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P R O T O K Ó Ł  Nr X/19 
 

z X sesji nadzwyczajnej 
Rady Gminy Wręczyca Wielka 

 
z dnia 11 września 2019 r. 

 

 

 

 

Tematyka sesji:    

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca 

Wielka na lata 2019-2027. 

5. Zamknięcie obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy. 

 

 

Rada  Gminy  Wręczyca  Wielka  na  X  sesji nadzwyczajnej  w  dniu                        

11 września 2019 roku podjęła  następujące  uchwały:         

  

 
1)  Uchwała Nr X/92/19 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. 

 

2) Uchwała Nr X/93/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Wręczyca Wielka na lata 2019-2027. 

 
Imienny wykaz głosowań radnych umieszczony jest na stronie podmiotowej Gminy 

Wręczyca Wielka: http://www.bip.wreczyca-wielka.akcessnet.net/ w zakładce: 

Organy/Rada Gminy/Sesje/Imienne wykazy głosowań radnych.  

 

Imienny wykaz głosowań radnych na sesji w dniu 11 września 2019 r. stanowi jednocześnie 

załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 
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RG.0002.7.2019 

P R O T O K Ó  Ł   Nr  X/19 
 

z X sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka,  

odbytej w dniu 11 września 2019 r. w godz. 14.00 –  14.19 

  w sali   narad Urzędu Gminy we Wręczycy Wielkiej.  

_ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 

W sesji udział wzięli: 

 12 Radnych                 -  wg listy obecności  

 Pan  Tomasz Osiński  -  Wójt Gminy 

 Pan Bogusław Głąb     -  Zastępca Wójta Gminy 

 Pani Magdalena Kasprzak  -  Sekretarz Gminy 

 Pani Barbara Jezior             -  Skarbnik Gminy 

 Pan Zenon Kudła – Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych we Wręczycy Wielkiej 

W sesji uczestniczyli również Sołtysi z terenu Gminy Wręczyca Wielka. 
 

 

Porządek obrad sesji: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca 

Wielka na lata 2019-2027. 

5. Zamknięcie obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy. 

 

Ad. 1. 

            Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
 

            Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant dokonał otwarcia X sesji 

nadzwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka, zwołanej na wniosek Wójta Gminy                       

na podstawie art. 20 ust. 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.  

            Następnie na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że sesja 

jest prawomocna i Rada Gminy może podejmować prawomocne uchwały i decyzje.                               

Na stan Rady 15 Radnych, nieobecni usprawiedliwieni: 

Radny Pan Artur Brodziak, Radna Pani Anita Toborek, Radna Pani Urszula Zomerfeld. 
 

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 
 

          Następnie Pan Przewodniczący powitał wszystkich zaproszonych Gości którzy przybyli           

na sesję, wymienionych jak na wstępie. 

 

Ad.2. 

            Przedstawienie porządku obrad. 
         

            Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant poinformował, że w dniu 9 września 

2019 r. wpłynął wniosek Wójta  Pana Tomasza Osińskiego o zwołanie sesji nadzwyczajnej. 

Jednocześnie dodał, że Państwo Radni ten wniosek otrzymali wraz z proponowanym porządkiem 

obrad. 

Następnie Pan Przewodniczący stwierdził, że sesja została zwołana na dzień dzisiejszy i jeżeli 

chodzi o porządek obrad, to nie może być w nim zmian.  

Nie mniej jednak zapytał wnioskodawcę - Pana Wójta, czy chciałby jeszcze wprowadzić do 

porządku jakieś korekty. 

Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński nie zgłosił korekt do porządku obrad sesji, której był 

wnioskodawcą. 

Wobec powyższego, Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant oznajmił, że porządek 

obrad sesji będzie w takim brzmieniu, w jakim został Państwu Radnym przedstawiony. 
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Ad.3. 

           Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. 
 

           Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant oznajmił, że projekt uchwały j/w został 

Państwu Radnym dostarczony drogą elektroniczną. 

