
 
  

RG.0002.9.2019                 
 

 

 
P R O T O K Ó Ł  Nr XII/19 

 
z XII sesji zwyczajnej 

Rady Gminy Wręczyca Wielka 
 

z dnia 25 października 2019 r. 
 

 

Tematyka sesji: 
 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. 

4. Zapytania i wnioski mieszkańców gminy. 

5. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski mieszkańców gminy. 

6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o pismach kierowanych do Rady Gminy. 

7. Sprawozdania z pracy Komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym. 

8. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej. 

9. Informacja z realizacji uchwał i wniosków w okresie międzysesyjnym. 

10. Wnioski radnych. 

11. Podjęcie uchwał w sprawach różnych. 

12. Podjęcie uchwał w sprawach finansowych. 

13. Rozpatrzenie wniosku grupy radnych Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 15 października 2019 r.                            

(wpływ do UG w dn. 16.10.2019 r.) o odwołanie Prezydium Rady Gminy: Przewodniczącego Rady Gminy, 

Wiceprzewodniczących Rady Gminy, Przewodniczącej Komisji Polityki Społecznej, Przewodniczącego 

Komisji Budżetowej, Przewodniczącej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Przewodniczącej Komisji 

Rewizyjnej. 

14. Rozpatrzenie wniosku grupy radnych Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 7 października 2019 r.                      

(wpływ do UG w dn. 11.10.2019 r.) w sprawie odwołania radnego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady 

Gminy. 

15. Rozpatrzenie wniosku grupy radnych Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 7 października  2019 r.                 

(wpływ do UG w dn. 11.10.2019 r.) w sprawie odwołania radnej z funkcji Przewodniczącej Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji Rady Gminy oraz odwołania radnej z funkcji Przewodniczącej Komisji Polityki 

Społecznej Rady Gminy. 

16. Rozpatrzenie wniosku grupy radnych Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 7 października 2019 r.                                

(wpływ do UG w dn. 11.10.2019 r.) w zakresie podjęcia uchwał dotyczących wyboru Przewodniczącego Komisji 

Skarg, Wniosków i Petycji, Przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej oraz ustalenia składów osobowych 

stałych Komisji Rady Gminy. 

17. Udzielenie odpowiedzi na wnioski radnych. 

18. Zamknięcie obrad XII sesji zwyczajnej Rady Gminy. 

 

 



 

Rada Gminy Wręczyca Wielka na XII sesji zwyczajnej w dniu 25 października                  

2019 roku  podjęła następujące uchwały: 
 

1) Uchwała Nr XII/115/19 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obejmującego obszar położony w miejscowości Grodzisko (plan nr 5/18), 
 

2) Uchwała Nr XII/116/19 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obejmującego obszary położone w miejscowościach Grodzisko i Pierzchno (plan nr 9/18), 
 

3) Uchwała Nr XII/117/19 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu na okres do 3 lat dla 

dotychczasowego dzierżawcy nieruchomości gruntowej, 
 

4) Uchwała Nr XII/118/19 w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji, 
 

5) Uchwała Nr XII/119/19 w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub od innej 

nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, 
 

6) Uchwała Nr XII/120/19 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenie wysokości stawki tej opłaty, 
 

7) Uchwała Nr XII/121/19 w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi 

posiadających kompostownik przydomowy, 
 

8) Uchwała Nr XII/122/19 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok, 

 

9) Uchwała Nr XII/123/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca 

Wielka na lata 2019-2027, 
 

10) Uchwała Nr XII/124/19 w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Wręczyca 

Wielka, 
 

11) Uchwała Nr XII/125/19 w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Komisji Polityki 

Społecznej Rady Gminy Wręczyca Wielka, 
 

12) Uchwała Nr XII/126/19 w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji Rady Gminy Wręczyca Wielka, 
 

13)  Uchwała Nr XII/127/19 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, 
 

14) Uchwała Nr XII/128/19 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej, 
 

15) Uchwała Nr XII/129/19 w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy. 

 

 

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.  

 

Wykaz głosowania imiennego z sesji Rady Gminy w dniu 25 października 2019 roku stanowi 

jednocześnie załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 
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RG.0002.9.2019                             

P R O T O K Ó Ł   Nr XII/19 
 

z XII sesji zwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka, 
odbytej w dniu 25 października 2019 r. w  godz. 12:07-16:02 

  w sali narad Urzędu Gminy we Wręczycy Wielkiej 

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

W sesji udział wzięli: 
-  14  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 

-  Pani Aleksandra Cieślak - Fornal -  Radca Prawny  

-  Pani Małgorzata Krupa     - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji w Urzędzie 

Gminy Wręczyca Wielka 
 

Goście zaproszeni: 

-  Pan Henryk Kiepura - Starosta Powiatu Kłobuckiego 

-  Pani Zdzisława Kall - Wicestarosta Powiatu Kłobuckiego, Radna Rady Powiatu Kłobuckiego 

Dyrektorzy jednostek organizacyjnych gminy: 

-  Pani Janina Kluba   -  Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej               

-  Pan Andrzej Kała    -  Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury                   

-  Pan Zenon Kudła    -  Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych 
 

W sesji uczestniczyli również Sołtysi oraz Mieszkańcy Gminy Wręczyca Wielka. 

 

Realizowany porządek obrad sesji (przyjęty przez Radę Gminy, z uwzględnieniem zmian 

wprowadzonych w trakcie obrad sesji tj. poprawek do pkt. 13.) 
 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. 

4. Zapytania i wnioski mieszkańców gminy. 

5. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski mieszkańców gminy. 

6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o pismach kierowanych do Rady Gminy. 

7. Sprawozdania z pracy Komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym. 

8. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej. 

9. Informacja z realizacji uchwał i wniosków w okresie międzysesyjnym. 

10. Wnioski radnych. 

11. Podjęcie uchwał w sprawach różnych: 

1) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar 

położony w miejscowości Grodzisko (plan nr 5/18), 

2) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary 

położone w miejscowościach Grodzisko i Pierzchno (plan nr 9/18), 

3) w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu na okres do 3 lat dla dotychczasowego 

dzierżawcy nieruchomości gruntowej, 

4) w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji, 

5) w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od 

nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub od innej nieruchomości 

wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, 

6) w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenie wysokości stawki tej opłaty, 
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7) w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 

nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi posiadających 

kompostownik przydomowy. 

12. Podjęcie uchwał w sprawach finansowych: 

1) w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok, 

2) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata                

2019-2027.  

13. Rozpatrzenie wniosku grupy radnych Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 15 października                    

2019 r. (wpływ do UG w dn. 16.10.2019 r.) o odwołanie Prezydium Rady Gminy: 

Przewodniczącego Rady Gminy, Wiceprzewodniczących Rady Gminy, Przewodniczącej Komisji 

Polityki Społecznej, Przewodniczącego Komisji Budżetowej, Przewodniczącej Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji, Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej: 

1) odczytanie wniosku, 

2) przyjęcie regulaminu tajnego głosowania w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady   

Gminy, 

3) powołanie Komisji Skrutacyjnej, 

4)   przeprowadzenie tajnego głosowania wniosku o odwołanie Przewodniczącego Rady Gminy 

Pana Marka Prubanta, 

5) podjęcie uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Gminy Wręczyca Wielka, 
6) przyjęcie regulaminu tajnego głosowania w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady  Gminy, 

7) przeprowadzenie tajnego głosowania wniosku o odwołanie Wiceprzewodniczącego Rady 

Gminy Pana Wiesława Żerdzińskiego, 

8) podjęcie uchwały w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Wręczyca  Wielka, 

9) przeprowadzenie tajnego głosowania wniosku o odwołanie Wiceprzewodniczącego Rady 

Gminy Pana Artura Klorka, 

10) podjęcie uchwały w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Wręczyca  Wielka, 

11) głosowanie wniosku o odwołanie radnej z funkcji Przewodniczącej Komisji Polityki Społecznej, 

12) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Komisji Polityki 

Społecznej Rady Gminy Wręczyca Wielka, 

13) głosowanie wniosku o odwołanie radnego z funkcji Przewodniczącego Komisji Budżetowej, 

14) podjęcie uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Budżetowej Rady Gminy 

Wręczyca Wielka, 

15) głosowanie wniosku o odwołanie radnej z funkcji Przewodniczącej Komisji Skarg, Wniosków       

i Petycji, 

16) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji Rady Gminy Wręczyca Wielka, 

17) głosowanie wniosku o odwołanie radnej z funkcji Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej, 

18) podjęcie uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 

Wręczyca Wielka. 

14. Rozpatrzenie wniosku grupy radnych Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 7 października                 

2019 r. (wpływ do UG w dn. 11.10.2019 r.) w sprawie odwołania radnego z funkcji 

Wiceprzewodniczącego Rady Gminy: 

 1)  odczytanie wniosku, 

 2)  przyjęcie regulaminu tajnego głosowania, 

3) powołanie Komisji Skrutacyjnej, 

4) przeprowadzenie tajnego głosowania wniosku, 

5) podjęcie uchwały w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Wręczyca Wielka. 

15. Rozpatrzenie wniosku grupy radnych Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 7 października                

2019 r. (wpływ do UG w dn. 11.10.2019 r.) w sprawie odwołania radnej z funkcji Przewodniczącej 

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy oraz odwołania radnej z funkcji Przewodniczącej 

Komisji Polityki Społecznej Rady Gminy: 
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1) odczytanie wniosku, 

2) głosowanie wniosku o odwołanie radnej z funkcji Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków               

i Petycji, 

3) podjęcie uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków                         

i  Petycji Rady Gminy Wręczyca Wielka, 

4) głosowanie wniosku o odwołanie radnej z funkcji Przewodniczącego Komisji Polityki 

Społecznej, 

5) podjęcie uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej Rady 

Gminy Wręczyca Wielka. 

16. Rozpatrzenie wniosku grupy radnych Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 7 października 2019 r.                                

(wpływ do UG w dn. 11.10.2019 r.) w zakresie podjęcia uchwał dotyczących wyboru 

Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Przewodniczącego Komisji Polityki 

Społecznej oraz ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy: 

       1)  głosowanie wniosku, 

2) zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz 

głosowanie nad zgłoszonymi kandydaturami, 

3) podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, 

4) zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej oraz głosowanie nad 

zgłoszonymi kandydaturami, 

5) podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej, 

6) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy. 

17. Udzielenie odpowiedzi na wnioski radnych. 

18. Zamknięcie obrad XII sesji zwyczajnej Rady Gminy. 
 

Ad. 1. 

            Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
 

            Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant dokonał otwarcia XII sesji zwyczajnej Rady 

Gminy Wręczyca Wielka, zwołanej na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                             

o samorządzie gminnym. 

Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że sesja jest prawomocna, Rada 

Gminy może podejmować prawomocne uchwały i decyzje. W sesji uczestniczy 14 radnych. 

Radny Pan Michał Hendzlik – nieobecny usprawiedliwiony.  
 

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 
 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant powitał wszystkich obecnych na sesji, 

wymienionych jak  na wstępie. 
 

Radni zwolnieni w trakcie obrad sesji: 

Radny Pan Jakub Winecki opuścił obrady sesji o godz. 14:25 - zwolnienie usprawiedliwione. 

Radny Pan Robert Broś opuścił obrady o godz. 15:35 - zwolnienie usprawiedliwione. 
 

Ad.2. 

           Przedstawienie porządku obrad. 
 

           Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant stwierdził, że Państwo Radni                               

w odpowiednim  terminie otrzymali dzisiejszy porządek obrad, po czym zapytał, czy do dzisiejszego 

porządku obrad ktoś z Państwa będzie miał jakieś wnioski, ewentualnie chciałby coś w tym porządku 

zmienić.   
 

Przewodniczący Rady Gminy zwracając się do Wójta Gminy dodał, że z tego co wie, miała być 

poprawka do projektu uchwały. 

Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński poinformował, że materiały zostały doręczone, a autopoprawka 

dotyczy tylko treści uchwały. 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant oznajmił, iż wobec tego uchwała o aglomeracji 

będzie podejmowana na dzisiejszej sesji, na co Wójt Gminy odpowiedział twierdząco. 
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Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się do Radnych z informacją:   

- to tak gwoli wyjaśnienia, ponieważ jeżeli chodzi o aglomeracje, czekaliśmy do ostatniego dnia na 

opinię Wód Polskich, która jest niezbędna, aby tą uchwałę podjąć. 
 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant, w związku z brakiem zmian do porządku 

obrad, poddał pod głosowanie porządek obrad w niezmienionej formie, tj. w brzmieniu 

przedstawionym w materiałach na sesję. 
 

Przebieg głosowania: 

Liczba uprawnionych do głosowania – 15 radnych 

Liczba obecnych – 14 radnych 

Za – 14 

Przeciw – 0 

Wstrzymujących się – 0 
 

(głosowanie imienne nr 1 – załącznik nr 2 do protokołu) 
 
 

W wyniku głosowania Rada Gminy Wręczyca Wielka jednogłośnie (14 „za”,                                    

0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) przyjęła porządek obrad w brzmieniu dostarczonym 

Radnym Gminy w materiałach na sesję, tj.: 
 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. 

4. Zapytania i wnioski mieszkańców gminy. 

5. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski mieszkańców gminy. 

6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o pismach kierowanych do Rady Gminy. 

7. Sprawozdania z pracy Komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym. 

8. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej. 

9. Informacja z realizacji uchwał i wniosków w okresie międzysesyjnym. 

10. Wnioski radnych. 

11. Podjęcie uchwał w sprawach różnych: 

1) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony                      

w miejscowości Grodzisko (plan nr 5/18), 

2) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone                       

w miejscowościach Grodzisko i Pierzchno (plan nr 9/18), 

3) w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu na okres do 3 lat dla dotychczasowego dzierżawcy 

nieruchomości gruntowej, 

4) w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji, 

5) w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od 

nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej 

na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, 

6) w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie 

wysokości stawki tej opłaty, 

7) w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 

nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi posiadających kompostownik 

przydomowy. 

12. Podjęcie uchwał w sprawach finansowych: 

1) w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok, 

2)   w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2019-2027.  

13. Rozpatrzenie wniosku grupy radnych Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 15 października 2019 r.                            

(wpływ do UG w dn. 16.10.2019 r.) o odwołanie Prezydium Rady Gminy: Przewodniczącego Rady Gminy, 

Wiceprzewodniczących Rady Gminy, Przewodniczącej Komisji Polityki Społecznej, Przewodniczącego 

Komisji Budżetowej, Przewodniczącej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Przewodniczącej Komisji 

Rewizyjnej: 

1) odczytanie wniosku, 

2) przyjęcie regulaminu tajnego głosowania w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Gminy, 

3) powołanie Komisji Skrutacyjnej, 
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4) przeprowadzenie tajnego głosowania wniosku o odwołanie Przewodniczącego Rady Gminy Pana Marka 

Prubanta, 

5) podjęcie uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Gminy Wręczyca Wielka, 

6) przyjęcie regulaminu tajnego głosowania w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Gminy, 

7) przeprowadzenie tajnego głosowania wniosku o odwołanie Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Pana 

Wiesława Żerdzińskiego, 

8) podjęcie uchwały w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Wręczyca Wielka, 

9) przeprowadzenie tajnego głosowania wniosku o odwołanie Wiceprzewodniczącego Rady Gminy                                

Pana Artura Klorka, 

10) podjęcie uchwały w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Wręczyca Wielka, 

11) głosowanie wniosku o odwołanie radnej z funkcji Przewodniczącej Komisji Polityki Społecznej, 

12) podjęcie uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącej Komisji Polityki Społecznej Rady  Gminy 

Wręczyca Wielka,* 

13) głosowanie wniosku o odwołanie radnego z funkcji Przewodniczącego Komisji Budżetowej, 

14) podjęcie uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Budżetowej Rady Gminy 

Wręczyca Wielka, 

15) głosowanie wniosku o odwołanie radnej z funkcji Przewodniczącej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, 

16) podjęcie uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji                           

Rady Gminy Wręczyca Wielka, * 

17) głosowanie wniosku o odwołanie radnej z funkcji Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej, 

18) podjęcie uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wręczyca 

Wielka. 

14. Rozpatrzenie wniosku grupy radnych Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 7 października 2019 r.                      

(wpływ do UG w dn. 11.10.2019 r.) w sprawie odwołania radnego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Gminy: 

 1)  odczytanie wniosku, 

 2)  przyjęcie regulaminu tajnego głosowania, 

       3)  powołanie Komisji Skrutacyjnej, 

       4)  przeprowadzenie tajnego głosowania wniosku, 

       5) podjęcie uchwały w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Wręczyca Wielka. 

15. Rozpatrzenie wniosku grupy radnych Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 7 października 2019 r.                 

(wpływ do UG w dn. 11.10.2019 r.) w sprawie odwołania radnej z funkcji Przewodniczącej Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji Rady Gminy oraz odwołania radnej z funkcji Przewodniczącej Komisji Polityki 

Społecznej Rady Gminy: 

1) odczytanie wniosku, 

2) głosowanie wniosku o odwołanie radnej z funkcji Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, 

3) podjęcie uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków  i  Petycji Rady 

Gminy Wręczyca Wielka, 

4) głosowanie wniosku o odwołanie radnej z funkcji Przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej, 

5) podjęcie uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej Rady Gminy 

Wręczyca Wielka. 

