
 
 

Wręczyca Wielka, 01.09.2015 r.  

Przewodniczący Komisji Budżetowej 

Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej 

Rady Gminy Wręczyca Wielka 

 

OG.0012.2.7.2015 

                                              

ZZ   AA   WW   II   AA   DD   OO   MM   II   EE   NN   II   EE     

  

         Niniejszym uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 8 września 2015 roku (wtorek)  

o godz. 13:00-tej w sali narad Urzędu Gminy odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetowej 

i Komisji Polityki Społecznej Rady Gminy Wręczyca Wielka. 

 

Proponujemy następujący porządek  posiedzenia:  

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności. 

2. Przedstawienie porządku posiedzenia. 

3. Przyjęcie sprawozdań z działalności klubów i sekcji sportowych, w tym sprawozdań finansowych 

za I półrocze 2015 roku.  

4. Informacja z realizacji wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”                           

w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży z gminy Wręczyca Wielka.  

5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014/2015. 

6. Informacja o realizacji zobowiązań podatkowych oraz opłat lokalnych od osób prawnych                  

i fizycznych za I półrocze 2015 roku oraz o działaniach podejmowanych przez gminę                                    

w celu poprawy ściągalności zadłużeń.  

7. Analiza wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 roku.  

8. Rozpatrzenie pisma Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Śląski Oddział Regionalny                                

w/s udzielenia pomocy finansowej na zakup niezbędnego wyposażenia lub pomocy dydaktycznych 

dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Hutce.   

9. Stanowisko Komisji w sprawach:  

 poparcia starań Światowego Kongresu Kresowian o nadanie nazwy Międzynarodowemu 

Portowi Lotniczemu Katowice w Pyrzowicach, 

 nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Wręczyca Wielka gruntu  pod poszerzenie drogi gminnej 

ul. Słonecznej w Hutce, 

 nieodpłatnego przekazania przez Gminę Wręczyca Wielka gruntu zajętego pod pas drogi 

wojewódzkiej. 

10. Zaopiniowanie materiałów na najbliższą sesję Rady Gminy:  

 omówienie zmian do budżetu gminy na 2015 rok oraz zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej na lata 2015-2027, 

 projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na kupno nieruchomości zabudowanej w Truskolasach, 

 projekt uchwały w/s nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Szarlejka „Ks. Stanisława 

Wołoszyna”, 

 projekt uchwały w/s zaopiniowania propozycji planu Aglomeracji Wręczyca Wielka, 

 projekt uchwały w/s zaopiniowania propozycji planu Aglomeracji Truskolasy, 

 projekt uchwały w/s wprowadzenia regulaminu przyznawania stypendiów Wójta Gminy                  

za osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe uczniów zamieszkałych w Gminie Wręczyca 

Wielka, 

 projekt uchwały w/s przyjęcia regulaminu głosowania w celu wyboru ławników                            

do Sądu Okręgowego i do Sądu Rejonowego w Częstochowie, 

 projekt uchwały w/s wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Częstochowie na kadencję 

2016-2019, 

 projekt uchwały w/s wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Częstochowie na kadencję 

2016-2019. 

11. Sprawy różne.  

12. Zamknięcie posiedzenia.  

 

      Przew. Komisji Polityki Społecznej                                                  Przew. Komisji Budżetowej 

         Rady Gminy Wręczyca Wielka                                                   Rady Gminy Wręczyca Wielka 

         

               Krzysztof Krawczyk                                                                         Tomasz Osiński  

 