Następnie stwierdził, że uchwała dotyczy zmian, które nie były omawiane na Komisjach,  

dlatego ma pytanie, czy Pani Skarbnik chciałaby coś dodać odnośnie przedstawionych zmian                   

w budżecie. 
 

Skarbnik Gminy Pani Barbara Jezior wyjaśniła: 

- w uzasadnieniu Państwo otrzymaliście informacje czego dotyczą te zmiany, z uchwały też to 

jasno wynika, ale pokrótce omówię je. 

Pierwsza zmiana dotyczy działu „Rolnictwo i łowiectwo” i „Infrastruktury wodociągowej                           

i sanitacyjnej wsi”.  

W związku z koniecznością już teraz zakończenia realizacji zadania inwestycyjnego w postaci 

budowy kanalizacji w Borze Zapilskim, potrzebne są nam środki w wys. 300.000,00 zł na 

zakończenie tego zadania, a właściwie na realizację nawierzchni drogowej. 

Tu może też od razu nawiążę do sytuacji, która będzie miała miejsce pod koniec września – te 

środki, wstępnie zostało ustalone, że powinniśmy otrzymać z Powiatu. Natomiast do tej pory 

Powiat nie podjął stosownej uchwały i nie mamy porozumienia, więc te środki miały być 

zabezpieczone po stronie wydatków w momencie kiedy otrzymamy te środki z Powiatu.  

Taka sytuacja w tej chwili nie nastąpiła, więc ponieważ już ten termin realizacji zadania jest tak 

krótki i tak szybko mija, że tutaj Pan Wójt postanowił, że zadanie musi być skończone i te środki 

– 300.000,00 zł znajdujemy we własnym budżecie. 

Druga część dotyczy „Oświaty” – jest to kwota 150.000,00 zł, która ma być przeznaczona na 

zwroty, które musimy dokonywać za dzieci uczęszczające w innych gminach do przedszkoli,           

nie na naszym terenie. 

W tej chwili już otrzymaliśmy obciążenie z Gminy Panki na ok. 37.000,00 zł za okres od 

stycznia do sierpnia i systematycznie, podejrzewam, że z ościennych gmin takie obciążenia będą 

do nas spływać. Ponieważ my nie jesteśmy w stanie stwierdzić ile takich dzieci mamy i kiedy te 

obciążenia nastąpią, bo już w tym roku płaciliśmy za przedszkola Gminie Częstochowa i Gminie 

Kłobuck – dotyczyło to lat nawet 2018 i 2017. Nie jesteśmy w stanie na 100% zapewnić 

środków, wiedzieć, ile tych środków potrzebujemy. 

W tej chwili zaplanowaliśmy 70.000,00 zł na takie zwroty, ale też mogę powiedzieć, że to na 

pewno nie wystarczy. 

I kwota 80.000,00 zł na dowożenie uczniów do szkół. Te 80.000,00 zł to jest kwota, tak 

naprawdę, która jest nam potrzebna, niezbędna, dla zapewnienia środków na zwroty kosztów 

przewozu dzieci niepełnosprawnych, które są dokonywane przez ich rodziców, jeśli są 

jednocześnie opiekunami tych dzieci. 

Projektując budżet, zabezpieczając środki na dowożenie uczniów do szkół, też nie byliśmy 

świadomi, że tak to będzie wyglądać. W tej chwili tych dzieci dowozimy niepełnosprawnych 

coraz więcej, rodzice mają też – żeby tutaj nikogo nie urazić – szczególne wymagania jeżeli 

chodzi o dowóz tych uczniów i staramy się ten dowóz dopasować do poszczególnych rodzin,                 

do poszczególnego dziecka. To powoduje, że koszty, które są generowane z tego powodu, są                     

z roku na rok coraz wyższe.  