16. Rozpatrzenie wniosku grupy radnych Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 7 października 2019 r.                                

(wpływ do UG w dn. 11.10.2019 r.) w zakresie podjęcia uchwał dotyczących wyboru Przewodniczącego Komisji 

Skarg, Wniosków i Petycji, Przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej oraz ustalenia składów osobowych 

stałych Komisji Rady Gminy: 

1) głosowanie wniosku, 

2) zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz głosowanie nad 

zgłoszonymi kandydaturami, 

3) podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, 

4) zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej oraz głosowanie nad 

zgłoszonymi kandydaturami, 

5) podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej, 

6) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy. 

17. Udzielenie odpowiedzi na wnioski radnych. 

18. Zamknięcie obrad XII sesji zwyczajnej Rady Gminy. 
 

* - punkty porządku obrad zmienione przez Radę Gminy w dalszej części sesji. 

Porządek obrad realizowany przez Radę Gminy z uwzględnieniem przyjętych poprawek umieszczony na 

wstępie protokołu. 
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Ad.3.  
 

           Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. 
 

           Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że protokół z ostatniej sesji został Państwu Radnym 

dostarczony drogą elektroniczną, natomiast w formie pisemnej był wyłożony w Biurze Rady.  

Następnie Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy do tego protokołu, ktoś z Państwa będzie wnosił 

jakieś zastrzeżenia, ewentualnie nie zgadza się z jego treścią.  
 

Do protokołu z ostatniej sesji z dnia 27 września 2019 r. uwag nie zgłoszono. Protokół został poddany 

pod głosowanie.  
 

Przebieg głosowania: 

Liczba uprawnionych do głosowania – 15 radnych 

Liczba obecnych – 14 radnych 

Za – 14 

Przeciw – 0 

Wstrzymujących się – 0 
 

(głosowanie imienne nr 2 – załącznik nr 2 do protokołu) 
 

W wyniku głosowania Rada Gminy Wręczyca Wielka jednogłośnie (14 „za”,                                    

0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) przyjęła protokół z XI sesji zwyczajnej z dnia                           

27 września 2019 r. 

 

Ad.4.  

          Zapytania i wnioski mieszkańców gminy. 
 

         Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant zwrócił się z zapytaniem, czy ktoś                                 

z przybyłych na dzisiejszą sesję mieszkańców chciałby zabrać głos.        
 

Głos zabrała Pani Maria Polak, Sołtys Sołectwa I Wręczyca Wielka:  

- Szanowni Radni podjęli uchwałę Nr XXXI/325/18 z 23 marca w sprawie podziału gminy na okręgi 

wyborcze, ustalenia ich granic i numerów itd., i tu w załączniku do uchwały, jest Okręg Nr I -  

Sołectwo I, Okręg Nr II - Sołectwo II. 

Ponieważ we wrześniu 2018 roku zmieniono granice Sołectw – to jest uchwała XXXVI/361/18, 

chciałabym, żeby został zaktualizowany ten załącznik do uchwały, bo teraz część Sołectwa I należy do 

I Okręgu, a część Sołectwa I należy do II Okręgu. Chciałabym prosić o aktualizację. 
      

Innych wniosków nie zgłoszono, w związku z czym punkt został zamknięty. 
 

Ad.5. 
 

          Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski mieszkańców gminy. 
           

         Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński udzielił odpowiedzi na wniosek Pani Marii Polak,                           

Sołtysa Sołectwa I Wręczyca Wielka: 

- zbadamy tą sprawę, bo teraz ciężko jest mi odpowiedzieć, czy tak faktycznie jest. Na etapie zmian 

statutu sołectw, prace były - z tego co pamiętam, byłem radnym - prowadzone przy uzgodnieniu                         

także z mieszkańcami i ten statut został zatwierdzony przez Urząd, więc sprawdzimy 

Pani Maria Polak Sołtys Sołectwa I Wręczyca Wielka: 

- ale granice się zmieniły Sołectw we wrześniu, a uchwała pierwsza była w marcu podjęta. Pierwsza 

jest uchwała 325, a druga 361 

Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński: 

- na spokojnie omówimy o co dokładnie chodzi i jeżeli taka potrzeba jest, to będziemy procedować 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant: 

- myślę proszę Państwa, że nie ma tutaj co deliberować, Pan Wójt sprawdzi jak wygląda stan faktyczny 

i jeżeli będzie potrzeba podjęcia uchwały korygującej tą uchwałę, którą podjęliśmy wcześniej, to po 

prostu taką uchwałę podejmiemy.  
 

Na tym Przewodniczący Rady Gminy uznał punkt za wyczerpany. 
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Ad.6. 
 

          Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o pismach kierowanych do Rady Gminy. 
 

          Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant przedstawił informację j/n nt. pism,                     

które wpłynęły do Przewodniczącego Rady Gminy i Rady Gminy w okresie międzysesyjnym, tj.                      

od 27 września 2019 r. do 25 października 2019 r.: 
  

 27 września 2019 r. wpłynęło  podanie w sprawie sieci wodociągowej - ul. Leśna                                  

w miejscowości Truskolasy. 

Przewodniczący Rady poinformował: 

- Właściciele działki wnioskują o pilną budowę/kontynuację sieci wodociągowej do ich posesji. 

Ja ze swojej strony przyjąłem pismo do wiadomości, nie przekazywałem wg właściwości do Wójta,  

gdyż jak wynikało z nagłówka tegoż pisma -  Pan Wójt również otrzymał takowe pismo, był jego 

adresatem. Sądzę więc, że służby Urzędu Gminy odpowiedzialne merytorycznie za powyższe sprawy, 

zajmą się tym tematem i oczywiście udzielą odpowiedzi wnioskodawcom w odpowiednim terminie;  
 

 30 września 2019 r.  od Dyrekcji Szkoły Podstawowej we Wręczycy Wielkiej  wpłynęło pismo                

z prośbą  o wsparcie finansowe w zakresie remontu elewacji budynku hali sportowej i łącznika.      

Pan Przewodniczący dodał:                                                    

-   Koszt wyceniony przez Szkołę, było to na 200 000 zł. Ponieważ jest to de facto wniosek do budżetu 

gminy, dlatego też myślę, że Pan Wójt, który również jest adresatem tego pisma, w jakiś  sposób 

merytoryczny i konstruktywny umieści to w budżecie na 2020 rok, jeżeli oczywiście budżet na to pozwoli; 
 

 

 7 października 2019 r. od mieszkańców naszej gminy wpłynął wniosek o udostępnienie informacji 

publicznej dotyczącej odpowiedzi na interpelacje Radnego Jakuba Wineckiego z dnia 22 lutego 2019 r. 

oraz 08 kwietnia 2019 r.   

Przewodniczący Rady poinformował: 

-  Wnioskodawcy wnosili również o to, aby wyjaśnić kwestię odkładania w czasie, procedowania przez 

Komisję Polityki Społecznej uchwały dot. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miejscowości Grodzisko i Pierzchno. Na wniosek Radnego Wineckiego, odłożenie w czasie zależne od 

wyniku rozmów w sprawie stawów w Grodzisku. Mieszkańcy prosili również o wyjaśnienie - dlaczego 

nie było odczytane na sesji Rady Gminy pismo które złożyli z dnia 05.04.2019 r. L.dz. 1287 

skierowane do Rady Gminy Wręczyca Wielka i Wójta  i dlaczego Rada Gminy nie ustosunkowała się 

do zarzutów z ich strony. 

Pan Przewodniczący kontynuował: 

- W dniu 15 października br. udzieliłem wnioskodawcom stosownej odpowiedzi, odnosząc się po kolei 

do wszystkich kwestii poruszanych w piśmie, w tym m.in. odniosłem się do pytania, dlaczego 

wcześniejsze pismo nie zostało odczytane na sesji Rady Gminy. 

Otóż proszę Państwa, to pismo nie mogło być odczytane Państwu Radnym, ponieważ nie wpłynęło do 

Rady Gminy. Sądzę, że zostało skierowane bezpośrednio do komórki merytorycznej Urzędu Gminy. 

Tutaj chciałbym tylko dodać, że jeżeli w tym piśmie mieszkańców, były zawarte jakieś zarzuty czy też 

wnioski, to zgodnie z kompetencjami – rozpatruje je w imieniu Wójta, merytoryczna komórka                     

w Urzędzie Gminy, czyli Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji;  
 

  W dniu 11 października 2019 r. od grupy 9 radnych wpłynęły dwa wnioski, a mianowicie:    

-  jeden  wniosek - o odwołanie Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Pana Artura Klorka – wraz                                

z uzasadnieniem i projektem uchwały oraz 

-  drugi wniosek - o odwołanie Przewodniczących Komisji: Skarg, Wniosków i Petycji oraz Komisji 

Polityki Społecznej – wraz z uzasadnieniem i stosownymi projektami uchwał.   

Pan Przewodniczący poinformował: 

-  Wnioskodawcy podpisani na wniosku, czyli grupa 9 radnych wniosła również, aby w miejsce 

odwołanych Przewodniczących powołać nowych Przewodniczących, tak aby zachować ciągłość pracy 

Komisji, a także, aby podjąć uchwałę dot. składów osobowych, w związku ze zmianami na 

stanowiskach funkcyjnych w Radzie.  
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-   Chciałbym tutaj nadmienić ze swojej strony, iż byłem zobligowany do tego, aby wprowadzić 

wnioski pod obrady dzisiejszej sesji, jak również sprawdzić, czy przedstawione przez Radnych 

projekty uchwał są zgodne z przepisami prawa, tak aby zostały wprowadzone do dzisiejszego porządku 

obrad. 

Projekty uchwał zostały przygotowane zgodnie z procedurą, zostały również sprawdzone                            

i zaakceptowane przez Radcę Prawnego. 

Dodam tylko, że obydwa wnioski wraz z projektami uchwał, Państwo Radni otrzymali w materiałach 

na dzisiejszą sesję i temat ten będzie przedmiotem kolejnych punktów obrad,  a mianowicie punktów 

od 14 -16; 
 

 

 16 października 2019 r. wpłynął wniosek grupy 4 radnych o odwołanie Prezydium Rady Gminy, 

czyli: 

-  Przewodniczącego Rady Gminy, obydwu Wiceprzewodniczących Rady Gminy, a także 

Przewodniczących Komisji Rady Gminy, mianowicie: Komisji Polityki Społecznej, Komisji 

Budżetowej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz Komisji Rewizyjnej. 
 

Przewodniczący Rady Gminy oznajmił: 

-   Oczywiście wniosek zawierał uzasadnienie, a także stosowne projekty uchwał. 

Również w tym przypadku ze swojej strony, zgodnie z procedurą przedstawiłem Radzie projekty 

uchwał pod obrady sesji, przygotowałem projekty uchwał zapisane w odpowiednim formacie, które 

zostały sprawdzone przez Panią mecenas i wraz z wnioskiem – wprowadzone pod obrady dzisiejszej 

sesji. 

Tutaj chciałbym tylko dopowiedzieć, ponieważ jest to wniosek najdalej idący, gdyż wnioskodawcy 

wnoszą o odwołanie całego Prezydium, dlatego ten wniosek został jako pierwszy wprowadzony do 

dzisiejszego porządku obrad i będzie to w 13-tym punkcie dzisiejszego porządku obrad procedowane; 
 

 

 18 października 2019 r. od Wojewody Śląskiego wpłynęła Informacja dotycząca oświadczeń 

majątkowych złożonych przez Przewodniczącego Rady Gminy Wręczyca Wielka oraz Wójta Gminy 

Wręczyca Wielka za rok 2018.  

Przewodniczący Rady Gminy zapoznał Radnych z informacją: 

-  Pan Wojewoda  przedstawił informację według stanu na dzień 18 października 2019 r.  

W wyniku dokonanej analizy oświadczeń majątkowych stwierdzono, co następuje:   

A. Odnośnie oświadczenia majątkowego Przewodniczącego Rady Gminy: 

1. Przedmiotowe oświadczenie zostało złożone w terminie ustawowym.           

2. W wyniku analizy oświadczenia nie stwierdzono nieprawidłowości. 

B. Odnośnie oświadczenia majątkowego Wójta Gminy: 

1. Przedmiotowe oświadczenie zostało złożone w terminie ustawowym. 

2. W wyniku analizy oświadczenia stwierdzono braki natury formalnej, które zostały w trybie 

roboczym uzupełnione przez zainteresowanego;  
 

 22 października 2019 r. do Wójta Gminy za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Gminy, 

wpłynęła interpelacja Radnego Jakuba Wineckiego, dotycząca przebudowy drogi powiatowej nr 2047 

S, relacji Grodzisko-Libidza. 

Pan Przewodniczący dodał: 

- Radny informuje, że uczestnicząc w naradach budowlanych zwracał kilkukrotnie uwagę 

przedstawicielowi inwestora, wykonawcy, kierownikowi budowy i inspektorowi nadzoru 

inwestorskiego, że wykonanie odbiega od „Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych” stanowiącej załącznik dokumentacji projektowej do zamówienia publicznego. 

Uwagi te były zwracane również przez mieszkańców. 

Radny podnosi, że brak reakcji uczestników procesu budowlanego, zmusza go jako radnego do 

poinformowania o nieprawidłowościach Starostę Powiatu Kłobuckiego, Wójta Gminy Wręczyca 

Wielka oraz Burmistrza Kłobucka - jako odpowiadających za wydawanie pieniędzy publicznych. 

Radny załączył do interpelacji raport nieprawidłowości, gdzie oprócz opisu, znajdują się również 

zdjęcia z budowy drogi. 
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Interpelacja została w tym samym dniu przekazana komórce merytorycznej, która w imieniu Pana 

Wójta, zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym, powinna odnieść się do interpelacji 

pisemnie - w terminie nie później niż 14 dni od dnia jej otrzymania;  
 

 

 W dniu 24 października 2019 r. wpłynęło pismo – wniosek dyrektorów szkół i przedszkoli                    

z terenu Gminy Wręczyca Wielka z prośbą o ujęcie w planie budżetu na rok 2020 podwyżek dodatku 

funkcyjnego dla dyrektorów i wicedyrektorów placówek podległych gminie. 

Pan Przewodniczący zaproponował: 

-   Ja ze swojej strony mogę jedynie potwierdzić, że przyjmuję wniosek do wiadomości, Państwu 

również go przedstawiam, że taki wniosek wpłynął, aczkolwiek należy tutaj podkreślić, że po terminie, 

ponieważ zgodnie z procedurą uchwalania budżetu, wniosek do budżetu na rok 2020 kończy się                  

30 września roku poprzedzającego.  

Poza tym, wnioski te powinny być kierowane do Wójta Gminy, który przedstawia Radzie Gminy 

projekt budżetu w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego. 

Z dekretacji wiem, że wniosek ten wpłynął odrębnie do Pana Wójta, więc tutaj nie ma potrzeby 

przekazywania go według właściwości po raz drugi. 

 Myślę, że Pan Wójt przy konstrukcji budżetu, w jakiś sposób rozpatrzy ten wniosek – biorąc 

oczywiście pod uwagę sytuację finansową gminy, gdyż to ostatecznie Pan Wójt odpowiada za 

realizację i wykonanie budżetu. 

Myślę, że jeżeli załóżmy jakieś środki w tym temacie się znajdą, to ta podwyżka będzie uwzględniona 

ewentualnie w budżecie gminy na 2020 rok. 
 

Na tym Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant zakończył swoją informację o pismach, które 

wpłynęły na przestrzeni od 27 września 2019 r. do dnia 25 października 2019 r. do Przewodniczącego              

i Rady Gminy i znajdują się do wglądu w Biurze Rady Gminy. 
 

Pytań do przedstawionej informacji nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał informację pod głosowanie. 

Przebieg głosowania: 

Liczba uprawnionych do głosowania – 15 radnych 

Liczba obecnych – 14 radnych 

Za – 14 

Przeciw – 0 

Wstrzymujących się – 0 
 

(głosowanie imienne nr 3  – załącznik nr 2 do protokołu) 
 

W wyniku głosowania Rada Gminy Wręczyca Wielka jednogłośnie (14 „za”,                                    

0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) przyjęła Informację Przewodniczącego Rady Gminy                       

o pismach kierowanych do Rady Gminy. 
 

Ad.7. 
 

         Sprawozdania z pracy Komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.    
 

   Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant nadmienił, iż z tego co się orientuje,                 

w okresie międzysesyjnym odbyło się tylko jedno połączone posiedzenie wszystkich Komisji. 

   Następnie zwrócił się do Przewodniczącej Komisji Pani Urszuli Zomerfeld o odczytanie 

sprawozdania z połączonych Komisji.  
 

Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Pani Urszula Zomerfeld złożyła sprawozdanie                     

z pracy Komisji Rady Gminy: Rewizyjnej, Skarg, Wniosków i Petycji, Budżetowej i Polityki 

Społecznej, na posiedzeniu w dniu 15 października 2019 r. 
 

Do sprawozdania pytań nie zgłoszono, w/wym. zostało poddane pod głosowanie. 
 

 

Przebieg głosowania: 

Liczba uprawnionych do głosowania – 15 radnych 
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Liczba obecnych – 14 radnych 

Za – 14 

Przeciw – 0 

Wstrzymujących się – 0 
 

(głosowanie imienne nr 4 – załącznik nr 2 do protokołu) 
 

W wyniku głosowania Rada Gminy Wręczyca Wielka jednogłośnie (14 „za”,                                    

0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) przyjęła Sprawozdanie z pracy  Komisji Rady Gminy                   

w okresie międzysesyjnym: Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,                       

Komisji Budżetowej i Komisji Polityki Społecznej.  
 

(sprawozdanie – załącznik nr 3 do protokołu) 

Ad.8. 
 

          Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej. 
 

          Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński przedstawił informację z działalności za okres                                    

od 27 września 2019 r. do 25 października 2019 r.  
 

