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          Załącznik Nr 4422 

do Protokołu Nr XIII/19 

z dnia 19 listopada 2019 r. 

S P R A W O Z D A N I E 

z pracy Komisji Budżetowej i Komisji Polityki Społecznej Rady Gminy Wręczyca Wielka. 

W okresie od ostatniej sesji odbyło się jedno wspólne posiedzenie obydwu Komisji  

w dniu 12 listopada 2019 roku. 

 

Zajęły one następujące stanowiska: 

- w sprawie wniosku Związku Nauczycielstwa Polskiego dot. podniesienia dodatku 

za wychowawstwo w placówkach przedszkolnych na terenie gminy – obydwie komisje 

jednogłośnie przychyliły się do propozycji pozostawienia tej decyzji do momentu analizy 

budżetu gminy na 2020 r., 

- w sprawie odpłatnego przejęcia gruntu pod poszerzenie drogi gminnej we Wręczycy 

Wielkiej – stanowiska obydwu komisji jednogłośnie pozytywne. 

 

Kolejnym tematem do dyskusji było poszukiwanie rozwiązań mających na celu 

powstrzymanie tendencji odpływu dzieci  przedszkolnych i szkolnych do placówek poza 

gminą Wręczyca Wielka. W jej trakcie padły następujące pomysły: 

- wydłużenie godzin działalności przedszkoli, 

- polepszenie warunków przyjmowania dzieci do przedszkoli w wakacje, 

- zapewnienie dobrych czynników lokalowych i komunikacyjnych placówek edukacyjnych. 

 

Zapoznano się także z informacją nt. pozyskanych środków zewnętrznych do budżetu 

gminy, a następnie z informacją nt. kosztów wynajmu mieszkań będących w zasobie gminy. 

W tej kwestii komisje jednogłośnie przyjęły wniosek, by do końca marca przyszłego roku Wójt 

Gminy przygotował konkretne propozycje rozwiązań odnośnie gminnych lokali, a także by 

dokonał podwyżki czynszów. Z wypowiedzi Radnych bowiem wynikało, że są oni zgodni co do 

konieczności sprzedaży lokali, z uwagi na ponoszenie przez gminę sporych kosztów ich 

utrzymania. 

 

Następnie komisje zajęły się tematem stawek podatków i opłat lokalnych na 2020 rok. 

Radni zobligowali Wójta, aby do końca przyszłego roku dokonał weryfikacji deklaracji 

podatkowych pod kątem ich zgodności ze stanem rzeczywistym.  

Odnośnie stawek Wójt Gminy zaproponował, by podatek od środków transportowych 

pozostawić na dotychczasowym poziomie, a podatek od nieruchomości podnieść o 10%. Z kolei 

podatki rolny i leśny będą naliczane na podstawie komunikatu prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego. 

Komisja Budżetowa i Komisja Polityki Społecznej jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały 

propozycję Wójta Gminy odnośnie podniesienia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości o 10%. 
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Ze spraw będących przedmiotem opinii na dzisiejszą sesję obydwie komisje pozytywnie 

zaopiniowały: 

- projekt uchwały w/s przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Wręczyca 

Wielka z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

na 2020 rok” – komisje większością głosów przychyliły się do propozycji obniżenia kwoty 

środków na realizację programu z 370 tyś. zł do 350 tyś. zł - Komisja Polityki Społecznej przy 

4 głosach „za” i 2 głosach „wstrzymujących”, Komisja Budżetowa przy 3 głosach „za”, 

1 głosie „przeciwnym” i 2 głosach „wstrzymujących”, 

- projekt uchwały w/s ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt 

w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych - jednogłośnie, 

- projekt uchwały w/s ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu 

wzrostu wartości nieruchomości, który nastąpił w wyniku dokonanego podziału 

nieruchomości - Komisja Polityki Społecznej większością głosów przy 5 głosach „za” 

i 1 głosie „wstrzymującym”, Komisja Budżetowa większością głosów przy 3 głosach „za” 

i 2 głosach „wstrzymujących”, 

- projekt uchwały w/s określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy 

Wręczyca Wielka oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków - jednogłośnie, 

- projekt regulaminu tajnego głosowania w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady 

Gminy Wręczyca Wielka na sesji w dniu 19 listopada 2019 r. - jednogłośnie, 

- projekt uchwały w/s wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Wręczyca Wielka - 

jednogłośnie. 
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