

 OZ Truskolasy 

 Droga Wręczyca-Borowe-Czarna Wieś-Puszczew 

DW 492 Grodzisko ul. Kłobucka 
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10. Gospodarka odpadami komunalnymi. 

Od 1 lipca 2013r. gmina przejęła gospodarkę odpadami komunalnymi. Do tego czasu, 

większość posesji wyposażona była w 120 l pojemniki, a  firmy odbierały rocznie ok. 1250 ton 

odpadów zmieszanych. Po przejęciu zadań przez gminę, wszystkie posesje wyposażono w   240 
litrowe pojemniki  (ogółem 7350 szt.) i za II półrocze 2013r. odebrano 2 470 ton odpadów 

zmieszanych i 179 ton odpadów segregowanych. Natomiast za I półrocze 2014 r. odebrano 2 540 

ton zmieszanych i 229 ton segregowanych. Po przejęciu gospodarki odpadami przez gminę ilość 

odbieranych odpadów w skali roku  wzrosła czterokrotnie.  

 

11. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
  W ciągu mijającej kadencji dwukrotnie zmieniano miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego oraz Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego. 

Pierwszy raz w 2011r. a drugi  we wrześniu 2014r. Zmiany wiążą się przede wszystkim  

z ponoszeniem dużych nakładów finansowych, zarówno związanych z opracowaniem zmian planu  

jak i ponoszeniem wydatków na uzbrojenie terenów dopuszczonych pod budownictwo. Jak już wyżej 
wspomniano, w tej kadencji wybudowano prawie 10 km wodociągów, ale jest to tylko część 

wniosków. Dochodzi też budowa kanalizacji sanitarnej, dróg, oświetlenia ulic itp. 
 

12. Emisja obligacji 

Na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr XXVI/292/2013 z 30 października 2013r. Gmina 

Wręczyca Wielka wyemitowała obligacje  na kwotę 11.410.000 zł łącznie z objęciem całej emisji 
gwarancją  -  na agenta emisji obligacji wybrano ofertę PKO SA Kasa Opieki.  

 

13. Pozostałe inwestycje, realizowane na terenie: 

 

1) Górnośląska Spółka Gazownictwa Oddział w Zabrzu prowadzi postępowanie przetargowe 
związane z wyłonieniem wykonawcy robót budowlano montażowych stacji gazowej  

w Aleksandrii, która docelowo na zasilać gazociąg wysokiego ciśnienia Aleksandria-Pierzchno, 

stanowiący finalne źródło zasilania Wręczycy Wielkiej. Spółka przewiduje uzyskanie wszystkich 

pozwoleń na budowę gazociągu dla Gminy Wręczyca Wielka do 2016r., co w następstwie pozwoli 

na przystąpienie do prac budowlanych. Starosta Kłobucki,  już od lipca 2014r. wydaje decyzje  

zatwierdzające projekt budowlany i udziela pozwolenia na budowę dla Polskiej Spółki 
Gazownictwa w Zabrzu, dla odcinków gazociągu wysokiego ciśnienia w Gminie Wręczyca 

Wielka: Decyzja nr 325/14 na działkach w m. Szarlejka, decyzja nr 403/14 dla m. Pierzchno, 

decyzja nr 431/14 na działkach w m. Szarlejka i Kalej. 

 

2) W 2013r. firma „Sitel” z Tarnowskich Gór rozpoczęła  na terenie gminy układanie sieci 
światłowodowej, poprzez którą będzie oferowany szerokopasmowy dostęp do internetu i telefonii 

stacjonarnej w miejscowościach leżących na trasie projektowanej linii: Borowe, Bieżeń, Bór 

Zapilski, Czarna Wieś, Długi Kąt, Golce, Grodzisko Jezioro, Klepaczka, Kuleje, Nowiny, 

Puszczew, Pierzchno, Piła Pierwsza i Druga,  Węglowice, Wręczyca Wielka i Wręczyca Mała. 

Inwestycja dofinansowana  środkami Unii Europejskiej - planowane zakończenie prac w 2015r.  

 
* * * * 

Dokonując podsumowania ostatnich czterech lat mogę powiedzieć, że nie był to czas 

stracony dla Gminy. Stało się to możliwe dzięki uchwaleniu i przyjęciu dokumentów  
o charakterze strategicznym pozwalającym na podejmowanie działań i realizację 
nakreślonych zadań.   