W trakcie swojego wystąpienia, informując o przeprowadzeniu procedury przetargowej dla boiska               

w Truskolasach, Wójt Gminy uzupełnił: 

- ponieważ nie zgłosił się żaden wykonawca, przetarg został unieważniony. Skierowałem pismo do 

Ministerstwa Sportu z prośbą o umieszczenie tego dofinansowania na liście środków niewygasających. 

Sprawa jest w toku. 
  

Do informacji Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej, z pytaniem zwrócił się: 
 

Radny Pan Janusz Ogłaza: 

- Pan Wójt powiedział, że już wykonano budynek na potrzeby oczyszczalni ścieków we Wręczycy 

Małej, natomiast ja bym chciał zapytać na kiedy jest planowane przeniesienie tej dmuchawy do tego 

budynku? 

Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński: 

- chcemy to połączyć, czekamy jeszcze na przyłącz i wymianę transformatora, tak, żeby to połączyć           

w jednym czasie. Myślę, że będzie to okres listopada 

Radny Pan Janusz Ogłaza: 

- czyli ok. miesiąca. Miesiąc, 6 tygodni – powinno być przeniesione 

Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński: 

- tak. Przed zimą, liczę na to, że będziemy przygotowani i uchronimy się przed tymi awariami, które do 

tej pory nękały tą oczyszczalnię. 
 

Innych pytań do informacji nie zgłoszono. Informacja została poddana pod głosowanie. 
 

Przebieg głosowania: 

Liczba uprawnionych do głosowania – 15 radnych 

Liczba obecnych – 14 radnych 

Za – 14 

Przeciw – 0 

Wstrzymujących się – 0 
 

(głosowanie imienne nr 5 – załącznik nr 2 do protokołu) 
 

W wyniku głosowania Rada Gminy Wręczyca Wielka jednogłośnie (14 „za”,                                    

0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) przyjęła Informację Wójta Gminy z działalności 

międzysesyjnej. 
(informacja – załącznik nr 4 do protokołu) 

 

Ad.9.  

           Informacja z realizacji uchwał i wniosków w okresie międzysesyjnym. 
 

           Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński przedstawił informację z realizacji uchwał i wniosków                    

za okres od 27 września 2019 r. do 25 października 2019 r.  
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Pytań do informacji nie zgłoszono. W/wym. została poddana pod głosowanie. 
 

Przebieg głosowania: 

Liczba uprawnionych do głosowania – 15 radnych 

Liczba obecnych – 14 radnych 

Za – 14 

Przeciw – 0 

Wstrzymujących się - 0 
 

(głosowanie imienne nr 6 – załącznik nr 2 do protokołu) 
 

W wyniku głosowania Rada Gminy Wręczyca Wielka jednogłośnie (14 „za”,                                    

0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) przyjęła Informację Wójta Gminy z realizacji uchwał                  

i wniosków w okresie międzysesyjnym. 
 
 

(informacja – załącznik nr 5 do protokołu) 

Ad.10. 

            Wnioski radnych. 
 

            W ramach niniejszego punktu, wnioski zgłosili Radni w osobach: 
 

Radna Pani Małgorzata Zatyka: 

- chciałabym zgłosić wniosek - nie wiem kto powinien się tym zająć, dlatego moje pytanie do Pana 

Wójta: w Truskolasach pomiędzy ul. 1 Maja a ul. Kamienną płynie rzeczka i ta rzeka była już jakby 

zmodyfikowana, ponieważ tam była wyłożona takimi betonami, ale w tej chwili ta rzeka jest 

zarośnięta, tam rosną takie chaszcze wielkości 2 metrów, albo 1,5 m. Kto powinien się zająć takim 

oczyszczeniem, bo nie wiem. Stąd mój wniosek, żeby teraz w okresie zimowym, kiedy już liście 

opadły z tych drzew wyrastających, żeby to ktoś wyczyścił.  
 

Radna Pani Barbara Bogus: 

- chciałam złożyć w imieniu mieszkańców Czarnej Wsi z ul. Szkolnej, zapytanie nawet do Pana 

Starosty, bo to jest droga powiatowa, przechodzi przez tą ulicę – mają uwagi do studzienek 

odwadniających, że jak przejeżdżają samochody ciężarowe, to wszystko im się w domu trzęsie, żeby 

coś z tym zrobić. 
 

Radny Pan Piotr Wydmuch: 

- Panie Przewodniczący, ponieważ nie było mnie kiedy grupa Radnych składała wniosek, chciałbym 

wyrazić swoją aprobatę co do wniosku, punktu 13-tego o odwołanie Prezydium Rady. 
 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Artur Klorek: 

- Panie Wójcie mam takie pytanie – nie tak dawno rozmawialiśmy o strażach pożarnych i jak to u nas 

wygląda i jak ważna jest sprawa wozów bojowych. Chodzi mi konkretnie o ten wypadek który u nas 

ostatnio miał miejsce, ten pożar. Sprawność tych strażaków się sprawdziła i pokazała, że są sprawni, 

dali radę – to jest takie nadmienienie, bośmy o tym rozmawiali, ale moje pytanie jest jeszcze z innej 

strony. Jak wygląda sprawa pomocy takim pogorzelcom. Nie wiem, może to do Pani dyrektor jest 

pytanie, czy jest jakaś przewidziana pomoc pogorzelcom, ludziom którzy się spalili, stracili dach nad 

głową. Tu akurat jest to dom, gdzie przyjeżdżają na weekendy, to nie jest ich dom, w którym 

mieszkają, ale jest to dom, gdzie stracili dach itd. Czy jest jakaś opcja pomocy społecznej przewidziana 

dla pogorzelców 

Dyrektor GOPS Pani Janina Kluba: 

- na tą chwilę nikt nie zgłosił się do Ośrodka Pomocy, a ponieważ – tak jak Pan powiedział – jest to 

budynek sezonowo tylko zamieszkały, no więc… 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Artur Klorek: 

- to znaczy tam mieszkała mama tych Państwa cały czas i oni cały czas się nią opiekowali. Teraz tak 

się złożyło, że ona zmarła, a kwestia jest taka, że oni to remontują, chcą tam zamieszkać. 

Stało się jak się stało. Dobrze, że ci Państwo mieli w miarę ubezpieczony ten budynek 
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Dyrektor GOPS Pani Janina Kluba: 

- w pierwszej kolejności ubezpieczenie 

 Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Artur Klorek: 

- czy w ogóle Ośrodek Pomocy Społecznej przewiduje jakieś takie bezpośrednie udzielenie pomocy od 

razu jeśli coś takiego się stanie, żeby pomóc. Ja mam takie pytanie, nie wiem, może to w formie 

interpelacji, żeby się dowiedzieć, jak to wygląda w zadaniach gminy  

Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński: 

- Panie Wiceprzewodniczący, jeżeli mogę tutaj zdanie - przepraszam - ale mamy punkt wnioski,                  

nie widzę wniosku. Jeżeli możemy przejść do dyskusji w sprawach różnych, to wtedy będzie szersza  

możliwość odpowiedzi, dobrze? 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Artur Klorek: 

- dobrze, to wrócę do tematu. 
 

Radny Pan Krzysztof Ocimek: 

- ja mam pytanie do Wójta w sprawie Nowej Szarlejki, drogi wojewódzkiej – jest brak oświetlenia. 

Wiem, że to nie należy do nas, do Gminy, ale żeby wystosować pismo. Nie ma oświetlenia od nr 200, 

jest to droga bardzo uczęszczana i ludzie proszą, aby wysłać jakieś pismo do Tauronu.  
 

Radna Pani Urszula Zomerfeld: 

- jam mam tylko,  ponieważ punktu „Sprawy różne” nie widzę, stanowisko do przeczytania i nie wiem, 

czy mogę je w tej chwili przeczytać, czy mogłabym prosić o głos 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant: 

- ale odnośnie czego stanowisko? 

Radna Pani Urszula Zomerfeld: 

- odnośnie punktu 13-tego 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant: 

- to jak dojdziemy do punktu 13-tego, to wtedy Pani takie stanowisko może przeczytać 

Radna Pani Urszula Zomerfeld: 

- dlatego też proszę o głos w punkcie 13-stym. 
 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant: 

- ja mam taki wniosek do Pana Wójta – ponieważ zgłaszałem do wydziału zajmującego się tematem, 

ewentualnym tematem, wymiany szyby przystanku autobusowego na rozwidleniu dróg –                          

ul. Częstochowskiej i ul. Głównej w Kalei, mówię o tym rozwidleniu na końcu Kalei, gdzie jedna                                

z szyb jest popękana i do dnia dzisiejszego nic w tym temacie się nie stało.  
 

Innych wniosków nie zgłoszono, punkt został zamknięty. 
 

Ad.11.  
 

           Podjęcie uchwał w sprawach różnych. 
 

           Głosowanie uchwał w sprawach różnych przeprowadził Wiceprzewodniczący Pan Wiesław 

Żerdziński, który przed głosowaniem, każdorazowo zwracał się do Rady Gminy o ewentualne pytania do 

poszczególnych projektów uchwał. 
 

1)  Do projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obejmującego obszar położony w miejsc owości Grodzisko (plan                  

nr 5/18):  
 

Pytań nie zgłoszono. 
 

Przebieg głosowania: 

Liczba uprawnionych do głosowania – 15 radnych 

Liczba obecnych – 14 radnych 

Za – 12 

Przeciw – 0 

Wstrzymujących się – 2 
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(głosowanie imienne nr 7 – załącznik nr 2 do protokołu) 
 

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

2 „wstrzymujące się”) podjęła Uchwałę Nr XII/115/19 w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w miejscowości Grodzisko 

(plan nr 5/18). 

(uchwała – załącznik do protokołu) 
 
 

2)  Do projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obejmującego obszary położone w miejscowościach Grodz isko                 

i  Pierzchno (plan nr 9/18):  
 

 

Pytań nie zgłoszono. 
 

Przebieg głosowania: 

Liczba uprawnionych do głosowania – 15 radnych 

Liczba obecnych – 14 radnych 

Za – 14 

Przeciw – 0 

Wstrzymujących się – 0 
 

(głosowanie imienne nr 8  – załącznik nr 2 do protokołu) 
 

W wyniku głosowania Rada Gminy Wręczyca Wielka jednogłośnie (14 „za”, 0 „przeciw”,                        

0 „wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XII/116/19 w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone w miejscowościach Grodzisko 

i Pierzchno (plan nr 9/18). 

(uchwała – załącznik do protokołu) 
 

3)  Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgo dy na dzierżawę gruntu na okres do 

3 lat dla dotychczasowego dzierżawcy nieruchomości gruntowej:  
 

Pytań nie zgłoszono. 
 

Przebieg głosowania: 

Liczba uprawnionych do głosowania – 15 radnych 

Liczba obecnych – 14 radnych 

Za – 14 

Przeciw – 0 

Wstrzymujących się – 0 
 

(głosowanie imienne nr 9 – załącznik nr 2 do protokołu) 
 

W wyniku głosowania Rada Gminy Wręczyca Wielka jednogłośnie (14 „za”, 0 „przeciw”,                        

0 „wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XII/117/19 w sprawie wyrażenia zgody na 

dzierżawę gruntu na okres do 3 lat dla dotychczasowego dzierżawcy nieruchomości gruntowej. 
 

(uchwała – załącznik do protokołu) 
 

4)  Do projektu uchwały w sprawie wyznaczen ia obszaru i  granic aglomeracji:  
 

Do projektu uchwały j/w Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński zgłosił autopoprawki: 

- Szanowni Państwo Radni, przygotowując tą uchwałę i pracując na niej, jak Państwo też wiecie – 

tempo było bardzo intensywne. Wkradły nam się dwa błędy, które przy ocenie przez Wody Polskie 

zostały zauważone.  

W § 1 – liczba mieszkańców, czyli rozliczenie Rml -  prawidłowo powinno być 7 209 i w opisie,                    

w specyfikacji do uchwały, w punkcie 9-tym „Informacja o strefach ochronnych ujęć wody, 

obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej zawierającą oznaczenie aktu 

prawa miejscowego lub decyzji ustanawiających te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia 

obowiązujące na tych terenach” - tutaj zamieściliśmy informację, o którą zostaliśmy poproszeni.:  
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„Decyzja nr ROŚ. 6341.2.00035.2012.IV z 19 grudnia 2012 r. Starosty kłobuckiego udzielająca 

Gminie Wręczyca Wielka pozwolenia wodno prawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie 

poboru wód podziemnych z ujęcia wód Borowe oraz ustanawiającą strefę ochronną ujęcia w zakresie 

ochrony bezpośredniej dla studni s-2 na działce 146/4 o wymiarach 17x39 m, powierzchnia strefy 

ochronnej 0,066 ha. Decyzja udzielona jest do dnia 01.01.2033 r.  

Zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tym terenie:  

- prowadzenie na bieżąco książki eksploatacji studni i książki poboru wody 

- wykonanie 2 razy w roku pomiaru dynamicznego i statycznego zwierciadła wody 

- utrzymywanie w należytym stanie urządzeń do poboru wód 

- wykonanie badań fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych 

- przestrzeganie zasad oszczędnej gospodarki wodą 

- powiadamianie organu ds. gospodarki wodnej o każdej zmianie użytkowania 

- przestrzeganie warunków pozwolenia wodno prawnego oraz przepisów szczególnych związanych                  

z eksploatacją ujęcia.” 
 

Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński poinformował, że powyższy opis był od nas wymagany i został 

uzupełniony,  natomiast pozostała część projektu uchwały jest bez zmian. 
 

Pytań do projektu uchwały nie zgłoszono. Pod głosowanie został poddany projekt uchwały                                  

z autopoprawkami zgłoszonymi przez Wójta Gminy w wystąpieniu j/w.   
 

Przebieg głosowania: 

Liczba uprawnionych do głosowania – 15 radnych 

Liczba obecnych – 14 radnych 

Za – 14 

Przeciw – 0 

Wstrzymujących się – 0 
 

(głosowanie imienne nr 10 – załącznik nr 2 do protokołu) 
 

W wyniku głosowania Rada Gminy Wręczyca Wielka jednogłośnie (14 „za”, 0 „przeciw”,                                                  

0 „wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XII/118/19 w sprawie wyznaczenia obszaru                     

i granic aglomeracji. 

(uchwała – załącznik do protokołu) 
 

5)  Do projektu uchwały w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której  znajduje się domek 

letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na c ele rekreacyjno –  

wypoczynkowe:  
 

Pytań nie zgłoszono. 
 

Przebieg głosowania: 

Liczba uprawnionych do głosowania – 15 radnych 

Liczba obecnych – 14 radnych 

Za – 14 

Przeciw – 0 

Wstrzymujących się – 0 
 

(głosowanie imienne nr 11 – załącznik nr 2 do protokołu) 
 

W wyniku głosowania Rada Gminy Wręczyca Wielka jednogłośnie (14 „za”, 0 „przeciw”,                                                       

0 „wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XII/119/19 w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek 

letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe. 
 

 (uchwała – załącznik do protokołu) 
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6)  Do projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie w ysokości stawki tej  

opłaty:  
 

Pytań nie zgłoszono. 
 

Przebieg głosowania: 

Liczba uprawnionych do głosowania – 15 radnych 

Liczba obecnych – 14 radnych 

Za – 14 

Przeciw – 0 

Wstrzymujących się – 0 
 

(głosowanie imienne nr 12 – załącznik nr 2 do protokołu) 
 

W wyniku głosowania Rada Gminy Wręczyca Wielka jednogłośnie (14 „za”, 0 „przeciw”,                                                            

0 „wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XII/120/19 w sprawie wyboru metody ustalania 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości stawki tej opłaty. 
 

(uchwała – załącznik do protokołu) 
 

7)  Do projektu uchwały w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi właścic ieli nieruchomości zabudowanych budynkami 

mieszkalnymi jednorodzinnymi posiadających kompostownik przydomowy : 
 

Pytań nie zgłoszono. 
 

Przebieg głosowania: 

Liczba uprawnionych do głosowania – 15 radnych 

Liczba obecnych – 14 radnych 

Za – 14 

Przeciw – 0 

Wstrzymujących się – 0 
 

(głosowanie imienne nr 13 – załącznik nr 2 do protokołu) 
 

W wyniku głosowania Rada Gminy Wręczyca Wielka jednogłośnie (14 „za”, 0 „przeciw”,                                                                

0 „wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XII/121/19 w sprawie zwolnienia z części opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami 

mieszkalnymi jednorodzinnymi posiadających kompostownik przydomowy. 
 

 

(uchwała – załącznik do protokołu) 

Ad.12. 
 

         Podjęcie uchwał w sprawach finansowych. 
 

 

         Głosowanie uchwał w sprawach finansowanych przeprowadził Wiceprzewodniczący Rady 

Gminy  Pan Artur Klorek, który na wstępie nadmienił, że zmiany w budżecie były procedowane na 

wspólnym posiedzeniu wszystkich Komisji Rady Gminy, gdzie Pani Skarbnik wszystko omówiła. 
 

1)  Do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok:  
 

Pytań nie zgłoszono. 
 

Przebieg głosowania: 

Liczba uprawnionych do głosowania – 15 radnych 

Liczba obecnych – 14 radnych 

Za – 14 

Przeciw – 0 

Wstrzymujących się – 0 
 

(głosowanie imienne nr 14 - załącznik nr 2 do protokołu) 
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W wyniku głosowania Rada Gminy Wręczyca Wielka jednogłośnie (14 „za”,                                    

0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XII/122/19 w sprawie zmian                             

w budżecie gminy na 2019 rok. 
 

 (uchwała – załącznik do protokołu) 
 

2)  Do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Wręczyca Wielka na lata 2019 -2027:  
 

Pytań nie zgłoszono. 
 