Jeżeli są jeszcze jakieś pytania, to odpowiem. 
 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant: 

- czy ktoś z Państwa będzie miał pytania odnośnie tej uchwały dotyczącej zmian w budżecie? 
 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Artur Klorek: 

- to z Powiatem, jeżeli nie wywiązali się – oni się mają wywiązać? oni są zobligowani że mają to 

zwrócić – jak to wygląda, te 300.000,00 zł 

Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński: 

- czekamy na sesję, która zatwierdzi te środki 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Artur Klorek: 

- czyli to wróci do nas? 
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Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński: 

- tak 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Artur Klorek: 

- dziękuję bardzo 

Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński: 

- jeżeli nie, my mamy przekazać dofinansowanie na drogę do Powiatu. W tej kwestii jesteśmy 

zabezpieczeni. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant: 

- czy będą jeszcze jakieś pytania dotyczące zmian w budżecie? 

 

Innych pytań do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok                                

nie zgłoszono. 
 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant odczytał projekt uchwały j/w, po czym poddał 

ją pod głosowanie.  
 

Przebieg głosowania: 

Liczba uprawnionych do głosowania – 15 radnych 

Liczba obecnych – 12 radnych 

Za – 12 

Przeciw – 0 

Wstrzymujących się – 0 
 

W wyniku głosowania Rada Gminy Wręczyca Wielka jednogłośnie (12 „za”,  0 „przeciw”,                                

0 „wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr X/92/19 w sprawie zmian w budżecie gminy 

na 2019 rok. 
 

Głosowanie imienne  nr 1 – załącznik nr 2 do protokołu 

 

(uchwała – załącznik do protokołu) 
 

Ad.4.  
 

          Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Wręczyca Wielka na lata 2019-2027. 
 

          Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant oznajmił, że uchwała j/w jest w zasadzie 

pokłosiem pierwszej uchwały, czyli zmian w budżecie gminy. 

Następnie poinformował, że Pani Skarbnik prosiła o głos, w związku z czym udziela Jej głosu. 
 

Skarbnik Gminy Pani Barbara Jezior wskazała, że w § 1 projektu uchwały, przy drugim 

myślniku od końca,  jest zapis: 

„zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 300.000,00 zł (budowa kanalizacji sanitarnej               

wsi Zamłynie – Piła Pierwsza – Bór Zapilski – etap II – 210.000,00 zł”.  

Pani Skarbnik poprosiła o naniesienie do powyższego zapisu poprawki, polegającej na 

wykreśleniu zapisu „– 210.000,00 zł.”, gdyż kwota ta omyłkowo została skopiowana,                             

a następnie zamknięciu nawiasu po słowie „etap II” i postawienie przecinka. 
 

Po naniesieniu poprawki, zdanie przy drugim myślniku w § 1 projektu uchwały, będzie 

brzmiało: 
 

- „zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 300.000,00 zł (budowa kanalizacji sanitarnej wsi 

Zamłynie – Piła Pierwsza – Bór Zapilski – etap II),” 
 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant zwrócił się do Rady Gminy, czy do 

przedstawionego projektu uchwały będą pytania. 
 

Pytań do projektu uchwały nie zgłoszono. 
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Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2019-2027, po czym poddał 

ją pod głosowanie z uwzględnieniem poprawki zgłoszonej przez Skarbnika Gminy. 

 

Przebieg głosowania: 

Liczba uprawnionych do głosowania – 15 radnych 

Liczba obecnych – 12 radnych 

Za – 12 

Przeciw – 0 

Wstrzymujących się – 0 
 

W wyniku głosowania Rada Gminy Wręczyca Wielka jednogłośnie (12 „za”,  0 „przeciw”,                                

0 „wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr X/93/19 w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2019-2027. 
 

Głosowanie imienne  nr 2  – załącznik nr 2 do protokołu 

 

(uchwała – załącznik do protokołu) 

 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant po przegłosowaniu uchwały zapytał Wójta 

Gminy, czy to zadanie - budowa kanalizacji, już się zamknie w tej kwocie. 

 

Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński odpowiedział, że tak. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant oznajmił, iż ma nadzieję, że już się nie będzie 

powiększało. 

 

 

Ad.5. 
 

            Zamknięcie obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy. 
 

            W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek 

Prubant dokonał zamknięcia X sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka, dziękując 

wszystkim obecnym za przybycie. 

 
 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Protokołowała:                                                                     Przewodniczący Rady Gminy 

 

Urszula Rokosa                                                                              Marek Prubant 