 
VI kadencja była poświęcona zaspakajaniu i rozpatrywaniu bieżących potrzeb 

mieszkańców Gminy w zakresie podstawowych spraw bytowych i pomocy socjalnej, 
oświatowej, w różnych jej formach, w ramach pozyskiwanych środków oraz realizacji 
strategicznych inwestycji decydujących o rozwoju Gminy. Efekty naszego wspólnego 
działania są znaczące i są niezaprzeczalnym dowodem naszej wspólnej aktywności  
i współpracy.  

 
Z perspektywy czterech lat upływającej kadencji widać, że pomimo trudnych 

warunków, w których przyszło nam wszystkim działać, samorząd zadał egzamin. Gdyby 
nie gospodarskie myślenie i działanie wszystkich, na pewno nie udałoby się dokonać tak 
wiele dla poprawy warunków życia mieszkańców. 
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W mojej ocenie, to wszystko pozwala nam z jednej strony na satysfakcję  
i radość z tego co już osiągnęliśmy, zaś z drugiej strony pozwala z optymizmem, 
opartym na racjonalnych przesłankach, popatrzyć na przyszłość. 

 
Zdaję sobie sprawę, że niektórzy mieszkańcy dopisaliby jeszcze nie jedno 

zadanie, jakie trzeba zrobić w ich miejscowości, jednak możliwości naszej gminy są 
ograniczone ze względu na  dochody. Dlatego też musimy stawiać na zadania 
dotyczące całej społeczności gminnej, w pierwszej kolejności te, na które możemy 

pozyskać środki unijne. 
 

Dzięki Wam, mogę uznać te cztery lata mojej pracy wraz z Radą Gminy za 
wartościowe i udane, co pozwala nam z nadzieją  patrzeć w przyszłość, która  
z pewnością przyniesie kolejne sukcesy. Na koniec kadencji zostawiamy gminę 

zasobniejszą, piękniejszą z dużymi szansami na dalszy dynamiczny rozwój, przy 
założeniu kontynuacji skutecznego i odpowiedzialnego zarządzania gminą. 

 

Szanowni Państwo 

     Kończąc podsumowanie VI kadencji samorządu gminnego za lata 2010-2014, pragnę wyrazić 

wdzięczność za dobrą współpracę Panu Przewodniczącemu, Wysokiej Radzie i Radnym Powiatu.  

        Słowa podziękowania składam dyrektorom jednostek organizacyjnych gminy oraz  

współpracownikom Urzędu Gminy. Dziękuję dyrektorom szkół i przedszkoli, nauczycielom  

i wychowawcom, pracownikom kultury, bibliotek i opieki społecznej. Dziękuję strażakom  

i działaczom OSP,  klubów sportowych, KGW, Kół Emerytów i Rencistów. Dziękuję za 

współpracę sołtysom i członkom rad sołeckich. Bez Państwa pomocy, zaangażowania i wsparcia 

trudno by mi było zrealizować wyznaczone przez Radę zadania.  

     Na wizerunek Gminy wpływają nie tylko działania finansowe ze środków budżetowych, ale 

także prace wykonywane przez Mieszkańców, m.in. remonty domów, zagospodarowanie własnych 

terenów, dbanie o siedliska. W ten sposób tworzy się obraz naszej rzeczywistości. Za to 

współdziałanie, za przedsiębiorczość oraz aktywną postawę społeczną serdecznie dziękuję 

wszystkim Mieszkańcom w imieniu własnym oraz całego Samorządu Gminnego. 

     Wszyscy pragniemy gminy, z której będziemy dumni, którą cechować będzie bogata tradycja, 

wysoka kultura i dobrze wykształcone społeczeństwo. Taka wizja przyszłości jest w zasięgu 

naszych możliwości. Musimy tylko odważnie podejmować wyzwania i wierzyć we własne siły. 

Wykorzystywać z całą konsekwencją programy rządowe i unijne, a przede wszystkim stawiać na 

własne pomysły, przedsiębiorczość i samodzielność. 

     Już niedługo wybierzemy nowy samorząd gminny. Jestem przekonany, że dokonując wyboru 

społeczeństwo kierować będzie się względami merytorycznymi, że wybierzemy ludzi umiejących 

służyć innym, dla których dobro ogółu jest wartością najważniejszą. Tego Państwu, mieszkańcom 

Gminy i sobie życzę. 

Sprawozdanie powyższe zostało złożone przez Wójta Gminy na sesji                                        
w dniu 29 września 2014r. i przyjęte przez  Radę Gminy Wręczyca Wielka. 