Przebieg głosowania: 

Liczba uprawnionych do głosowania – 15 radnych 

Liczba obecnych – 14 radnych 

Za – 14 

Przeciw – 0 

Wstrzymujących się – 0 
 

(głosowanie imienne nr 15 - załącznik nr 2 do protokołu) 
 

W wyniku głosowania Rada Gminy Wręczyca Wielka jednogłośnie (14 „za”,                                    

0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XII/123/19 w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2019-2027.  
 

 (uchwała – załącznik do protokołu) 
 

Ad. 13. 
 

               Rozpatrzenie wniosku grupy radnych Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia                            

15 października 2019 r.  (wpływ do UG w dn. 16.10.2019 r.) o odwołanie Prezydium Rady Gminy: 

Przewodniczącego Rady Gminy, Wiceprzewodniczących Rady Gminy, Przewodniczącej Komisji 

Polityki Społecznej, Przewodniczącego Komisji Budżetowej, Przewodniczącej Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji, Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej. 
 

1)  Odczytanie wniosku 
 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant powiedział: 

-  wniosek wpłynął, tak jak powiedziałem wcześniej – 16 października. Był to drugi wniosek który 

wpłynął. Pierwszy wniosek, który będziemy później procedować wpłynął 11 października. Nie mniej 

jednak ten wniosek, który będziemy teraz procedować jest wnioskiem najdalej idącym i dlatego go 

będziemy procedować jako pierwszy. 
 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy odczytał wniosek grupy Radnych, po czym oznajmił:   

- w załączeniu podpisy czterech Radnych i piątego Radnego deklaracja ustana, którą złożył teraz, 

obecnie – na sesji. 
 

(wniosek grupy Radnych o odwołanie Prezydium – załącznik Nr 6 do protokołu) 
 

2)  Przyjęcie regulaminu tajnego głosowania w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Gminy 
 

 Przewodniczący Rady Pan Marek Prubant kontynuował: 

-   Proszę Państwa, aby wniosek zrealizować, odczytam Państwu regulamin, który musimy przyjąć, 

ponieważ głosowanie nad odwołaniem osób funkcyjnych czyli Przewodniczącego Rady i dwóch 

Wiceprzewodniczących odbywa się w sposób tajny. 

W tym celu będzie musiała być powołana Komisja Skrutacyjna, nie mniej jednak na samym początku 

musimy przyjąć regulamin głosowania. 

Państwo ten regulamin głosowania otrzymaliście.  
 

(Radna Pani Urszula Zomerfeld zgłasza, że chciałaby zabrać głos) 
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Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant: 

- przyjmiemy regulamin i powołamy Komisję. Jeżeli Pani będzie chciała zabrać głos, Pani Zomerfeld, 

to go Pani udzielę 

Radna Pani Urszula Zomerfeld: 

- ja chcę zabrać głos, tylko wołałabym na początku punktu 13-tego, a niekoniecznie na końcu 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant: 

- w odpowiednim momencie udzielę Pani głosu. 
 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt regulaminu tajnego głosowania w sprawie 

odwołania Przewodniczącego Rady Gminy Wręczyca Wielka. 

Po odczytaniu w/wym. Przewodniczący Pan Marek Prubant zwrócił się do Radnych, czy do tego 

regulaminu ktoś z Państwa chciałby wnieść jakieś zmiany, ewentualnie nie zgadza się z jego treścią. 
 

Do projektu regulaminu nie zgłoszono propozycji zmian. 
 

W związku z powyższym Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie regulaminu 

w proponowanym brzmieniu. 
 

Przebieg głosowania: 

Liczba uprawnionych do głosowania – 15 radnych 

Liczba obecnych – 14 radnych 

Za – 14 

Przeciw – 0 

Wstrzymujących się – 0 
 

(głosowanie imienne nr 16 - załącznik nr 2 do protokołu) 
 

W wyniku głosowania Rada Gminy Wręczyca Wielka jednogłośnie (14 „za”,                                    

0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) przyjęła Regulamin tajnego głosowania w sprawie 

odwołania Przewodniczącego Rady Gminy. 
 

(regulamin tajnego głosowania w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Gminy wraz                              

z załącznikami: wzorem karty do głosowania oraz wzorem protokołu Komisji Skrutacyjnej                                  

– załącznik nr 7 do protokołu) 
 

3)  Powołanie Komisji Skrutacyjnej 
 

 Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant oznajmił: 

 -   proszę Państwa, ponieważ regulamin tajnego głosowania został przyjęty, w p.pkt-cie 3. mamy 

powołanie Komisji Skrutacyjnej. 

Mam propozycję, aby w Komisji Skrutacyjnej uczestniczyły osoby, których cała sprawa nie dotyczy,                           

a mianowicie: Pani Bogus Barbara, Pan Ocimek Krzysztof i Pan Wydmuch Piotr. 

Czy są inne propozycje?  
 

Innych propozycji nie zgłoszono. 
 

Na pytanie Przewodniczącego Rady Gminy, zgłoszeni kandydaci w osobach: 

       Radny Piotr Wydmuch, Radna Barbara Bogus oraz Radny Krzysztof Ocimek wyrazili zgodę na pracę                      

w Komisji Skrutacyjnej. 
 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant stwierdził, że przyjęliśmy regulamin, w którym nie 

ma zapisane, że skład Komisji jest 3-osobowy.  

W związku z powyższym poddał pod głosowanie propozycję, aby powołać Komisję Skrutacyjną                              

w trzyosobowym składzie. 
 

Przebieg głosowania: 

Liczba uprawnionych do głosowania – 15 radnych 

Liczba obecnych – 14 radnych 

Za – 14 

Przeciw – 0 

Wstrzymujących się – 0 
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(głosowanie imienne nr 17 - załącznik nr 2 do protokołu) 
 

W wyniku głosowania Rada Gminy Wręczyca Wielka jednogłośnie (14 „za”,                                    

0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) postanowiła, że Komisja Skrutacyjna będzie pracowała               

w trzyosobowym składzie. 
 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant w związku z tym, iż wszyscy kandydaci 

do składu Komisji Skrutacyjnej wyrazili zgodę na pracę w tejże Komisji, zaproponował jej powołanie                           

w następującym składzie: 

1) Pani Barbara Bogus 

2) Pan Krzysztof Ocimek 

3) Pan Piotr Wydmuch 

po czym poddał w/wym. propozycję pod głosowanie.  
 

Przebieg głosowania: 

Liczba uprawnionych do głosowania – 15 radnych 

Liczba obecnych – 14 radnych 

Za – 14 

Przeciw – 0 

Wstrzymujących się – 0 
 

(głosowanie imienne nr 18 - załącznik nr 2 do protokołu) 
 

W wyniku głosowania Rada Gminy Wręczyca Wielka jednogłośnie (14 „za”,                                    

0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) powołała Komisję Skrutacyjną w składzie: 

1) Pani Barbara Bogus 

2) Pan Krzysztof Ocimek 

3) Pan Piotr Wydmuch 
 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant zwrócił się do Komisji Skrutacyjnej o zajęcie 

miejsca na sali, a do Biura Rady o przekazanie dokumentów. 
 

Dalej Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant powiedział: 

- Ponieważ Komisja Skrutacyjna między czasie będzie przygotowywała karty do głosowania, ponieważ 

Radna Zomerfeld prosiła o głos, nie mogę Jej tego pozbawić z tego względu, że byłbym posądzony                     

o stronniczość, a daleko mi jest do tego. Bardzo prosiłbym Radną Zomerfeld o odczytanie 

oświadczenia. 
 

Radna Pani Urszula Zomerfeld złożyła oświadczenie następującej treści: 

- Oświadczenie Klubu Radnych. Myślą przewodnią przy tworzeniu Klubu Radnych Gminy Wręczyca 

Wielka było dążenie do tego, by działania Rady Gminy i Urzędu były przejrzyste, transparentne,                    

a prowadzona polityka sprawiedliwa dla każdej miejscowości. Otrzymując mandat Radnego nie 

staliśmy się z dnia na dzień ekspertami w każdej dziedzinie i wyszliśmy z różnych środowisk, często 

bardzo oddalonych od bycia samorządowcami, ale przyświeca nam jeden cel – dobro wspólne 

mieszkańców Gminy Wręczyca. Tworząc Klub Radnych mieliśmy na względzie wzajemne wsparcie 

merytoryczne w zakresie zagadnień, jakimi zajmuje się Rada Gminy. Jesteśmy przede wszystkim grupą 

ludzi, którzy szanują swoje poglądy, a w sprawach, gdy potrzeba przysłowiowych rąk do pracy, zawsze 

możemy na siebie liczyć. 

W Klubie Radnych nie obowiązuje nas dyscyplina podczas głosowań. Często na różne tematy mamy 

odmienne zdania, ale każdy ma prawo do własnych decyzji i tego prawa nie odbieramy sobie 

wzajemnie. 
 

Klub Radnych nie jest polem politycznym. Każdy z nas jest równy. Państwa Radnych wielokrotnie 

zapraszaliśmy na spotkania Klubu i to zaproszenie podtrzymujemy, ponieważ w dalszym ciągu 

zamierzamy aktywnie współpracować na rzecz mieszkańców i zrównoważonego rozwoju. 

To jest oświadczenie Klubu Radnych Gminy Wręczyca.  

Natomiast chciałabym też złożyć wniosek o rezygnację z przewodniczenia Komisji Skarg, Wniosków                

i Petycji. 
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Jeśli Państwo pozwolicie, to uzasadnienie również przeczytam z kartki, z racji tego, że towarzyszą 

temu emocje. Nie chciałabym, aby te emocje w mojej wypowiedzi wzięły górę 
 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant: 

- tutaj muszę zapytać Panią mecenas, czy jest to możliwe, ponieważ wniosek był złożony wcześniej,               

a rezygnacja Radnego może być w każdym momencie, prawda? 
 

Radca Prawny Pani Aleksandra Cieślak- Fornal: 

- rezygnacja może być w każdym momencie. Także ja nie widzę przeszkód, żadnych przeszkód 
 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant: 

- rozumiem 

Radca Prawny Pani Aleksandra Cieślak- Fornal: 

- analizując, szczerze powiedziawszy - jeżeli mogę zabrać głos i Przewodniczący mi udzieli głosu – 

więc analizując wniosek, który obejmował Panią Przewodniczącą i jest jednocześnie podpisany przez 

Panią Przewodniczącą, w moim przekonaniu najłatwiej właśnie byłoby złożyć rezygnację, ale to jest 

oczywiście decyzja Pani Przewodniczącej. Ja uważam, że nie ma przeszkód 
 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant: 

- rozumiem. Bardzo proszę Pani Zomerfeld 
 

Radna Pani Urszula Zomerfeld: 

- wniosek taki podtrzymuję, pozwolę sobie uzasadnienie przeczytać: 

Decyzję o rezygnacji z funkcji Przewodniczącej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji podjęłam                    

z uwagi na fakt, że pod wnioskiem o moim odwołaniu swoje podpisy złożyło m.in.  dwóch członków 

Komisji – Pan Jakub Winecki oraz Pan Michał Hendzlik. Dziwi mnie tylko fakt i nie mogę się                      

z tym zgodzić, że we wniosku zarzuca mi się brak obiektywizmu, a wniosek został złożony tuż po 

Komisji z dnia 11 września i tutaj nie chciałabym do tego dnia wracać i roztrząsać. Natomiast i Pan 

Wójt i członkowie Komisji pewnie wiedzą o czym mówię. 

Nadal trwam na stanowisku, że posiedzenie Komisji jest po to, aby sprawy analizować i szukać 

najlepszego wyjścia dla każdej ze stron, co najważniejsze zgodnego z prawem i ogólnie przyjętymi 

normami życia społecznego. 

Nigdy też nie chowałam się pod przykrywką Klubu, jak Państwo mogli się już przekonać, jestem 

osobą, która swoje opinie wyraża głośno i robię to sama, ponosząc pełną odpowiedzialność za swoje 

słowa.  

Nowemu Przewodniczącemu życzę satysfakcji z zajmowanego stanowiska, ale przede wszystkim  

bezstronności, niezależności oraz odpowiedzialności społecznej. Dziękuję uprzejmie. 
 

Następnie o głos poprosiła Radna Pani Anita Toborek: 

- proszę Państwa ja się dołączam do głosu mojej koleżanki, który jest wypadkową naszego stanowiska      

i również chciałam złożyć swoją rezygnację ze stanowiska Przewodniczącej Komisji Polityki 

Społecznej, a swoją rezygnację uzasadniam w ten sposób: 

Tworząc Klub Radnych wyszliśmy z Komitetu Wyborczego „Aktywni”. Długo zastanawialiśmy się 

jaką nazwę przybrać i uznaliśmy, że Klub „Aktywni” zanadto byłby kojarzony z kampanią polityczną                          

związaną z wyborami. Nazwa Klubu „Radni Gminy Wręczyca Wielka” miała właśnie symbolizować 

otwarcie, zaangażowanie się na rzecz zrównoważonego rozwoju całej Gminy. 

Składając wniosek o odwołanie całego Prezydium, nie widzieliśmy uzasadnienia, które Państwo                       

w ilości dziewięciu osób podpisali. Właściwie dobrze że tak się stało, bo w naszym uzasadnieniu 

ujęliśmy to, co było bliskie naszym takim pierwotnym przesłankom, wtedy kiedy startowaliśmy na 

funkcje Radnych i nie chcieliśmy nikogo personalnie urazić. 

Natomiast uważam i oczywiście jest to moja ocena, tak jak Państwo mieliście prawo do oceny mojej 

osoby w uzasadnieniu, zarzucanie nam subiektywizmu w prowadzeniu pracy Komisji, uważam,                    

że uderza w moje dobre imię. Starałam się być profesjonalistką, wielokrotnie monitorowałam prace 

moje jako Przewodniczącej Komisji, pytałam, co powinnam poprawić, wprowadzałam korekty                     

w stylu prowadzenia, starałam się, aby nikogo na posiedzeniach Komisji nie pominąć i aby wszystkie 

głosy wybrzmiały. 
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Stąd również moja rezygnacja. Ja nie chcę doprowadzić do sądu kapturowego nad moją osobą                            

i również mojemu następcy życzę powodzenia, obiektywizmu, pracy na rzecz zrównoważonego 

rozwoju całej gminy, bo jak mniemam, moja rezygnacja nie będzie się wiązała z restrykcjami 

związanymi z ewentualnymi decyzjami co do obwodu, z którego pochodzę i do mieszkańców których 

reprezentuję, a tych przed kamerą mogę zapewnić, że moja praca, mój styl pracy w środowisku na 

pewno nie ulegnie zmianie, a wręcz będzie prowadzony w tym kierunku, żeby pokazać, że niezależnie 

od tego stanowiska jakie zajmuję i w jakiej wysokości pobieram diety, moja praca będzie nie 

zmieniona,  a myślę, że po tym fakcie jeszcze bardziej zintensyfikowana.  

Bardzo dziękuję Panu Przewodniczącemu za udzielenie mi głosu. 
 

Następnie Wiceprzewodniczący Pan Artur Klorek zasygnalizował, że również chciałby zabrać głos. 
 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant: 

- Pan też chce zrezygnować? 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Artur Klorek: 

- chcę zabrać głos tylko 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant: 

    - bo będzie dyskusja, nie przewidzieliśmy tutaj dyskusji jeżeli chodzi o procedowanie wniosku.                      

Te wnioski, które złożyły dwie Radne, z całym szacunkiem do nich, uszanujmy i to tyle, ale dyskusji        

w dalszym procedowaniu tego nie przewiduję. 
 

Dalej o głos poprosiła Pani mecenas Aleksandra Cieślak-Fornal: 

- Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja do Pana Przewodniczącego się zwracam w tym miejscu                          

o zarządzenie 15-minutowej przerwy w obradach, celem rozstrzygnięcia wątpliwości formalnych, które 

wiążą się z ustalonym już i przyjętym przez Radę porządkiem obrad. 
 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant: 

- Pani mecenas, właśnie teraz miałem ogłosić 15-minutową przerwę. 
 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie swój wniosek formalny w sprawie ogłoszenia                           

15-minutowej przerwy w obradach. 
 

Przebieg głosowania: 

Liczba uprawnionych do głosowania – 15 radnych 

Liczba obecnych – 14       (w tym 1 radny chwilowo nieobecny na sali podczas głosowania) 

Za – 13 

Przeciw – 0 

Wstrzymujących się – 0 
 

(głosowanie imienne nr 19 - załącznik nr 2 do protokołu) 
 

 

W wyniku głosowania Rada Gminy Wręczyca Wielka jednogłośnie (13 „za”,                                    

0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) wyraziła zgodę na 15. minutową przerwę w obradach sesji.  
 

Przerwa w obradach od godz. 13:34  do godz. 13:46, po której Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek 

Prubant wznowił obrady sesji.                                
 
 

4)   Przeprowadzenie tajnego głosowania wniosku o odwołanie Przewodniczącego Rady Gminy 

Pana Marka Prubanta 
 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant oznajmił, iż w obecnej sytuacji będą musiały być 

przeredagowane uchwały dotyczące odwołania Przewodniczącej Komisji Polityki Społecznej                                  

i Przewodniczącej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w związku z rezygnacją Przewodniczących                       

z funkcji. Te uchwały będą inne i nad nimi pracuje teraz Pani mecenas. 
 

       Następnie Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że obecnie przystąpimy do tajnego 

głosowania wniosku o odwołanie z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy Pana Marka Prubanta. 
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W tym celu Przewodniczący Rady Gminy poprosił Komisję Skrutacyjną o rozdanie kart do 

głosowania, a Radnych poinformował, że za parawanem który znajduje się na sali istnieje możliwość 

dyskretnego zagłosowania. 
 

Komisja Skrutacyjna rozdała Radnym karty do głosowania i przeprowadziła tajne głosowanie wniosku                    

o odwołanie Pana Marka Prubanta z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy Wręczyca Wielka. 
 

Po przeprowadzeniu głosowania Komisja Skrutacyjna przeliczyła głosy i sporządziła protokół                         

z głosowania. 

Protokół odczytał Przewodniczący Komisji Radny Pan Piotr Wydmuch. 
 

W wyniku tajnego głosowania Pan Marek Prubant bezwzględną większością głosów nie został 

odwołany z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy Wręczyca Wielka. 

Za wnioskiem o odwołanie głosowało 5 Radnych. 

Przeciw odwołaniu głosowało 9 Radnych. 

Głosów wstrzymujących nie było. 
 

(Protokół Komisji Skrutacyjnej z tajnego głosowania wniosku o odwołanie Przewodniczącego Rady 

Gminy Pana Marka Prubanta - Załącznik nr 8 do protokołu) 
 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant podziękował, po czym zwrócił się do Rady Gminy 

następującymi słowami: 

- jeżeli chodzi o moją osobę chciałbym podziękować tym Radnym, którzy dalej podtrzymują to, abym 

pełnił tą zaszczytną funkcję dla Gminy Wręczyca Wielka. Może w oczach nie wszystkich Radnych                                      

i Mieszkańców jestem tego godzien, niemniej jednak zaufanie, które jest wykazane w głosowaniu 

świadczy o tym, że jeszcze powinienem tą funkcję pełnić.  

Wierzcie mi Państwo, że jeżeli dojdzie do sytuacji takiej, że stwierdzę, że dalsza moja praca na rzecz 

Gminy nie będzie miała sensu, to na pewno złożę swój mandat i podziękuję za przewodniczenie                         

w Radzie. 

Na dzień dzisiejszy wydaje mi się, że jeszcze jest dużo do zrobienia w tej Gminie i myślę, że                        

z pomocą nawet tych którzy nie głosowali, byli przeciwni mojej osobie, będę próbował coś w tej 

Gminie dalej zrobić. Dziękuję. 
 

5) Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Gminy Wręczyca Wielka 
 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że jeżeli chodzi o p.pkt 5, dotyczący podjęcia uchwały                         

w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Gminy, to ta uchwała z automatu stała się uchwałą 

bezprzedmiotową, nie będzie podejmowana, ponieważ większością głosów nie został odwołany.  
 

6)  Przyjęcie regulaminu tajnego głosowania w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady 

Gminy 
 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant stwierdził, iż przed przeprowadzeniem tajnego 

głosowania wniosku o odwołanie Wiceprzewodniczącego Rady Gminy należy przyjąć regulamin 

głosowania, który to regulamin Państwo Radni otrzymali. 

Przewodniczący wyjaśnił, że ten sam regulamin będzie miał zastosowanie do głosowania wniosku obu 

Wiceprzewodniczących Rady Gminy, tj. Wiceprzewodniczącego Pana Wiesława Żerdzińskiego oraz 

Wiceprzewodniczącego Pana Artura Klorka. 
 

Przed poddaniem projektu regulaminu pod głosowanie, Przewodniczący Rady Gminy zapytał Radnych, 

czy w sprawie regulaminu będzie ktoś miał jakieś odmienne zdanie. 
 

Do projektu regulaminu nie wniesiono propozycji zmian. 
 

Wobec powyższego Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt regulaminu tajnego 

głosowania w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. 
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Przebieg głosowania: 

Liczba uprawnionych do głosowania – 15 radnych 

Liczba obecnych – 14 radnych 

Za – 14 

Przeciw – 0 

Wstrzymujących się – 0 
 

(głosowanie imienne nr 20 - załącznik nr 2 do protokołu) 
 

W wyniku głosowania Rada Gminy Wręczyca Wielka jednogłośnie (14 „za”,                                    

0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) przyjęła Regulamin tajnego głosowania w sprawie 

odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. 
 

(regulamin tajnego głosowania w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Gminy wraz                              

z załącznikami: wzorem karty do głosowania oraz wzorem protokołu Komisji Skrutacyjnej                                  

– Załącznik nr 9 do protokołu) 

 

 7) Przeprowadzenie tajnego głosowania wniosku o odwołanie Wiceprzewodniczącego Rady 

Gminy Pana Wiesława Żerdzińskiego. 
 

 Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant oznajmił, iż przystąpimy do głosowania wniosku               

o odwołanie Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Pana Wiesława Żerdzińskiego. 

W tym celu poprosił Komisję Skrutacyjną o rozdanie kart do głosowania i przeprowadzenie 

głosowania. 
 

Po przeprowadzeniu w/wym. czynności Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Radny Pan Piotr 

Wydmuch odczytał protokół Komisji Skrutacyjnej z tajnego głosowania wniosku o odwołanie 

Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Pana Wiesława Żerdzińskiego. 
 

W wyniku tajnego głosowania Pan Wiesław Żerdziński bezwzględną większością głosów nie 

został odwołany z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Wręczyca Wielka. 

Za wnioskiem o odwołanie głosowało 5 Radnych. 

Przeciw odwołaniu głosowało 9 Radnych. 

Głosów wstrzymujących nie było. 
 

(Protokół Komisji Skrutacyjnej z tajnego głosowania wniosku o odwołanie Wiceprzewodniczącego 

Rady Gminy Pana Wiesława Żerdzińskiego - Załącznik nr 10 do protokołu) 
 

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Żerdziński podziękował za poparcie. 

 

8) Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Wręczyca Wielka 
 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant stwierdził, że ponieważ Radny Pan Wiesław 

Żerdziński nie został odwołany z funkcji Wiceprzewodniczącego, p.pkt 8 staje się bezprzedmiotowy. 
 

9) Przeprowadzenie tajnego głosowania wniosku o odwołanie Wiceprzewodniczącego Rady 

Gminy Pana Artura Klorka 
 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Artur Klorek przed przeprowadzeniem głosowania poprosił 

Przewodniczącego Rady o udzielenie mu głosu, po czym zwrócił się do Wysokiej Rady oraz Wójta 

Gminy następującymi słowami: 

- Wysoka Rado, Panie Wójcie – coś przypomnę: „Wierny Konstytucji, prawu Rzeczypospolitej 

Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie, uczciwie, mając na 

względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”. To są słowa roty, na którą przysięgałem. 

Słowa tej roty, na którą przysięgałem przed Wami i przed Bogiem, jest mowa o tym, że mam służyć 

jako radny - mieszkańcom i gminie, a nie personalnie, arbitralnie w interesie Radnych, co w Waszym 

wniosku zostało mi zarzucone, że nie byłem arbitralny.  
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Tu chodzi o dobro naszych mieszkańców którzy nas wybrali i dla nich zostaliśmy wybrani i im 

powinniśmy poświęcić jak najwięcej czasu. A idąc tokiem myślenia, że jestem stronniczy, to tak 

naprawdę powinniśmy odwołać połowę rządu, bo wiadomo, że jeżeli mamy Prezydenta – to jest                         

z jakiejś partii, promuje swoją partię. Jeżeli mamy Premiera, też z jakiejś partii – też ją promuje. 

Każdy wybierając mnie na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy miał tą świadomość, że pochodzę                  

z Klubu Radnych. Jeżeli coś zrobiłem w imieniu Klubu, jeżeli robimy coś jako Klub, to będę to 

promował, ponieważ to jest nasza praca. Dlatego jesteśmy wybrani, że pracujemy na rzecz Gminy,                 

a wybór nas na Radnych miał przynieść dobrą zmianę tej Gminie i myślę, że do tego jest jeszcze 

potrzebne porozumienie i to, żebyśmy sobie zawsze mogli sobie spojrzeć w oczy i tego Wszystkim 

życzę i sobie też. Także dziękuję bardzo za ten rok owocnej mojej tu pracy.    
 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant zwrócił się do Komisji Skrutacyjnej o rozdanie kart 

do głosowania i przeprowadzenie głosowania.  
 

Po przeprowadzeniu powyższych czynności Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Radny Pan Piotr 

Wydmuch odczytał protokół Komisji Skrutacyjnej z tajnego głosowania wniosku o odwołanie 

Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Pana Artura Klorka. 
 

W wyniku tajnego głosowania Pan Artur Klorek bezwzględną większością głosów został 

odwołany z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Wręczyca Wielka. 

Za wnioskiem o odwołanie głosowało 11 Radnych. 

Przeciw odwołaniu głosowało 2 Radnych. 

Głosów wstrzymujących - 1  

 

(Protokół Komisji Skrutacyjnej z tajnego głosowania wniosku o odwołanie Wiceprzewodniczącego 

Rady Gminy Pana Artura Klorka - Załącznik nr 11 do protokołu) 
 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Artur Klorek podziękował. 

 

10) Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Wręczyca 

Wielka 
 
 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant stwierdził, że ponieważ po przeprowadzeniu tajnego 

głosowania Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Artur Klorek został z tej funkcji odwołany, musimy 

podjąć uchwałę. 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał w całości projekt uchwały, po czym zapytał, czy ktoś                        

z Radnych chciałby wnieść jakąś korektę. 
 

Do projektu uchwały w sprawie odwołania Wiceprzewo dniczącego Rady Gminy 

Wręczyca Wielka:  

Radny Pan Janusz Ogłaza: 

- ja Panie Przewodniczący, w § 3 słowa: „Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej 

podjęcia”, proponuję taką zmianę – zastąpienie tego tekstu, tekstem: „Uchwała wchodzi w życie                               

z dniem podjęcia”. 

Czy taka zmiana według Pani mecenas jest dopuszczalna? Ja mam tylko jedną wątpliwość Pani 

mecenas – czy to ma być „Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”, czy „z dniem ogłoszenia”.                 

To tylko takie moje zapytanie do Pani. 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant: 

- ale jej nie ogłaszamy 

Radny Pan Janusz Ogłaza: 

- ale ja bym jednak prosił, żeby Pani mecenas się wypowiedziała, czy to jest dopuszczalna forma 

Radca Prawny Pani Aleksandra Cieślak-Fornal: 

- z dniem podjęcia, tak jak w przypadku innych uchwał, z dniem podjęcia. Tylko że w projekcie było 

po 30 dniach, momencik… 
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Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant: 

- ale Radny zgłaszał poprawkę do projektu uchwały 

Radca Prawny Pani Aleksandra Cieślak-Fornal: 

- …30 dni od dnia jej podjęcia, tak mamy w projekcie, który został przesłany do wszystkich Państwa. 

Pana pytanie jest takie, Pan  chciałby wprowadzić poprawkę w § 3 „uchwała wchodzi w życie…? 

Radny Pan Janusz Ogłaza: 

- z dniem podjęcia 

Radca Prawny Pani Aleksandra Cieślak-Fornal: 

- z dniem podjęcia  

Radny Pan Janusz Ogłaza: 

- tak  

Radca Prawny Pani Aleksandra Cieślak-Fornal: 

- w przypadku innych uchwał mamy takie rozwiązania, ja sobie tylko zerknę jeszcze w statut.  

Z tego co pamiętam, nie było ograniczeń, ale chcę sobie to jeszcze sprawdzić. Chodzi bardziej                          

o zapewnienie sprawnej organizacji pracy, stąd, z tego co pamiętam był ten termin 30-dniowy,                     

to samo jeżeli mówimy o Przewodniczącym. Ten termin 30-dniowy wynikał z zapewnienia sprawności 

funkcjonowania Rady  

Radny Pan Janusz Ogłaza: 

- tutaj mówimy o Wiceprzewodniczącym 

Radca Prawny Pani Aleksandra Cieślak-Fornal: 

- tutaj mówimy o Wiceprzewodniczącym i mówimy o przeszkodach natury prawnej, a nie natury 

organizacyjnej, bo przecież tego ja nie oceniam. Momencik, jeszcze sobie sprawdzę. Nie przypominam 

sobie takich ograniczeń powiem szczerze. 
 

(Radca Prawny zasięga przepisów) 
 

Radny Pan Janusz Ogłaza: 

- ja chciałbym od razu zadeklarować, zanim Pani mecenas się wypowie, że oczywiście taką poprawkę 

będę zgłaszał też w przypadku podejmowania uchwał o odwołanie zarówno mojej osoby, jak i osób, 

które są Przewodniczącymi pozostałych Komisji 

Radca Prawny Pani Aleksandra Cieślak-Fornal: 

- ja nie widzę przeszkód, nie widzę przeszkód bo nie przypominam sobie,  analizowałam statut przed 

dzisiejszą sesją, nie przypominam sobie takich zapisów. Jeżeli komuś są znane, to bardzo proszę, żeby 

zgłosił  

Radny Pan Janusz Ogłaza: 

- w takim razie ja podtrzymuję ten wniosek Panie Przewodniczący   

Radna Pani Anita Toborek: 

- ponieważ my jesteśmy autorami tejże uchwały i zdecydowaliśmy się na taki zapis, zresztą                            

za sugestiami również Radców Prawnych, aby nie być posądzonym o paraliż pracy Rady, w momencie 

gdyby doszło do odwołania osób, co tutaj możemy sobie z uśmiechem tylko powiedzieć, że każdy                       

z nas jest realistą i mógł się spodziewać do czego dojdzie. Niemniej przewidując taką sytuację,                            

że mogłoby dojść do paraliżu pracy Rady, włożyliśmy ten termin. Nie przyświecały nam żadne 

personalne interesy, bądź chęć przedłużenia naszego bytu w Prezydium o te 30 dni. 

W związku z tym ja apeluję o odrzucenie wniosku Pana Radnego Janusza Ogłazy, ponieważ odbieram 

to jako właśnie, niestety, próbę zakłócenia pracy Rady, bo my przecież przez 30 dni będziemy mieli 

czas, żeby w to miejsce powołać zgodnie z procedurą, odpowiednio procedując na Komisjach, zgodnie 

z życzeniem większości, Przewodniczących poszczególnych Komisji. 

Państwo oczywiście, jak sądzę, macie większość i możecie każdy nasz wniosek przegłosować.                    

Ja apeluję o uszanowanie naszego wniosku, który został pierwotnie już przyjęty przez Pana 

Przewodniczącego i pozytywnie zaopiniowany przez Panią Radczynią. Nam przyświecała jedna myśl – 

nie sparaliżować pracy Rady. 

Pani mecenas przyznaje, że to był rozsądny argument, który właśnie do tego zmierzał. 
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Radny Pan Janusz Ogłaza: 

- ja chciałbym zwrócić Państwu tylko na jedną rzecz uwagę, że w dalszej części porządku obrad, tam 

gdzie grupa Radnych 9-ciu osób zgłaszała projekty uchwał jeżeli chodzi o odwołania osób 

funkcyjnych, w propozycjach uchwał w § 3 - jest właśnie dokładnie taki zapis jaki ja zaproponowałem 
 

Radna Pani Anita Toborek: 

- ale my teraz procedujemy nasz wniosek, nie Państwa 

Radny Pan Janusz Ogłaza: 

- ale ja mam prawo zgłosić do tego wniosku poprawki i to czynię 
 

Radny Pan Piotr Wydmuch: 

- są wątpliwości Pani mecenas – po jednej i po drugiej stronie, więc może zostańmy przy tej uchwale 

która jest już i nie róbmy z tego problemu, dobrze? Bo to jest przeciąganie liny w dwie strony, macie 

większość i tak to przegłosujecie i tak to przegłosujecie. Zostawmy to tak jak jest, bo jest to 

procedowane w ten sposób i tak zostało przedstawione Radnym  
 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Żerdziński: 

- czy nie będzie zachodziła taka kolizja, jeżeli w ciągu tych 30 dni wybierzemy drugiego 

Wiceprzewodniczącego, czy wtedy będą występować jako dwóch Wiceprzewodniczących jeszcze, 

trzech Wiceprzewodniczących będzie. Czy tutaj nie ma jakiegoś problemu?  
 

Radny Pan Piotr Wydmuch: 

- ale w terminie 30 dni, czyli do 30 dni. Jeżeli zostanie wybrany nowy, to tamtemu wygasa  
 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Żerdziński: 

- no nie, to on jeszcze dalej te 30 dni zgodnie z uchwałą będzie pełnił tą funkcję 
 

Radna Pani Anita Toborek: 

- możemy posiedzenie Rady ogłosić dokładnie w 30 dzień, kiedy upływa termin uchwały, nie ma 

kolizji  
 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Żerdziński: 

- też można, tylko ja chciałem powiedzieć, że taka możliwość istnieje, że w ciągu tych 30 dni 
 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant: 

- proszę Państwa, zostały zgłoszone dwa wnioski. Jeden wniosek Radnego Ogłazy… 
 

Radna Pani Anita Toborek: 

- ja bym jednak prosiła, gdyby Pani mecenas mogła się odnieść do moich argumentów i jednak nam 

doradzić, co z punktu widzenia dobra pracy Rady i nie zakłócenia pracy w Prezydium, w Pani ocenie 

jest korzystniejsze 
 

Radca Prawny Pani Aleksandra Cieślak-Fornal: 

- jeżeli chodzi o członków poszczególnych Komisji, jest to kwestia organizacji pracy w tych 

Komisjach. Państwo jako członkowie Komisji, jako osoby które bywają na ich posiedzeniach, najlepiej 

orientujecie się na jakim etapie zaawansowane są poszczególne sprawy, czy wejście w życie uchwały 

w dniu jej podjęcia, czy odroczenie terminu wejścia w życie, przełoży się na efektywność organizacji 

pracy Komisji czy nie, bo to nie są kwestie prawne, ale kwestie organizacyjne. 

Powiedzmy, że największe obiekcje i największe przeszkody, ale mój wywód jest w tym momencie 

bezprzedmiotowy, dotyczyłyby takiej sytuacji w odniesieniu do Pana Przewodniczącego Rady Gminy, 

bo byłyby problemy chociażby z zamknięciem dzisiejszej sesji, gdyby uchwała, ewentualna, bo mój 

wywód jest w tym momencie bezprzedmiotowy, bo taka uchwała nie zostanie podjęta o czym wiemy –                  

i tu byłby problem, zakończenie chociażby dzisiejszej sesji, zamkniecie sesji, gdyby Pan 

Przewodniczący został odwołany i gdyby uchwała o jego odwołaniu weszła w życie z chwilą podjęcia. 

I takie problemy sygnalizuje się i ostrzega się przed tym w wielu czasopismach, wyrokach sądowych 

itd.  Natomiast jeżeli chodzi o prace Komisji, to Państwo jako członkowie tej Komisji, jako osoby 

obecne - nie chcę się powielać - wiecie najlepiej, czy podjęcie uchwały z odroczonym terminem jest 

konieczne, żeby te Komisje sprawnie działały, czy nie. To są kwestie pozaprawne, ocenę pozostawiam 

Państwu, bo jesteście najlepiej zorientowani w pracach poszczególnych Komisji. Nie wiem, być może 

sytuacja w Komisji jest taka, że odwołanie Przewodniczącego, Przewodniczącej, nie wpłynie na bieg 

pracy Komisji 
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Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant: 

- dobrze Pani mecenas, mamy już chyba wiedzę w tym temacie tak daleko posuniętą, że chyba każdy                       

z Radnych wie o co chodzi 
 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Artur Klorek: 

- jeżeli chodzi właśnie o to, nie wiedziałem, że ten fotel taki gorący się zrobił, popieram wniosek Pana 

Przewodniczącego Ogłazy, żeby to faktycznie skończyć w tej chwili, bo to się robi żenujące                  

i nie chciałbym tego więcej słuchać. Dziękuję bardzo 
 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant: 

- w takiej sytuacji  proszę Państwa mamy dwa wnioski: o wprowadzenie poprawki w § 3, aby uchwała 

weszła w życie z dniem podjęcia i wniosek przeciwny Radnej Toborek o to, aby pozostawić to tak jak 

jest. 

Wnioskiem najdalej idącym, czyli o odrzucenie wniosku Radnego Ogłazy jest wniosek Radnej 

Toborek, chyba że Radna Toborek wycofuje wniosek 
 

Radna Pani Anita Toborek: 

- nie, nie wycofuję wniosku 
 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant: 

- w takim razie prosimy o przegłosowanie - głosowanie wniosku Radnej Anity Toborek                                   

o pozostawienie bez zmian projektu uchwały w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Pana 

Artura Klorka.  

Kto z Państwa Radnych jest za tym, aby pozostawić tą uchwałę – za, w takim brzmieniu, jak zostało 

przedstawione 
 

Radny Pan Janusz Ogłaza: 

- można jeszcze raz pytanie, bo ja się pogubiłem szczerze mówiąc Panie Przewodniczący, można 

jeszcze raz pytanie precyzyjnie? 
 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant: 

- pytanie precyzyjne – można konkluzję całą, kto jest za podtrzymaniem, aby ta uchwała                               

w przedstawionej wersji została przyjęta, bez zmiany. 
 

Wniosek Radnej Pani Anity Toborek został poddany pod głosowanie. 
 

Przebieg głosowania: 

Liczba uprawnionych do głosowania – 15 radnych 

Liczba obecnych – 14 radnych 

Za – 3 

Przeciw – 11 

Wstrzymujących się – 0 
 

(głosowanie imienne nr 21 - załącznik nr 2 do protokołu) 
 

W wyniku głosowania Rada Gminy Wręczyca Wielka większością głosów przeciwnych (3 „za”,                                    

11 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) odrzuciła wniosek Radnej Pani Anity Toborek                             

o pozostawienie w § 3 projektu uchwały w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady 

Gminy zapisu bez zmian tj. w brzmieniu: „Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia 

jej podjęcia”. 
 

 

Wobec powyższego Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie drugi wniosek tj. wniosek  

Radnego Pana Janusza Ogłazy w sprawie naniesienia poprawki w § 3 projektu uchwały w sprawie 

odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Gminy, polegającej na zastąpieniu dotychczasowego zapisu, 

na zapis o treści „Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”. 
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Przebieg głosowania: 

Liczba uprawnionych do głosowania – 15 radnych 

Liczba obecnych – 14 radnych 

Za – 11 

Przeciw – 3 

Wstrzymujących się – 0 
 

(głosowanie imienne nr 22 - załącznik nr 2 do protokołu) 
 

W wyniku głosowania Rada Gminy Wręczyca Wielka większością głosów (11 „za”,                                    

3 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) przyjęła poprawkę do § 3 projektu uchwały w sprawie 

odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Wręczyca Wielka (Pana Artura Klorka), 

poprzez nadanie mu brzmienia o treści: „Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”,                       

zgłoszoną przez Radnego Pana Janusza Ogłazę. 
 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy odczytał w całości projekt uchwały w sprawie odwołania 

Wiceprzewodniczącego Rady Gminy z uwzględnieniem przyjętej poprawki, po czym poddał ją pod 

głosowanie. 

Przebieg głosowania: 

Liczba uprawnionych do głosowania – 15 radnych 

Liczba obecnych – 14 radnych 

Za – 14 

Przeciw – 0 

Wstrzymujących się – 0 
 

(głosowanie imienne nr 23 - załącznik nr 2 do protokołu) 
 

W wyniku głosowania Rada Gminy Wręczyca Wielka jednogłośnie (14 „za”,                                    

0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XII/124/19 w sprawie odwołania 

Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Wręczyca Wielka. 
 

(uchwała – załącznik do protokołu) 
 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Żerdziński zgłosił wniosek o 15 minut przerwy. 
 

Przewodniczący Rady Gminy poddał wniosek pod głosowanie. 
 

Przebieg głosowania: 

Liczba uprawnionych do głosowania – 15 radnych 

Liczba obecnych – 14 radnych 

Za – 12 

Przeciw – 2 

Wstrzymujących się – 0 
 

(głosowanie imienne nr 24 - załącznik nr 2 do protokołu) 
 

W wyniku głosowania Rada Gminy Wręczyca Wielka większością głosów (12 „za”,                                    

2 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) wyraziła zgodę na 15. minutową przerwę w obradach sesji.  
 

 

 
 

(W przerwie wręczono Radnym nowe projekty uchwał: w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji 

Przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej oraz w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji 

Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 

W myśl nowych projektów uchwał j/.w, zapis § 3 dotyczący wejścia w życie uchwały pozostał 

zachowany w pierwotnym brzmieniu, w jakim zaproponowała grupa radnych występując z wnioskiem o 

odwołanie Prezydium Rady, czyli: „Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej podjęcia”.) 
 

Przerwa w obradach od godz. 14:23  do godz. 14:57, po której Przewodniczący Rady Gminy  Pan Marek 

Prubant wznowił obrady sesji.          
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Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant wznawiając obrady po przerwie przeprosił,                            

że przerwa się przedłużyła, niemniej jednak podyktowane to było koniecznością wydrukowania 

nowych uchwał. 
 

 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant powiedział, że w punkcie 13. p.pkt 11 nie 

będzie głosowany, jeżeli chodzi o głosowanie wniosku o odwołanie radnej z funkcji Przewodniczącej 

Komisji Polityki Społecznej, ponieważ Radna złożyła rezygnację. 

Przewodniczący Rady Gminy oznajmił: 

 - p.pkt 12 musi być głosowany, niemniej w innym brzmieniu, co zmienia porządek obrad dzisiejszej 

sesji. 

Mam wniosek formalny o to, aby w porządku obrad w punkcie 13-tym p.pkt 12 i 16                                 

w obecnym brzmieniu został wykreślony, a w p.punkcie 12-tym została wpisana treść:  

12) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Komisji 

Polityki Społecznej Rady Gminy Wręczyca Wielka, a w p.punkcie 16-tym: 

16) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji Rady Gminy Wręczyca Wielka. 
 

Na pytanie Przewodniczącego Rady Gminy – innych propozycji nie zgłoszono. 
 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant poddał pod głosowanie wniosek w sprawie 

przyjęcia zmian do porządku obrad, polegających na zmianie brzmienia w punkcie 13-tym 

porządku obrad p.pkt-ów: 12 i 16, które otrzymują nowe brzmienie: 

12) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Komisji 

Polityki Społecznej Rady Gminy Wręczyca Wielka, 

16) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji Rady Gminy Wręczyca Wielka. 
 

 

Przebieg głosowania: 

Liczba uprawnionych do głosowania – 15 radnych 

Liczba obecnych – 14 radnych (w tym 2 radnych chwilowo nieobecnych na sali podczas głosowania) 

Za – 12 

Przeciw – 0 

Wstrzymujących się – 0 
 

(głosowanie imienne nr 25 - załącznik nr 2 do protokołu) 
 

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

0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) przyjęła zmianę do porządku obrad sesji zgodnie                               

z wnioskiem  Przewodniczącego Rady Gminy j/w. 

 

11) Głosowanie wniosku o odwołanie radnej z funkcji Przewodniczącej Komisji Polityki 

Społecznej. 
 

 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant stwierdził: 

- tak jak powiedziałem wcześniej, p.pkt 11 - głosowanie wniosku o odwołanie radnej z funkcji 

Przewodniczącej Komisji stał się w tym momencie punktem bezprzedmiotowym, ponieważ została 

przyjęta rezygnacja. Ja tylko w tym momencie zapytam jeszcze raz Radną Toborek, czy rezygnuje                   

z przewodniczenia w Komisji Polityki Społecznej 

Radna Pani Anita Toborek: 

- tak, oczywiście, nie zmieniam swojego stanowiska 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant: 

- dziękuję bardzo. W takim razie musimy podjąć uchwałę. 

 

12) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Komisji      

Polityki Społecznej Rady Gminy Wręczyca Wielka 
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Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant odczytał projekt uchwały, który Państwo Radni 

otrzymali w zmienionej formie, tj. w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Komisji 

Polityki Społecznej Rady Gminy Wręczyca Wielka, a następnie zapytał Radnych czy do tej uchwały 

będą jakieś propozycje 
 

Radny Pan Janusz Ogłaza: 

- mój wniosek jest taki, aby w paragrafie 3 wprowadzić zapis że „Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia” 
 

Radny Pan Piotr Wydmuch: 

- nie można było tego tak wcześniej zrobić, tylko teraz takie znowu cyrki urządzać? 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant: 

- ale proszę Państwa, to jest wniosek formalny, proszę nie komentujmy tego proszę Państwa 

Radny Pan Piotr Wydmuch: 

- trzeba, trzeba takie rzeczy komentować Panie Przewodniczący 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant: 

- znaczy się, ja myślę, że Pan komentuje to bardzo dobrze na facebooku, także wystarczające jest to. 

Wniosek formalny, czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze jakąś inną poprawkę do tej uchwały wnieść? 
  

Radna Pani Anita Toborek: 

- ja mam wniosek przeciwny, powiedziałam uzasadnienie 
 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant: 

- dobrze, w takim razie będziemy głosowali dwa wnioski, najdalej idący jest wniosek o pozostawienie 

tych 30 dni w paragrafie 3. 
 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek Radnej Pani Anity Toborek                              

o pozostawienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Komisji 

Polityki Społecznej Rady Gminy Wręczyca Wielka bez zmian. 
 

Przebieg głosowania: 

Liczba uprawnionych do głosowania – 15 radnych 

Liczba obecnych – 13 radnych  

Za – 5 

Przeciw – 8 

Wstrzymujących się – 0 
 

(głosowanie imienne nr 26 - załącznik nr 2 do protokołu) 
 

W wyniku głosowania Rada Gminy Wręczyca Wielka większością głosów przeciwnych (5 „za”,                                    

8 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) odrzuciła wniosek o pozostawienie projektu uchwały                 

w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej Rady 

Gminy Wręczyca Wielka (Pani Anity Toborek) bez zmian, czyli w brzmieniu § 3: „Uchwała 

wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej podjęcia”. 
 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant poddał pod głosowanie wniosek Radnego 

Pana Janusza Ogłazy, czyli poprawkę do § 3 projektu uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji 

Przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej Rady Gminy Wręczyca Wielka, poprzez nadanie                     

mu brzmienia o treści: „Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.   
 

Przebieg głosowania: 

Liczba uprawnionych do głosowania – 15 radnych 

Liczba obecnych – 13 radnych  

Za – 8 

Przeciw – 5 

Wstrzymujących się – 0 
 

(głosowanie imienne nr 27 - załącznik nr 2 do protokołu) 
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W wyniku głosowania Rada Gminy Wręczyca Wielka większością głosów (8 „za”,                                    

5 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) przyjęła poprawkę do § 3 projektu uchwały w sprawie 

przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej Rady Gminy 

Wręczyca Wielka (Pani Anity Toborek), poprzez nadanie mu brzmienia o treści: „Uchwała 

wchodzi w życie z dniem podjęcia”.   
 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant oznajmił, iż pozostał jeszcze do przegłosowania 

projekt uchwały.  
 

W tej chwili o głos poprosiła: 

Radna Pani Urszula Zomerfeld zwracając się z zapytaniem: 

- tak jak w przypadku Rady Gminy, sesje Rady Gminy zwołuje Przewodniczący, a co w przypadku, 

jeśli nie ma Przewodniczącego Komisji? Kto w takim przypadku zwoła posiedzenie Komisji? 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant: 

- ale proszę zwrócić uwagę na punkt 16-ty. Jest wniosek grupy Radnych o powołanie, dzisiaj będziemy 

to procedować 

Radna Pani Anita Toborek: 

- ale to jest wniosek w związku z innym wnioskiem 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant: 

- to nie ma żadnego znaczenia 

Radna Pani Anita Toborek: 

- pytaliśmy wcześniej Panią mecenas i stwierdziła że … 

Radny Pan Piotr Wydmuch: 

- po wyczerpaniu naszego wniosku jest bezzasadny kolejny wniosek 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant: 

- proszę Państwa jak może być bezzasadny drugi wniosek, ja będę do tego wracał później, skoro                       

w drugim wniosku jest odwołanie i zarazem podanie osób, które będą reprezentowały Radę Gminy                    

w poszczególnych funkcjach 

Radna Pani Anita Toborek: 

- tak, ale on jest w odniesieniu do tego drugiego wniosku, niższego rzędu 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant: 

- absolutnie, to nie ma żadnego znaczenia. Jeżeli jest odwołanie, automatycznie Rada Gminy          

może powołać również na tej samej sesji członków Komisji i nawet mogła dzisiaj powołać 

Wiceprzewodniczącego. Nie mniej jednak ma na to 30 dni i za 30 dni będzie powołany 

najprawdopodobniej 

Radna Pani Urszula Zomerfeld: 

- jeśli raz już Radny został odwołany, to nie możemy głosować ponownie  

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant: 

- proszę? 

Radna Pani Urszula Zomerfeld: 

- jeśli raz już Radny został odwołany ze swojej funkcji, to nie możemy głosować nad ponownym 

odwołaniem… 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant: 

- ale nie będzie na odwołanie, tylko na powołanie. Stało się to faktem proszę Państwa… 

Radna Pani Urszula Zomerfeld: 

- są wątpliwości 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant: 

- fakt jest jeden, że została przyjęta rezygnacja Pani Toborek i Pani Zomerfeld. Jeżeli są wolne wakaty 

jeżeli chodzi o Komisje, Rada Gminy, w drugim wniosku który złożyła grupa 9-cio osobowa, podała 

dwa nazwiska, które w tym momencie będziemy głosowali za przyjęciem na to stanowisko. To jest 

bardzo logiczne 

Radna Pani Anita Toborek: 

- ale ja zanim podtrzymałam swój wniosek…  
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Radny Pan Piotr Wydmuch: 

- ale chodzi o rozpatrzenie wniosku, który jest bezzasadny Panie Przewodniczący  

Radna Pani Anita Toborek: 

- Panie Przewodniczący zanim zdecydowałam się na utrzymanie, bo się spodziewałam wniosku Pana 

Ogłazy, zanim się zdecydowałam, że podtrzymam swój wniosek, w przerwie zapytałam Panią mecenas 

czy dzisiaj jest możliwy wybór nowego Przewodniczącego Komisji Społecznej. Pani powiedziała,                   

że nie widzi takiej podstawy, ponieważ nie ma tego w porządku obrad. Tak mi Pani powiedziała. 

Później zaistniała przerwa i coś się po tej przerwie zadziało, a ja zgłosiłam ten wniosek tylko po to, 

żeby dać nam czas na procedowanie wyboru nowego Przewodniczącego 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant: 

- Pani Radna Toborek, w punkcie 16-tym jest p.pkt „głosowanie wniosku”, w p.pkt 2 „zgłaszanie 

kandydatur na Przewodniczącego Skarg i Wniosków” oraz p.pkt 4 „zgłaszanie kandydatur na 

Przewodniczącego Polityki Społecznej”. Fakt się w tym momencie dokonał, ponieważ Państwo 

złożyliście rezygnację. Jeżeli Państwo byście nie złożyli rezygnacji, byłoby głosowanie. Jeżeli                            

w wyniku głosowania, Państwo byście nie uzyskali zaufania i Państwa osoby byłyby odrzucone,                        

to mimo wszystko i tak by było głosowanie nowych kandydatur 

Radna Pani Urszula Zomerfeld: 

- nie ma możliwości głosowania ponownie odrzucenia tej samej osoby  

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant: 

- ale nikt nie będzie głosował tej samej osoby, bo jeżeli chodzi o Panią Zomerfeld i Panią Toborek,                  

nie będzie głosowania odnośnie odrzucenia, bo Pani złożyła rezygnację  

Radna Pani Urszula Zomerfeld: 

- ale proszę się nie denerwować, mam pytanie bo są wątpliwości… 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant: 

- ja się nie denerwuję, jestem bardzo spokojnym człowiekiem 

Radna Pani Urszula Zomerfeld: 

- skoro wyjmujemy z kontekstu całego wniosku – jeden punkt odrzucamy, drugi głosujemy, trzeci 

głosujemy, to czy tak można 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant: 

- bo on się staje bezprzedmiotowy, on się staje bezprzedmiotowy 

Radna Pani Urszula Zomerfeld: 

- skoro wniosek staje się bezprzedmiotowy, to dlaczego część punktów możemy głosować, bo są 

przedmiotowe, a drugiej części nie głosujemy - to jest moje pytanie  

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant: 

- ale proszę skonkretyzować 

Radny Pan Piotr Wydmuch: 

- rozpatrzenie wniosku w sprawie odwołania Radnej z funkcji Przewodniczącej 

Radna Pani Urszula Zomerfeld: 

- skoro raz odwołaliśmy… 

Radny Pan Piotr Wydmuch: 

- macie nie ten wniosek, trzeba złożyć nowy wniosek o powołanie na Komisje, na Przewodniczącego, 

bo wniosek jest o odwołanie go. Będziecie czytać za chwileczkę wniosek… 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant: 

- ale proszę bardzo, w punkcie 16-tym jest rozpatrzenie wniosku grupy radnych z 11 października                   

w zakresie podjęcia uchwał dotyczących wyboru Przewodniczących Komisji Skarg, Wniosków                             

i Petycji – jest to pokłosie wniosku wcześniejszego, który nie będzie głosowany w punkcie 14 i 15-

tym, bo one stają się bezprzedmiotowe, bo Radni złożyli rezygnację. Proszę jakieś takie konstruktywne 

myślenie w tym momencie wprowadzić 

Radny Pan Piotr Wydmuch: 

- ale ja proszę Pana Przewodniczącego o…, wniosku grupy radnych w sprawie odwołania Radnej                     

z funkcji, prawda? 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant: 

- tak, ale tego wniosku nie będzie głosowane  
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Radny Pan Piotr Wydmuch: 

- no właśnie… 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant: 

- odwołanie nie będzie, tylko będzie powołanie 

Radny Pan Piotr Wydmuch: 

- no więc jeżeli wniosek nie jest głosowany, a są punkty… 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant: 

- w tym momencie to się już stało rzeczywistością, ponieważ rezygnacje nastąpiły 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Żerdziński: 

- zgłosimy wniosek formalny np. o zmianę w porządku 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant: 

- dobrze, ale to dojdziemy do tego punktu, procedujemy tą uchwałę, którą będziemy głosować. 
 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant odczytał projekt uchwały w sprawie 

przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej Rady Gminy Wręczyca 

Wielka, z uwzględnieniem poprawki do § 3 projektu uchwały z wniosku Radnego Pana Janusza 

Ogłazy, po czym poddał w/wym. projekt uchwały pod głosowanie. 
 

Przebieg głosowania: 

Liczba uprawnionych do głosowania – 15 radnych 

Liczba obecnych – 13 radnych  

Za – 12 

Przeciw – 1 

Wstrzymujących się – 0 
 

(głosowanie imienne nr 28 – załącznik nr 2 do protokołu) 
 

             W wyniku głosowania Rada Gminy Wręczyca Wielka większością głosów (12 „za”, 1 „przeciw”,  

0 „wstrzymujących”) podjęła Uchwałę Nr XII/125/19 w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji 

Przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej Rady Gminy Wręczyca Wielka. 
 

(uchwała – załącznik do protokołu) 
 

13) Głosowanie wniosku o odwołanie radnego z funkcji Przewodniczącego Komisji Budżetowej 
 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant poddał pod głosowanie wniosek o odwołanie 

Radnego Pana Janusza Ogłazy z funkcji Przewodniczącego Komisji Budżetowej. 
 

Przebieg głosowania: 

Liczba uprawnionych do głosowania – 15 radnych 

Liczba obecnych – 13 radnych  

Za – 5 

Przeciw – 8 

Wstrzymujących się – 0 
 

(głosowanie imienne nr 29 - załącznik nr 2 do protokołu) 
 

W wyniku głosowania Rada Gminy Wręczyca Wielka większością głosów przeciwnych (5 „za”,                

8 „przeciw” , 0 „wstrzymujących”) nie przegłosowała wniosku o odwołanie radnego z funkcji 

Przewodniczącego Komisji Budżetowej (Pana Janusza Ogłazy). 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant ogłosił, że Pan Janusz Ogłaza nie został 

odwołany z funkcji Przewodniczącego Komisji Budżetowej.  
 

  14) Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Budżetowej Rady Gminy 

Wręczyca Wielka 
 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant: 

- chciałbym wyjaśnić, bo widzę, że jakieś niedomówienia są 
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Radna Pani Urszula Zomerfeld: 

- ja już zrozumiałam, dziękuję bardzo, ale proszę nam nie zabraniać zadawania pytań… 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant: 

- ale ja nie zabraniam nikomu 

Radna Pani Urszula Zomerfeld: 

- jeśli coś nie jest jasne, chcemy dopytać, upewnić się. To nie jest jednoznaczne z tym, czy mamy konta 

na facebooku czy nie. Mamy prawo pytać…  

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant: 

- czy Pani zrozumiała to? 

Radna Pani Urszula Zomerfeld: 

- ja zrozumiałam, tylko nie zgadzam się… 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant: 

- dziękuję bardzo. 

Punkt 14-ty staje się punktem bezprzedmiotowym, ponieważ uchwała ta nie zostanie podjęta, z tego 

względu, że Pan Ogłaza nie został odwołany. 
 

15) Głosowanie wniosku o odwołanie radnej z funkcji Przewodniczącej Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji 
 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant poinformował, że w niniejszym punkcie nie będzie 

głosowania, ponieważ Pani Radna Zomerfeld złożyła rezygnację z pełnionej funkcji, czyli 

Przewodniczącej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 
 

16) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji Rady Gminy Wręczyca Wielka 
 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant zapytał, czy do projektu uchwały w sprawie 

przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji będą pytania 

ewentualnie wnioski. 
 

Radny Pan Janusz Ogłaza: 

- ja tradycyjnie, jak mówiłem na początku, gdybym ja został odwołany i głosowana byłaby uchwała                 

o moje odwołanie, dokładnie taką samą poprawkę bym złożył. Czyli w paragrafie 3 tekstu który 

otrzymaliśmy, proponuję słowa: „Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej podjęcia”, 

zamienić słowami: „Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”. 
 

Innych propozycji nie zgłoszono. 
 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant poddał pod głosowanie poprawkę do projektu 

uchwały w § 3,  z wniosku Radnego Pana Janusza Ogłazy. 
 

 

Przebieg głosowania: 

Liczba uprawnionych do głosowania – 15 radnych 

Liczba obecnych – 13 radnych  

Za – 9 

Przeciw – 4 

Wstrzymujących się – 0 
 

 

(głosowanie imienne nr 30 - załącznik nr 2 do protokołu) 
 

W wyniku głosowania Rada Gminy Wręczyca Wielka większością głosów (9 „za”,                                    

4 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) przyjęła poprawkę do § 3 projektu uchwały w sprawie 

przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady 

Gminy Wręczyca Wielka (Pani Urszuli Zomerfeld), poprzez nadanie mu brzmienia o treści: 

„Uchwała wchodzi w życie dniem podjęcia”.   
 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant odczytał w całości projekt uchwały                             

z uwzględnieniem przegłosowanej poprawki w § 3 projektu uchwały, o której mowa j/w.      
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Po odczytaniu projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się do Radnej Pani Urszuli 

Zomerfeld: 

- przed podjęciem tej uchwały, chciałbym zadać pytanie Pani Zomerfeld, czy Pani Zomerfeld 

podtrzymuje rezygnację? 
 

Radna Pani Urszula Zomerfeld: 

- tak, podtrzymuję swoją rezygnację. 
 

Wobec powyższego Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant poddał pod głosowanie projekt 

uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków                            

i Petycji Rady Gminy Wręczyca Wielka.  
 

Przebieg głosowania: 

Liczba uprawnionych do głosowania – 15 radnych 

Liczba obecnych – 13 radnych  

Za – 13 

Przeciw – 0 

Wstrzymujących się – 0 
 

(głosowanie imienne nr 31 - załącznik nr 2 do protokołu) 
 

             W wyniku głosowania Rada Gminy Wręczyca Wielka jednogłośnie (13 „za”, 0 „przeciw”,                           

0 „wstrzymujących”) podjęła Uchwałę Nr XII/126/19 w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji 

Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Wręczyca Wielka. 
 

(uchwała – załącznik do protokołu) 
 

17) Głosowanie wniosku o odwołanie radnej z funkcji Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej 
 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant poddał pod głosowanie wniosek o odwołanie Radnej 

Pani Małgorzaty Zatyki z funkcji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 
 

Przebieg głosowania: 

Liczba uprawnionych do głosowania – 15 radnych 

Liczba obecnych – 13 radnych  

Za – 4 

Przeciw – 8 

Wstrzymujących się – 1 
 

(głosowanie imienne nr 32 - załącznik nr 2 do protokołu) 
 

W wyniku głosowania Rada Gminy Wręczyca Wielka większością głosów przeciwnych (4 „za”,                

8 „przeciw” , 1 „wstrzymujący się”) nie przegłosowała wniosku o odwołanie radnej z funkcji 

Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej  (Pani Małgorzaty Zatyki). 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, iż Radna Pani Małgorzata Zatyka pozostaje 

Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej.   
 

18) Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 

Wręczyca Wielka 
 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant stwierdził, iż p.pkt 18 nie zostaje uwzględniony, 

ponieważ staje się bezprzedmiotowy. 

 

Ad.14. 
 

               Rozpatrzenie wniosku grupy radnych Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia                                  

7 października 2019 r. (wpływ do UG w dn. 11.10.2019 r.) w sprawie odwołania radnego                        

z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. 
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Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant oznajmił: 

-  Proszę Państwa, jeżeli chodzi o dalszy porządek obrad, tj. pkt. 14 Rozpatrzenie wniosku grupy radnych 

Gminy Wręczyca Wielka z dnia 7 października 2019 r., który wpłynął do Rady Gminy                               

11 października, w sprawie odwołania radnego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Gminy, również 

staje się w tym momencie wnioskiem bezprzedmiotowym, ponieważ Radny został już odwołany. 
 

(wniosek grupy radnych – załącznik Nr 12 do protokołu) 
 

Ad.15. 
 

                 Rozpatrzenie wniosku grupy radnych Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia                                  

7 października 2019 r. (wpływ do UG w dn. 11.10.2019 r.) w sprawie odwołania radnej z funkcji 

Przewodniczącej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy oraz odwołania radnej                           

z funkcji Przewodniczącej Komisji Polityki Społecznej Rady Gminy. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant oznajmił: 

-  tu jest podobna sytuacja odnośnie tego wniosku – rozpatrzenie wniosku grupy radnych, dotyczący 

odwołania Pani Zomerfeld – jeżeli chodzi o Komisję Skarg i Wniosków oraz Przewodniczącej Komisji 

Polityki Społecznej Pani Toborek, również staje się bezprzedmiotowy, ponieważ złożyły wcześniejszą 

rezygnację. 

W związku z tym przechodzimy do punktu 16-tego dzisiejszego porządku obrad. 
 

 

(wniosek grupy radnych w sprawie odwołania radnej z funkcji Przewodniczącej Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji Rady Gminy oraz odwołania radnej z funkcji Przewodniczącej Komisji Polityki 

Społecznej Rady Gminy – załącznik Nr 13 do protokołu) 

 

Ad.16. 
 

               Rozpatrzenie wniosku grupy radnych Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 7 października 

2019 r.  (wpływ do UG w dn. 11.10.2019 r.) w zakresie podjęcia uchwał dotyczących wyboru 

Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Przewodniczącego Komisji Polityki 

Społecznej oraz ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy. 

 

(wniosek grupy radnych w zakresie podjęcia uchwał dotyczących wyboru Przewodniczącego Komisji 

Skarg, Wniosków i Petycji, Przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej oraz ustalenia składów 

osobowych stałych Komisji Rady Gminy – załącznik Nr 13 do protokołu) 
 

 

1)   Głosowanie wniosku 
 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant kontynuował wypowiedź: 

-   ponieważ wniosek grupy radnych 4-osobowej plus deklaracji osoby piątej został odczytany, 

odczytam drugi wniosek dotyczący grupy 9 osób, który wniosek wpłynął do Rady Gminy. 

Wniosek wpłynął 11 października 2019 r.  
 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant odczytał wniosek z dnia                                

7 października 2019 r.  w pełnym brzmieniu. 
 

Po odczytaniu wniosku Przewodniczący Rady Gminy oznajmił: 

- Ten wniosek, jak powiedziałem na samym początku, stał się wnioskiem w pewnej części 

bezprzedmiotowym, najdalej idącym był ten wniosek, który głosowaliśmy, wszystko w tym wniosku 

zostało zrealizowane wcześniej, a teraz pokłosiem tego drugiego wniosku będzie to, iż musimy wybrać 

nowych Przewodniczących dwóch Komisji oraz ustalić składy osobowe stałych Komisji. 

W podpunkcie drugim mamy zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków                

i Petycji oraz głosowanie nad tymi zgłoszonymi kandydaturami. 

We wniosku został zgłoszony – jeżeli chodzi o Skargi, Wnioski i Petycje – Pan Jakub Winecki. 
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Proszę Państwa, ponieważ rozpatrzenie wniosku, jeżeli chodzi o Komisje Skarg, Wniosków oraz 

Polityki Społecznej i ustalenie składów osobowych – we wniosku jest wszystko przedstawione. 

Musimy dokonać głosowania tego wniosku 

Radna Pani Anita Toborek: 

- Panie Przewodniczący ja jeszcze raz proszę o rewizję tego punktu, dlatego, że gdyby Pan przeczytał 

uzasadnienie do wniosku o wybór nowych Przewodniczących, to uzasadnienie jest ewidentnie 

powiązane z wnioskiem w pkt nr 15, który już stał się bezprzedmiotowy 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant: 

- nie stał się bezprzedmiotowy, ponieważ jeżeli chodzi o wybór, to jest wybór nowych 

Przewodniczących Komisji 

Radna Pani Anita Toborek: 

- ale uzasadnienie brzmi tak, jakbyśmy byli odwołani zgodnie z punktem 15-tym, a jesteśmy odwołani 

w związku z innymi przyczynami. Chodzi mi o uzasadnienie tego wniosku   

Radna Pani Urszula Zomerfeld: 

- czy zostały złożone dwa wnioski? jeden wniosek na odwołanie, a drugi na wybór? 

Radna Pani Anita Toborek: 

- no bo Panie Przewodniczący zostałam odwołana dlatego że złożyłam rezygnację, Państwo łaskawie 

przystaliście na tę rezygnację 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant: 

- dokładnie 

Radna Pani Anita Toborek: 

- w związku z tym wniosek o odwołanie mnie jest bezpodstawny 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant: 

- ale tu wniosku o odwołanie nie ma 

Radna Pani Anita Toborek: 

- ale we wniosku o powołanie nowego Przewodniczącego na moje miejsce – jest znowu uzasadnienie, 

które przytaczacie Państwo w swoim pierwotnym odwołaniu, które jak już stwierdziłam przy 

rezygnacji – uderza w moje dobre imię i dlatego uważam, że Państwo powinniście zmienić 

uzasadnienie  

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant: 

- jeżeli chodzi o odwołanie, ja tu nie widzę żadnego odwołania Pani, ani Pani Zomerfeld. Tu będzie 

głosowanie wniosku dotyczącego wyboru nowych Przewodniczących, wniosku radnych. 

Jeżeli ten wniosek zostanie przyjęty, bo Pani złożyła rezygnację i to jest chyba wszystko jasne 

Radna Pani Anita Toborek: 

- tak, ale uzasadnienie tego wniosku nie uwzględnia tego faktu, że ja złożyłam rezygnację 

Radny Pan Piotr Wydmuch: 

- uzasadnienie jest kopią wniosku z pkt-u 15-tego 

Radny Pan Janusz Ogłaza: 

- proszę Państwa skąd się bierze zamieszanie – otóż z dość prostej przyczyny, że w momencie kiedy 

wniosek był składany, nikt z wnioskodawców nie wiedział, że będzie złożony drugi wniosek, ani tym 

bardziej jeszcze przed rozpoczęciem tej sesji, nikt nie wiedział, że Państwo złożycie odwołanie 

Radna Pani Anita Toborek: 

- dlatego ja podważam ten wniosek do głosowania 

Radny Pan Janusz Ogłaza: 

- w związku z tym Pan Przewodniczący odczytał wniosek, który… 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant: 

- drugą część wniosku 

Radny Pan Janusz Ogłaza: 

- drugą część wniosku, która była zanim odbyło się to co odbyło się na tej sali. Natomiast 

najważniejsze we wniosku, tym, o którym w tej chwili dyskutujemy jest to, że my jako wnioskodawcy 

złożyliśmy wniosek o powołaniu nowych Przewodniczących 

Radny Pan Piotr Wydmuch: 

- jeden czy dwa?  
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Radny Pan Janusz Ogłaza: 

- o powołanie dwóch, gdyby Pan poczytał uchwałę końcową, to tam jest w uchwale, że wybieramy 

tych członków Komisji, proponujemy, bo oczywiście Państwo możecie sobie kandydatów zgłosić, 

proponujemy to, aby zakończyła się ta sesja uchwałą z powołaniem nowych Przewodniczących 

Komisji i zatwierdzeniem składów wszystkich Komisji Rady i to tyle 

Radny Pan Piotr Wydmuch: 

- teraz tak – jeżeli wniosek z 11 października jest bezzasadny, a Pan Przewodniczący czyta drugą część 

tego samego wniosku 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant: 

- jest bezzasadny w kierunku odwołania, ponieważ zostały odwołania… 

Radna Pani Urszula Zomerfeld: 

- czy możemy na części podzielić ten wniosek? 

Radny Pan Piotr Wydmuch: 

- ta ja poprosiłbym Panią… 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant: 

- w tym momencie poprzez to, iż złożona została rezygnacja, te odwołania zostały w tym momencie  

przez nas nie brane pod uwagę, ale druga część wniosku, jeżeli chodzi o radnych, którzy złożyli 

wniosek o powołanie nowych kandydatów, druga część wniosku jest jak najbardziej realna 

Radny Pan Piotr Wydmuch: 

- ja rozumiem, że Państwo są też zdenerwowani, ale Pan Przewodniczący użył stwierdzenia: wniosek 

staje się bezzasadny w punkcie 15-tym 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant: 

- nie wniosek, tylko punkt, ten punkt został bezzasadny 

Radny Pan Piotr Wydmuch: 

- możemy się cofnąć, wniosek jest bezzasadny - takiego stwierdzenia Pan użył Panie Przewodniczący. 

A teraz bym poprosił o interpretację Panią, która by mogła wyjaśnić wątpliwości, ponieważ zaczynamy 

tutaj gmatwać pewne rzeczy. Pan Przewodniczący użył słów: wniosek jest bezzasadny, więc chyba nie 

da się zrobić wniosku bezzasadnego w części  

Radna Pani Urszula Zomerfeld: 

- czy da się podzielić wniosek na dwie części? 

Radny Pan Piotr Wydmuch: 

- bezzasadną i zasadną? 

Radna Pani Urszula Zomerfeld: 

- w jednej części uznać że jest bezzasadny, a w kolejnej części uznać że jest zasadny – o to nam chodzi 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant: 

- bardzo proszę Panią mecenas 

Radca Prawny Pani Aleksandra Cieślak-Fornal: 

- z tego co sobie przypominam, Pan Przewodniczący już na początku sesji sygnalizował, że będziecie 

Państwo obradować nad punktem 14-tym i 15-tym z tym zastrzeżeniem, tylko wtedy, jeżeli będzie 

przedmiot do obrad, jeżeli przedmiot będzie do uchwalenia. To dotyczyło punktu 14 i 15. 

Jest oczywistym, że one są bezprzedmiotowe, może nie bezzasadne, może to niefortunne 

sformułowanie, ale bezprzedmiotowe 

Radny Pan Piotr Wydmuch: 

- ale zostało użyte 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant: 

- bezprzedmiotowe powiedziałem  

Radca Prawny Pani Aleksandra Cieślak-Fornal: 

- ale już mniejsza z tym, czy bezzasadne, czy bezprzedmiotowe, nie ma co uchwalać krótko mówiąc. 

Natomiast uważam, że uchwała, czy wniosek z punktu 16-tego można poddać pod głosowanie.                              

Nie widzę problemu ze stwierdzeniem częściowej bezprzedmiotowości 

Radna Pani Urszula Zomerfeld: 

- jeżeli możemy podać Pani mecenas ten wniosek, to będzie Pani mecenas łatwiej ustosunkować się do 

tego 
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Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant: 

- Pani mecenas ma wniosek 

Radca Prawny Pani Aleksandra Cieślak-Fornal: 

- natomiast widzę jeszcze potrzebę złożenia wniosku o jeszcze jedną przerwę, ale to być może po 

wyjaśnieniu, nie związaną powiedzmy z tym punktem 16-tym, 14-tym, 15-tym, 16-tym, ale przed 

zakończeniem sesji chciałabym jeszcze, aby została zarządzona przerwa, bo chcę jeszcze coś 

skonsultować z Przewodniczącym 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant: 

- dobrze 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Żerdziński: 

- w związku z tym, składam wniosek formalny o 15 minut przerwy 

Radny Pan Piotr Wydmuch: 

- ja teraz chciałbym jeszcze jedną rzecz nadmienić. Robimy w tej chwili z sesji Rady Gminy cyrk,    

czyli ustalamy sobie coś na przerwach i chciałbym, żeby to zostało zapisane, bo coś nie poszło, nie po 

myśli niektórych Radnych  

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant: 

- ale … 

Radny Pan Piotr Wydmuch: 

-  i w tej chwili Panie Przewodniczący, jeżeli mamy możliwość wypowiadania się w tej kwestii – to 

chciałbym użyć takiego stwierdzenia – używamy sesji Rady Gminy jako cyrku w tej chwili, robimy 

sobie przerwę, bo chcecie w kuluarach coś uzgodnić, żeby puścić kolejny wniosek bo z tym jest 

problem. Dlaczego w tej chwili  

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant: 

- wie Pan, w tym momencie to jest insynuacja z Pana strony i wydaje mi się, że zupełnie niezasadna. 

Skoro Radca Prawny chce skonsultować dalsze postępowanie w sprawie. Pan zadaje pytania, na które 

ja nie mogę Panu odpowiedzieć, ponieważ nie jestem radcą prawnym. Od tego jest radca prawny żeby 

wyjaśniła 

Radny Pan Piotr Wydmuch: 

- poprosiła Pani pod koniec sesji, więc… 

Radca Prawny Pani Aleksandra Cieślak-Fornal: 

- jest mi to bez różnicy. Po prostu przed zakończeniem, nie mówię że teraz, decyzję pozostawiam 

Przewodniczącemu 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant: 

- proszę Państwa, możemy zrobić to w ten sposób, że założymy przegłosujemy te punkty które zostały 

do przegłosowania i po zakończeniu punktu 16-tego… 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Żerdziński: 

- ja bym chciał jednak, podtrzymuję ten wniosek teraz o 15 minut przerwy 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant: 

- proszę Państwa jest wniosek formalny o 15 minut przerwy, w takim razie proszę Państwa                              

teraz o przegłosowanie. 

Kto z Państwa Radnych jest za wnioskiem formalnym 15-minutowej przerwy? 
 

Przebieg głosowania: 

Liczba uprawnionych do głosowania – 15 radnych 

Liczba obecnych – 13 radnych 

Za – 9 

Przeciw – 4 

Wstrzymujących się – 0 
 

(głosowanie imienne nr 33 - załącznik nr 2 do protokołu) 
 

W wyniku głosowania Rada Gminy Wręczyca Wielka większością głosów (9 „za”,                                    

4 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) wyraziła zgodę na 15. minutową przerwę w obradach sesji.  
 

Przerwa w obradach od godz. 15:34  do godz. 15:45, po której Przewodniczący Rady Gminy  Pan Marek 

Prubant wznowił obrady sesji.                               
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Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant po wznowieniu obrad sesji zwrócił się do Rady 

Gminy: 

- przechodzimy do dalszej realizacji porządku obrad.  W punkcie 16-tym mamy wniosek, drugą część 

wniosku w zakresie podjęcia uchwał dotyczących wyboru Przewodniczącego Skarg i Wniosków oraz 

Przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej oraz ustalenie składów osobowych. 

Ta druga część wniosku, ponieważ pierwsza część wniosku była bezprzedmiotowa – mówiłem                            

o punkcie 14-tym i 15-tym, ta druga część wniosku w punkcie 16-tym jest ujęta i teraz prosiłbym                     

o przegłosowanie, a mianowicie głosowanie wniosku dotyczącego podjęcia projektów uchwał,                    

które zostały Państwu przedstawione, dotyczące wyboru Przewodniczącego Skarg, Wniosków i Petycji 

oraz Przewodniczącego Komisji Społecznej. 
 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy  poprosił o wyświetlenie głosowania, po czym poddał pod 

głosowanie wniosek w zakresie podjęcia uchwał dotyczących wyboru Przewodniczącego Komisji 

Skarg, Wniosków i Petycji, Przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej oraz ustalenia składów 

osobowych stałych Komisji Rady Gminy. 
 

Przebieg głosowania: 

Liczba uprawnionych do głosowania – 15 radnych 

Liczba obecnych – 13 radnych  (w tym 2 radnych chwilowo nieobecnych na sali podczas głosowania) 

Za – 10 

Przeciw – 0 

Wstrzymujących się – 1 
 

(głosowanie imienne nr 34 - załącznik nr 2 do protokołu) 
 

W wyniku głosowania Rada Gminy Wręczyca Wielka większością głosów (10 „za”,                                    

0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”) przyjęła wniosek w zakresie podjęcia uchwał dotyczących 

wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Przewodniczącego Komisji 

Polityki Społecznej oraz ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy. 

 

2) Zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz 

głosowanie nad zgłoszonymi kandydaturami 

 

      Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant poinformował, że Radny Winecki był zgłoszony 

we wniosku, a z przyczyn osobistych musiał opuścić salę, natomiast pozostawił oświadczenie. 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał treść oświadczenia, w którym Radny Pan Jakub Winecki 

wyraził zgodę na kandydowanie na Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady 

Gminy Wręczyca Wielka w dniu 25 października 2019 r. 

Przewodniczący Pan Marek Prubant powiedział, że jest to możliwe z tego względu, że oświadczenie 

pisemne zgodnie ze statutem jest brane pod uwagę. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy są inne kandydatury. 
 

Innych kandydatur na Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji nie zgłoszono, wobec 

czego Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie kandydaturę Radnego Pana Jakuba 

Wineckiego na Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 
 

Przebieg głosowania: 

Liczba uprawnionych do głosowania – 15 radnych 

Liczba obecnych – 12 radnych  (w tym 1 radny chwilowo nieobecny na sali podczas głosowania) 

Za – 10 

Przeciw – 1 

Wstrzymujących się – 0 
 

(głosowanie imienne nr 35 - załącznik nr 2 do protokołu) 
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W wyniku głosowania Rada Gminy Wręczyca Wielka większością głosów (10 „za”,                                    

1 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) zaakceptowała kandydaturę Radnego Pana Jakuba 

Wineckiego na Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 

 

3) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 
 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant odczytał projekt uchwały w sprawie wyboru 

Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, z uwzględnieniem zaakceptowanej kandydatury 

Radnego Pana Jakuba Wineckiego. 
 

Przebieg głosowania: 

Liczba uprawnionych do głosowania – 15 radnych 

Liczba obecnych – 12 radnych  (w tym 1 radny chwilowo nieobecny na sali podczas głosowania) 

Za – 10 

Przeciw – 1 

Wstrzymujących się – 0 
 

(głosowanie imienne nr 36 - załącznik nr 2 do protokołu) 
 

W wyniku głosowania Rada Gminy Wręczyca Wielka większością głosów (10 „za”,                                    

1 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XII/127/19 w sprawie wyboru 

Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 
 

(uchwała – załącznik do protokołu) 

 

4) Zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej oraz głosowanie 

nad zgłoszonymi kandydaturami 

 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant stwierdził, że na wniosek radnych, którzy składali 

wniosek - jest to osoba Pana Pawła Kocika na Przewodniczącego Komisji. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał Radnego Pana Pawła Kocika, czy wyraża zgodę na kandydowanie. 

Radny Pan Paweł Kocik wyraził zgodę na kandydowanie. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy są jakieś inne kandydatury. 
 

Innych kandydatur na Przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej nie zgłoszono. 
 

Wobec powyższego Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant poddał pod głosowanie 

kandydaturę Radnego Pana Pawła Kocika na Przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej. 
 

Przebieg głosowania: 

Liczba uprawnionych do głosowania – 15 radnych 

Liczba obecnych – 12 radnych   

Za – 9 

Przeciw – 3 

Wstrzymujących się – 0 
 

(głosowanie imienne nr 37 - załącznik nr 2 do protokołu) 
 

W wyniku głosowania Rada Gminy Wręczyca Wielka większością głosów (9 „za”,                                    

3 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) zaakceptowała kandydaturę Radnego Pana Pawła Kocika 

na Przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej. 

 

5)  Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej 
 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant odczytał projekt uchwały w sprawie wyboru 

Przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej, z uwzględnieniem zaakceptowanej kandydatury Radnego 

Pana Pawła Kocika. 
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Przebieg głosowania: 

Liczba uprawnionych do głosowania – 15 radnych 

Liczba obecnych – 12 

Za – 9 

Przeciw – 3 

Wstrzymujących się – 0 
 

(głosowanie imienne nr 38 - załącznik nr 2 do protokołu) 
 

W wyniku głosowania Rada Gminy Wręczyca Wielka większością głosów (9 „za”,                                    

3 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XII/128/19 w sprawie wyboru 

Przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej. 
 

(uchwała – załącznik do protokołu) 

 

6) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy 
 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant oznajmił, iż projekt uchwały w sprawie składów 

osobowych Państwo Radni również otrzymali. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że jeżeli chodzi o składy osobowe tych Komisji,     

praktycznie one się nie zmieniły, zmienili się tylko Przewodniczący w związku z wyborem nowych 

Przewodniczących. 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się do Rady Gminy, czy są pytania do projektu 

uchwały. 

Pytań do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant odczytał w całości projekt uchwały w sprawie 

ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy, po czym poddał ją pod głosowanie. 
 

Przebieg głosowania: 

Liczba uprawnionych do głosowania – 15 radnych 

Liczba obecnych – 12 

Za – 9 

Przeciw – 3 

Wstrzymujących się – 0 
 

(głosowanie imienne nr 39 - załącznik nr 2 do protokołu) 
 

W wyniku głosowania Rada Gminy Wręczyca Wielka większością głosów (9 „za”,                                    

3 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XII/129/19 w sprawie ustalenia 

składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy. 
 

(uchwała – załącznik do protokołu) 
 

Ad. 17.  
 

             Udzielenie odpowiedzi na wnioski radnych. 
 

Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński  udzielił odpowiedzi na wnioski Radnych: 
 

Radnej Pani Małgorzaty Zatyka: 

- w sprawie utrzymania i konserwacji cieku wodnego, rzeki w Truskolasach – zgodnie                                       

z kompetencjami prześlemy informację do Wód Polskich, bo po zmianach, które zostały wprowadzone, 

oni zajmują się tego typu infrastrukturą, poprzez Urząd Marszałkowski; 
 

Radnej Pani Barbary Bogus: 

- w sprawie studzienek na drodze które powodują trzęsienie – tutaj niestety większych rozwiązań nie 

ma, one muszą być otwierane, musi być do nich dostęp. Porozmawiamy z Dyrekcją Dróg                              

w Kłobucku i zobaczymy czy są może jakieś rozwiązania uszczelnienia, założenia uszczelek, które 

wyciszyłyby ten hałas po ich najeździe; 
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Radnego Pana Artura Klorka: 

- w sprawie pogorzelców w Hutce – mówiłem o punkcie „sprawy różne”, ale go nie ma. Więc nie wiem 

czy jeszcze po rozmowie z Panią Dyrektor GOPS-u, czy te informacje zostały już wyczerpane? 

Radny Pan Artur Klorek: 

- wyczerpane, tak. Dziękuję, wszystko wiem. 
 

Radnego Pana Krzysztofa Ocimka: 

- w sprawie braku oświetlenia w Nowej Szarlejce – ustalimy kto byłby we władaniu ewentualnie terenu 

i odpowiedź na to pismo prześlemy, przedłożymy także Radnemu; 
 

Przewodniczącego Rady Gminy Pana Marka Prubanta: 

- w sprawie wymiany szyby na przystanku autobusowym w Kalei – tam na przystanku ta sytuacja nie 

zagraża nikomu, więc dlatego na tą porę nie została ta szyba wymieniona. Szukamy także rozwiązań, 

które w jakiś sposób wykorzystywałyby powierzchnię przystanków do powierzchni reklamowych                    

i w ten sposób uzyskalibyśmy stałość utrzymania tych wiat, w zamian za powierzchnię reklamową 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Prubant: 

- Panie Wójcie ale wiaty są ubezpieczone i tutaj na koszt ubezpieczyciela można tą szybę wymienić,                      

bo to nie wygląda estetycznie. 

Bardzo bym prosił, żeby tego dokonać, ponieważ mieszkańcy już zgłaszali to niejednokrotnie, ja stoję 

w głupiej sytuacji 

Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński: 

- dobrze. 

 

Na tym Wójt Gminy Pan Tomasz Osiński zakończył udzielanie odpowiedzi na wnioski Radnych. 

 

Na pytanie Przewodniczącego Rady Gminy, czy udzielone odpowiedzi Państwa Radnych 

satysfakcjonują – nikt z Radnych nie zabrał głosu. 

 

Na tym punkt został wyczerpany.  

 

Ad.18. 
 

           Zamknięcie obrad XII  sesji zwyczajnej Rady Gminy.                                                                                                              

           W związku z wyczerpaniem porządku obrad o godz. 16:02  Przewodniczący Rady Gminy               

Pan Marek Prubant dokonał zamknięcia XII sesji zwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka, dziękując 

wszystkim za przybycie.   

 
 
 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 
 

 

 

 

Protokołowała:                                                                   Przewodniczący Rady Gminy                                              
 

Urszula Rokosa                                                                           Marek Prubant 

  


